คำนำ
คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อรายงานผลการดาเนินงานในรอบ
12 เดือน ประจาปีการศึกษา 2556 โดยทางคณะได้ตระหนักและเห็นความสาคัญต่อระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาที่จะช่วยสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตามพันธกิจหลักทั้ง 4 คือ การผลิต
บั ณ ฑิ ต การวิจั ย การบริการวิช าการ และการท านุ บารุงศิ ล ปะและวัฒ นธรรม สอดคล้ องกับ นโยบายของ
มหาวิทยาลัย
รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ทั้งจากคณาจารย์
บุคลากร และนิสิตในการรวบรวมข้อมูล เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และร่วมวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลในการ
จัดทาเอกสารนี้ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ด้วยความมุ่งหวัง ในการประเมินตนเองและเตรียมรับการประเมินภายใน
ระดับคณะ ที่จะมีขึ้นระหว่าง วันที่ 10-13 มิถุนายน 2557 ให้เป็นไปด้วยความพร้อมและได้ข้อมูลครบถ้วน
สมบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์ ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่กรุณาให้ความร่วมมืออย่างเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันใน
การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะให้เป็นไปได้ด้วยดีและมีมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
อย่างแท้จริง อันจะนาไปการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ให้เจริญก้าวหน้าด้วยวงจรคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนสืบต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
พฤษภาคม 2557
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงำน
1. ชื่อหน่วยงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
คณะวิทยาศาสตร์เป็นองค์กรการศึกษาที่พัฒนามาจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ดังหลักฐานหนังสือที่
ระลึกวันเปิดอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล มีข้อความระบุไว้ชัดเจนว่า “โรงเรียนฝึกหัดครู
ชั้นสูง ถนนประสานมิตร เปิดเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2492 และชื่อโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ถนนประสาน
มิตร หมดไปในการประชุมกรรมการโรงเรียนเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 เปลี่ยนรูปมาเป็นวิทยาลัยวิชา
การศึกษา” วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร นอกจากมีส่วนราชการอันประกอบด้วยคณะวิชาต่างๆ 4
คณะ คือ คณะวิชาการศึกษา คณะวิชาวิจัยการศึกษา คณะวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและ
สังคมศาสตร์ แล้ว ยังมีสาขาทั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด รวม 7 สาขา ได้แก่ วิทยาลัยวิชาการ
ศึกษาปทุมวัน วิทยาลัยวิชาการศึกษาพลศึกษา วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางเขน วิทยาลัยวิชาการศึกษาบาง
แสน วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม วิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลา
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2497 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ก่อตั้งขึ้น
ในฐานะคณะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร สังกัดกรมการฝึกหัดครู
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ประกอบด้วย 5 แผนกวิชา คือ คณิตศาสตร์ คหกรรมศาสตร์เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ แต่ละ
แผนกวิชาทาหน้าทีส่ อนวิชาเอก วิชาโท และวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ให้แก่นิสิตหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิตในคณะวิชาต่างๆรวมถึงหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงและหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต ต่อมาในปี
พ.ศ. 2508 ได้เปิดแผนกวิชาใหม่คือ แผนกวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ในขณะนั้นมีผู้บริหารสูงสุดเรียกว่า หัวหน้า
คณะวิชาและ ผู้บริหารสูงสุดของคณะวิชาในวิทยาเขตทั้ง 7 แห่ง (วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน บางแสน
พิษณุโลก มหาสารคาม สงขลา บางเขน และพลศึกษา) เรียกว่า รองหัวหน้าคณะวิชาสาหรับหัวหน้าคณะวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์คนแรกคือ ศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ รักษพลเดช และคนที่สอง คือ
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ พงษ์ทองเจริญ และในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามเมื่อวันที่ 6 มีนาคม
พ.ศ.2517 ว่า ศรีนครินทรวิโรฒซึ่งหมายความว่า มหำวิทยำลัยที่เจริญเป็นศรีสง่ำแก่ มหำนครคณะวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะวิทยาศาสตร์” มาจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่
จะผลิตบัณฑิตในสาขาขาดแคลนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ตลอดจนครูวิทยาศาสตร์และครู
คณิตศาสตร์ เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและรับใช้สังคมอย่างต่อเนื่อง
รำยนำมคณบดีคณะวิทยำศำสตร์จำกอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์พงษ์ ทองเจริญ
พ.ศ. 2518 – 2526
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมณฑา พรหมบุญ
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พ.ศ. 2526 – 2530
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

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

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

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2541 คณบดีเป็นตาแหน่งผู้บริหารสูงสุดใน
คณะ โดยดารงตาแหน่งวาระละ 4 ปี และอยู่ในตาแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ

2. ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม คุณลักษณะ สมรรถนะหลัก ยุทธศำสตร์ และ
นโยบำยคุณภำพ
1. ปรัชญา(Philosophy)
การศึกษาคือความเจริญงอกงาม
2. ปณิธาน (Pledge)
มุ่งมั่นวิจัยและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตรศึกษาและคณิตศาสตร-ศึกษา ที่
มีคุณภาพสูง มีคุณธรรมและจริยธรรม ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต และมีจิตสาธารณะ
3. วิสัยทัศน์
คณะวิทยาศาสตร์เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อย่างยั่งยืนสู่ความ
เป็นเลิศระดับสากล
4. พันธกิจ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีพันธกิจ ดังนี้
1. ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคณิตศาสตรศึกษา
วิทยาศาสตรศึกษา มีคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่สังคม
2. วิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
3. บริการวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายความรู้และตอบสนองความต้องการของสังคม อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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5. ค่านิยม (Core Values)
1. ยึดถือว่าผู้ใช้บริการของคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งบุคลากรภายในและภายนอก คณะวิทยาศาสตร์ เป็น
บุคคลที่มีความสาคัญต่อการให้บริการอย่างดียิ่ง
2. ยึดถือว่าชุมชนและประชาชนทั่วไป มีความสาคัญต่อคณะวิทยาศาสตร์ โดยต้องรับฟังความคิดเห็น
และมีการสร้างความสัมพันธ์อันดี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
3. ยึดถือว่าวัฒนธรรมการศึกษา ระเบียบปฏิบัติและกฎหมาย เป็นสิ่งสาคัญที่คณะวิทยาศาสตร์ควร
ยึดถือปฏิบัติ
4. ยึดถือความสามัคคีในองค์กรและทางานร่วมกันอย่างมีความสุข
6. คุณลักษณะ (Character)
บุ ค ลากรของคณะวิท ยาศาสตร์ มี คุ ณ ลั ก ษณะ มุ่ งมั่ น ในการท างาน มี ค วามรัก ในองค์ ก ร เห็ น แก่
ประโยชน์ ของส่ วนรวมมากกว่าประโยชน์ ส่ วนตน มี จิตสาธารณะ มีความสั มพั นธ์ที่ ดีกับองค์กร อยู่
ร่วมกันแบบกัลยาณมิตร มีความรู้ ความสามารถในสาขาของตน และสามารถจะบูรณาการได้ มีความ
พร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง มีความสุภาพอ่อนโยน
7. สมรรถนะหลัก (Core Competency)
S : Sensitive
พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
C : Competent
รอบรู้ในศาสตร์
I : Integrated
บูรณาการทุกส่วน
E : Ethics
ภายใต้จรรยาบรรณ
N : Network
ร่วมสร้างเครือข่าย
C : Cognition
ใฝ่หาความรู้
E : Efficiency
เน้นประสิทธิภาพในการทางาน
S : Simplicity
เรียบง่าย
W : Work Hard
ทางานหนัก
U : Unity
เป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน
8. ยุทธศาสตร์(Strategic Issues)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มียุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ 1: พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
เป้ำประสงค์:
 มีระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ
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การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน



มีระบบกลไกในการพัฒนาศักยภาพของนิสิตสู่สังคมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพทางวิชาการมีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นที่ต้องการแก่สังคม

ตัวชี้วัด :
 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต่อ
หลักสูตรทั้งหมด


จานวนโครงการด้านการเรียนการสอนที่มีความร่วมมือกับสถาบันอื่น ทั้งในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ



ร้อยละของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ต่อหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา



ร้อยละของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต่อจานวนนิสิตทั้งหมด



จานวนงานวิจัยในชั้นเรียน



ส่งเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบทั้ง 5 ด้านและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิต ที่พึง
ประสงค์



จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพของนิสิตทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม



จานวนโครงการ/กิจกรรมด้านอัตลักษณ์ของนิสิต



ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาตรงสาขาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1
ปี



ร้อยละความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไปของผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม



จานวนรางวัลที่นิสิตหรือบัณฑิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ
ด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และอื่น ๆ ในระดับชาติ หรือนานาชาติ



ร้อยละของจานวนวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หรือนาเสนอผลงานในการประชุม
ระดับชาติ หรือนานาชาติ



ร้อยละความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน

กลยุทธ์:
 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและมีคุณภาพได้มาตรฐาน สกอ.


สร้างและพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิต



สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน



บูรณาการกระบวนการการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน



จัดกิจกรรมให้นิสิตได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรม
จริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิต จากกิจกรรม 5 ด้าน



พัฒนาศักยภาพนิสิตทางด้านวิชาการและเพิ่มพูนทักษะทางด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ส่งเสริมนิสิตเสนอผลงานวิชาการในการประชุมระดับชาติและนานาชาติ รวมถึง
การส่งผลงานเข้าประกวดในการแข่งขันต่าง ๆ



จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุน

ยุทธศำสตร์ 2: สนับสนุนกำรทำวิจัยและผลักดันงำนวิจัยสู่ระดับสำกล
เป้ำประสงค์ :
 มีระบบและกลไกสนับสนุนงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ


สร้างระบบเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับชาติและนานาชาติ



นาผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมที่มีคุณภาพไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ

ตัวชี้วัด :
 ร้อยละของโครงการวิจัยที่ทางานวิจัยเสร็จตามเวลากาหนด


ร้อยละของโครงการที่สนับสนุนการบริหารงานวิจัยที่เป็นไปตามแผน



จานวนเงินสนับสนุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายในและภายนอกต่อจานวน
อาจารย์ประจา



จานวนโครงการวิจัยที่ร่วมกับสถาบันอื่นในระดับชาติหรือนานาชาติ



จานวนการจัดประชุมวิชาการและร่วมจัดประชุมวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ



จานวนผลงานที่ตีพิมพ์ร่วมกับสถาบันอื่นในระดับชาติหรือนานาชาติ



ร้อยละของงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ ต่อจานวนอาจารย์
ประจา



จานวนงานวิจัย นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ที่นาไปใช้ประโยชน์



ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal หรือ
ฐานข้อมูลระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจา



จานวนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร



จานวนรางวัลที่ได้จากผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ

กลยุทธ์ :
 กาหนดนโยบายและแผนพัฒนางานวิจัย
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สร้างและพัฒนาระบบเพื่อผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เชิงปริมาณและคุณภาพ



สนับสนุนจัดหาแหล่งเงินทุนวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



สร้างความร่วมมือทางการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกและสนับสนุนให้บุคลากรทางาน
วิจัยเป็นทีมร่วมกับหน่วยงานภายนอก



ส่งเสริมการจัดประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ



สร้างแรงจูงใจในการตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ



ส่งเสริมการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ยุทธศำสตร์ 3: พัฒนำองค์ควำมรู้ งำนวิจัย และกำรเรียนกำรสอนอย่ำงบูรณำกำร
เพื่อกำรบริกำรวิชำกำร
เป้ำประสงค์ :
 มีระบบกลไกในการบริการวิชาการแก่สังคม


การให้บริการวิชาการที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ



สร้างระบบเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ตัวชี้วัด :
 ร้อยละจานวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ


ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นามาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย



ร้อยละความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไปของผู้รับบริการ



จานวนโครงการบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในการบริการวิชาการร่วมกับสถาบันอื่น

กลยุทธ์:
 พัฒนาระบบบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพตามความต้องการของสังคม


มีการติดตาม ประเมินผลและนาผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดโครงการบริการวิชาการ



จัดทาเกณฑ์ในการให้บริการวิชาการในรูปแบบที่รองรับงานวิจัยและอบรมสัมมนา



ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการสู่ผู้รับบริการ



ส่งเสริมคณาจารย์ให้นาความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัย



ส่งเสริมการบริการวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ



สร้างและพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล



ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ



ส่งเสริมความร่วมมือการบริการวิชาการร่วมกับสถาบันอื่น



สร้างแรงจูงใจและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการให้บริการวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ยุทธศำสตร์ 4: พัฒนำระบบบริหำรและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร เพื่อกำรบริหำรที่มี
ประสิทธิภำพ
เป้ำประสงค์ :
 มีระบบบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ


พัฒนาให้เป็นองค์กรการเรียนรู้ (จัดการความรู้ด้านบริการวิชาการ)



พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการบริหารที่มีประสิทธิภาพ



การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรเป็นไปตาม core competency



มีการกากับดูแลการทางานด้วยระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด :
 ร้อยละจานวนโครงการของหน่วยงานย่อยหรือของภาควิชาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์


พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
ร้อยละของโครงการที่มีการใช้เงินงบประมาณเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้



ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ที่เหลือที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด (เงินสะสม)



จานวนองค์ความรู้ในรอบปีการศึกษา



จานวนฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน



ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาเอก



ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งทางวิชาการ



ร้อยละของสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาตาม career path



คะแนนประเมินคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์:
 กาหนดนโยบายและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการทุกด้านสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
พันธกิจ ยุทธศาสตร์
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ส่งเสริมให้มีการทรัพยากรร่วมกัน



ติดตามการใช้งบประมาณ (ทุกเดือน)



ติดตามผลการดาเนินงานของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง



จัดพัฒนากิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะชน



พัฒนาระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพเพื่อการบริหาร



จัดทาฐานข้อมูล



ส่งเสริมบุคลากรให้มีการพัฒนาศักยภาพทุกด้าน



สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเขียน KPI ของงานที่รับผิดชอบ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา



นาผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงแผนการดาเนินการและแผนการ
จัดกิจกรรม

9. นโยบายคุณภาพ
การบริหารจัดการได้ถูกวางแนวทางตามโครงสร้างยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นเป้าหมายและการดาเนินงาน
ทีช่ ัดเจน โดยคณะกรรมการดาเนินงานยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ ทางานเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย ทาให้
ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพและสามารถนาพาคณะวิทยาศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายได้ซึ่งยุทธศาสตร์การประกัน
คุณภาพการศึกษา เป็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญที่จะเป็นเสมือนกลไกที่ทาให้ระบบงานทุกระบบและผู้ทางานทุกคน
สามารถดาเนินงานได้อย่างมีคุณภาพ ตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้นการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับอันจะนาไปสู่การทบทวนและเรียนรู้ การปรับปรุงงาน ซึ่งเป้าหมาย
ยุทธ์ศาสตร์หลัก ได้แก่
1. เสริมสร้างให้บุคลากรตระหนักถึงความสาคัญของงานประกันคุณภาพ
1.1 พัฒนาบุคลากรของคณะให้เกิดความตระหนักของงานประกันคุณภาพ และสามารถนาการ
ประกันคุณภาพมาให้ในการพัฒนาปรับปรุงงานปัจจุบัน
1.2 สร้างกรอบแนวคิดวิธีการดาเนินงานของการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อตอบสนองการ
นาไปใช้จริง
1.3 สร้างสรรค์กลวิธีในการทางานเพื่อนางานประกันคุณภาพไปใช้พัฒนาการทางานต่าง
2. เชื่อมโยงระบบประกันคุณภาพการศึกษากับการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
2.1 สร้างระบบสารสนเทศที่ตอบสนองกิจกรรมการรวบรวมข้อมูล ที่นามาใช้ในการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพการทางานของคณะวิทยาศาสตร์ โดยให้บุคลากรของคณะฯ มีส่วนร่วมในการ
จัดทาระบบ
2.2 เสริมสร้างความเข้าใจในการจัดเก็บเอกสารงานประกันคุณภาพให้เป็นระบบการทางาน
ประจาของหน่วยงานต่าง ๆ
3. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยเชื่อมโยงกับการรับผิดชอบต่อสังคม
3.1 ส่งเสริมการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพให้เป็นงานปัจจุบันโดยเน้นการรับผิดชอบต่อสังคม
3.2 ตัวชี้วัดที่ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบประกันคุณภาพการศึกษา
3.3 การสร้างประสิทธิภาพในการประเมินคุณภาพการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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3. โครงสร้ำงองค์กร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แบ่งส่วนการบริหารงานเป็น 7 ส่วน ดังแผนภาพที่ 1
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะวิทยำศำสตร์
คณะกรรมกำรประจำวิทยำศำสตร์
ภำควิชำคณิตศำสตร์

ภำควิชำคหกรรมศำสตร์

ภำควิชำฟิสิกส์

สำนักงำนคณบดี

งำนบริหำรและธุรกำร

1.
2.
3.
4.
1.
5.
6.
7.
8.

หน่วยสำรบรรณ
หน่วยประชำสัมพันธ์
หน่วยกำรเจ้ำหน้ำที่
หน่วยอำคำรสถำนที่
และซ่อมบำรุง
หน่วยยำนพำหนะ
หน่วยโสตทัศนูปกรณ์
หน่วยสวัสดิกำร
หน่วยพิมพ์และอัด
สำเนำ

9.

หน่วยจัดกำรประชุม

ภำควิชำเคมี

งำนคลังและพัสดุ

1.
2.

หน่วยกำรเงินและบัญชี
หน่วยพัสดุ

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป

งำนบริกำรกำรศึกษำ
1.
2.
3.
4.
5.

ภำควิชำชีววิทยำ

หน่วยประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ
หน่วยกิจกำรนิสิต
หน่วยจัดกำรเรียน
กำรสอน
หน่วยพัฒนำหลักสูตร
หน่วยบริกำรวิชำกำร

งำนนโยบำยและแผน
1.
2.
3.

หน่วยนโยบำยและแผน
หน่วยแผนงบประมำณ
หน่วยติดตำมและ
ประเมินผล

แผนภาพที่ 1
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4. โครงสร้ำงกำรบริหำร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ในปีการศึกษา
2556 นั้น มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารของคณะวิทยาศาสตร์ในส่วนของรองคณบดี ดังนี้
1. ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2557 มีโครงสร้างการบริหารดังแผนภาพที่ 2

อธิกำรบดี
คณบดีคณะวิทยำศำสตร์
คณะกรรมกำรประจำคณะวิทยำศำสตร์

รองคณบดี

หัวหน้ำภำควิชำ

ผู้ช่วยคณบดี

ฝ่ำยบริหำร

คณิตศำสตร์

ฝ่ำยวิชำกำร

ฝ่ำยวิชำกำร

คหกรรมศำสตร์

ฝ่ำยวำงแผน
และพัฒนำ

ฝ่ำยวิจยั และ
วิเทศสัมพันธ์
ฝ่ำยพัฒนำ
ศักยภำพนิสิต

เคมี

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
กำรศึกษำ

ชีววิทยำ
ฟิสิกส์

เลขำนุกำรคณะ
หัวหน้ำงำนบริหำรและ
ธุรกำร
หัวหน้ำงำนคลังและพัสดุ

หัวหน้ำงำนบริกำร
กำรศึกษำ
หัวหน้ำงำนนโยบำยและ
แผน

วิทยำศำสตร์ทั่วไป

แผนภาพที่ 2

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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2. ตั้งแต่ 10 กุมภาพันธ์ 2557ถึงปัจจุบัน มีโครงสร้างการบริหารดังแผนภาพที่ 3
อธิกำรบดี
คณบดีคณะวิทยำศำสตร์
คณะกรรมการประจาคณะ
วิทยาศาสตร์
รองคณบดี
ฝ่ำยบริหำร
ฝ่ำยวิชำกำร
ฝ่ำยวำงแผน
และวิจัย
ฝ่ำยพัฒนำ
ศักยภำพนิสิต

หัวหน้ำภำควิชำ

ผู้ช่วยคณบดี

คณิตศำสตร์

เลขำนุกำรคณะ

คหกรรมศำสตร์

หัวหน้ำงำนบริหำรและ
ธุรกำร

เคมี

หัวหน้ำงำนคลังและพัสดุ

ชีววิทยำ
หัวหน้ำงำนบริกำร
กำรศึกษำ

ฟิสิกส์
วิทยำศำสตร์ทั่วไป

หัวหน้ำงำนนโยบำยและ
แผน

ฝ่ำยประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ
และวิเทศสัมพันธ์

แผนภาพที่ 3
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5. รำยชื่อผู้บริหำร ประจำปีกำรศึกษำ 2556
(เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่ต้นปีกำรศึกษำ 2556 ถึง 9 กุมภำพันธ์ 2557)
1. ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล ม่วงไทย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา รังษิรุจิ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
5. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้า
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพน ทองเรือง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
7. อาจารย์ ดร.ถนัด จินตโกศล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบการศึกษา
8. อาจารย์ ดร.ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
(เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 10 กุมภำพันธ์ 2557 ถึงปัจจุบัน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
2. อาจารย์นิรันดร์ พงษ์พันธุ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์พินิจค้า
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย
5. อาจารย์ ดร.ญานิน กองทิพย์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ วิยานนท์
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
และวิเทศสัมพันธ์

6. รำยชื่อคณะกรรมกำรประจำ/บริหำรหน่วยงำน ประจำปีกำรศึกษำ 2556
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวีวรรณ งามสันติกุล
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศณีวรรณ ภู่อารีย์
9. อาจารย์ ดร.ประเสริฐ พัฒนาประทีป
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีนาฏ โพธิเวชกุล
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ มุศิริ
12. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี
13. นางสาวอัญชลีรัตน์ บุญชินวุฒิกุล

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
และวิเทศสัมพันธ์
หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาเคมี
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์
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7. หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน
ในปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์ มีหลักสูตรทั้งสิ้น 31 หลักสูตร แต่มีหลักสูตรที่เปิดสอน 29 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 14 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 15
หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 4 หลักสูตร ดังแสดงในตาราง
ลำดับ
ที่

รำยชื่อหลักสูตร/สำขำวิชำ

ภำยใต้กำรกำกับ
ดูแล
ภำควิชำ

คณะ

เกณฑ์มำตรฐำน 2548

เกณฑ์มำตรฐำน TQF

ปีที่เปิด ผลกำรประเมิน ปีที่เปิด ผลกำรประเมิน
สอน ผ่ำน ไม่ผ่ำน สอน ผ่ำน ไม่ผ่ำน

หมำยเหตุ

ระดับปริญญำตรี
1 วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์



2552



2555



2 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์



2552



2555



3 วิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติ



2552



2555



4 วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร์



2552



2555



5 วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี



2552



2555



6 วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา



2552



2555



7 วิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา



2552



2555



8 วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์



2552



2555



9 วิทยาศาสตรบัณฑิต วัสดุศาสตร์ (อัญมณีและเครื่องประดับ)



2552

2555



10 การศึกษาบัณฑิต คณิตศาสตร์ (5 ปี)



-


-

2556



ย้อนใช้ 52,53 และ 2556

11 การศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ - เคมี (5 ปี)



-

-

2556



ย้อนใช้ 52,53 และ 2556

12 การศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ - ชีววิทยา (5 ปี)



-

-

2556



ย้อนใช้ 52,53 และ 2556

14

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลำดับ
ที่

รำยชื่อหลักสูตร/สำขำวิชำ

ภำยใต้กำรกำกับ
ดูแล
ภำควิชำ

คณะ

เกณฑ์มำตรฐำน 2548

เกณฑ์มำตรฐำน TQF

ปีที่เปิด ผลกำรประเมิน ปีที่เปิด ผลกำรประเมิน
สอน ผ่ำน ไม่ผ่ำน สอน ผ่ำน ไม่ผ่ำน

หมำยเหตุ

13 การศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์ (5 ปี)



-

-

2556



ย้อนใช้ 52,53 และ 2556

14 การศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)



-

-

2556



ย้อนใช้ 52,53 และ 2556

1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมี



2552

2555



2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยา



2552


-

2555



3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ



2549



2555



4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟิสิกส์



2552

2555

 2553


-

2555


-

2552



2555



 2551


-

2554


-

เปิดสอนปีการศึกษา 2557
ไม่มีนิสิตในหลักสูตร 2552

รวมระดับปริญญำตรีทั้งหมด 14 หลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษำ

5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประ
6
เครื่องประดับ
7 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วัสดุศาสตร์



8 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ



9 การศึกษามหาบัณฑิต คณิตศาสตร์



2552

-

2555



10 การศึกษามหาบัณฑิต เคมี



2552



2555



11 การศึกษามหาบัณฑิต ชีววิทยา



2552



2555



คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ไม่มีนิสิตในหลักสูตร 2552

ไม่มีนิสิตทั้ง 2 หลักสูตร

15

ลำดับ
ที่

รำยชื่อหลักสูตร/สำขำวิชำ

ภำยใต้กำรกำกับ
ดูแล
ภำควิชำ

คณะ

เกณฑ์มำตรฐำน 2548

เกณฑ์มำตรฐำน TQF

ปีที่เปิด ผลกำรประเมิน ปีที่เปิด ผลกำรประเมิน
สอน ผ่ำน ไม่ผ่ำน สอน ผ่ำน ไม่ผ่ำน

12 การศึกษามหาบัณฑิต ฟิสิกส์



2552



2555

13 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตร์



2549



2555


-

14 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เคมีประยุกต์



2548



2555



15 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ



2550



2555



16 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ฟิสิกส์



2550

2555



17 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตรศึกษา



2548


-

2556



รวมระดับบัณฑิตศึกษำทั้งหมด 17 หลักสูตร
รวมทั้งสิ้น 31 หลักสูตร

16

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หมำยเหตุ

ไม่มีนิสิตหลักสูตรตาม TQF

ไม่มีนิสิตในหลักสูตร 2548

8. จำนวนนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์ มีนิสิตจานวนทั้งสิ้น 2,764 คน เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี 2,621 คน
ระดับปริญญาโท 122 คน และระดับปริญญาเอก 21 คน ดังแสดงในตารางที่ 3
ตำรำงที่ 3 จำนวนนิสิตคณะวิทยำศำสตร์ ประจำปีกำรศึกษำ 2556
จำนวนนิสิตแยกตำมระดับกำรศึกษำ
ลำดับ
หลักสูตร/สำขำวิชำ
ปริญญำ ปริญญำ ปริญญำ
ที่
ตรี
โท
เอก
1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์
117
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
240
- สาขาวิชาสถิติ
111
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
207
- สาขาวิชาเคมี
307
- สาขาวิชาชีววิทยา
218
- สาขาวิชาจุลชีววิทยา
161
- สาขาวิชาฟิสิกส์
202
- สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
218
(อัญมณีและเครื่องประดับ)
2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
- สาขาวิชาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
167
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ - เคมี
160
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ - ชีววิทยา
136
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์
175
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
202
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาเคมี
31
- สาขาวิชาชีววิทยา
2
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
10
- สาขาวิชาฟิสิกส์
13
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
0
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและ
2
เครื่องประดับ
- สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
10
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รวม
117
240
111
207
307
218
161
202
218

167
160
136
175
202
31
2
10
13
0
2
10
17

ลำดับ
ที่
4

5

6

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

จำนวนนิสิตแยกตำมระดับกำรศึกษำ
ปริญญำ ปริญญำ ปริญญำ
ตรี
โท
เอก

รวม

9
15
19
11

9
15
19
11

2621

122

1
5
9
4

1
5
9
4

2
21

2
2764

9. จำนวนอำจำรย์และบุคลำกร
คณะวิทยาศาสตร์ มีจานวนอาจารย์บุคลากรสายวิชาการทั้งสิ้น 129.5 คน ดังแสดงในตารางที่ 4
ตำรำงที่ 4 จำนวนอำจำรย์ประจำจำแนกตำมคุณวุฒิและตำแหน่งทำงวิชำกำร
จำนวนอำจำรย์จำแนกตำมคุณวุฒิและตำแหน่งทำงวิชำกำร (คน)

ภำควิชำ

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

รวม

1

18

รวม
ปริญญำโท
ปริญญำเอก
อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ.
11 4
17 4
28 8
2
4 2
6
2
2 1
10 9 3
12 10 3
1 1
14 6 1
16 7 1
5 1
14 2 1
19 3 1
2.5*
7 3 1
9.5 3 1
23.5 7
66 26 6
90.5 33 6
รวมทั้งสิ้น
129.5

ปริญญำตรี
อ. ผศ. รศ. ศ.

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ในปีการศึกษา 2556 มีบุคลากรสายวิชาการลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จานวน 11 คนบุคลากร
ปฏิบั ติงานเกิน 6 เดื อน แต่ไม่ครบ 9 เดือน จานวน 1 คนนับเป็น 0.5 คน ดังนั้น จึงมีบุคลากรประจาสาย
วิชาการที่ปฏิบัติงานจริง จานวน 118.5 คน จาแนกตามภาควิชาดังตารางที่ 5
ตำรำงที่ 5 จำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรที่ปฏิบัติงำนจริง
บุคลำกรสำยวิชำกำร
ปฏิบัติงำนเกิน
ภำควิชำ

ทั้งหมด

6 เดือน
แต่ไม่ถึง 9 เดือน
(1 คน นับ 0.5 )

จำนวน
ปฏิบัติงำน

บุคลำกร

ลำศึกษำต่อ

ไม่ครบ 6

สำยวิชำกำร

และลำอื่นๆ

เดือน

ทั้งหมด

คณิตศาสตร์

37

-

1

-

4

คหกรรมศาสตร์

8

-

-

-

2

เคมี

27

-

2

-

-

ชีววิทยา

26

-

2

-

1

ฟิสิกส์

23

-

-

2

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

14
135

0.5

5

-

2
11

รวม

0.5

-

จำนวนบุคลำกร
สำยวิชำกำร
ที่ปฏิบัติงำนจริง

32
6
25
23
21
11.5
118.5

10. จำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร
จำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรจำแนกตำมคุณวุฒิ (คน)
ต่ำกว่ำปริญญำตรี
ปริญญำตรี
ปริญญำโท
ปริญญำเอก
28
38
3
รวม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รวม
69
69

19

11. ข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับงบประมำณ
งบประมำณ

งบประมำณแผ่นดิน
จำนวนเงิน

งบประมำณเงินรำยได้

ร้อยละ

จำนวนเงิน

งบบุคลำกร

71,142,700

50.60

1. เงินเดือนค่าจ้างประจา

70,093,900

49.85

2. ค่าจ้างชั่วคราว

1,048,800

0.75

งบดำเนินงำน

9,100,800

3. ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ

รวมทั้งสิ้น

ร้อยละ

ร้อยละ

4.45

77,393,400

55.04

-

70,093,900

49.85

6,250,700

4.45

7,299,500

5.19

6.47

15,524,500

11.04

24,625,300

17.51

9,052,800

6.44

12,089,500

8.60

-

-

48,000

0.03

-

48,000

0.03

-

-

3,435,000

2.44

3,435,000

2.44

งบลงทุน

4,990,800

3.55

6,895,000

4.90

11,885,800

8.45

6. ค่าครุภณ
ั ฑ์

4,990,800

3.55

6,895,000

4.90

11,885,800

8.45

-

-

-

-

-

-

13,642,900

9.70

8,916,300

6.34

22,559,200

16.04

8. สาขาวิชาที่ขาดแคลน

3,982,500

2.83

-

-

3,982,500

2.83

9. ทุนเรียนดี/ทุนการศึกษา

4,627,000

3.29

-

-

4,627,000

3.29

10. ทุนวิจัย

5,033,400

3.58

2,086,600

1.48

7,120,000

5.06

-

-

6,829,700

4.86

6,829,700

4.86

งบรำยจ่ำยอื่น

-

-

3,645,600

2.59

3,645,600

2.59

12. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

-

-

3,084,100

2.19

3,084,100

2.19

13. อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนา

-

-

561,500

0.40

561,500

0.40

งบกลำง

-

-

500,000

0.36

500,000

0.36

14. ฉุกเฉิน

-

-

500,000

0.36

500,000

0.36

98,877,200

70.32

41,732,100

29.68

140,609,300

100.00

4. ค่าเช่าบ้านและค่าจ้างเหมา

6,250,700

จำนวนเงิน

ทาความสะอาดอาคาร
5. ค่าสาธารณูปโภค

7. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน

11. งบพัฒนาหน่วยงาน /
พัฒนาบุคลากร/สมทบกองทุน

ศาสนาฯ

รวม

20

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

12. ข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการใช้พื้นที่รวมทั้งสิ้น 48,175.95 ตารางเมตร โดย
แยกออกเป็น 3 อาคารดังนี้
- อาคาร 10
มีพื้นที่ 6,133.25
ตารางเมตร
- อาคาร 15
มีพื้นที่ 5,042.70
ตารางเมตร
- อาคาร 19
มีพื้นที่ 37,000.00 ตารางเมตร

อาคาร 10

อาคาร 19

อาคาร 15

รูปที่ 1 ที่ตั้งคณะวิทยำศำสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

21

13. อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
1) อัตลักษณ์
ทักษะสื่อสารเป็นรากฐานของครูวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2) เอกลักษณ์
บริการวิชาการสู่ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

14. ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมิน ปีกำรศึกษำ 2555
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดาเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินในปีการศึกษา 2555 ที่
ผ่านมา โดยจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา2556 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ประจาคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่6/2556 วันที่ 26 มิถุนายน 2556 และมอบผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังมีผลการปรับปรุงปรากฏดังนี้
ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน
แนวทำงกำรพัฒนำ/ปรับปรุง
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนกำรดำเนินกำร
ควรมีการส่งเสริมให้มีการติดตาม
กระบวนการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
ของคณะและมีการรายงานผลอย่างทั่วถึง
ทั้งองค์กรและครบถ้วน

ผลกำรดำเนินกำร

ติดตามการดาเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์ของคณะและรายงานผลให้
บุคลากรในคณะทราบ

มีการติดตามการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
ของคณะประจาไตรมาส

ควรเตรียมการบริหารจัดการหลักสูตร
การผลิตครูวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ใน
ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อสอดรับกับความ
ต้องการของสังคมที่มีผตู้ ้องการเข้าศึกษา
ต่อจานวนมาก

ผสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอกเพื่อพัฒนา
หลักสูตรวิชาชีพระดับปริญญาโท

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 4 สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาฉบับ
ปรับปรุงเพื่อผลิตมหาบัณฑิตทีส่ ามารถรับใบ
ประกอบวิชาชีพครูหลังสาเร็จการศึกษา

เร่งพัฒนาการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
เชิงรุก เช่นสนับสนุนหรือสร้างแรงจูงใจให้
คณาจารย์ทมี่ ีวุฒิปริญญาเอกให้เข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
จานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน ในส่วนของหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) และ
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ปร.ด.)

จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อกระตุ้นและ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ รื่อง"จะเขียน
แนะแนวการเข้าสู่ตาแหน่งทาง
เอกสารประกอบการสอนหรือตารา ที่มี
วิชาการของคณาจารย์รุ่นใหม่
คุณภาพได้อย่างไร" จัดเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 57

องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต
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จัดการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรแบบเชิงรุกโดยทาสื่อ
บัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่องและ
เอกสารและบุกตลาดสื่อออนไลน์
จัดสรรทุนระดับบัณฑิตศึกษาในการ
ทาปริญญานิพนธ์เพื่อสร้างแรงจูงใจ
แก่ผู้เข้าศึกษาต่อ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน
จานวนอาจารย์ประจาดารงตาแหน่งทาง
วิชาการมีจานวนลดน้อยลงจากการ
เกษียณอายุราชการ

แนวทำงกำรพัฒนำ/ปรับปรุง

ผลกำรดำเนินกำร

จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อกระตุ้นและ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ รื่อง"จะเขียน
แนะแนวการเข้าสู่ตาแหน่งทาง
เอกสารประกอบการสอนหรือตารา ที่มี
วิชาการของคณาจารย์รุ่นใหม่
คุณภาพได้อย่างไร" จัดเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 57

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนำนิสิต
เพิ่มจานวนครั้งในการจัดกิจกรรม (หนึ่ง
กิจกรรมจัดซ้าหลายครั้ง) เพื่อให้นิสิตทุก
สาขาวิชาทุกชั้นปีได้มโี อกาสเข้าร่วม
กิจกรรมได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิตใน
กระบวนการวางแผนและติดตามผล
ดาเนินการตามแผนพัฒนานิสติ
การมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าในการพัฒนา
คณะในทิศทางต่าง ๆ ยังไม่ครอบคลุมทุก
พันธกิจ

จัดตั้งชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าและ
มีกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนพันธกิจ
ของคณะให้ข้อเสนอแนะและ
ช่วยเหลือศิษย์ปัจจุบันอาทิ กิจกรรม
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า
นิสิตปัจจุบัน และคณาจารย์, เชิญ
ศิษย์เก่าที่ประสบความสาเร็จทาง
วิชาชีพมาให้คาแนะนากับรุ่นน้อง
อย่างสม่าเสมอ

จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณลักษณะพึง
ประสงค์ทั่งด้านวิชาการวิชาชีพ คุณธรรม
และ พัฒนาบุคลิกภาพ เช่น โครงการแสดง
ผลงานนิสติ หลายโครงการนิสิตช่วยสอนวิชา
พื้นฐาน โครงการปรับพื้นฐาน (ติวนิสิตปี 1)
เป็นต้น
โครงการของคณะได้ให้นิสติ มีส่วนร่วม เช่น
โครงการประหยัดพลังงานโดยให้นิสิตร่วม
แสดงความคิดเห็น และปรับปรุงทัศนียภาพ
ของคณะ
มีชมรมศิษย์เก่าและมีกิจกรรมที่ชว่ ย
สนับสนุนพันธกิจของคณะให้ข้อเสนอแนะ
และช่วยเหลือศิษย์ปัจจุบันอาทิ กิจกรรม
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่านิสิต
ปัจจุบัน และคณาจารย์, เชิญศิษย์เก่าที่
ประสบความสาเร็จทางวิชาชีพมาให้
คาแนะนากับรุ่นน้อง

องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย
สร้างการเชื่อมโยงหรือบูรณาการระหว่าง
ภาควิชาในการผลิตผลงานวิจัยเชิงบูรณา
การ

สนับสนุนให้มีการดาเนินการ
ดาเนินงานวิจัยที่เป็นการเชื่อมโยง
หรือบูรณาการระหว่างภาควิชาให้
เกิดขึ้น

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มีการบรูณการงานวิจัยระหว่างภาควิชาดังนี้
1. งานวิจัยของคณาจารย์ระหว่างภาควิชา
ชีววิทยาและภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
2. งานวิจัยของคณาจารย์ระหว่างภาควิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไปและภาควิชาฟิสิกส์ 1
เรื่อง
3. งานวิจัยของคณาจารย์ระหว่างภาควิชาค
หกรรมและภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2
เรื่อง
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ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน

แนวทำงกำรพัฒนำ/ปรับปรุง

ส่งเสริมการสร้างกลุ่มวิจัยให้ครอบคลุมทุก กรรมการฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาโดยพิจารณาการให้ทุนให้
ร่วมกันพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยให้
กระจายอย่างทั่วถึง
ครอบคลุมทุกสาขาวิชา

ผลกำรดำเนินกำร
การจัดสรรทุนวิจัย ประเภททุนริเริ่ม
โครงการวิจัยแบบกาหนดทิศทางให้กับ
บุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์ โดยกระจายสู่
ทุกภาควิชาครบทั้ง 6 ภาควิชา โดยเป็นของ
ภาควิชาคณิตศาสตร์ 3 ทุน ภาควิชาคหกร
รมศาสตร์ 2 ทุน ภาควิชาเคมี 2 ทุน
ภาควิชา ชีววิทยา 8 ทุนภาควิชาฟิสิกส์2 ทุน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 ทุน

ควรมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยต่อ
เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ผลงาน
สาธารณะหรือทาให้งานวิจัยเป็น
ทางวิชาการให้หลากหลายมาก
เรื่องที่เข้าใจได้ง่ายๆ เพื่อเผยแพร่ต่อ ยิ่งขึ้น
สาธารณะ เช่น แถลงข่าวผลงานวิจัย
จดหมายข่าวข้อมูลเชิงวิชาการที่
เข้าใจได้ง่าย

การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์ยังมีน้อย
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มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย ทั้งของ
คณาจารย์ และนิสิต บทความวิชาการ
ข้อมูลเชิงวิชาการ รวมถึงบทคัดย่อที่
เข้าใจง่าย ผ่าน ทางเว็บไซต์คณะและ
ภาควิชาทางวารสารวิทยาศาสตร์ซึ่ง
ออกปีละ 2 ฉบับ ทางการจัด
ประชุมสัมมนารวมถึงการแสดงผลงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์ในลักษณะจัด
นิทรรศการ นอกจากนี้ยังทาการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยไปสู่
ภาคอุตสาหกรรมโดยตรงเช่นการแสดง
ผลงานวิจัยในสาขาวัสดุศาสตร์
และอัญมณีและเครื่องประดับในงาน
Bangkok Gems and Jewelry Fairs
เป็นต้น
1.สร้างแรงจูงใจและให้ความรู้ มีการส่งเสริมให้คณาจารย์ทางานวิจัย
แก่อาจารย์ในการนางานวิจัยไป ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์โดยมีการ
เข้าสู่กระบวนการทรัพย์สินทาง ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการนา
ปัญญาเช่น การให้ความรู้ การ ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้
ให้รางวัล และการยกย่อง
ประโยชน์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน
แนวทำงกำรพัฒนำ/ปรับปรุง
กลุ่มอาจารย์รุ่นใหม่/อาจารย์วิจัย
2.ส่งเสริมระบบอาจารย์พี่เลี้ยง
อาวุโสจะเป็นกลุ่มเดิมๆและจากัดใน แก่อาจารย์รุ่นใหม่และจัดทา
ศาสตร์เพียงไม่กี่คน
คลินิกวิจัยแบบครบวงจร one
stop service ตั้งแต่
กระบวนการข้อเสนอจนถึงการ
เผยแพร่และเข้าสู่กระบวนการ
ทรัพย์สินทางปัญญา

ผลกำรดำเนินกำร
1.มีการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้
คณาจารย์รุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
ประจาปี 2557 ซึ่งจัดโดยสถาบัน
ยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
2.มีการจัดโครงการ ส่งเสริม
บรรยากาศทางการวิจัยเรื่อง “หนทาง
สู่การเป็นอาจารย์นักวิจัยระดับ
นานาชาติ”ซึ่งได้เชิญอาจารย์นักวิจัย
อาวุโสของคณะมาบรรยาย เพื่อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆให้แก่
อาจารย์นักวิจัยรุ่นเยาว์

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
สนับสนุนให้บุคลากรจัดทาโครงการ
บริการวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่
สังคมเพื่อสร้างชื่อเสียงและโครงการ
ที่เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้แก่
คณะ

ส่งเสริมและให้งบประมาณ
สนับสนุนบุคลากรในการจัดทา
โครงการบริการวิชาการที่เป็น
ประโยชน์แก่สังคม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มีการจัดทาโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมที่มีการบูรณาการร่วมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัยรวมทั้งสิ้น
14 โครงการ เช่น โครงการพัฒนา
การศึกษาในโรงเรียนตามแนว
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี:
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนากิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย โครงการการพัฒนา
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยด้วย
ฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อนาทุน
ทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่า โครงการ
เผยแพร่ความรู้ด้านโภชนาการสู่ชุมชน
เป็นต้น และมีการให้ความร่วมมือเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้และความเข้มแข็ง
ทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก
เช่นมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและ
พัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาใน
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ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน

แนวทำงกำรพัฒนำ/ปรับปรุง

ผลกำรดำเนินกำร
พระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ซึ่ง
นอกจากจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม
ให้มีการการเรียนรู้และดาเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องแล้ว ยังเป็นการเผยแพร่
ชื่อเสียงของคณะและมหาวิทยาลัย

องค์ประกอบที่ 6 กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ควรสนับสนุนในโครงการด้านการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง

มีการตั้งงบประมาณและมีการ
สนับสนุนโครงการด้านทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการ
จัดอย่างต่อเนื่องมาหลายปี เช่น
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะ
วิทยาศาสตร์ โครงการแรกพบนิสิตใหม่
และผู้ปกครอง โครงการปัจฉิมนิเทศ
นิสิตชั้นปีที่ 4 โครงการกีฬา Science
Games โครงการพิธีไหว้ครูคณะ
วิทยาศาสตร์ และโครงการเข้าวัด
ทาบุญ ถวายเทียนพรรษา โครงการ
กีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศ
ไทย (อะตอมเกมส์) ปีนี้เป็นครั้งที่ 23
เป็นต้น อีกทั้งยังมีการสนับสนุนการทา
กิจกรรมของชุมนุมต่าง ๆ ของคณะ
วิทยาศาสตร์ ตัวอย่างเช่น โครงการสืบ
สานตานานเพลงไทยลูกทุ่ง ซึ่งปี
การศึกษา 2556 ได้จัดเป็นครั้งที่ 4

องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร
ส่งเสริมความเข้าใจของบุคลากรทุก
ส่วนเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์และ
เป้าหมายความสาเร็จเพื่อให้บุคลากร
ตระหนักถึงความสาคัญของตนใน
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เพิ่มช่องทางนาเสนอแผนกล
นาเสนอแผนกลยุทธ์และเป้าหมาย
ยุทธ์และเป้าหมายความสาเร็จ ความสาเร็จ ผ่านเว็บไซต์โดยมีกล่องรับ
และให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ ความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์
พัฒนาคุณภาพของคณะ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน
แนวทำงกำรพัฒนำ/ปรับปรุง
การผลักดันให้งานบรรลุเป้าหมาย
และร่วมพัฒนาคุณภาพของ
หน่วยงาน
องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ
ควรมีการวิเคราะห์สถานะทาง
มีการวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินอย่างสม่าเสมอเพื่อบริหาร
การเงินอย่างสม่าเสมอเพื่อ
งบประมาณให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด บริหารงบประมาณให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด

การนาปัจจัยและผลกระทบจาก
ภายนอกมาพิจารณาจัดสรร/
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายการรายงานการ
ประเมินงบประมาณสู่หน่วยงาน
ภายในของคณะยังไม่ครบทุก
ประเด็น

ผลกำรดำเนินกำร

มีการดาเนินการวิเคราะห์และติดตาม
การใช้งบประมาณในทุกๆเดือนในที่
ประชุมกรรมการประจาคณะในวาระ
เพื่อพิจารณาหากมีเหตุหรือความ
จาเป็นใดๆที่ไม่สามารถดาเนินการใช้
งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
ตามแผนเช่น ไม่สามารถดาเนินการจัด
โครงการต่างๆได้ในช่วงที่เกิดความไม่
สงบเรียบร้อยทางการเมืองหน่วยงานที่
รับผิดชอบโครงการนั้นๆก็จะนาเรื่อง
ดังกล่าวเข้าเป็นวาระในการประชุมเพื่อ
พิจารณาขอปรับแผนการดาเนินการให้
ใช้งบประมาณดังกล่าวในการทา
กิจกรรมอย่างอื่นเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อคณะแทน

1.สร้างระบบสารสนเทศที่เอื้อให้
ผู้บริหารสามารถตรวจสอบได้
ตลอดเวลา
2.วิเคราะห์และประเมินผล
ทางการเงินในแง่มุมต่าง ๆให้
ชัดเจนเพื่อจัดระบบการเงินที่
เอื้อสาหรับการบริหารเชิงกล
ยุทธ์ที่คณะฯมุ่งหวังและสามารถ
กระจายลงสู่ภาควิชาได้ชัดเจน
ตามไปด้วย

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน

แนวทำงกำรพัฒนำ/ปรับปรุง

ผลกำรดำเนินกำร

เสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน
ตามหลักการประกันคุณภาพให้ทกุ
หน่วยงานย่อยมีความทัดเทียมกันหรือ
จัดสรรความรับผิดชอบตามศักยภาพและ
ความเชี่ยวชาญของแต่ละภาควิชา

1. แต่ละภาควิชาแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ
โดยดูจากความเชี่ยวชาญของแต่ละ
ภาควิชา
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพให้
บุคลากรเข้าร่วม/มีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม

1. คณะกรรมการประกันคุณภาพและ
คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพได้รับ
คัดเลือกมาจากทุกภาควิชาและทุกกลุ่มงาน
โดยมอบหมายให้ดูแลเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในงานด้านต่างๆตามหลักการ
ประกันคุณภาพ
2. คณะกรรมการและอนุกรรมการประกัน
คุณภาพ รวมถึงบุคลากรในคณะวิทยาศาตร์
ได้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการประกัน
คุณภาพทั้งระดับมหาวิทยาลัยคณะ และ
ภาควิชา

เพิ่มช่องทางการเผยแพร่งานวิจัยเกี่ยวกับ 1. จัดกิจกรรมจัดการความรู้/ส่งเสริม
การประกันคุณภาพเพื่อให้ผสู้ นใจนาไปใช้ งานวิจัย
ประโยชน์
2. จัดทาแนวปฏิบัติที่ดีของกิจกรรม
และนามาเผยแพร่สหู่ น่วยงานและ
บนเว็บไซต์
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มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพ และได้นาแนวปฏิบัติ/คู่มือ
เผยแผร่สู่หน่วยงานและบนเว็บไซต์คณะ
วิทยาศาสตร์เพื่อให้ผสู้ นใจนาไปใช้ประโยชน์
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ส่วนที่ 2
ผลกำรดำเนินกำรตำมตัวบ่งชี้คุณภำพ

สรุปผลกำรประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้คุณภำพ

เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร
บรรลุ
เป้ำหมำย
ตัวตั้ง/ตัวหำร
ผลลัพธ์
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนกำรดำเนินกำร

ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1
8 ข้อ
8 ข้อ (1,2,3,4,5,6,7,8)
ค่ำเฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.1
5 ข้อ
7 ข้อ ได้ 2 ข้อ (1,2)

ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.2
ร้อยละ
98
75.68
65.00
129.5

ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.3
ร้อยละ
6
4.63
12.00
129.5

ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.4
7 ข้อ
7 ข้อ ได้ 6 ข้อ (1,2,3,4,5,6)

ตัวบ่งชี้ มศว 2.5.1
6 ข้อ
6 ข้อ ได้ 5 ข้อ (1,2,3,4,6)

ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.6
4 ข้อ
7 ข้อ ได้ 6 ข้อ (1,2,3,4,5,7)

ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.7
6 ข้อ
6 ข้อ

ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.8
5 ข้อ
5 ข้อ
ค่ำเฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 (สกอ. 7 ตัวบ่งชี้)
ค่ำเฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 (สกอ. + มศว 8 ตัวบ่งชี้)
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ

ตัวบ่งชี้ สกอ. 3.1
7 ข้อ
7 ข้อ

ตัวบ่งชี้ สกอ. 3.2
6 ข้อ
6 ข้อ
ค่ำเฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย

ตัวบ่งชี้ สกอ. 4.1
7 ข้อ
7 ข้อ

ตัวบ่งชี้ สกอ. 4.2
6 ข้อ
6 ข้อ

ตัวบ่งชี้ สกอ. 4.3 > 120,000
14,762,510
124,578
(บาท/คน)
118.5
ค่ำเฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คะแนน
ประเมิน
5.00
5.00
2.00
5.00
0.77
4.00
4.00
4.00
5.00
5.00
3.68
3.72
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
3.46
4.49
29

ตัวบ่งชี้คุณภำพ

เป้ำหมำย

ผลดำเนินกำร
บรรลุ
เป้ำหมำย
ตัวตั้ง/ตัวหำร
ผลลัพธ์
องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม

ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.1
5 ข้อ
5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.2
5 ข้อ
5 ข้อ
ค่ำเฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6 กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ สกอ. 6.1
5 ข้อ
6 ข้อ
ค่ำเฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6
องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร

ตัวบ่งชี้ สกอ. 7.1
7 ข้อ
7 ข้อ

ตัวบ่งชี้ สกอ. 7.2
5 ข้อ
5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ สกอ. 7.4
6 ข้อ
6 ข้อ
ค่ำเฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7 (สกอ. 3 ตัวบ่งชี้)
องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ

ตัวบ่งชี้ สกอ. 8.1
7 ข้อ
7 ข้อ
ค่ำเฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 8
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ

ตัวบ่งชี้ สกอ. 9.1
9 ข้อ
9 ข้อ
ค่ำเฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9
องค์ประกอบตำมอัตลักษณ์

ตัวบ่งชี้ มศว 10.1
5 ข้อ
5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ มศว 10.2 ร้อยละ 0.36
ร้อยละ 0.33
ค่ำเฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบตำมอัตลักษณ์ (มศว 1 ตัวบ่งชี้)
ค่ำเฉลี่ยคะแนนตัวบ่งชี้ สกอ. 21 ตัวบ่งชี้
ค่ำเฉลี่ยคะแนนตัวบ่งชี้ สกอ. + มศว 23 ตัวบ่งชี้
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ *

คะแนน
ประเมิน
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.00
5.00
4.49
4.47
4.47

หมายเหตุ * คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ ยกเว้นตัวบ่งชี้ สกอ.2.5 และ สกอ.7.3 (รอผลประเมินฯ ระดับมหาวิทยาลัย)
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ผลกำรดำเนินกำรตำมตัวบ่งชี้คุณภำพ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินกำร
ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
กำรคิดรอบปี : ปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผู้รำยงำนผล : รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

เบอร์โทรศัพท์: 18400
เบอร์โทรศัพท์: 18403

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
8 ข้อ

ผลกำรดำเนินกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำน : ข้อ
1. มีกำรจั ด ทำแผนกลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับ นโยบำยของสภำสถำบัน โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรใน
สถำบัน และได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบันโดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญำหรือปณิธำนและ
พระรำชบัญญัติสถำบันตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถำบัน กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว
15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพั ฒ นำกำรศึกษำระดับ อุดมศึกษำ ฉบั บที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559)
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2553-2557) ซึ่งเป็นการกาหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และ กลยุทธ์ของคณะฯ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนที่ประกอบด้วย
ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อนาคณะวิทยาศาสตร์ไปสู่ความสาเร็จเชื่อมโยง
ปรั ช ญา ปณิ ธ าน พั น ธกิ จ และวิ สั ย ทั ศ น์ (SCI_56_1.1_1.1) และเป็ น แผนที่ ส อดคล้ อ งกั บ จุ ด เน้ น ของ
มหาวิทยาลัยตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) แผนพัฒ นาการศึกษา
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ฉบั บ ที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) ซึ่ งคณะวิ ท ยาศาสตร์ได้ มี ก ารทบทวนและปรับ ปรุงแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2555 เพื่ อ ทบทวนวิ สั ย ทั ศ น์ ภารกิ จ และพั น ธกิ จ ให้ เหมาะสมกั บ การพั ฒ นาคณะ
วิทยาศาสตร์ ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของคณะและตัวชี้วัด เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาปณิธาน นโยบายของคณะ
และแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ.2553- พ.ศ.2567) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) รวมถึงการประกันคุณภา มากยิ่งขึ้น และได้รับความเห็นชอบ
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จากคณะกรรมการประจาคณะ (SCI_56_1.1_1.2) ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2553-2557) ฉบับปรับปรุง
2555 (SCI_56_1.1_1.3) ได้ถูกใช้ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_1.1_1.1
SCI_56_1.1_1.2
SCI_56_1.1_1.3

รำยกำรหลักฐำน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะวิทยาศาสตร์ (พ.ศ.2553-2557)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8/2555
ยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะวิทยาศาสตร์ (พ.ศ.2553-2557) ฉบับปรับปรุง 2555

2. มีกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถำบันไปสู่ทุกหน่วยงำนภำยใน
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ในที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ และ
มีมติให้มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ไปยังภาควิชา เพื่อให้ภาควิชาได้นาไปดาเนินการจัดทา
แผนกลยุทธ์ของภาควิชา (SCI_56_1.1_2.1) และได้ประกาศแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์บนเว็บไซต์ของ
คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรทุกภาคส่วนของหน่วยงานย่อยทั้งภาควิชาและสานักงานคณบดี ได้รับทราบ
ร่วมกัน http://science.swu.ac.th และมีการปรับแผนกลยุทธ์ของคณะและปรับตัวชี้วัดเพื่อให้สอดคล้องกับ
การประกันคุณ ภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น คณะกรรมการยุทธศาสตร์ได้นาเสนอต่อกรรมการประจาคณะซึ่ง
ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดีและหัวหน้าภาควิชาต่าง ๆ พิจารณาให้ความเห็นชอบ(SCI_56_1.1_2.2) และ
ประกาศบนเว็บไซต์ เพื่อให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้รับทราบร่วมกัน http://science.swu.ac.th และใช้แผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะวิทยาศาสตร์ (พ.ศ.2553-2557) ฉบับปรับปรุง 2555 มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_1.1_2.1
SCI_56_1.1_2.2

รำยกำรหลักฐำน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2554
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8/2555

3. มีกระบวนกำรแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติกำรประจำปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้ำนกำรเรียนกำรสอน
กำรวิจัย กำรบริกำรทำงวิชำกำรและกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปี โดยโครงสร้างการ
บริหารของคณะวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒ นาศักยภาพนิสิต ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชาต่าง ๆ และเลขานุการ
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คณะวิ ท ยาศาสตร์ เป็ น คณะกรรมการประจ าคณะ และเป็ น ผู้ รับ ผิ ด ชอบงานก าหนด วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ โดยผู้บริหารแต่ละฝ่าย หรือแต่ละหน่วยงานย่อยได้รับมอบหมาย
ให้รับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ ไปแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ของงานที่รับ ผิ ดชอบให้ ส อดคล้ องกับ แผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ (SCI_56_1.1_3.1) และ
คณะกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ (SCI_56_1.1_3.2) เป็นคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบแผนปฏิบัติการ
ประจาปีให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์เพื่อให้ครอบคลุมพันธกิจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่การเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (SCI_56_1.1_3.3)
นอกจากนี้ ยั งมีคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อดาเนินการสนับสนุนการดาเนินงานให้ บรรลุทุกพันธกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_1.1_3.1
SCI_56_1.1_3.2
SCI_56_1.1_3.3

รำยกำรหลักฐำน
ร่างแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปีงบประมาณ 2556
คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2555
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปีงบประมาณ 2556

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำรประจำปีและค่ำเป้ำหมำยของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัดควำมสำเร็จ
ของกำรดำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจำปี
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการกาหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย และกลยุทธ์ ในยุทธศาสตร์ 5 ปี
(2553-2557) ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ปี 2555 หรื อ แผนกลยุ ท ธ์ ข องคณะวิ ท ยาศาสตร์ (SCI_56_1.1_4.1) โดย
ประกอบด้วยเป้าประสงค์จานวน 16 เป้าประสงค์และจานวนตัวชี้วัด 35 ตั วชี้วัดนอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์
ยังได้กาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2556 (SCI_56_1.1_4.2) เพื่อใช้วัด
ความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_1.1_4.1
SCI_56_1.1_4.2

รำยกำรหลักฐำน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะวิทยาศาสตร์ (พ.ศ. 2553-2557) ฉบับปรับปรุงปี 2555
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2556
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5. มีกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี ครบ 4 พันธกิจ
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2556 และได้ดาเนินการตามแผน
ครบทั้ง4 พัน ธกิจ(SCI_56_1.1_5.1) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจาปีบรรลุครบ 4 พันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ คณะวิทยาศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุด
ต่าง ๆ ดังนี้ คณะกรรมการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึก ษา 2556 (SCI_56_1.1_5.2)
คณะกรรมการบริห ารการวิจั ย ปี การศึก ษา 2556 (SCI_56_1.1_5.3) คณะกรรมการบริห ารหลั ก สู ต ร ปี
การศึ ก ษา 2556 (SCI_56_1.1_5.4) คณะกรรมการฝ่ า ยวางแผนและพั ฒ นา ปี ก ารศึ ก ษา 2556-2557
(SCI_56_1.1_5.5) คณะกรรมการติ ด ตามการใช้ ง บประมาณ ปี ก ารศึ ก ษา 2556 (SCI_56_1.1_5.6)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปีการศึกษา 2556 (SCI_56_1.1_5.7) คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
ปี การศึกษา 2556 (SCI_56_1.1_5.8) คณะกรรมการและคณะอนุ กรรมการประกันคุณ ภาพการศึกษา ปี
การศึ ก ษา 2556 (SCI_56_1.1_5.9) และคณะกรรมการพั ฒ นาระบบสารสนเทศ ปี ก ารศึ ก ษา 2556
(SCI_56_1.1_5.10)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_1.1_5.1
SCI_56_1.1_5.2
SCI_56_1.1_5.3
SCI_56_1.1_5.4
SCI_56_1.1_5.5
SCI_56_1.1_5.6
SCI_56_1.1_5.7
SCI_56_1.1_5.8
SCI_56_1.1_5.9
SCI_56_1.1_5.10
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รำยกำรหลักฐำน
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2556
คณะกรรมการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2556
คณะกรรมการบริหารการวิจัย ปีการศึกษา 2556
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 2556
คณะกรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนาปีการศึกษา 2556-2557
คณะกรรมการติดตามการใช้งบประมาณ ปีการศึกษา 2556
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2556
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตปีการศึกษา 2556
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556
คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ ปีการศึกษา 2556
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6. มีกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผน ปฏิบัติกำรประจำปีอย่ำงน้อยปี ละ 2 ครั้ง และ
รำยงำนผลต่อผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำ
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
2556 ครั้งที่ 1 ระหว่าง ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556 (SCI_56_1.1_6.1) และมีการติดตามผลการดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 2 ระหว่าง เมษายน 2556 – กันยายน2556
และรายงานต่อคณะกรรมการประจาคณะในที่ประชุมประจาคณะ ครั้งที่ 9/2556 (SCI_56_1.1_6.2) พบว่าผล
การดาเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติการส่ งผลให้ ตัว ชี้วัดในแผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ 2556 ทั้งหม ด
จานวน 35 ตัวชี้วัด บรรลุ 31 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุ 4 ตัวชี้วัด (SCI_56_1.1_6.3)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_1.1_6.1
SCI_56_1.1_6.2
SCI_56_1.1_6.3

รำยกำรหลักฐำน
รายงานสรุปการติดตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2556 (ครั้งที่ 1)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9/2556
รายงานสรุปการติดตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ปีงบประมาณ 2556 (ครั้งที่ 2)

7. มีกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และรำยงำนผลต่อ
ผู้บริหำรและสภำสถำบันเพื่อพิจำรณำ
ผลกำรดำเนินกำร
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผน
กลยุทธ์และนาเสนอผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ โดยตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์
ของคณะ ทั้ ง หมด จ านวน 35ตั ว ชี้ วั ด บรรลุ 31 ตั ว ชี้ วั ด ไม่ บ รรลุ 4 ตั ว ชี้ วั ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยล ะ 88.57
(SCI_56_1.1_7.1) คณะกรรมการประจาคณะมีมติเห็ นชอบผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_1.1_7.1

รำยกำรหลักฐำน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9/2556
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8. มีกำรน ำผลกำรพิจ ำรณำ ข้อคิด เห็น และข้อเสนอแนะของสภำสถำบัน ไปปรั บปรุงแผนกลยุทธ์ แ ละ
แผนปฏิบัติกำรประจำปี
ผลกำรดำเนินกำร
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ ได้นาผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจา
คณะวิทยาศาสตร์ ไปใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
2556 โดยมีการเพิ่มยุทธศาสตรที่ 5 คือ การทานุบารุงศิลปะและวัฒ นธรรม และมีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด
ปรับเปลี่ยนค่าเป้าหมาย และเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมกลยุทธ์ เพื่อให้ตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมายยิ่ง ๆ ขึ้น โดย
ยุทธศาสตร์ 5 ปี (2553-2557) ฉบับปรับปรุง ปี 2555 มีทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์ 16 เป้าประสงค์ 35 กลยุทธ์
35 ตัวชี้วัด (SCI_56_1.1_8.1) โดยได้ใช้แผนยุทธศาสตร์ฉบับปรับปรุง ปี 2555 ที่มีการพิจารณาปรับปรุงแผน
กลยุทธ์อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_1.1_8.1

รำยกำรหลักฐำน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะวิทยาศาสตร์ (พ.ศ.2553-2557) ฉบับปรับปรุง 2555

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีที่แล้ว
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร
8 ข้อ
8 ข้อ
5 คะแนน

บรรลุเป้ำหมำย


ผลกำรประเมินตนเองปีนี้
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร
8 ข้อ
8 ข้อ

บรรลุเป้ำหมำย
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คะแนนกำรประเมินตนเอง
5 คะแนน
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องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้รำยงำนผล :รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ : 18402
เบอร์โทรศัพท์ : 18402

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ ครบ 5 ข้อตามเกณฑ์
ตามเกณฑ์ทั่วไป ทั่วไป และครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม

หมำยเหตุ :
1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให้นับหลักสูตรที่มีนักศึกษา ลงทะเบียนเรียน
ในรอบปีการศึกษาที่ทาการประเมิน สาหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดให้นับหลักสูตรที่ได้ รับ อนุมัติให้เปิดสอน
ทุกระดับ ปริญ ญา โดยนั บ รวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แต่ไม่นับรวมหลักสู ตรที่ส ภา สถาบันอนุมัติให้ ปิด
ดาเนินการแล้ว
2. การนับจานวนนักศึกษาในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 8 ให้นับตามจานวนหัวนักศึกษาในปี การศึกษานั้นๆ
และนับทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง
3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่ หรือเสนอ
ปรับ ปรุงหลักสู ตร หรือเสนอปิ ดหลั กสู ตร และคณะกรรมการที่รับ ผิ ดชอบบริห ารหลั กสูตรให้ เป็นไป ตาม
รายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดหรือต่างชุดก็ได้
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ผลกำรดำเนินกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนทั่วไป : ข้อ
1. มี ร ะบบและกลไกกำรเปิ ด หลั ก สู ต รใหม่ แ ละปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รตำมแนวทำงปฏิ บั ติ ที่ ก ำหนดโดย
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และดำเนินกำรตำมระบบที่กำหนด
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์ มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และจัดทาหลักสูตรปรับปรุง โดยถือแนวทาง
ปฏิบัติตามคู่มือบริหารหลักสูตร ของมหาวิทยาลัย (SCI_56_2.1_1.1) ซึ่งมีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยในรอบปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับ
คณะศึกษาศาสตร์ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโทจานวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพทางการศึกษาที่กาหนดดังข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 หมวดที่ 1 มาตรฐาน
ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถพิเศษระดับปริญญาโททางการศึกษา
ตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3
ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
นอกจากนั้น คณะวิทยาศาสตร์ ได้สร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกระบวนการทั้งหมดในแต่ละขั้นตอนได้ผ่านคณะกรรมการดาเนินงานชุดที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ (SCI_56_2.1_1.2) เพื่อพิจารณากลั่นกรองและให้
ความเห็นชอบ แล้วเสนอหลักสูตรเพื่อพิจารณาในระดับมหาวิทยาลัยโดยเสนอต่อ 2) คณะกรรมการการศึกษา
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา (SCI_56_2.1_1.3) เพื่ อ พิ จ ารณากลั่ น กรองและให้ ค วามเห็ น ชอบ จากนั้ น เสนอต่ อ
3) คณะกรรมการสภาวิชาการ (SCI_56_2.1_1.4) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ 4)คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย มศว (SCI_55_2.1_1.5) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนาส่งเสนอสานักงานคณะกรรมการ
การอุ ดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรั บ ทราบภายใน 30 วัน รวมถึงน าส่ งส านัก งานเลขาธิการคุรุส ภาส าหรับ กรณี
หลักสูตรวิชาชีพครู
สาหรับหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557)ทั้ง4สาขาวิชาได้แก่ คณิตศาสตร์
เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ได้ผ่านการกลั่นกรอง/เห็นชอบ/อนุมัติ ตามขั้นตอนจากคณะกรรมการทั้ง 4 ชุดข้างต้น
เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนดาเนินการนาเสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
สานักงานเลขาธิการคุรุสภาตามลาดับ ส่วนหลักสูตรที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบ
และให้ความเห็นชอบเรียบร้อยในปีการศึกษานี้ ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556) (SCI_56_2.1_1.6)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_2.1_1.1
SCI_56_2.1_1.2
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รำยกำรหลักฐำน
คู่มือการบริหารหลักสูตร (หัวข้อระบบและกลไกการเปิดและปรับปรุงหลักสูตร)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์
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รหัสหลักฐำน

SCI_56_2.1_1.3

SCI_56_2.1_1.4

SCI_56_2.1_1.5

SCI_56_2.1_1.6

รำยกำรหลักฐำน
ครั้งที่ 5/2556.. วันที่ 22 พฤษภาคม 2556
ครั้งที่ .3/2557. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ครั้งที่ .5/2556. วันที่ 27 มิถุนายน 2556
ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
รายงานประชุมการคณะกรรมการสภาวิชาการ
ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 13 สิงหาคม 2556
ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 12 มีนาคม 2557
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 10/2556 วันที่ 4 ตุลาคม 2556
ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 2 พฤษภาคม 2557
มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. มีระบบและกลไกกำรปิดหลักสูตรตำมแนวทำงปฏิบัติที่กำหนดโดยคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และ
ดำเนินกำรตำมระบบที่กำหนด
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์ มีระบบและกลไกในการปิดหลักสูตรสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ระบุในคู่มือบริหาร
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย (SCI_56_2.1_2.1) ซึ่งมีขั้นตอนปฏิบัติเป็นไปตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กาหนด โดยลาดับคือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร(SCI_56_2.1_2.2) เสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะ
วิทยาศาสตร์ คณะกรรมการการศึกษาระดับปริญ ญาตรีห รือคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษา
(แล้วแต่ระดับการศึกษาของหลักสูตร) คณะกรรมการสภาวิชาการ มศว และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
มศว พิจารณาอนุมัติการปิดหลักสูตร จากนั้นมหาวิทยาลัยจะดาเนินการนาเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับทราบการขอปิดหลักสูตรภายใน 30 วัน
ทั้งนี้ใน ปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์ไม่มีการขอปิดหลักสูตร
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_2.1_2.1
SCI_56_2.1_2.2

รำยกำรหลักฐำน
คู่มือการบริหารหลักสูตร (หัวข้อการปิดหลักสูตร)
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

3. ทุ ก หลั ก สู ต รมี ก ำรด ำเนิ น งำนให้ เป็ น ไปตำมเกณฑ์ ม ำตรฐำนหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษำ และกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (กำรดำ เนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
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แห่งชำติ หมำยถึง ต้องมีกำรประเมินผลตำม “ตัวบ่งชี้ผลกำรดำเนินงำนตำมประกำศมำตรฐำนคุณวุฒิ
สำขำหรือสำขำวิชำ เพื่อกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มี
ประกำศมำตรฐำนคุณวุฒิสำขำหรือสำขำวิชำ ให้ประเมินตำมตัวบ่งชี้กลำงที่กำหนดในภำคผนวก ก)
สำหรับหลักสูตรสำขำวิชำชีพต้องได้รับกำรรับรองหลักสูตรจำกสภำหรือองค์กรวิชำชีพที่เกี่ยวข้องด้วย
(หมำยเหตุ : สำหรับหลักสูตรเก่ำหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ดำเนินกำรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติก่อนปีกำรศึกษำ 2555 ให้ยึดตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ
พ.ศ. 2548 )
ผลกำรดำเนินกำร
ในปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์ มีหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ.ศ.
2548และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552จานวนทั้งสิ้น 31 หลักสูตรคือหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีจานวน 14 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตจานวน 9 หลักสูตรและหลักสูตร
การศึกษาบั ณฑิตจานวน 5 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโทจานวน 12 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิตจานวน 8 หลัก สูตรและหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตจานวน 4 หลักสูตร หลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก จานวน 5 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตจานวน 4 หลักสูตรและหลักสูตรการศึกษา
ดุษฎีบัณฑิตจานวน 1 หลักสูตร(SCI_56_2.1_3.1)
ดังนั้นทุกหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์เป็นหลักสูตรที่มีการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาพ.ศ. 2548และกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ งชาติ พ .ศ. 2552จานวน 31
หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ100 ของหลักสูตรทั้งหมด(SCI_56_2.1_3.2)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_2.1_3.1

SCI_56_2.1_3.2
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รำยกำรหลักฐำน
สรุปหลักสูตรจานวน 31 หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และเปิดสอนในปีการศึกษา 2556 จานวนทั้งสิ้น 28 หลักสูตร
โดยอีก 2 หลักสูตร ไม่มีนิสิตเข้าเรียนในปีการศึกษานี้ ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ส่วนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ จะเปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2557 โดยจาแนกตามรายชื่อ ระดับการศึกษา
หลักสูตรวิชาชีพ รายชื่อหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552 และในปี
การศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์ ไม่มีหลักสูตรที่ครบรอบต้องปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
แบบประเมินผลการดาเนินงานของหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2556ทุกหลักสูตร
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4. มีค ณะกรรมกำรรั บ ผิ ด ชอบควบคุ ม กำกั บ ให้ มีก ำรด ำเนิ น กำรได้ ค รบถ้ วนทั้ งข้อ 1 ข้ อ 2 และข้อ 3
ข้ำงต้นตลอดเวลำที่จัดกำรศึกษำ และมีกำรประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่ำงน้อยตำมกรอบเวลำที่
ก ำหนดในเกณฑ์ ม ำตรฐำนหลั ก สู ต รฯ กรณี ห ลั ก สู ต รที่ ด ำเนิ น งำนตำมกรอบมำตรฐำนคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ จะต้องควบคุมกำกับให้กำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมิน 5 ข้อแรกและอย่ำงน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่กำหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์กาหนดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้มีการดาเนินงานครบถ้วนทั้ง
ข้อ 1ข้อ 2 และข้อ 3 ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยมาสู่ระดับคณะ ตลอดปีการศึกษา 2556 โดยมีคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องได้แก่ คณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ
คณะกรรมการฝ่ ายวิช าการ คณะวิทยาศาสตร์ (SCI_56_2.1_4.1)ที่รับผิดชอบกากับดูแลกระบวนการและ
ดาเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องการเปิดหลักสูตรใหม่ รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตร(SCI_56_2.1_4.2)
นอกจากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละหลักสูตรจะทาการประเมินหลักสูตรตามตัวชี้วัดผล
การด าเนิ น งานที่ ร ะบุ ไว้ ใน มคอ 2 ของหลั ก สู ต ร ตามกรอบเวลาที่ ก าหนดในกรอบมาตรฐา นคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (SCI_56_2.1_4.3) ซึ่งพบว่าทั้ง 28 หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่กาหนด
ไว้
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_2.1_4.1

SCI_56_2.1_4.2
SCI_56_2.1_4.3

รำยกำรหลักฐำน
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร
แบบประเมินผลการดาเนินงานของหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2556ทุกหลักสูตร
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5. มีค ณะกรรมกำรรั บ ผิ ด ชอบควบคุ ม กำกั บ ให้ มีก ำรด ำเนิ น กำรได้ ค รบถ้ วนทั้ งข้อ 1 ข้ อ 2 และข้อ 3
ข้ำงต้น ตลอดเวลำที่จัด กำรศึกษำและมีกำรพัฒนำหลักสูตรทุกหลักสูตรตำมผลกำรประเมิน ในข้อ 4
กรณีหลักสูตรที่ดำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ จะต้องควบคุมกำกับให้
กำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกากับให้มีการดาเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ
2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษาในปีการศึกษา 2556(SCI_56_2.1_5.1)
ในปีการศึกษา 2556คณะวิทยาศาสตร์มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร (SCI_56_2.1_5.2) ตามผล
การประเมินในข้อ 4 โดยเสริมให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาที่กาหนดในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิช าชีพ พ.ศ. 2556 หมวดที่ 1 มาตรฐานความรู้และประสบการณ์ วิช าชีพ โดยท าการปรับ ปรุง
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) จานวน 4 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมี
ชีว วิทยา และฟิ สิ กส์ ซึ่งเป็ น หลั กสูตรเดิม ซึ่งครั้งนี้ ได้ทาการปรับปรุงหลั กสู ตรตามความร่วมมือระหว่าง
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องความ
ร่ ว มมื อ ด าเนิ น งานโครงการผลิ ต ครู สควค. ระยะที่ 3 ระดั บ ปริ ญ ญาโททางการศึ ก ษาเพื่ อ ผลิ ต ครู ที่ มี
ความสามารถพิเศษระดับปริญญาโททางการศึกษาตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จึงเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 ทั้ง 4 สาขาวิชา และมีการเปิดหลักสูตรใหม่
จานวน 1 หลักสูตร คือหลัก สูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบรรจุในแผน
แม่บททางวิชาการ (พ.ศ. 2555 – 2559) ซึ่งดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรของแต่ละหลักสูตรได้ควบคุมกากับผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ใน
ข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร (SCI_56_2.1_5.3)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_2.1_5.1
SCI_56_2.1_5.2
SCI_56_2.1_5.3
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รำยกำรหลักฐำน
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
แบบประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของหลักสูตร
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ผลกำรดำเนินกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนเพิ่มเติมเฉพำะกลุ่ม : ข้อ
6. มีควำมร่วมมือในกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตรระหว่ำงสถำบันกับภำครัฐหรือภำคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
กับวิชำชีพของหลักสูตร มำกกว่ำร้อยละ 30 ของจำนวนหลักสูตรวิชำชีพทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำ
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิท ยาศาสตร์ มี ห ลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ครู ระดั บ ปริญ ญาตรี จ านวน 5 สาขาวิ ช า ได้ แ ก่ หลั ก สู ต ร
การศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป (SCI_56_2.1_6.1) และ
ระดับบัณฑิตศึกษา จานวน 4 สาขาวิชา คือหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา
และฟิ สิ ก ส์ โดยคณะวิท ยาศาสตร์ ท าการปรับ ปรุงหลั กสู ตรเสริม โดยให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวิช าชีพ ทาง
การศึกษาที่กาหนดในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ตามความร่วมมือระหว่างสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยคณะวิทยาศาสตร์
และคณะศึกษาศาสตร์ (SCI_56_2.1_6.2) และมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูมาร่วมวิพากษ์
และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (SCI_56_2.1_6.3) ตลอดจนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ส่ งเสริมให้ ผู้เรียนสามารถนาไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวน
หลักสูตรวิชาชีพทั้งหมด 9 หลักสูตร (SCI_56_2.1_6.4)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_2.1_6.1
SCI_56_2.1_6.2
SCI_56_2.1_6.3

SCI_55_2.1_6.4

รำยกำรหลักฐำน
คาสั่งอนุกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี
เอกสารการลงความความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ (ร่าง) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต โครงการส่งเสริมการ
ผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2556 – 2561)
มคอ 2 ของทั้ง 9 หลักสูตร หัวข้อเรื่อง ผลการวิพากษ์หลักสูตร

7. หลักสูตรระดั บบัณ ฑิตศึกษำที่เน้น กำรวิจัยที่เปิดสอน (ปริญ ญำโท เฉพำะแผน ก และปริญ ญำเอก)
มีจำนวนมำกกว่ำร้อยละ 50 ของจำนวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำ
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์ มีจานวนหลักสูตรที่เปิดสอน 28 หลักสูตร เป็นหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษาจานวน
ทั้งหมด 16 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรปริญญาโท (แผน ก) 11 หลักสูตร และปริญญาเอก 5 หลักสูตร คิดเป็น
ร้อยละ 57.14 ของหลักสูตรทั้งหมด (SCI_56_2.1_7.1)
รำยกำรหลักฐำน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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รหัสหลักฐำน
SCI_56_2.1_7.1

รำยกำรหลักฐำน
รายงานสรุปจานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2556
(แยกตามระดับการศึกษา)

8. หลักสูตรระดั บบัณ ฑิตศึกษำที่เน้น กำรวิจัยที่เปิดสอน (ปริญ ญำโท เฉพำะแผน ก และปริญ ญำเอก)
มีจ ำนวนนักศึกษำที่ศึกษำอยู่ในหลักสูตรมำกกว่ำร้อยละ 30 ของจำนวนนักศึกษำทั้งหมดทุกระดับ
กำรศึกษำ
ผลกำรดำเนินกำร
ในปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์ มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอนทั้งหมด
16 หลักสูตร โดยมีนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรดังกล่าวมีจานวน 143 คน (SCI_56_2.1_8.1) จากจานวนนิสิต
คณะวิท ยาศาสตร์ ทั้ งหมด 2,764 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 5.17 ของจ านวนนิ สิ ต ทั้ งหมดทุ ก ระดั บ การศึ ก ษา
(SCI_56_2.1_8.2)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_55_2.1_8.1
SCI_55_2.1_8.2

รำยกำรหลักฐำน
รายงานสรุปจานวนนิสิตระดับปริญญาโท แผน ก และปริญญาเอก ในปีการศึกษา 2556
รายงานสรุปจานวนนิสิตทุกระดับการศึกษา ในปีการศึกษา 2556

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีที่แล้ว
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร
5ข้อ
7 ข้อ
4 คะแนน
(ข้อ.1,2,3,4,5,6และ7)

บรรลุเป้ำหมำย


ผลกำรประเมินตนเองปีนี้
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร
5 ข้อ
2 ข้อ
(ข้อ.1,2)

บรรลุเป้ำหมำย
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คะแนนกำรประเมินตนเอง
2 คะแนน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.2 อำจำรย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้รำยงำนผล : รองคณบดีฝ่ายบริหาร

เบอร์โทรศัพท์ : 18401
เบอร์โทรศัพท์ : 18401

เกณฑ์กำรประเมิน
แนวทางที่ 1 ค่าร้อ ยละของอาจารย์ ประจาที่ มีคุ ณ วุฒิ ป ริญ ญาเอกที่ กาหนดให้ เป็ นคะแนนเต็ ม 5
เท่ากับ ร้อยละ 60 ขึ้นไป
คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ
จานวนอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด

X 100

ผลกำรดำเนินกำรตำมเกณฑ์ประเมิน :
ในปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์ มีบุคลากรสายวิชาการรวมทั้งสิ้น 129.5 คน เป็นอาจารย์
ประจาที่มีวุฒิปริญญาเอก 98 คน คิดเป็นร้อยละ 75.68 คะแนนเท่ากับ 5 (SCI_56_2.2_1.1)
จากแผนยุ ทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ปี พ.ศ.2553 - 2557 แสดงให้ เห็ นว่าคณะวิทยาศาสตร์ให้
ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจาให้มีคุณสมบัติตรงตามกรอบมาตรฐานจึงได้มีการเตรียม
แผนดาเนิ นการจัดสรรเงินทุน สนับ สนุน ให้ กับอาจารย์ประจาที่ยังไม่มีคุณวุฒิ ปริญญาเอกที่มีความพร้อมใน
การศึกษาต่อได้ไปศึกษาต่อจนสาเร็จการศึกษา (SCI_56_2.2_1.2)
ข้อมูลพื้นฐำน
ลำดับ
ข้อมูลพื้นฐำน
ที่
1 จานวนอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
2 จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
3 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปีที่ผ่านมา
4 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ประเมิน
5 ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน่วย
วัด
คน
คน
ร้อยละ
ร้อยละ
สัดส่วน

ผลกำร
ดำเนินงำน
98
129.5
70.48
75.68
5.20
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หมำยเหตุ : การนับจานวนอาจารย์ประจาเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. โดยให้นับระยะเวลาการทางาน ดังนี้
 9 - 12 เดือน
คิดเป็น 1 คน
 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 9 เดือน
คิดเป็น 0.5 คน
 น้อยกว่า 6 เดือน
ไม่สามารถนามานับได้
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
รำยกำรหลักฐำน
SCI_56_2.2_1.1 สรุปจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดในปีการศึกษาที่ประเมินจาแนกตามวุฒิการศึกษา
(ปริญญาตรีปริญญาโท และปริญญาเอก)
SCI_56_2.2_1.2 แผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุง 2555
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีที่แล้ว
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร
ร้อยละ 65
ร้อยละ 70.48
5 คะแนน

บรรลุเป้ำหมำย


ผลกำรประเมินตนเองปีนี้
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร
ร้อยละ 65
ร้อยละ 75.68

บรรลุเป้ำหมำย


46

คะแนนกำรประเมินตนเอง
5 คะแนน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.3 อำจำรย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้รำยงำนผล : รองคณบดีฝ่ายบริหาร

เบอร์โทรศัพท์ : 18401
เบอร์โทรศัพท์ : 18401

เกณฑ์กำรประเมิน
แนวทางที่ 1 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 30 ขึ้นไป
คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ เท่ากับ
จานวนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด

X 100

ผลกำรดำเนินกำรตำมเกณฑ์ประเมิน :
ในปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์ มีอาจารย์ประจาทั้ งหมด 129.5คน และมีอาจารย์ประจาที่
ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.63 ได้คะแนนเท่ากับ 0.77 (SCI_56_2.3_1.1)
แผนพัฒ นาบุ คลากรและการจัดการความรู้ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553 – 2557) ของคณะวิทยาศาสตร์
เป็นแผนดาเนินการที่จะพัฒนาคณาจารย์ ทั้งทางการผลิตบัณฑิตและการวิจัย เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ประจามี
การพัฒนาและทาผลงานทางวิชาการเพื่อใช้ในการขอตาแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น และเป็นการพัฒนา
ศักยภาพของอาจารย์ประจาที่มีอยู่ให้มีความตื่นตัวทางวิชาการอย่างสม่าเสมอ (SCI_56_2.3_1.2)
ข้อมูลพื้นฐำน
ลำดับ
หน่วย
ข้อมูลพื้นฐำน
ที่
วัด
1 จานวนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (รองศาสตราจารย์ คน
และศาสตราจารย์)
2 จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
คน
3 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ร้อยละ
และศาสตราจารย์) ในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน
4 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (รองศาสตราจารย์ ร้อยละ
และศาสตราจารย์) ในปีที่ประเมิน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผลกำร
ดำเนินงำน
6
129.5
7.38
4.63
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ลำดับ
หน่วย
ผลกำร
ข้อมูลพื้นฐำน
ที่
วัด
ดำเนินงำน
5 ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทาง
สัดส่วน
-2.75
วิชาการ (รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์) เปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา
หมำยเหตุ : การนับจานวนอาจารย์ประจาเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. โดยให้นับระยะเวลาการทางาน ดังนี้
 9 - 12 เดือน
คิดเป็น 1 คน
 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 9 เดือน
คิดเป็น 0.5 คน
 น้อยกว่า 6 เดือน
ไม่สามารถนามานับได้
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_2.3_1.1
SCI_56_2.3_1.2

รำยกำรหลักฐำน
สรุปจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดในปีการศึกษาที่ประเมินจาแนกตามตาแหน่งทาง
วิชาการ (อาจารย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์)
แผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ ระยะ 5 ปี ฉบับปรับปรุงปี 2555

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีที่แล้ว
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร
ร้อยละ 12
ร้อยละ 7.38
1.23 คะแนน

บรรลุเป้ำหมำย


ผลกำรประเมินตนเองปีนี้
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร
ร้อยละ 12
ร้อยละ 4.63

บรรลุเป้ำหมำย
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คะแนนกำรประเมินตนเอง
0.77 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.4 ระบบกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้รำยงำนผล : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
นางวัลย์ลิกา สวัสดิ์นฤเดช
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

เบอร์โทรศัพท์ : 18401
เบอร์โทรศัพท์ : 18403

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ผลกำรดำเนินกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำน : ข้อ
1. มี แ ผนกำรบริ ห ำรและกำรพั ฒ นำคณำจำรย์ ทั้ ง ด้ ำ นวิ ช ำกำร เทคนิ ค กำรสอนและกำรวั ด ผลและ
มีแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนที่มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์มี แผนพั ฒ นาบุ คลากรและการจัดการความรู้ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553 - 2557)
(SCI_56_2.4_1.1) เพื่ อเป็ น แนวทางการดาเนิ นกิจกรรมหรือโครงการเพื่ อการพั ฒ นาบุคลากรทั้ งทางด้าน
วิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และแนวทางการดาเนินกิจกรรมหรือโครงการเพื่อการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน โดยในแผนได้แสดงถึงจานวนบุคลากร อัตรากาลังในปัจจุบันและความต้องการอัตรากาลังใน
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557) รวมทั้งมีการระบุตัว ชี้วัดที่จะใช้ติดตามประเมินผล และได้มีการสารวจความ
ต้องการพัฒนาตนเองทั้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้
นี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2556 (SCI_56_2.4_1.2) และแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ 2557 (SCI_56_2.4_1.3)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_2.4_1.1
SCI_56_2.4_1.2
SCI_56_2.4_1.3

รำยกำรหลักฐำน
แผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557)
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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2. มีกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนให้เป็นไปตำมแผนที่กำหนด
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์มีการดาเนินกิจกรรมหรือโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557) ฉบับปรับปรุงปี 2555 โดยมีการกาหนดแนวทางการดาเนินกิจกรรมและแหล่ง
งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้การบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
เป็ น ไปตามแผน (SCI_55_2.4_2.1) และนอกจากนี้คณะวิท ยาศาสตร์มีการประเมิน ผลการปฏิบั ติงานของ
บุคลากรอย่างเป็นระบบทุก 6 เดือน (SCI_56_2.4_2.2) และมีการสรรหาคัดเลือกบุคลากรทั้งคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนอย่างเป็นระบบโปร่งใส ตามระเบียบวิธีการสรรหา เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพตาม
วัตถุประสงค์ของแผน (SCI_56_2.4_2.3)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_2.4_2.1
SCI_56_2.4_2.2
SCI_56_2.4_2.3

รำยกำรหลักฐำน
รายงานสรุปโครงการต่าง ๆ ที่ปรากฏในแผน
ค าสั่ ง การแต่ ง ตั้ ง กรรมการประเมิ น ผลพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ทุ ก ภาควิ ช า และ
สานักงานคณบดี
กรอบ TOR และประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงาน

3. มีสวัสดิกำรเสริมสร้ำงสุขภำพที่ดี และสร้ำงขวัญและกำลังใจให้คณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน
สำมำรถทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์ มีการดูแลการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี โดยมีโครงการกีฬา science game ของคณะ
วิทยาศาสตร์และมีโครงการกีฬาต่าง ๆ ของภาควิชาที่มีคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนและนิสิตร่วมแข่ง
กี ฬ า (SCI_56_2.4_3.1) มี ก ารสร้ า งบรรยากาศของสถานที่ ท างานให้ น่ า อยู่ โดยมี ก ารท ากิ จ กรรม 5 ส
(SCI_56_2.4_3.2) และมี ก ารยกย่ อ งให้ เกี ย รติ ผู้ ได้ รั บ รางวั ล โดยมี ก ารประกาศผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข องคณะ
วิทยาศาสตร์ http://science.swu.ac.th/ นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์มีการดู แลให้ ขวัญ และกาลั งใจแก่
ผู้เจ็บป่วยหรือเมื่อเกิดความสูญเสียหรือได้รับภัยพิบัติต่าง ๆ (SCI_56_2.4_3.3) และเพื่อให้เกิดขวัญกาลังใจใน
การทางานและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อองค์กร คณบดีได้มอบการ์ดอวยพรวันเกิดแก่บุคลากร (SCI_56_2.4_3.4)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
รำยกำรหลักฐำน
SCI_56_2.4_3.1 ภาพถ่ายที่มีคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการและร่วมแข่งขัน
SCI_56_2.4_3.2 คู่มือ 5 ส และสรุปโครงการ Big Cleaning Day
SCI_56_2.4_3.3 ระเบียบค่ารักษาพยาบาล ระเบียบสวัสดิการ
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รหัสหลักฐำน
SCI_56_2.4_3.4

รำยกำรหลักฐำน
การ์ดอวยพรวันเกิดที่คณบดีลงนาม

4. มีระบบกำรติดตำมให้คณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนนำควำมรู้และทักษะที่ได้จำกกำรพัฒนำมำ
ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ ตลอดจนกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิ ท ยาศาสตร์ มี ก ารติ ด ตามการพั ฒ นาบุ ค ลากร โดยในแผนปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรและ
การจัดการความรู้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557) ฉบับปรับปรุงปี 2555 ได้กาหนดแนวทางและวิธีการติดตาม
ประเมินผลของแผนพัฒนาบุคลากร โดยมีตัวชี้วัดและเป้าหมายทุกปีการศึกษา นอกจากนี้มีการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของโครงการและกิจกรรมที่จัดขึ้น โดยในแต่ละโครงการ มีตัวชี้วัดโครงการ และคณะวิทยาศาสตร์ได้มี
แบบฟอร์มสาหรับติดตามการไปประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานที่นาไปใช้ประโยชน์ (SCI_56_2.4_4.1) และได้มี
การติดตามประเมินผลการนาไปใช้ประโยชน์ของบุคลากรที่ไปประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน หลังจากที่ได้รับการ
พัฒนาแล้วประมาณ 6 เดือนขึ้นไป
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_2.4_4.1

รำยกำรหลักฐำน
แบบฟอร์มติดตามการไปประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานที่นาไปใช้ประโยชน์

5. มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณอำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณำจำรย์และ
บุคลำกรสำยสนับสนุนถือปฏิบัติ
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์ มีการให้ ความรู้ด้านจรรยาบรรณโดยการประกาศจรรยาบรรณให้ อาจารย์และ
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ของคณะวิ ท ยาศาสตร์ท ราบและปฏิ บั ติ (SCI_56_2.4_5.1) และมี ค ณะกรรมการ
จรรยาบรรณ ควบคุม และดู แ ลให้ บุ ค ลากรได้ ป ฏิ บั ติ ตามจรรยาบรรณ (SCI_56_2.4_5.2) ตลอดจนมี ก าร
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์ http://science.swu.ac.th
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_2.4_5.1
SCI_56_2.4_5.2

รำยกำรหลักฐำน
ประกาศจรรยาบรรณของคณะวิทยาศาสตร์
คณะกรรมการจรรยาบรรณ คณะวิทยาศาสตร์
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6. มีกำรประเมินผลควำมสำเร็จของแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์ มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหาร และการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน โดยในแผนการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ ระยะ 5 ปี ได้มีการกาหนด
ตัวชี้วัดและเป้าหมายประจาปีการศึกษา 2556 พบว่าโครงการที่จัดในแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการ
ความรู้ บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งตัวชี้วัดเชิงปริมาณและคุณภาพ ส่งผลให้ตัวชี้วัดของแผนพัฒนา
บุคลากร บรรลุเป้าหมาย ทั้ง 10 ตัวชี้วัด (SCI_56_2.4_6.1) และตัวชี้วัดของแผน พัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้บุคลากรเป็นที่พึงประสงค์ตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาบุคลากร
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_2.4_6.1

รำยกำรหลักฐำน
รายงานสรุปการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒ นาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา 2556

7. มีกำรนำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกร
สำยสนับสนุน
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิท ยาศาสตร์ มี ก ารประเมิ น ผลความส าเร็จ ของแผนการบริห าร และการพั ฒ นาคณาจารย์
ประจ าปี 2556 และได้น าผลจากการประเมิน ไปปรับ ปรุงแผนการบริห ารและการพั ฒ นาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนในปีการศึกษาต่อไป เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของแผน และสมรรถนะ
ของคณะวิทยาศาสตร์ (SCI_56_2.4_7.1)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_2.4_7.1
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีที่แล้ว
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร
7 ข้อ
7 ข้อ
5 คะแนน
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร
7 ข้อ
6 ข้อ
(1,2,3,4,5,6)
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คะแนนกำรประเมินตนเอง
4 คะแนน

บรรลุเป้ำหมำย


บรรลุเป้ำหมำย


53

ตัวบ่งชี้ มศว 2.5.1 สื่อ อุปกรณ์กำรศึกษำ และสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้รำยงำนผล : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
นายนรงค์ วงษ์งาม
นายชลายุทธ เพียวประเสริฐ
นางสาวยุภาวดี โคษา
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

เบอร์โทรศัพท์ : 18401
เบอร์โทรศัพท์ : 18402

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ผลกำรดำเนินกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำน : ข้อ
1. มีบริกำรแหล่งเรียนรู้ผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์ จัดให้มีบริการแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีนโยบายส่งเสริม
ให้ ค ณาจารย์ ใช้ ร ะบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ในการจั ด การเรี ย นการสอน เช่ น ระบบ ATutor บทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งคณาจารย์จานวน 59คน ใช้วิธีการสอนดังกล่าว สรุปเป็นจานวนรายวิชาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนผ่ านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้ น 159รายวิช า (SCI_56_2.5.1_1.1) และเว็บเค้าโครงรายวิช า
เพื่ อให้ นิ สิ ต ได้ เข้าไปศึก ษา http://syllabus.swu.ac.th/ นอกจากนี้ คณะวิท ยาศาสตร์ได้มี ห้ องปฏิ บั ติก าร
คอมพิวเตอร์ทั้งในระดับภาควิชาและระดับคณะให้นิสิตได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ (SCI_56_2.5.1_1.2)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
รำยกำรหลักฐำน
SCI_56_2.5.1_1.1 รายงานสรุปรายวิชาที่เรียนผ่าน ATutor
SCI_56_2.5.1_1.2 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
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2. มีบริกำรด้ำนกำยภำพที่เหมำะสมต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒ นำนิสิตอย่ำงน้อยในด้ำน
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร อุปกรณ์กำรศึกษำ และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สำย
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์ มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน มีห้องเรียนที่มีระบบ
แสงสว่างและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่สะดวกและปลอดภัย โดยมี
อุปกรณ์การศึกษาที่สอดคล้องกับงานในแต่ละรายวิชา (SCI_56_2.5.1_2.1) นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์ยัง
จัดให้มีจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สายสาหรับบริการนิสิต บริเวณอาคาร 19 ที่โถงอาคารจานวน 2 จุด
ชั้น 3B จานวน 1 จุด และชั้น 9 จานวน 2 จุด บริเวณอาคาร 10 จานวน 2 จุด และบริเวณอาคาร 15 จานวน
2 จุด รวมทั้งสิ้น 9 จุดนิสิตสามารถที่จะเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพื่อศึกษาค้นคว้าได้ (SCI_56_2.5.1_2.2)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
รำยกำรหลักฐำน
SCI_56_2.5.1_2.1 ภาพถ่ายห้องเรียนและอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ ระบบตู้ดูดควั น ท่อแก๊ส ที่ชาระร่างกาย
เมื่อถูกสารเคมี
SCI_56_2.5.1_2.2 ภาพถ่ายจุดเชื่อมต่ออินเตอร์ไร้สาย
3. มีบริกำรสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่จำเป็นอื่นๆ เช่น บริกำรโสตทัศนูปกรณ์ บริกำรส่งเสริมสุขภำพ หรือ
พื้นที่นันทนำกำร เป็นต้น
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์ มีโสตทัศนู ปกรณ์ให้บริการแก่คณาจารย์และนิสิต (SCI_56_2.5.1_3.1) เพื่อใช้ใน
การเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประชุมวิชาการ การเสนอเค้าโครงปริญ ญานิพนธ์ การสอบ
ปริญญานิพนธ์ (SCI_56_2.5.1_3.2) นอกจากนั้น บริเวณใต้โถงอาคาร 10, อาคาร 19 และบริเวณด้านหลัง
อาคาร 19 จัดเป็นพื้นที่นันทนาการ สาหรับใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่นกิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ การจัด
โครงการต่ า ง ๆ ของภาควิ ช าและสโมสรนิ สิ ต คณะวิ ท ยาศาสตร์ รวมถึ ง การแสดงผลงานด้ า นวิ ช าการ
(SCI_56_2.5.1_3.3)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
รำยกำรหลักฐำน
SCI_56_2.5.1_3.1 ภาพถ่ายโสตทัศนูปกรณ์
SCI_56_2.5.1_3.2 รายงานสรุปการขอใช้ห้องและอุปกรณ์
SCI_56_2.5.1_3.3 ภาพถ่ายการใช้บริเวณอาคาร 10 และอาคาร 19
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4. มีบริกำรระบบสำธำรณูปโภค กำรรักษำควำมสะอำด และกำรรักษำควำมปลอดภัยของอำคำรตลอดจน
บริเวณโดยรอบอย่ำงน้อยในเรื่องห้องสุขำ ประปำ ไฟฟ้ำ ระบบกำจัดของเสีย กำรจัดกำรขยะ รวมทั้ง
มีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอำคำรต่ำงๆ โดยเป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์ มีระบบดูแลรักษาความปลอดภัยของอาคารและพื้นที่โดยรวม โดยเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยขององค์การทหารผ่านศึกตลอดเวลา (SCI_56_2.5.1_4.1) มีระบบเตือนภัยและป้องกันอัคคีภัย
หั ว ฉี ด น้ าในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร สายท่ อ ฉี ด น้ าแต่ ล ะชั้ น ปั้ ม น้ าดั บ เพลิ ง ถั ง ดั บ เพลิ ง กล้ อ งวงจรปิ ด
(SCI_56_2.5.1_4.2) รวมถึงได้จั ดโครงการอบรมเรื่องความปลอดภัยเบื้องต้น มีการซ้อมดับเพลิ ง การซ้อม
หนี ไฟเมื่ อ เกิ ด อั ค คี ภั ย เพื่ อ ให้ เกิ ด ความรู้ ค วามเข้ าใจในการใช้ อุ ป กรณ์ ข องบุ ค ลากร (SCI_56_2.5.1_4.3)
นอกจากนี้ยังมีระบบดูแลความสะอาดอาคาร ห้องน้า และพื้นที่โดยรอบ (SCI_56_2.5.1_4.4) เพื่อส่งเสริมให้
กิจกรรมการเรียนการสอน การทางานต่าง ๆ ดาเนินไปได้อย่างปลอดภัยและมีความสะดวกสบาย
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_2.5.1_4.1
SCI_56_2.5.1_4.2
SCI_56_2.5.1_4.3
SCI_56_2.5.1_4.4

รำยกำรหลักฐำน
สัญญาจ้างหน่วยรักษาความปลอดภัย
ภาพถ่ายอุปกรณ์ระบบเตือนภัย
รายงานสรุปโครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ
สัญญาจ้างทาความสะอาด

5. มีผลกำรประเมินคุณภำพของบริกำรในข้อ 1–4 ทุกข้อไม่ต่ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5
ผลกำรดำเนินกำร
จากการประเมิ น คุ ณ ภาพการให้ บ ริก ารโดยการส ารวจความพึ งพอใจของนิ สิ ต คณะวิ ท ยาศาสตร์
ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2556 ด้ า นการให้ บ ริ ก ารสิ่ ง อ านวยความสะดวกที่ เอื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ มี นิ สิ ต ตอบ
แบบสอบถามจานวน 1,227 คน จากจานวนทั้งหมด 2,621 คน คิดเป็นร้อยละ 46.81 พบว่าคะแนนความพึง
พอใจเฉลี่ยด้านการบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้มีค่า 3.57 ด้านการบริการด้านกายภาพมีค่า 3.42 ด้านการ
บริการสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็ นอื่น ๆ มีค่า 3.38 และด้านระบบสาธารณู ปโภคและการรั กษาความ
ปลอดภัยมีค่า 3.37 (SCI_56_2.5.1_5.1) พบว่าผลการประเมินส่วนใหญ่ต่ากว่า 3.51 ซึ่งจะต้องมีการปรับปรุง
พัฒนาการบริการด้านต่าง ๆ ต่อไป
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รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
รำยกำรหลักฐำน
SCI_56_2.5.1_5.1 ผลการประเมิน ความพึ งพอใจของนิ สิ ตคณะวิท ยาศาสตร์ ประจาปีการศึ กษา 2556
ด้านการให้บริการสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้
6. มีกำรน ำผลกำรประเมิน คุณ ภำพในข้อ 5 มำใช้เป็น ข้อมูลในกำรพั ฒ นำกำรจัดบริกำรด้ำนกำยภำพ
ที่สนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการรวบรวมประเด็นข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจของนิสิต และ
นามาเป็นข้อมูลในการพัฒ นาการจัดบริการด้านกายภาพและสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น โดยได้จัดสรร
งบประมาณและส่ ง ค าขอตั้ ง งบประมาณรายจ่ า ยจากเงิ น รายได้ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557
(SCI_56_2.5.1_6.1) เพื่ อ จั ด หาและปรั บ ปรุงการบริก าร ซึ่ งได้ มี ก ารด าเนิ น การตามรายการต่ า ง ๆ ที่ ข อ
งบประมาณไว้เพื่อพัฒนาสภาพกายภาพ การอานวยความสะดวกและความปลอดภัย ได้แก่การติดตั้งระบบ
เครือข่ายและระบบเครือข่ายไร้สายอาคาร 19 การจัดซื้อเครื่องฉายภาพแอลซีดีโปรเจคเตอร์เพื่อใช้ในการเรียน
การสอน การปรับปรุงห้องน้าอาคาร 19 และอาคาร 10 การจัดซื้อ Heat Detector Rate of Rise and Fix
temp เพื่ อใช้ส าหรับ ระบบสั ญ ญานเตื อนอั คคี ภั ย การจัด ซื้อ ตู้น้ าดั บ เพลิ ง และการจัด ซื้อ ลิ ฟ ท์ อ าคาร 10
(SCI_56_2.5.1_6.2) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการบริการด้านกายภาพและความปลอดภัยให้ดีขึ้น
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
รำยกำรหลักฐำน
SCI_56_2.5.1_6.1 บัน ทึกการส่งคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจางบประมาณ พ.ศ.
2557
SCI_56_2.5.1_6.2 รายการที่ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการบริการด้านกายภาพ
และความปลอดภัย
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีที่แล้ว
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร
6 ข้อ
6 ข้อ
5 คะแนน

บรรลุเป้ำหมำย


ผลกำรประเมินตนเองปีนี้
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร
6 ข้อ
5 ข้อ (1,2,3,4,6)

บรรลุเป้ำหมำย
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.6 ระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้รำยงำนผล :รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

เบอร์โทรศัพท์ : 18402
เบอร์โทรศัพท์ : 18402

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ผลกำรดำเนินกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำน : ข้อ
1. มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทุกหลักสูตร
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิ ท ยาศาสตร์ มี ร ะบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นการสอน โดยมี ค ณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตรตามที่ระบุในคู่มือบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัย (SCI_56_2.6_1.1)
ซึ่งมีขั้นตอนปฏิบัติสอดคล้องกับที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด มีคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน
ทาหน้าที่จัดการเรียนการสอน (SCI_56_2.6_1.2) ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด จะทาหน้าที่รับผิดชอบกากับ
ควบคุมให้การดาเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามกลไกที่คณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยกาหนด
ในปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์ มีจานวนหลักสูตรทั้งสิ้น 31หลักสูตร โดยทุกหลักสูตรได้รับ
การปรับปรุงตามกรอบเวลาที่กาหนดเพื่อให้เนื้อหาวิชาการและสาระของหลักสูตรมีความทันสมัย โดยเน้น
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ อาทิเช่น รายวิชาโครงงาน รายวิชาปฏิบัติการ รายวิชาสัมมนา
(SCI_56_2.6_1.3)นอกจากนี้ จัดให้ มีการเรี ยนรู้นอกสถานที่โดยให้ นิสิ ตฝึ กงานทั้งในหน่ว ยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย (SCI_56_2.6_1.4) นอกจากนั้นคณะวิทยาศาสตร์ยังได้จัดโครงการเสริมเพื่อพัฒ นา
นิสิตตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์นิสิตทุนเรียนดี เมื่อวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2557
(SCI_56_2.6_1.5) ที่ผ่านมาเพื่อให้นิสิตได้รับการสร้างเสริมประสบการณ์จริงและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ
และส่งเสริมทักษะวิจัยไปในคราเดียวกัน
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_2.6_1.1
SCI_56_2.6_1.2
SCI_56_2.6_1.3
58

รำยกำรหลักฐำน
คู่มือการบริหารหลักสูตรและคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน
เอกสารอธิบายรายวิชาโครงงาน รายวิชาปฏิบัติการ รายวิชาสัมมนาแต่ละหลักสูตร
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รหัสหลักฐำน
SCI_56_2.6_1.4
SCI_56_2.6_1.5

รำยกำรหลักฐำน
รายงานการฝึ ก งานของนิ สิ ต หลั ก สู ต ร วท.บ.ทุ ก หลั ก สู ต ร และเอกสารรายวิ ช า
ประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน
โครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ นิ สิ ต ทุ น เรี ย นดี วั น ที่ 6-8
พฤษภาคม 2557

2. ทุกรำยวิชำของทุกหลักสูตร มีรำยละเอียดของรำยวิชำและของประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถ้ำมี) ก่อนกำร
เปิดสอนในแต่ละภำคกำรศึกษำ ตำมที่กำหนดในกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
ผลกำรดำเนินกำร
ในปี การศึกษา 2556คณะวิทยาศาสตร์มีรายวิชาที่เปิดสอนของทุกหลักสู ตรโดยมีรายละเอียดของ
รายวิชาซึ่งประกอบด้วยจุดมุ่งหมายของรายวิชา แผนการสอน การประเมินผลการเรียนซึ่งมีการประเมินทั้งใน
ระหว่างภาคการศึกษาและเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา มีเอกสารและสื่อที่ใช้ประกอบการสอนบางรายวิชาอาจารย์
ได้จัดทาเค้าโครงรายวิชา (Course Syllabus)หรือ มคอ.3 ของรายวิชาซึ่งแสดงรายละเอียดของรายวิชา และ/
หรือประสบการณ์ภาคสนาม ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทาให้นิสิตรับทราบรายละเอียด
ของรายวิชาก่อนการเรียนคาบแรก หรือบางรายวิชาอาจารย์ผู้สอนจะแจกเค้าโครงรายวิชาหรือ มคอ.3 ให้
นิสิตในคาบเรียนแรก (SCI_56_2.6_2.1) สาหรับรายวิชาในหลักสูตรที่ได้จัดทารายละเอียดตามแบบฟอร์ม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (มคอ. 2)(SCI_56_2.6_2.2) และเปิดสอนในปีการศึกษา
2556มีการจัดทา มคอ. 3 (SCI_56_2.6_2.3) ซึ่งพบว่ามีผลการดาเนินการครบถ้วนทุกรายวิชาที่เปิดสอน
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_2.6_2.1
SCI_56_2.6_2.2
SCI_56_2.6_2.3

รำยกำรหลักฐำน
เค้าโครงรายวิชา(Course Syllabus) ที่จัดการเรียนการสอนในปี 2556
มคอ. 2 ของทุกหลักสูตร
มคอ. 3 ทุกรายวิชาที่เปิดสอนของทุกหลักสูตร
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3. ทุกหลักสูตรมีรำยวิชำที่ส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง และกำรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ
ทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจำกกำรทำวิจัย
ผลกำรดำเนินกำร
ทุกหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์มีรายวิชาที่ส่ งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึ งนิสิ ตจะ
สามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนได้แก่ รายวิชาโครงงาน รายวิชาปฏิบัติการ รายวิชา
สัมมนา โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ มีการกาหนดให้ผู้เรียนทาโครงงาน
และ/หรื อฝึ ก ประสบการณ์ ก ารสอน และก าหนดให้ นิ สิ ต ฝึ กงานในหน่ ว ยงานทั้ งในและนอกมหาวิท ยาลั ย
(SCI_56_2.6_3.1)ส่วนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรนั้นมีรายวิชาสัมมนาเป็นวิชาบังคับ และยังได้
สนั บ สนุ น ให้ นิ สิ ตได้เรีย นรู้จากการปฏิบั ติทั้งในและนอกห้ องเรียน อาทิเช่น นิสิ ตไปศึกษาดูงานในวิช าเคมี
อุ ต สาหกรรม หรื อ น านิ สิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มโครงการเผยแพร่ ง านวิ จั ย สู่ ชุ ม ชน จ.นครนายก
(SCI_56_2.6_3.2) โครงการเผยแพร่งานวิจัยสู่ชุมชน (SCI_56_2.6_3.2) และรวมถึงจากรายงานการจัดการ
เรี ย นการสอนออนไลน์ ด้ ว ยระบบ ATutorในปี ก ารศึ กษา 2556คณะวิท ยาศาสตร์ได้ จัดการเรีย นการสอน
ออนไลน์ ผ่านระบบ ATutor จานวน 175 รายวิชาเพื่อส่งเสริมให้ นิสิตสามารถพัฒ นาทักษะการเรียนรู้และ
ทบทวนบทเรียนด้วยตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลาตามที่นิสิตประสงค์ (SCI_56_2.6_3.3)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_2.6_3.1
SCI_56_2.6_3.2
SCI_56_2.6_3.3

รำยกำรหลักฐำน
เค้าโครงรายวิชา หรือมคอ. 3 ของรายวิชาโครงงาน รายวิชาปฏิบัติการ รายวิชาสัมมนา
โครงการเผยแพร่งานวิจัยสู่ชุมชน จ.นครนายก
รายงานสรุป จานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ ATutor จาก
สานักคอมพิวเตอร์

4. มีกำรให้ผู้มีประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพจำกหน่วยงำนหรือชุมชนภำยนอกเข้ำมำมี ส่วนร่วม
ในกระบวนกำรเรียนกำรสอนทุกหลักสูตร
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์ ได้เชิญบุคลากรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
(SCI_56_2.6_4.1) โดยมีการเชิญบุคลากรภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษร่วมสอนในรายวิชาบรรยาย/รายวิชา
สัมมนา มีการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ (SCI_56_2.6_4.2)รวมทั้งมีการนานิสิตฟังเยี่ยมชมและทัศนศึกษา ณ
หน่ ว ยงานภายนอกตาม โครงการส่ งเสริ มและพั ฒ นาศัก ยภาพด้ านวิท ยาศาสตร์นิ สิ ตทุ น เรียนดี วัน ที่ 6 -8
พฤษภาคม 2557(SCI_56_2.6_4.3)รวมถึ ง มี ก ารจั ด ให้ นิ สิ ต ได้ ฝึ ก งานในสถานประกอบการและฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา(SCI_56_2.6_4.4)ตลอดบางหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตทั้ง 4 สาขา
ได้เชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรด้วย
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รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_2.6_4.1
SCI_56_2.6_4.2
SCI_56_2.6_4.3
SCI_56_2.6_4.4

รำยกำรหลักฐำน
หนังสือเชิญอาจารย์พิเศษจาแนกตามหลักสูตร
หนังสือเชิญวิทยากรบรรยายโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์นิสิต
ทุนเรียนดี
โครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ นิ สิ ต ทุ น เรี ย นดี วั น ที่ 6-8
พฤษภาคม 2557
เอกสารการฝึกงานของนิสิตหลักสูตร วท.บ.ทุกหลักสูตร และเอกสารอธิบ ายรายวิชา
ประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน

5. มีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่พัฒนำจำกกำรวิจัย หรือจำกกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์มีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยการทาวิจัยในชั้นเรียน(SCI_56_2.6_5.1)
ซึ่งประกอบด้วย (SCI_56_2.6_5.2) งานวิจัยในการชั้นเรียนโครงการวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนานวัตกรรม
การสอนปฏิบัติการรายวิชา SMB 476 (SCI_56_2.6_5.3) หน้าสัญญาทุนวิจัยการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์และความคิดเห็นของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ที่ได้เรียนโดยใช้บทเรียนโปรแกรมเรื่อง การ
จัดเรียงอิเล็กตรอนและสมบัติของธาตุ (SCI_56_2.6_5.4) เรื่องความผิดพลาดในการแก้ปัญหาโจทย์เรื่อง ลิมิต
ในวิชาแคลคูลัสของนิสิตระดับปริญญาตรี และนาผลจากการวิจัยมาเขียนเป็นบทความในวารสารหน่วยวิจัย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2556)โดยได้นาความรูปที่พัฒนาจาก
การวิจั ยดังกล่ าวไปปรับ ปรุงและน าผลจากการวิจัย/กระบวนการจัดการความรู้ไปเป็นข้อมูลประกอบการ
พั ฒ นาการเรี ย นการสอน ซึ่ ง ปรากฏผลการด าเนิ น การดั ง รายงานผลการพั ฒ นาการเรี ย นการสอนซึ่ ง
ประกอบด้วยมคอ. 3 รายวิชา MA322เค้าโครงรายวิชา SCI421 (SCI_56_2.6_5.5)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_2.6_5.1
SCI_56_2.6_5.2
SCI_56_2.6_5.3

SCI_56_2.6_5.4

รำยกำรหลักฐำน
รายงานโครงการวิจัยในชั้นเรียนคณะวิทยาศาสตร์ประจาปีการศึกษา 2556
โครงการวิจัยในชั้น เรียน เรื่องการพัฒ นานวัตกรรมการสอนปฏิบัติการรายวิชา SMB
476
หน้าสัญญาทุนวิจัยการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความคิดเห็นของ
นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ที่ได้เรียนโดยใช้บทเรียนโปรแกรมเรื่อง การจัดเรียงอิเล็กตรอน
และสมบัติของธาตุ
บทความเรื่อง ความผิดพลาดในการแก้ปัญหาโจทย์เรื่อ ง ลิมิต ในวิชาแคลคูลัสของนิสิต
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รหัสหลักฐำน

SCI_56_2.6_5.5

รำยกำรหลักฐำน
ระดับปริญญาตรีจากวารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
เรียนรู้ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2556) และมคอ. 5 รายวิชา MA111ปีการศึกษา 2556
มคอ.3 รายวิชา คณ 322 พีชคณิตนามธรรม 1และมคอ.3 รายวิชา วทศ 421 โครงงาน
สาหรับวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์

6. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณ ภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและสิ่งสนับสนุนกำร
เรียนรู้ทุกรำยวิชำ ทุกภำคกำรศึกษำ โดยผลกำรประเมินควำมพึงพอใจแต่ละรำยวิชำต้องไม่ต่ำกว่ำ
3.51 จำกคะแนนเต็ม 5
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชาในปีการศึกษา 2556 มีรายวิชาที่เปิดสอนตามรายภาควิชาดังนี้
คณะวิทยาศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1 จานวน 10 รายวิชา ภาคเรียนที่ 2 จานวน 9 รายวิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 จานวน 48 รายวิชา ภาคเรียนที่ 2 จานวน 52 รายวิชา
ภาควิชาเคมี
ภาคเรียนที่ 1 จานวน 59 รายวิชา ภาคเรียนที่ 2 จานวน 52 รายวิชา
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 จานวน 21 รายวิชา ภาคเรียนที่ 2 จานวน 23 รายวิชา
ภาควิชาชีววิทยา
ภาคเรียนที่ 1 จานวน 45 รายวิชาภาคเรียนที่ 2 จานวน 41 รายวิชา
ภาควิชาฟิสิกส์
ภาคเรียนที่ 1 จานวน 38 รายวิชา ภาคเรียนที่ 2 จานวน 37 รายวิชา
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปภาคเรียนที่ 1 จานวน 37 รายวิชาภาคเรียนที่ 2 จานวน 41 รายวิชา
ภาพรวมเป็นรายวิชาที่ป ระเมินความพึงพอใจของผู้เรียนจานวน 513 รายวิชา ผลปรากฏว่าทุกรายวิชาที่
เปิดสอนมีผลการประเมินในระดับ 3.51 คะแนนขึ้นไป (SCI_56_2.6_6.1)และผลการประเมินได้คะแนนความ
พึงพอใจ (SCI_56_2.6_6.2)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_2.6_6.1
SCI_56_2.6_6.2

รำยกำรหลักฐำน
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

7. มีกำรพัฒ นำหรือปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กลยุทธ์กำรสอน หรือกำรประเมินผลกำรเรียนรู้
ทุกรำยวิชำ ตำมผลกำรประเมินรำยวิชำ
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ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์มีกระบวนการเพื่อให้ได้ข้อมูลสาหรับการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนคือ นิสิต
ทาความตกลงร่วมกับอาจารย์ผู้สอนรวมถึงสัดส่วนคะแนนและวิธีการประเมินจากแผนการสอนหรือ มคอ 3
โดยในการตัดเกรดทุกรายวิชาจะมีการทวนสอบผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือที่ประชุมภาควิชาเพื่อ
พิ จ ารณาตั ด สิ น ผลการเรี ย นเป็ น ประจ าทุ ก ภาคการศึ ก ษา มี ก ารปรั บ เกณฑ์ ก ารตั ด สิ น ผลการเรี ย นตาม
ข้อเสนอแนะจากมติของที่ประชุมของหลักสูตรนั้นๆ จากนั้นจึงนาผลการเรียนทั้งหมดเสนอเข้ าคณะกรรมการ
ประจาคณะเพื่อพิจารณา ก่อนส่งผลการเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและส่งเป็นเอกสารให้กองบริการการศึกษา
(SCI_56_2.6_7.1) โดยลาดับนอกจากนี้ก่อนเปิดภาคการศึกษาคณะผู้สอนแต่ละรายวิชามีการประชุมร่วมกัน
โดยนาผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับปรุงหรือพัฒนารายวิชาตามความเหมาะสมทางด้านวิชาการ
และกลุ่มผู้เรียนเป็นประจาดังระบุใน มคอ.3 และ มคอ. 5 ของรายวิชา
ในปีการศึกษา 2556 ทุกภาควิชาแล้วจัดทา Course Syllabus หรือ มคอ.3 ของรายวิชา อาทิรายวิชา
อป 151, อป 161 ซึ่ งแสดงไว้ในมคอ.5 และวิช า อป 367 ซึ่ งได้ มี ก ารจัด ท า checklist ประกอบการฝึ ก
ปฏิบัติการเพชรและการประเมินคุณภาพเพชร เพื่อช่วยให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติอย่างมีขั้นตอน (SCI_56_2.6_7.2)
เป็นต้น
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_2.6_7.1
SCI_56_2.6_7.2

รำยกำรหลักฐำน
รายงานการประชุมการตัดเกรดและการวิเคราะห์ของภาควิชาและคณะวิทยาศาสตร์ใน
ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2
เค้าโครงรายวิชา / มคอ. 5 ที่แสดงรายละเอียดของการนาข้อเสนอแนะจากการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เรียนฯไปปรับปรุงรายวิชา
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีที่แล้ว
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร
4 ข้อ
7 ข้อ
5 คะแนน

บรรลุเป้ำหมำย


ผลกำรประเมินตนเองปีนี้
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร
4 ข้อ
6 ข้อ (1,2,3,4,5,7)

บรรลุเป้ำหมำย


64

คะแนนกำรประเมินตนเอง
4 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.7 ระบบและกลไกกำรพัฒนำสัมฤทธิผลกำรเรียนตำมคุณลักษณะของบัณฑิต
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้รำยงำนผล :รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์ :18402
เบอร์โทรศัพท์ :18402

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการครบ
4 หรือ 5 ข้อ
5 ข้อ ตามเกณฑ์
ตามเกณฑ์ทั่วไป ทั่วไป และครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม

ผลกำรดำเนินกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนทั่วไป : ข้อ
1. มีกำรสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิตอย่ำงน้อยสำหรับ
ทุกหลักสูตรระดับปริญญำตรี ทุกรอบระยะเวลำตำมแผนกำหนดกำรศึกษำของหลักสูตร
ผลกำรดำเนินกำร
ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณ ฑิต จานวน 9 สาขาวิชาได้แก่ คณิ ตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถิติ เคมี ชีววิทยา จุล
ชีววิทยา ฟิสิกส์ อัญมณีและเครื่องประดับและคหกรรมศาสตร์ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(มคอ.1)(SCI_56_2.7_1.1) และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตจานวน 5 สาขาวิชา
ได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญ ญาตรี
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี)(มคอ.1) พ.ศ. 2554 (SCI_56_2.7_1.2)และข้อบังคับคุรุ
สภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548อย่างไรก็ตามคณะวิทยาศาสตร์ได้สารวจ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีการศึกษา ดังรายงานและสรุปผล
การสารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะของบัณฑิต(SCI_56_2.7_1.3)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_2.7_1.1
SCI_56_2.7_1.2

รำยกำรหลักฐำน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(มคอ.1)
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้า
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รหัสหลักฐำน
SCI_56_2.7_1.3

รำยกำรหลักฐำน
ปี) (มคอ.1) พ.ศ. 2554
รายงานและสรุปผลการสารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะของบัณฑิต

2. มีกำรนำผลจำกข้อ 1 มำใช้ในกำรปรับปรุงหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดผลกำรศึกษำและ
สัมฤทธิผ ลทำงกำรเรี ยนที่ ส่งเสริมทั กษะอำชีพ และคุณ ลั กษณะของบัณ ฑิ ต ที่พึ งประสงค์ตำมควำม
ต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต
ผลกำรดำเนินกำร
ในปีการศึกษา 2556คณะวิทยาศาสตร์ยังไม่มีหลักสูตรครบรอบในการปรับปรุงแต่อย่างไรก็ตาม คณะ
วิทยาศาสตร์ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโทจานวน 4 หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์
(SCI_56_2.7_2.1) ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาที่ ก าหนดในข้ อ บั งคั บ คุ รุ ส ภา ว่ า ด้ ว ย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 หมวดที่ 1 มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษระดับปริญญาโททางการศึกษา โดยบันทึกความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SCI_56_2.7_2.2) และ สร้าง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนโดยถ่ายทอดคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ตามที่ปรากฎใน มคอ.2 ของแต่ละหลักสูตรลงสู่การ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังแสดงใน แบบรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร จานวน 31 หลักสูตร
คิดเป็นร้อยละ 100 ของหลักสูตรทั้งหมด(SCI_56_2.7_2.3)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_2.7_2.1
SCI_56_2.7_2.2
SCI_56_2.7_2.3
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รำยกำรหลักฐำน
มคอ.2 ของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 4 สาขาวิชา
บันทึกความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แบบรายงานผลการดาเนินการของทุกหลักสูตร ปีการศึกษา 2556

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3. มีกำรส่งเสริมสนับสนุนทรัพยำกรทั้งด้ำนบุคลำกร เทคโนโลยีสำรสนเทศ และงบประมำณที่เอื้อต่อกำร
พัฒนำคุณลักษณะของบัณฑิต
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์สนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณเพื่อใช้
ในการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต ได้แก่ แผนพัฒนาบุคลากรและการ
จัดการความรู้ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553 – 2557) (SCI_56_2.7_3.1) ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมผู้บริหาร
คณะวิ ท ยาศาสตร์ (SCI_56_2.7_3.2) นอกจากนี้ ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ได้ ส่ งเสริม ให้ ค ณาจารย์ ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่ น การจั ด ท าเค้ า โครงรายวิ ช าไว้ ใ น SWU Course Syllabus (SCI_56_2.7_3.3) และให้
คณาจารย์และบุคลากรเข้าอบรมกับสานักคอมพิวเตอร์เรื่อง ATutor for Beginner EZ Media : Effective
PowerPoint และEffective Word and PDF Google Apps For Education, SWU Google Guides for
SWU GAFE สาหรับผู้บริหาร และสาหรับบุคลากร, การติดต่อสื่อสารออนไลน์ด้วยกูเกิลแอปส์ , การทางาน
เอกสารร่วมกันแบบออนไลน์ด้วยกูเกิลแอปส์ (SCI_5_2.7_3.4)
คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดสรรงบประมาณสาหรับทุกภาควิชาให้มีห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์เพื่อ
อานวยความสะดวกในการเรียนการสอนแก่คณาจารย์และนิสิต ทั้งนี้ได้จัดห้องบริการทางคอมพิวเตอร์สาหรับ
การเรียนการสอนและการจัดอบรมของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ (SCI_56_2.7_3.5 และ SCI_56_2.7_3.6)
ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้มีแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา
2556 เพื่อดูแลงานด้านสารสนเทศ (SCI_56_2.7_3.7) โดยมีแผนปฏิบัติการ (Action Plan) งบประมาณ พ.ศ.
2556 คณะวิทยาศาสตร์ (SCI_56_2.7_3.8)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_2.7_3.1
SCI_56_2.7_3.2
SCI_56_2.7_3.3
SCI_56_2.7_3.4
SCI_56_2.7_3.5
SCI_56_2.7_3.6
SCI_56_2.7_3.7
SCI_56_2.7_3.8

รำยกำรหลักฐำน
แผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553 – 2557)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 4/2556
วันที่ 10 เมษายน 2556
ภาพถ่ายแสดง SWU Course Syllabus
ตารางแสดงรายชื่อคณาจารย์และบุคลากรเข้าอบรมกับสานักคอมพิวเตอร์
แผนงบประมาณที่แสดงให้เห็นการจัดสรรงบประมาณสาหรับการซื้อคอมพิวเตอร์
ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาควิชาและคณะวิทยาศาสตร์
ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นาระบบสารสนเทศ คณะวิ ท ยาศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2556
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะวิทยาศาสตร์
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4. มีร ะบบและกลไกกำรส่ งเสริ ม ให้ นั ก ศึ กษำระดั บ ปริญ ญำตรี แ ละบั ณ ฑิ ต ศึ กษำเข้ ำ ร่ วมกิจ กรรมกำร
ประชุมวิชำกำรหรือนำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรในที่ประชุมระหว่ำงสถำบัน หรือที่ประชุมระดับชำติ
หรือนำนำชำติ
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์จัดให้มีระบบการส่งเสริมให้นิสิตทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือ
นาเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมระหว่างสถาบันหรือที่ประชุมระดับชาติห รือนานาช าติ โดยในปี
การศึกษา 2556 มีนิสิตแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน
(วทท. เพื่อเยาวชน) ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา (SCI_56_2.7_4.1) ประชุมวิช าการนานาชาติ The International Conference on
Discrete Mathematics and Applied Sciences (ICDMAS2014) ระหว่างวันที่ 21–23 พฤษภาคม 2557
ณ มหาวิ ท ยาลั ย หอการค้ า ไทย (SCI_56_2.7_4.2) และประชุ ม วิ ช าการนานาชาติ Pure and Applied
Chemistry International Conference (PACCON2014) ระหว่ า งวั น ที่ 8–10มกราคม 2557จั ด โดย
ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย(SCI_56_2.7_4.3)
นอกจากนี้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน/สัมมนา/ปัญหาพิเศษ/วิทยานิพนธ์ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้
นิ สิ ต เข้ า ร่ ว มแสดงผลงานตามการประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ โดยเฉพาะหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษาระเบียบข้อบังคับก่อนจบการศึกษาต้องนาเสนอผลงานในที่ประชุมระดับชาติ /นานาชาติ และมี
การตี พิ ม พ์ เผยแพร่ ผ ลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ (SCI_56_2.7_4.4)(SCI_56_2.7_4.5) นอกจากนี้ ฝ่ า ยวิ จั ย คณะ
วิทยาศาสตร์ให้ทุนสนับสนุนการทาวิทยานิพนธ์ โดยข้อบังคับนิสิตต้องนาเสนอผลงานวิจัย (SCI_56_2.7_4.6)
ทั้งมีการจัดโครงการจัดการเรียนรู้ เรื่อง "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอกประเทศ"วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 (SCI_56_2.7_4.7)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_2.7_4.1
SCI_56_2.7_4.2
SCI_56_2.7_4.3
SCI_56_2.7_4.4
SCI_56_2.7_4.5
SCI_56_2.7_4.6
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รำยกำรหลักฐำน
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน (วทท. เพื่อเยาวชน) ครั้งที่ 9
ป ระชุ ม วิ ช าก ารระดั บ ป ระเท ศ The International Conference on Discrete
Mathematics and Applied Sciences (ICDMAS2014)
ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร น า น า ช า ติ Pure and Applied Chemistry International
Conference (PACCON2014)
ข้อบั งคับ มหาวิทยาลั ยศรีนคริน ทรวิโรฒ ว่าด้ว ยการศึกษาระดับ บั ณ ฑิ ต ศึกษา พ.ศ.
2554
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว
รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2557
วันที่ 29 เมษายน 2557
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รหัสหลักฐำน
SCI_56_2.7_4.7

รำยกำรหลักฐำน
รายงานสรุปโครงการจัดการเรียนรู้ เรื่อง "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกประเทศ"วันที่ 14 พฤษภาคม 2557

5. มีกิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษำระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำที่จัดโดยสถำบัน
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตทุกระดับการศึกษาโดยจัดสรร
งบประมาณ และจัดเป็นแผนการกิจกรรม และโครงการที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้ แก่นิสิตทุกระดับ
การศึกษา (SCI_56_2.7_5.1) กากับดูแลโดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ (SCI_56_2.7_5.2) ใน
ปีการศึกษา 2556 มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมจานวน 17โครงการ
คณะวิทยาศาสตร์มีการประเมินผลแผนการกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตทุกระดับ
การศึกษา ตามตัวบ่งชี้ของแผน (KPI) เป็น ประจาทุกปีและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
วิทยาศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม2557 (SCI_56_2.7_5.3) เพื่อพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_2.7_5.1
SCI_56_2.7_5.2
SCI_56_2.7_5.3

รำยกำรหลักฐำน
แผนปฏิบัติการ (Action Plan)งบประมาณ พ.ศ. 2556คณะวิทยาศาสตร์
แผนกิจกรรมฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 9/2557
วันที่15 พฤษภาคม 2557

ผลกำรดำเนินกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนเพิ่มเติมเฉพำะกลุ่ม : ข้อ
6. มีระบบและกลไกสนับสนุนกำรประยุกต์ใช้ผลงำนจำกวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ และ
มีกำรรับรองกำรใช้ประโยชน์จริงจำกหน่วยงำนภำครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงำนวิชำชีพ
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์มีระบบและกลไกสนับสนุนการทาวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิต (SCI_55_2.7_6.1)
โดยสนับสนุนทุนวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตและสนับสนุนให้ขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยได้แก่
นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษาวิธีที่เหมาะสมสาหรับ
กระบวนการแยกโลหะทองแดงจากน้าทิ้งอุตสาหกรรมสาหรับโครงงานขนาดเล็กโดยมีอาจารย์สุจิตรา ศรีสังข์
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการ และได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัยจาก บริษัท สุนทรีรีไฟน์
เนอร์ จากัด (SCI_55_2.7_6.2)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_55_2.7_6.1
SCI_55_2.7_6.2

รำยกำรหลักฐำน
ระเบียบข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษา
หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัย

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีที่แล้ว
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร
4 ข้อ
6 ข้อ
5 คะแนน

บรรลุเป้ำหมำย


ผลกำรประเมินตนเองปีนี้
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร
6 ข้อ
6 ข้อ

บรรลุเป้ำหมำย
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.8 ระดับควำมสำเร็จของกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษำ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
ผู้รำยงำนผล : คณะอนุกรรมการประกันฯ ภาควิชาคณิตศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์: 18405
เบอร์โทรศัพท์: 18416

เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลกำรดำเนินกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนทั่วไป : ข้อ
1. มีกำรกำหนดพฤติกรรมด้ำนคุณ ธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษำที่ต้องกำรส่งเสริมไว้เป็นลำยลักษณ์ อักษร
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์กาหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริม โดยผ่ านการ
พิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 5/2556เมื่อวันที่10เมษายน
2556 (SCI_56_2.8_1.1) โดยใช้อัตลักษณ์ 9 ประการ ประกอบด้วย คิดเป็นทาเป็น หนักเอาเบาสู้ อ่อนน้อม
ถ่อมตนรู้กาลเทศะ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต เปี่ยมจิตสานึกสาธารณะ ทักษะสื่ อสาร งามด้วยบุคคลิก พร้อมด้วยศาสตร์
และศิลป์ และจัดทาเป็นประกาศของคณะวิทยาศาสตร์ในรูปแบบของโปสเตอร์ แจ้งให้คณาจารย์ บุคลากรและ
นิสิตรับทราบโดยทั่วกัน รวมถึงการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ และเฟสบุ๊คฝ่ายประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์ (SCI_56_2.8_1.2) อีกทั้งเมื่อมีการเปลี่ยนคณะผู้บริหารก็ได้มีการนาเรื่องคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557
(SCI_56_2.8_1.3)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_2.8_1.1
SCI_56_2.8_1.2

SCI_56_2.8_1.3

รำยกำรหลักฐำน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 5/2556
เมื่อวันที่10เมษายน2556
ประกาศ/นโยบายกาหนดพฤติกรรมด้ านคุณ ธรรมจริย ธรรมส าหรับ นิสิ ตในรูป แบบ
โปสเตอร์ป ระชาสั ม พั นธ์ตามลิ ฟ ต์ และบอร์ด ประชาสั มพั น ธ์รวมถึงการเผยแพร่ผ่ าน
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเฟสบุ๊คฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 25
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รหัสหลักฐำน

รำยกำรหลักฐำน
มีนาคม 2557

2. มีกำรถ่ำยทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้ำนคุณ ธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษำที่ต้องกำรส่งเสริมตำม
ข้อ 1 ไปยังผู้บริหำร คณำจำรย์ นักศึกษำและผู้เกี่ยวข้องทรำบอย่ำงทั่วถึงทั้งสถำบัน
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์มีการถ่ายทอดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนิสิตที่คณะวิทยาศาสตร์
กาหนดจะส่งเสริม โดยให้ผู้ปกครองนิสิตรับทราบในวันจัดโครงการแรกพบนิสิตใหม่และผู้ปกครองประจาปี
การศึกษา 2556(SCI_56_2.8_2.1) และให้นิสิตรับทราบในวันจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตประจาปีการศึกษา
2556 (SCI_56_2.8_2.2)นอกจากนี้มีการจัดทาคู่มือฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และได้แจก
เอกสารดังกล่าวให้แต่ละภาควิชานาไปถ่ายทอดสู่คณาจารย์และนิสิตแต่ละชั้นปีรับทราบต่อไป
(SCI_56_2.8_2.3) รวมทั้งมีการติดประกาศโปสเตอร์ในระดับคณะและภาควิชา เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์คณะ
วิทยาศาสตร์และเฟสบุ๊คฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ (SCI_56_2.8_2.4)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_2.8_2.1
SCI_56_2.8_2.2
SCI_56_2.8_2.3
SCI_56_2.8_2.4

รำยกำรหลักฐำน
โครงการแรกพบนิสิตใหม่และผู้ปกครองประจาปีการศึกษา 2556
โครงการปฐมนิเทศนิสิตประจาปีการศึกษา 2556
คู่มือปฏิบัติฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
โปสเตอร์ประกาศ/นโยบายกาหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนิสิต

3. มีโครงกำรหรือกิจกรรมส่งเสริมกำรพัฒนำพฤติ กรรมด้ำนคุณธรรมจริยธรรมที่กำหนดในข้อ 1 โดยระบุ
ตัวบ่งชี้และเป้ำหมำยวัดควำมสำเร็จ
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมและโครงการส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับ
นิ สิ ต โดยกาหนดเป็ น ส่ วนหนึ่ งของปฏิทิ น กิจกรรมประจ าปี การศึกษาของฝ่ ายพั ฒ นาศั กยภาพนิสิ ต คณะ
วิท ยาศาสตร์ ประจ าปี การศึกษา 2556 (SCI_56_2.8_3.1) ที่ส อดคล้ องกับแผนปฏิ บัติการ (Action Plan)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะวิทยาศาสตร์ (SCI_56_2.8_3.2) ซึ่งมีโครงการที่ดาเนินการในรอบปีการศึกษา
2556 ด้านส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม จานวน 17 โครงการ ทุกโครงการมีการระบุตัว
บ่งชี้และเป้าหมายวัดความสาเร็จโดยเขียนตามรูปแบบข้อเสนอโครงการและสรุปโครงการ (SCI_56_2.8_3.3)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
รำยกำรหลักฐำน
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SCI_56_2.8_3.1
SCI_56_2.8_3.2
SCI_56_2.8_3.3

ปฏิ ทิ น กิจ กรรมประจ าปี การศึ กษาของฝ่ ายพั ฒ นาศัก ยภาพนิ สิ ต คณะวิท ยาศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2556
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556คณะวิทยาศาสตร์
ข้อเสนอโครงการและสรุป โครงการด้านส่ งเสริมการพั ฒ นาพฤติก รรมด้านคุ ณ ธรรม
จริยธรรมสาหรับนิสิต

4. มี ก ำรประเมิ น ผลโครงกำรหรื อ กิ จ กรรมส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของนั ก ศึ ก ษำตำมตั ว บ่ งชี้ แ ละ
เป้ำหมำยที่กำหนดในข้อ 3 โดยมีผลกำรประเมินบรรลุเป้ำหมำยอย่ำงน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์ กาหนดให้ มีการประเมิน ผลโครงการ/กิ จกรรมส่ งเสริมพฤติกรรมด้านคุณ ธรรม
จริ ย ธรรมส าหรั บ นิ สิ ต ในข้ อ ที่ 3 เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามหลั ก PDCA โดยรวบรวมผลการประเมิ น ตั ว บ่ งชี้ แ ละ
เป้าหมายเป็นบทสรุปของคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เรื่องโครงการ/กิจกรรม
ส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม (SCI_56_2.8_4.1และSCI_56_2.8_4.2) สรุ ป ได้ ว่ า โครงการ/
กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมบรรลุตัวบ่งชี้ร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ทั้งหมด แล้วรายงานผล
การประเมินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ และได้มีการให้นโยบายสาหรับกิจกรรม
ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ส าหรั บ ปี ก ารศึ ก ษา 2556 ครั้ ง ที่ 8/2557เมื่ อ วั น ที่ 15 พฤษภาคม2557
(SCI_56_2.8_4.3)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_2.8_4.1
SCI_56_2.8_4.2
SCI_56_2.8_4.3

รำยกำรหลักฐำน
บทสรุปของคณะกรรมการฝ่ายพัฒ นาศักยภาพนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เรื่องโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8/2557เมื่อวันที่ 15
พฤษภาคม2557

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

73

5. มีนั กศึกษำหรือกิ จกรรมที่เกี่ ยวกั บนั กศึกษำได้รั บกำรยกย่องชมเชย ประกำศเกี ยรติคุณ ด้ ำนคุณ ธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติ
ผลกำรดำเนินกำร
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมตามที่คณะ
วิท ยาศาสตร์ กาหนด โดยใช้อั ตลั ก ษณ์ 9 ประการ ประกอบด้ว ย คิด เป็ นท าเป็ น หนั กเอาเบาสู้ อ่ อนน้อ ม
ถ่อมตน รู้กาลเทศะ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต เปี่ยมจิตสานึกสาธารณะ ทักษะสื่อสาร งามด้วยบุคลิก พร้อมด้วยศาสตร์
และศิลป์ (SCI_56_2.8_5.1) ทาให้คณะวิทยาศาสตร์มีนิสิตที่ได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้าน
คุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือ องค์กรระดับชาติ เช่น รางวัลลูกกตัญญู เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
ประจาปี 2556 จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 สิ งหาคม 2556 (SCI_56_2.8_5.2
และ SCI_56_2.8_5.3)
คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมให้กับนิสิตที่ได้รับรางวัลในปีการศึกษา 2556 โดยประกาศเกียรติคุณ
นิ สิ ต ที่ มี ผ ลการเรี ย นดี จิ ต อาสาสาธารณะ ด้ านกีฬ า และด้ านอื่น ๆ ในโครงการไหว้ค รูค ณะวิท ยาศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2556 (SCI_56_2.8_5.4) และมีการเผยแพร่ผ่าน Science News (SCI_56_2.8_5.5) และ
SSS News (SCI_56_2.8_5.6)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_2.8_5.1

SCI_56_2.8_5.2
SCI_56_2.8_5.3
SCI_56_2.8_5.4
SCI_56_2.8_5.5
SCI_56_2.8_5.6
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รำยกำรหลักฐำน
ประกาศ/นโยบายกาหนดพฤติกรรมด้ านคุณ ธรรมจริย ธรรมส าหรับ นิสิ ตในรูป แบบ
โปสเตอร์ป ระชาสั ม พั นธ์ตามลิ ฟ ต์ และบอร์ด ประชาสั มพั น ธ์รวมถึงการเผยแพร่ผ่ าน
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเฟสบุ๊คฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์
รายชื่อนิสิตที่ได้รับรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณยกย่องประจาปีการศึกษา 2556
รูปภาพประกอบการรับรางวัลลูกกตัญญู
โครงการไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2556
เอกสารเผยแพร่ Science News แสดงโครงการไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์
เอกสารเผยแพร่ SSS News แสดงโครงการไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีที่แล้ว
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร
5 ข้อ
5 ข้อ
5 คะแนน

บรรลุเป้ำหมำย


ผลกำรประเมินตนเองปีนี้
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร
5 ข้อ
5 ข้อ

บรรลุเป้ำหมำย
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คะแนนกำรประเมินตนเอง
5 คะแนน
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ
ตัวบ่งชี้ สกอ. 3.1 ระบบและกลไกกำรให้คำปรึกษำและบริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
ผู้รำยงำนผล : รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
นางชลรดา สารทสมัย
นายสัญญา พาลุน
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

เบอร์โทรศัพท์: 18416
เบอร์โทรศัพท์: 18416

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ผลกำรดำเนินกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำน : ข้อ
1. มีกำรจัดบริกำรให้คำปรึกษำทำงวิชำกำรและแนะแนวกำรใช้ชีวิตแก่นักศึกษำ
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์มีการแบ่งงานที่เกี่ยวข้องกับนิสิต 2 งาน คือ งานฝ่ายวิชาการ และงานฝ่าย
พัฒนาศักยภาพนิสิต(SCI_56_3.1_1.1) โดยงานฝ่ายวิชาการดูแลด้านวิชาการซึ่งควบคุมงานโดยรองคณบดีฝ่าย
วิชาการ และงานฝ่ ายพัฒ นาศักยภาพนิ สิตดูแลด้านกิจกรรมนิสิตซึ่งควบคุมงานโดยรองคณบดีฝ่ายพัฒ นา
ศักยภาพนิสิต คณะวิทยาศาสตร์มีคาสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 780/2565 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึ ก ษานิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2556 เพื่ อ ให้ ค าปรึ ก ษาทางวิ ช าการแก่ นิ สิ ต ทุ ก ชั้ น ปี
(SCI_56_3.1_1.2) ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะมีภาระงานในการดูแลนิสิต 2 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ (SCI_56_3.1_1.3)คณะวิทยาศาสตร์มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตที่ดูแล
นิสิตประกอบด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา (SCI_56_3.1_1.4)มีการ
ใช้ระบบฐานข้อมูล SUPREME2004 ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีข้อมูลด้านการเรียน ด้านครอบครัว และข้อมูล
บุคคลที่หน่วยงานสามารถติดต่อเมื่อนิสิตมีปัญหา (SCI_56_3.1_1.5)มีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของนิสิตใน
วัน ที่ ม ารายงานตัว (SCI_56_3.1_1.6) ทั้งนี้ นิสิ ตทุ ก คนจะได้รับ รู้ข้อมู ล ทุ ก ด้านที่จ าเป็น ส าหรับ การส าเร็จ
การศึกษาในวันที่คณะจัดโครงการแรกพบผู้ปกครองและนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์( SCI_56_3.1_1.7) และ
โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 (SCI_56_3.1_1.8)
คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดบริการให้คาปรึกษาแก่นิสิต ได้แก่
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1) ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจะดูแลนิสิตที่รับเข้าในปีการศึกษานั้นจนสาเร็จการศึกษา โดย
ให้คาปรึกษาทั้งเรื่องการเรียน กิจกรรมตามหลักสูตร และปัญหาของนิสิตในด้านอื่น เช่น ปัญหาสุขภาพร่างกาย
จิ ต ใจ ฯลฯ และอาจารย์ ที่ ป รึ กษาจะเข้าประชุ ม อาจารย์ ที่ ป รึกษาและรับ มอบคู่ มื อ อาจารย์ ที่ ป รึ กษาของ
มหาวิทยาลั ย เพื่อใช้เป็ น แนวทางในการปฏิบั ติห น้าที่ (SCI_56_3.1_1.9) โดยอาจารย์ที่ ปรึกษาจะแจ้งช่อง
ทางการติดต่อและเวลาเข้าพบแก่นิสิตในวันปฐมนิเทศ และอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถศึกษารายละเอียดการ
ปฏิบัติเพิ่มเติมจากคู่มือปฏิบัติฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ (SCI_56_3.1_1.10)ซึ่งมีการชี้แจง
รายละเอียดขั้นตอนการให้คาปรึกษาแก่นิสิต โดยมีระบบการให้คาปรึกษานิสิตสามารถเข้าปรึกษากับอาจารย์ที่
ปรึกษาก่อนเป็นลาดับแรก และสามารถขอคาปรึกษานิสิตจะประสานงานกับหน่วยงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
เพิ่มเติมได้จากกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยรีนครินทรวิโรฒ ดูได้จากแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ตามบอร์ดของคณะ
วิทยาศาสตร์ (SCI_56_3.1_1.11)
2) คณะวิทยาศาสตร์มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิต อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม เพื่อ
ทาหน้าที่ให้คาแนะนาในการจัดโครงการและการดาเนินงานของสโมสรนิสิต (SCI_56_3.1_1.5)
3) คณะวิทยาศาสตร์จัดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตทาหน้าที่ดูแล
และบริการนิ สิ ตเกี่ย วกับ การลงทะเบี ยน การเพิ่ ม -ถอน การจัดกิจกรรมของนิ สิ ต การขอรับทุ นการศึกษา
(SCI_56_3.1_1.1; SCI_56_3.1_1.12)คณะวิทยาศาสตร์มีแผนกิจกรรมประจาปี2556(SCI_56_3.1_1.13) ทั้งนี้
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนิสิตจะกากับดูแล โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งจัดเป็น
แผน
กิจกรรมฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ประจาปีการศึกษา 2566(SCI_56_3.1_1.14) และกาหนดปฏิทินกิจกรรมฝ่าย
พัฒนาศักยภาพนิสิต ประจาปีการศึกษา2566 (SCI_56_3.1_1.15) ประกอบด้วยกิจกรรม 5 ด้าน ได้แก่
(1) กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
(2) กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
(3) กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
(4) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
(5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_3.1_1.1
SCI_56_3.1_1.2
SCI_56_3.1_1.3
SCI_56_3.1_1.4
SCI_56_3.1_1.5
SCI_56_3.1_1.6
SCI_56_3.1_1.7

รำยกำรหลักฐำน
แผนผังโครงสร้างงานคณะวิทยาศาสตร์
คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2556
เอกสารกาหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุมนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์ และคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
ระบบฐานข้อมูล SUPREME 2004 ของมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มประวัตินิสิตและผู้ปกครอง
สรุปโครงการแรกพบผู้ปกครองและนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์
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รหัสหลักฐำน
SCI_56_3.1_1.8
SCI_56_3.1_1.9
SCI_56_3.1_1.10
SCI_56_3.1_1.11
SCI_56_3.1_1.12
SCI_56_3.1_1.13
SCI_56_3.1_1.14
SCI_56_3.1_1.15

รำยกำรหลักฐำน
สรุปโครงการปฐมนิเทศนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษานิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คู่มือปฏิบัติฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์งานแนะแนวให้คาปรึกษา กองกิจการนิสิต
TOR ของเจ้าหน้าที่พนักงานฝ่ายวิชาการและ TOR ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ปีงบประมาณ 2556 ของคณะวิทยาศาสตร์
แผนกิจกรรมประจาปีการศึกษา 2556 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
ปฏิทินกิจกรรมประจาปีการศึกษา 2556 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะวิทยาศาสตร์

2. มีกำรจัดบริกำรข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษำ
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิ ท ยาศาสตร์ จั ด บริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารแก่ นิ สิ ต เกี่ ย วกั บ การเรีย นการสอน ข่ า วสารวิ ช าการ
ทุนการศึกษา ทุนวิจัย การจัดกิจกรรม/โครงการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การประกวดและแข่งขัน
การรับสมัครนิสิตทางานพิเศษ ฯลฯ โดยคณะวิทยาศาสตร์มีช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ต่อ
นิสิต ดังนี้
1) ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ (SCI_56_3.1_2.1)
2) บันทึกจากคณะวิทยาศาสตร์แจ้งให้ภาควิชา/อาจารย์ที่ปรึกษารับทราบและแจ้งนิสิตในลาดับ
ต่อไป (SCI_56_3.1_2.2)
3) คณะวิทยาศาสตร์มีเว็บไซต์ของภาควิชาที่นิสิตสามารถเข้าไปติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ และมี
การเชื่อมต่อถึงภาควิชาต่างๆ คณะวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานในระดับมหาวิทยาลัยได้ (SCI_56_3.1_2.3)
4) คณะวิทยาศาสตร์มีการใช้สังคมออนไลน์ Facebook ของฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์
และสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์เพื่อส่งต่อข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่าและศิษย์ ปัจจุบันรับทราบ
ข้อมูล (SCI_56_3.1_2.4)คณะวิทยาศาสตร์มีคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ(SCI_56_3.1_2.5) ดูแล
งานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อให้ มีการเผยแพร่ข่าวสารที่ เป็ นทั นสมัย และมี งานประชาสั มพั นธ์ที่ ดูแลการ
ประชาสั มพันธ์โดยเฉพาะ (SCI_56_3.1_2.6)นอกจากนี้คณะวิท ยาศาสตร์ได้มี ช่องทางให้ นิสิ ตได้มีโอกาสให้
ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านทางกล่องแสดงความคิดเห็น (SCI_56_3.1_2.7)
และ เว็บไซต์ของคณะ (SCI_56_3.1_2.8) ตามแบบประเมิน (SCI_56_3.1_2.9)และผลการประเมิน แล้วได้นา
ข้อคิดเห็นดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงบริการ (SCI_56_3.1_2.10)
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รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_3.1_2.1
SCI_56_3.1_2.2
SCI_56_3.1_2.3
SCI_56_3.1_2.4
SCI_56_3.1_2.5

รำยกำรหลักฐำน

บอร์ดประชาสัมพันธ์
ตัวอย่างบันทึกข้อความ
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://science.swu.ac.th/
สังคมออนไลน์ Facebook ของสาขาวิชาต่างๆ
ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการฝ่ า ยพั ฒ นาระบบสารสนเทศดู แ ลงานด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ
SCI_56_3.1_2.6 Facebook ของงานประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์
SCI_56_3.1_2.7 ภาพถ่ายแสดงกล่องแสดงความคิดเห็น
SCI_56_3.1_2.8 ภาพหน้าเว็บไซต์แสดงช่องทางแสดงความคิดเห็น
SCI_56_3.1_2.9 แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการและตัวอย่างผลการประเมิน
SCI_56_3.1_2.10 รายงานการประชุ ม คณ ะกรรมการประจ าคณ ะวิ ท ยาศาสตร์ ครั้ ง ที่ 9/2557
วันที่ 28 พฤษภาคม 2557
3. มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรและวิชำชีพแก่นักศึกษำ
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิ ทยาศาสตร์ มี หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณ ฑิ ต (วท.บ.)มี การฝึ กงานกั บหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
สายวิ ชาชี พ (SCI_56_3.1_3.1) และหลั กสู ตรการศึ กษาบั ณ ฑิ ต (กศ.บ.) ต้ องฝึ กประสบการณ์ การสอนเป็ น
ระยะเวลา 1 ปี (SCI_56_3.1_3.2) โดยทุ ก หลั ก สู ต รจะมี แ บบประเมิ น การฝึ ก งานและ/หรื อ การฝึ ก สอน
(SCI_56_3.1_3.3; SCI_56_3.1_3.4)นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต มีโครงการสัมมนาก่อนและหลังการฝึกสอน
และมีการแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องการฝึกสอนและประสบการณ์ที่ได้รับ (SCI_56_3.1_3.5)
คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้ นปีที่ 1 (SCI_56_3.1_3.6) เพื่อให้นิสิตรับทราบ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนตลอดหลักสูตร และมีโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4(SCI_56_3.1_3.7)
เพื่อให้คาแนะนาในการประกอบอาชีพและวิธีการสมัครงานแก่นิสิตก่อนจบการศึกษา นอกจากนี้มหาวิทยาลัย
ได้จัดกิจกรรมนัดพบแรงงานเพื่อให้นิสิตมีโอกาสพบสถานประกอบการเพื่อสมัครงานได้(SCI_56_3.1_3.8)
คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดเตรียมแหล่งฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพและการประสานงานกับแหล่งฝึก
ประสบการณ์ฯ เพื่อให้นิสิตมีประสบการณ์ในการทางาน และมีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพที่ต้องทาเมื่อสาเร็จ
การศึกษา โดยในการฝึกประสบการณ์นั้นมีอาจารย์ติดตามผลการฝึกประสบการณ์เพื่อประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์ของนิสิต (SCI_56_3.1_3.9)

รำยกำรหลักฐำน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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รหัสหลักฐำน
SCI_56_3.1_3.1
SCI_56_3.1_3.2
SCI_56_3.1_3.3
SCI_56_3.1_3.4
SCI_56_3.1_3.5
SCI_56_3.1_3.6
SCI_56_3.1_3.7
SCI_56_3.1_3.8
SCI_56_3.1_3.9

รำยกำรหลักฐำน
ตัวอย่างหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมีหน้า 75
ตัวอย่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หน้า 40-41
แบบประเมินผลการฝึกงาน
แบบประเมินผลการฝึกสอน
โครงการสัมมนาก่อนและหลังฝึกสอนของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ชั้นปีที่ 5
โครงการปฐมนิเทศนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
การประชาสัมพันธ์วันนัดพบแรงงานโดยมหาวิทยาลัย
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการและตัวอย่างผลการประเมิน

4. มีกำรจัดบริกำรข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่ำ
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์มีการเก็บข้อมูลของบัณฑิตในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา
2553 (SCI_56_3.1_4.1) และเก็บข้อมูลแสดงที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และอื่นๆ ไว้ในระบบสารสนเทศของ
คณะวิทยาศาสตร์ทาให้คณะวิทยาศาสตร์สามารถสื่อสารกับศิ ษย์เก่าได้ และที่หน้าเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
สามารถเชื่อมต่อไปที่หน้าเว็บไซต์ของสมาคมศิษย์เก่า มศว ทาให้ศิษย์เก่าสามารถติดตามข่าวสารกับทางคณะ
วิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยได้ (SCI_56_3.1_4.2) รวมทั้งการจัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ให้แก่ศิษย์เก่า
โดยตรง หรือใช้เว็บไซต์ เพื่อแจ้งกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่างๆ เช่น การประชุมวิชาการ การสัมมนาความรู้
ใหม่ๆ ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทุนวิจัยการรับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชา นอกจากนี้แล้วคณะวิทยาศาสตร์ ได้มีช่องทางให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง
การให้ บ ริ ก ารผ่ า นช่ อ งทางเว็ บ ไซต์ และน าข้ อ คิ ด เห็ น ดั ง กล่ า วไปใช้ ใ นการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง บริ ก าร
(SCI_56_3.1_4.3)
คณะวิทยาศาสตร์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตที่ประกอบด้วยศิษย์เก่า และ
ศิษย์ปัจจุบัน เพื่อเป็นช่องทางให้นิสิตสามารถแจ้งข่าวสารถึงกันได้และมีบทบาทในการกาหนดกิจกรรมพัฒนา
นิสิต (SCI_56_3.1_4.4) นิสิตคณะวิทยาศาสตร์มีเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook ของแต่ละสาขาวิชาที่
สามารถส่งข่าวสารระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน (SCI_56_3.1_4.5)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_3.1_4.1
SCI_56_3.1_4.2
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รำยกำรหลักฐำน
ลิงค์ศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์
แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ไปสู่เว็บไซต์ส มาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รหัสหลักฐำน
SCI_56_3.1_4.3
SCI_56_3.1_4.4
SCI_56_3.1_4.5

รำยกำรหลักฐำน
รายงานการประชุ ม คณ ะกรรมการประจ าคณ ะวิ ท ยาศาสตร์ ครั้ ง ที่ 9/2557
วันที่ 28 พฤษภาคม 2557
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตที่แสดงให้เห็นคณะกรรมการที่เป็น
ศิษย์เก่า
หน้าการเชื่อมต่อกันด้วย Facebook ของศิษย์เก่าและปัจจุบันสาขาวิชาต่างๆ

5. มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำควำมรู้และประสบกำรณ์ให้ศิษย์เก่ำ
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดกิจกรรมพัฒนาศิษย์เก่า โดยทางคณะวิทยาศาสตร์ได้ทาแบบสารวจความ
ต้องการศิษย์เก่าที่จะให้คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมด้านใดเพื่อเป็นไปตามความต้องการของศิษย์เก่าในวันรับ
พระราชทานปริญญา (SCI_56_3.1_5.1) และมีการแจ้งข่าวสารผ่านทาง e-mail และโทรศัพท์ของศิษย์เก่า
จากนั้ น คณะวิทยาศาสตร์ โดยภาควิช าวิทยาศาสตร์ทั่ วไปได้จัดโครงการที่เป็ นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า ได้แก่
โครงการการจั ด การความรู้ เรื่ อ งการสอบบรรจุ ค รู ผู้ ช่ ว ยและการรั บ สมั ค รครู มื อ อาชี พ ประจ าปี 2557
(SCI_56_3.1_5.2)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_3.1_5.1
SCI_56_3.1_5.2

รำยกำรหลักฐำน
แบบสารวจให้คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม/โครงการ และผลการสารวจ
โครงการการจัดการความรู้เรื่องการสอบบรรจุครูผู้ช่วยและการรับสมัครครูมืออาชีพ
ประจาปี 2557

6. มีผลกำรประเมินคุณภำพของกำรให้บริกำรในข้อ 1–3 ทุกข้อไม่ต่ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์ได้ทาแบบสอบถามให้ประเมินคุณภาพของการให้บริการจากการให้บริการ 3 ด้าน ได้แก่
1) บริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต2) บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต
และ 3) การจั ดกิ จกรรมเพื่ อพั ฒ นาประสบการณ์ ทางวิ ชาการและวิ ชาชี พแก่ นิ สิ ต ได้ มี การท าแบบประเมิ น
(SCI_56_3.1_6.1) พบว่าผลการประเมินทุกด้านภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินความพึงพอใจ
มากกว่ า 3.51 จากคะแนนเต็ ม 5 (SCI_56_3.1_6.2)แล้ ว น าเสนอผลการประเมิ น ดั ง กล่ า วให้ ค ณบดี ค ณะ
วิทยาศาสตร์รับทราบเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและแนวทางเพื่อการปรับปรุง/พัฒนา(SCI_56_3.1_6.3)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_3.1_6.1
SCI_56_3.1_6.2
SCI_56_3.1_6.3

รำยกำรหลักฐำน
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการและตัวอย่างผลการประเมิน
ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้บริการและตัวอย่างผลการประเมิน
รายงานการประชุ ม คณ ะกรรมการประจ าคณ ะวิ ท ยาศาสตร์ ครั้ ง ที่ 9/2557
วันที่ 28 พฤษภาคม 2557

7. มีกำรนำผลกำรประเมินคุณภำพของกำรให้บริกำรมำใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำกำรจัดบริกำรที่สนอง
ควำมต้องกำรของนักศึกษำ
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิ ท ยาศาสตร์ ได้ แ จ้ งให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการบริก ารตามข้อ 1-3 รับ ทราบผลการประเมิ น และ
ข้ อ เสนอแนะจากคณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ อ ย่ า งเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร (SCI_56_3.1_7.1) และมอบให้
ผู้รับผิดชอบดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และความต้องการของผู้รับบริการที่ปรากฏในผลการ
ประเมิน ผู้ รับ ผิ ดชอบได้จั ดท าแผนการพั ฒ นาคุณ ภาพการบริการ (SCI_56_3.1_7.2) เสนอต่อคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์พิจารณาอนุมัติแผน และมอบให้ผู้รับผิดชอบดาเนินการตามแผน พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้า
ในการดาเนินการเป็นระยะ (SCI_56_3.1_7.3)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_3.1_7.1
SCI_56_3.1_7.2
SCI_56_3.1_7.3

82

รำยกำรหลักฐำน
ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้บริการและตัวอย่างผลการประเมิน
รายงานการประชุ ม คณ ะกรรมการประจ าคณ ะวิ ท ยาศาสตร์ ครั้ ง ที่ 9/2557
วันที่ 28 พฤษภาคม 2557
แผนการให้บริการประจาปีการศึกษา 2556

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีที่แล้ว
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร
7 ข้อ
7 ข้อ
5คะแนน

บรรลุเป้ำหมำย


ผลกำรประเมินตนเองปีนี้
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร
7 ข้อ
7 ข้อ

บรรลุเป้ำหมำย
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คะแนนกำรประเมินตนเอง
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 3.2 ระบบและกลไกกำรส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
ผู้รำยงำนผล : รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
นางชลรดา สารทสมัย
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

เบอร์โทรศัพท์: 18416
เบอร์โทรศัพท์: 18416

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ผลกำรดำเนินกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำน : ข้อ
1. สถำบันจัดทำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำที่ส่งเสริมผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติทุกด้ำน
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ แต่ งตั้ งคณะกรรมการฝ่ ายพั ฒ นาศั กยภาพนิ สิ ต (SCI_56_3.2_1.1) ในการจั ดท า
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน
โดยปรากฏในแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2556 ของฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต (SCI_56_3.2_1.2) ซึ่งคณะ
วิทยาศาสตร์มีแผนกิจกรรมประจาปี ที่ส่งเสริมกิจกรรมนิสิตครบทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 2) กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 3) กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือรั กษา
สิ่ งแวดล้ อม 4) กิ จกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริ ยธรรม และ 5) กิ จกรรมส่ งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ทั้ งนี้
กิจกรรมมีทั้งที่คณะวิทยาศาสตร์ดาเนิ นการ หรือสนับสนุนให้ นิสิ ตทากิจกรรม/โครงการให้ เป็นไปตามหลักการ
PDCA โดยคณะวิ ทยาศาสตร์ ให้ การสนั บสนุ นงบประมาณ (SCI_56_3.2_1.3) ทุ กโครงการมี รู ปแบบการเขี ยน
ข้อเสนอโครงการ ซึ่งมีการกาหนดองค์ประกอบตัวชี้วัดต่างๆ และค่าเป้าหมายอย่างชัดเจน (SCI_56_3.2_1.4)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
รำยกำรหลักฐำน
SCI_56_3.2_1.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
SCI_56_3.2_1.2 แผนกิจกรรมประจาปีการศึกษา 2556ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
SCI_56_3.2_1.3 งบประมาณที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตได้รับการสนับสนุนในการทากิจกรรม/โครงการ
SCI_56_3.2_1.4 ตัวอย่างการเขียนโครงการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
2. มีกิจกรรมให้ควำมรูแ้ ละทักษะกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแก่นักศึกษำ
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ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการสัมมนาสโมสรนิสิตขึ้นเพื่อให้ตัวแทนนิสิตแต่ละสาขาวิชาและสโมสรนิสิต
เข้าร่วมโครงการเพื่อให้รู้เรื่องการประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับนิสิต เพื่อให้ทราบหลักการเขียนโครงการ และงาน
ด้านประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับนิสิต (SCI_56_3.2_2.1) นอกจากนี้คณะกรรมการสโมสรนิสิตเป็นตัวแทนนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการเครือข่าย 3 มหาวิทยาลัยเรื่อง ผู้นาองค์กรและประกันคุณภาพการศึกษาอีก
ด้วย (SCI_56_3.2_2.2)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_3.2_2.1
SCI_56_3.2_2.2

รำยกำรหลักฐำน
โครงการสัมมนาสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
เอกสารประกอบโครงการที่ตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการ

3. มีกำรส่งเสริมให้นักศึกษำนำควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณ ภำพไปใช้ในกำรจัดกิจกรรมที่ดำเนินกำรโดย
นั ก ศึ ก ษำอย่ ำ งน้ อ ย 5 ประเภทส ำหรั บ ระดั บ ปริ ญ ญำตรี และอย่ ำ งน้ อ ย 2 ประเภทส ำหรั บ ระดั บ
บัณฑิตศึกษำ จำกกิจกรรมต่อไปนี้
- กิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
- กิจกรรมกีฬำหรือกำรส่งเสริมสุขภำพ
- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษำสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
ผลกำรดำเนินกำร
ในรอบปีการศึกษา2556คณะวิทยาศาสตร์ส่งเสริมให้นิสิตจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต โดยใช้วงจรคุณภาพ
PDCA ในการด าเนิ น การ โดยคณะวิ ท ยาศาสตร์จั ด สรรงบประมาณสนั บ สนุ น ในการท ากิ จ กรรม จ านวน
222,000บาท (SCI_56_3.2_3.1) ซึ่งโครงการที่นิสิตจัดแบ่งเป็นระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่ง
บางโครงการจะมีการจัดร่วมกันระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ นิสิตระดับปริญญาตรี
และนิสิตระดับ บัณฑิตศึกษา โดยโครงการเด่นๆ ที่นิสิตระดับปริญญาตรีจัดได้แก่ โครงการ Science Tech
(กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ) โครงการกีฬา Science Games (กิจกรรมกีฬา
หรือการส่งเสริมสุขภาพ) โครงการค่ายเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 14(กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์หรือ
รักษาสิ่งแวดล้อม) โครงการไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ (กิจกรรมเสริมสร้างคุณ ธรรมและจริยธรรม) โครงการ
Science SWU Singing contest(กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม) โครงการที่ระดับบัณฑิตศึกษาจัดขึ้น
ได้แก่ โครงการรดน้าขอพรผู้ใหญ่วันสงกรานต์ และ โครงการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการสาหรับนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์ (SCI_56_3.2_3.2; SCI_56_3.2_3.3)
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รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_3.2_3.1
SCI_56_3.2_3.2
SCI_56_3.2_3.3

รำยกำรหลักฐำน
แผนกิจกรรมประจาปีการศึกษา 2565ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
สรุปโครงการพัฒนานิสิต ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2565
สรุปโครงการพัฒนานิสิต บัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565

4. มีกำรสนับสนุนให้นักศึกษำสร้ำงเครือข่ำยพัฒนำคุณ ภำพภำยในสถำบัน และระหว่ำงสถำบัน และมี
กิจกรรมร่วมกัน
ผลกำรดำเนินกำร
คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์เป็นตัวแทนนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการเครือข่าย
3 มหาวิ ทยาลั ย เรื่องผู้ น าองค์ กรและประกั นคุ ณภาพการศึ กษา (SCI_56_3.2_4.1)คณะวิทยาศาสตร์ ท างาน
ประสานงานกับสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ มีการสร้าง
เครื อข่ ายภายในคณะวิ ทยาศาสตร์ (SCI_56_3.2_4.2) เครื อข่ ายระหว่ างคณะ และเครื อข่ ายระหว่ างสถาบั น
(SCI_56_3.2_4.3)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_3.2_4.1
SCI_56_3.2_4.2
SCI_56_3.2_4.3

รำยกำรหลักฐำน
สรุปโครงการเครือข่าย 3 มหาวิทยาลัย
สรุปโครงการเครือข่ายระหว่างสาขาวิชา
สรุปโครงการเครือข่ายระหว่างคณะ และมหาวิทยาลัย

5. มีกำรประเมินควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิ ตมีการรายงานการทากิจกรรมทุกครั้งในการประชุมฝ่าย
พัฒนาศักยภาพนิสิต โดยคณะกรรมการที่มาจากภาควิชาเป็นผู้รายงานทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการทากิจกรรม โดย
มีคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิ สิตคณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้กากับดูแล (SCI_56_3.2_5.1) เพื่อประเมินผล
โครงการตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความสาเร็จของแต่ละโครงการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รายงานผลการ
ประเมินตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิ ต ตามตัวชี้วัดในแผนกิจกรรมประจาปีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและ
จัดทาสรุปโครงการเสนอต่อผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ (SCI_56_3.2_5.2; SCI_56_3.2_5.3)
รำยกำรหลักฐำน
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รหัสหลักฐำน
รำยกำรหลักฐำน
SCI_56_3.2_5.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
SCI_56_3.2_5.2 สรุปผลการจัดกิจกรรม/โครงการ
SCI_56_3.2_5.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9/2557 วันที่ 28
พฤษภาคม 2557
6. มีกำรนำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำนักศึกษำ
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์ได้มอบหมายให้คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตเป็นผู้รับผิดชอบในการนา
ข้อเสนอแนะและผลการประเมินการจัดโครงการ และแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ไปพัฒนาและปรับปรุง
แผนปฏิบัติการประจาปี ด้านการพัฒนากิจกรรมพัฒนานิสิตในรอบปีต่อไปดังปรากฏในสรุปแผนกลยุทธ์ฝ่าย
กิจการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 (SCI_56_3.2_6.1)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_3.2_6.1

รำยกำรหลักฐำน
สรุป แผนกลยุ ท ธ์ฝ่ ายกิจการนิสิ ตคณะวิท ยาศาสตร์ มหาวิทยาลั ย ศรีนคริน ทรวิโรฒ
ประจาปีการศึกษา 2556

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีที่แล้ว
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร
6 ข้อ
6 ข้อ
5 คะแนน

บรรลุเป้ำหมำย


ผลกำรประเมินตนเองปีนี้
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร
6 ข้อ
6 ข้อ

บรรลุเป้ำหมำย
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คะแนนกำรประเมินตนเอง
5 คะแนน
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องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย
ตัวบ่งชี้ สกอ. 4.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
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คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ผลกำรดำเนินกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำน : ข้อ
1. มีระบบและกลไกบริหำรงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนด้ำนกำรวิจัยของ
สถำบัน และดำเนินกำรตำมระบบที่กำหนด
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์ มีการดาเนินการดังนี้
1. จัดทาแผนยุทธศาสตร์งานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ (SCI_56_4.1_1.1)
และจัดทาแผนการดาเนินงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2556 (SCI_56_4.1_1.2) มีการ
จัดทาคู่มืองานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ (SCI_56_4.1_1.3) ซึ่งได้ปรับปรุงเป็นประจาทุกปีเพื่อให้สอดคล้องตาม
แผนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ โดยมีคณะกรรมการบริหารการ
วิจัยคณะวิทยาศาสตร์ (SCI_56_4.1_1.4) และคณะกรรมการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ (SCI_56_4.1_1.5) เป็น
ผู้รับผิดชอบหลัก นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ยังมีการแจ้งให้คณาจารย์และนักวิจัยทราบถึงระเบียบ ข้อบังคับ
มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องผ่านการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ (SCI_56_4.1_1.6)
นาเสนอข้อมูลไว้บนเว็บไซต์คณะ รวมถึงสาเนาคู่มืองานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรในภาควิชา
ทราบและถือปฏิบัติ
2. มี ก ารจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ การบริ ห ารงานวิ จัย (SCI_56_4.1_1.7) รวมทั้ งการประกาศทุ น
สนับสนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอกผ่านช่องทางต่าง ๆ (SCI_56_4.1_1.8)
3. มี ภ ารกิ จ หลั ก ใน การร่ ว มหารื อ กั บ คณ ะกรรมการบริ ห ารงานวิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย
ในด้ า นนโยบาย การบริ ห ารจั ด การ (SCI_56_4.1_1.9) การประเมิ น ผลผลิ ต ระหว่ า งกระบวนการวิ จั ย
(SCI_56_4.1_1.10)รวมทั้งการติดตามการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์จากผู้ที่ค้างงานวิจัย (SCI_56_4.1_1.11)
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4. มีการสร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์และนักวิจัยที่มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยการจัดสรรทุน
รางวัลการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสาร (SCI_56_4.1_1.12)
5. มี ก ารรายงานผลการประเมิ น ในด้ า นการด าเนิ น งานของฝ่ า ยวิ จั ย และวิ เ ทศสั ม พั นธ์
ด้านผลสาเร็จของงานวิจัยและด้านสิ่ง อานวยความสะดวก จากคณาจารย์และบุคลากรที่ได้รับทุนเงินรายได้
คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2556 โดยผลการประเมินดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ (SCI_56_4.1_1.13)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_4.1_1.1
SCI_56_4.1_1.2
SCI_56_4.1_1.3
SCI_56_4.1_1.4

SCI_56_4.1_1.5

SCI_56_4.1_1.6
SCI_56_4.1_1.7

SCI_56_4.1_1.8

รำยกำรหลักฐำน
- แผนยุ ท ธศาสตร์ 5 ปี คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ฉบั บ
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2557)
- แผนการดาเนินงานวิจัย ประจาปีงบประมาณ 2556
- แผนการดาเนินงานวิจัย ประจาปีงบประมาณ 2557
- คู่มืองานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา2556
- ค าสั่ งคณะวิ ทยาศาสตร์ ที่ 362/2555 เรื่ อง แต่ งตั้ งคณะกรรมการบริ ห ารการวิ จั ย
คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2556
- ค าสั่ งคณะวิ ท ยาศาสตร์ ที่ …../2557 เรื่ อง แต่ งตั้ งคณะกรรมการบริ ห ารงานวิ จั ย
คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2557
- คาสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 285/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ 2556
- คาสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 110/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ 2557
- รายงานการประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะวิ ท ยาศาสตร์ ครั้ ง ที่ 7/2557
(30 เมษายน 2557)
- บันทึกข้อความที่ ศธ 0519.7/3735 ลงวันที่ 19พฤศจิกายน2555 เรื่องงบประมาณ
รายจ่ ายจากเงิน รายได้ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของฝ่ ายวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ์
- บั น ทึกข้อความที่ ศธ 0519.7.01/3702 ลงวัน ที่ 5 พฤศจิกายน 2556เรื่อง ขอส่ ง
รายงานงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- บั น ทึ ก ข้ อ ค ว าม ที่ ศ ธ 05 19.7 .01/ว.217ล งวั น ที่ 9 กั น ย าย น 2556เรื่ อ ง
ขอประชาสัมพันธ์ทุนเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประเภททุ นริเริ่มโครงการวิจัยแบบ
กาหนดทิศทาง ประจาปีงบประมาณ 2557
- บั น ทึ ก ข้ อ ค วาม ที่ ศ ธ 05 19.7.01/ว.70 ลงวั น ที่ 19 มี น าค ม 2557เรื่ อ ง
ขอประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

89

รหัสหลักฐำน
SCI_56_4.1_1.9

-

SCI_56_4.1_1.10 SCI_56_4.1_1.11 -

SCI_56_4.1_1.12 SCI_56_4.1_1.13 -
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รำยกำรหลักฐำน
ประชาสั ม พั น ธ์ ทุ น เงิน รายได้ ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ ประเภทโครงการชุ ด ประจ าปี
งบประมาณ 2557 ที่หน้าเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ (http://science.swu.ac.th/)
คาสั่ งมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 988/2556เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
บริหารงานวิจัยเงินรายได้ของหน่วยงาน (เงินวิจัย)
บั น ทึกข้อความที่ ศธ 0519.7,01/ลงวัน ที่ 7 พฤศจิกายน 2556เรื่องขอแจ้งผลการ
พิจารณารายงานความก้าวหน้า
จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (e-mail)ของผู้ประสานงานโครงการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์
ในการติดตามการส่ งรายงานฉบับ สมบูรณ์ ส าหรับ ผู้ ได้รับเงิน อุดหนุ นวิจัยจากเงิน
รายได้คณะวิทยาศาสตร์
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเรื่อง การขอรับทุนรางวัล
การตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารประจาปีงบประมาณ2556 และ 2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8/2557 วัน ที่
15 พฤษภาคม 2557 เรื่อ ง ผลการประเมินการดาเนิน งานของฝ่ ายวิจัยและวิเทศ
สัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2556
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2. มีกำรบูรณำกำรกระบวนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์กับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์ มีการดาเนินการดังนี้
1. เห็นชอบให้จ้างนิสิตเพื่อให้โครงการวิจัยดาเนินไปได้ตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กาหนด โดย
นักวิจัยสามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนภายใต้ทุนวิจัยเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับและจ่ายเงินอุดหนุนวิจัย (SCI_56_4.1_2.1)
2. มีการกาหนดให้นิสิตบัณฑิตศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในทีมวิจัยของอาจารย์ รวมถึงให้นิสิตระดับปริญญา
ตรีทาโครงการวิจัยซึ่งเกี่ยวข้องกับงานวิจัยของอาจารย์ โดยผลจากการสารวจโครงการวิจัยที่ได้รับเงินรายได้
คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปี 2556 ทั้งหมด 19 โครงการ (สาหรับประเภทโครงการริเริ่มแบบกาหนดทิศทาง)
และ 7 แผนงานวิจัย (สาหรับประเภทโครงการชุด) พบว่ามีโครงการที่มีนิสิตบัณฑิตศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในทีม
วิจัย จานวน 6 โครงการ และโครงการที่มีนิสิตระดับปริญญาตรีทาโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของ
อาจารย์ จานวน 10 โครงการ (SCI_56_4.1_2.2)
3. การกาหนดให้นิสิตทุกระดับสามารถเข้าฟังการบรรยาย/สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนต่างๆในการ
สร้ า งงานวิ จั ย โดยคณะวิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ มี ก ารจั ด โครงการบรรยายพิ เศษเพื่ อ ให้ ค วามรู้ แ ละแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ด้านการวิจัย (SCI_56_4.1_2.3) ซึ่งทุกครั้งจะมีนิสิตทั้งระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี
เข้าร่วม (SCI_56_4.1_2.4)
4. มี ก ารก าหนดโครงการน าเสนอผลงานวิ ช าการของนิ สิ ต ในแผนการด าเนิ น งานและค าขอตั้ ง
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของภาควิชา และในปีการศึกษา 2556 ได้มีการจัดโครงการเพื่อให้นิสิตได้
นาเสนอโครงงานหรือปัญหาพิเศษในแต่ละภาควิชา (SCI_56_4.1_2.5)
5. มีการรวบรวมบทคัดย่ อผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร และการประชุมระดับชาติและ
นานาชาติ ประจาปีการศึกษา 2556 และบทคัดย่อปัญหาพิเศษคณะวิทยาศาสตร์ประจาปีการศึกษา 2556
เพื่อจัดทาเป็นรูปเล่ม (SCI_56_4.1_2.7 ถึง SCI_56_4.1_2.8) พร้อมทั้งได้นาเสนอข้อมูลไว้บนเว็บไซต์คณะ
6. การจัดสรรทุนสนับสนุนการทาปริญญานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นส่วน
หนึ่งในการสนับสนุนการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การเผยแพร่ผลงานวิจัย และการจัดทารูปเล่มปริญญา
นิพนธ์ของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา โดยในปีงบประมาณ 2557 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดสรรทุนสนับสนุนการ
ทาปริญญานิพนธ์ฯ ครั้งที่ 1 ในเดือนเมษายน 2557 จานวน 3 ทุน เป็นเงิน 30,000 บาท (SCI_56_4.1_2.9)
7. มีการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการบูรณาการการเรียนการสอน เช่นภาควิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป ในรายวิชาSCI 422 ซึ่งได้มีการนาส่วนหนึ่งของงานวิจัยของคณาจารย์มาต่ อยอดให้นิสิตได้ทดลองศึกษา
ค้นคว้า นาเสนอในรูปของโปสเตอร์และบทคัดย่อภาษาอังกฤษจัดแสดงภายใต้โครงการแสดงผลงานนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์ (SCI_56_4.1_2.10)
ภาควิชาชีววิทยา กาหนดให้อาจารย์ในภาควิชาบูรณา การงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการ
เรียนการสอน ซึ่งมีรายวิชาที่จัดการบูรณาการเป็นจานวน 1 รายวิชา คือ BI 593 Research in Biology โดยมี
รายละเอียดของการบู รณาการ คือ ได้มีการปูพื้นฐานเกี่ยวกับงานวิจัยที่คณาจารย์ได้ทาวิจัยอยู่ให้ กับนิสิ ต
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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รวมทั้ ง น าเสนองานวิ จั ย ที่ ได้ ท าเสร็ จ สิ้ น แล้ ว เพื่ อ ให้ นิ สิ ต ใช้ เป็ น แนวทางในการท าปริ ญ ญานิ พ นธ์ ต่ อ ไป
(SCI_56_4.1_2.11)
ภาควิชาฟิสิ กส์มีรายวิชาที่จัดการบู รณาการเป็นจานวน 1 รายวิชา โดยมีการบูรณาการคือนาองค์
ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเรื่อง ควอซีนอร์มอลโหมดของหลุมดาไรส์เนอร์ -นอร์ดสเตริมที่มีค่าความโค้งส่วนย่อย
k = -1, 0, และ 1 ในปริภูมิเวลาแอนไทเดอซิเตอร์ 5 มิติ โดยจรูญศักดิ์ จรัสศรีวิไล และ สุพจน์ มุศิริ ตีพิมพ์ใน
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2556) ไปสอดแทรกในเนื้อหาของการเรียนการสอนวิชา
โครงงาน (SCI_56_4.1_2.12)
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์กาหนดให้อาจารย์ในภาควิชาฯ บูรณาการงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์กับการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งมีรายวิชาที่จัดการบูรณาการเป็นจานวน 1 รายวิชา คือรายวิชา คส 312 การจัดการ
บริการอาหารในสถาบัน (SCI_56_4.1_2.13)
ภาควิชาคณิตศาสตร์กาหนดให้อาจารย์ในภาควิชาบูรณาการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการ
เรี ย นการสอน ซึ่งได้มี ก ารบู ร ณาการงานวิจั ยของอาจารย์ เพื่ อใช้ ในการสอนเพิ่ ม เติ ม ในรายวิช า คณ 322
พีชคณิตนามธรรม 1 (SCI_56_4.1_2.14)
ภาควิชาเคมีกาหนดให้อาจารย์ในภาควิชาบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีรายวิชา
ที่จัดการบูรณาการเป็นจานวน 1 รายวิชา คือ คม 612 (SCI_56_4.1_2.15)มีรายละเอียดของการบูรณาการ
โดยในรายงานวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ์ การประเมิ น สมบั ติ ข องสารเชิ ง ซ้ อ นโลหะและลิ แ กนด์ จ ากพวก
heterocarboxylic acid โดย ผศ.ดร. แพน ทองเรือง และ ดร. สุจิตรา ศรีสังข์ (SCI_56_4.1_2.16) มาสอนใน
รายวิชานี้
8. มีการจัดสรรทุนเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประเภททุนริเริ่มโครงการวิจัยแบบกาหนดทิศทาง
ในการส่ ง เสริ ม การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น เพื่ อ ให้ ค ณ าจารย์ ไ ด้ น าผลการวิ จั ย ไปใช้ ใ นการเรี ย นการสอน
(SCI_56_4.1_2.17) โดยในปีงบประมาณ 2556 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดสรรทุนเงินรายได้คณะ ในการส่งเสริม
การวิจัยในชั้นเรียน จานวน 5 โครงการ (SCI_56_4.1_2.18)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_4.1_2.1
SCI_56_4.1_2.2

-

SCI_56_4.1_2.3

-

SCI_56_4.1_2.4

-

SCI_56_4.1_2.5
SCI_56_4.1_2.7

-
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รำยกำรหลักฐำน
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับและจ่ายเงินอุดหนุนวิจัย
สรุปผลการประเมินแบบสอบถาม แบบประเมินงานการดาเนินงานของฝ่ายวิจัย และ
สิ่งสนับสนุนด้านการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์
การจัดโครงการ “โครงการจัดการความรู้ เรื่อง "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อ
ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายในประเทศ” วันที่ 14 เมษายน 2557
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการจัดการความรู้ เรื่อง "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายในประเทศ” วันที่ 14 เมษายน 2557
โครงการการเสนอผลงานของนิสิตภาควิชาต่าง ๆ
บทคัดย่ อผลงานวิจัยที่ได้รับ การตีพิ มพ์ ในวารสาร และการประชุมระดับ ชาติและ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รหัสหลักฐำน
SCI_56_4.1_2.8
SCI_56_4.1_2.9

SCI_56_4.1_2.10

SCI_56_4.1_2.11

SCI_56_4.1_2.12
SCI_56_4.1_2.13
SCI_56_4.1_2.14
SCI_56_4.1_2.15
SCI_56_4.1_2.16

SCI_56_4.1_2.17

SCI_56_4.1_2.18

รำยกำรหลักฐำน
นานาชาติ ประจาปีการศึกษา 2556
- บทคัดย่อปัญหาพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจาปี
การศึกษา 2556
- ประกาศคณะวิ ท ยาศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒเรื่ อ ง การขอรั บ ทุ น
สนับสนุนการทาปริญญานิพนธ์ สาหรับนิสิตระดับบัณฑิต ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ 2557
- ประกาศคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเรื่อง ผลการพิจารณาทุน
สนับสนุนการทาปริญญานิพนธ์สาหรับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ 2557
- สรุปโครงการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์ ของนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เมื่อ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
- หัวข้อโครงงานวิจัยประจาปีการศึกษา 2556 (บูรณาการกับงานวิจัยคณาจารย์)
- บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0519.7.05/- ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2555 เรื่อง ขอวันเวลาที่
คณาจารย์สามารถบรรยายโครงงานวิจัยหรืองานวิจัยที่กาลังดาเนินการอยู่
- มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา ชว 593 การวิจัยทางชีววิทยา
- Course Syllabus รายวิชา SCI 421 Science Project
- Course Syllabus ร าย วิ ช า HS312 ก ารจั ด ก ารบ ริ ก ารอ าห าร ใน ส ถ าบั น
(Institutional Food Service Management)
- มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา คณ 322 พีชคณิตนามธรรม 1
- Course Syllabus รายวิชาคม 612 หัวข้อพิเศษทางเคมีอนินทรีย์
- รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การประเมินสมบัติของสารเชิงซ้อนโลหะและลิแกนด์จาก
พวก heterocaboxylic acid โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพน ทองเรือง และ อาจารย์
สุจิตรา ศรีสังข์เป็นผู้สอนในรายวิชานี้
- ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การขอรับทุนเงิน
รายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประเภททุนริเริ่มโครงการวิจัยแบบกาหนดทิศทาง ประจาปี
งบประมาณ 2557
- สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 5 โครงการ ดังนี้
1. เรื่ อ ง “การท านายผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ย นของนิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ภาควิ ช า
คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้า
ศึกษาแบบสอบตรง”
2. เรื่อง “การพัฒนาบทเรียนโปรแกรมเรื่องเคมีนิวเคลียร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1”
3. เรื่อง “การการศึกษาปัจจัยต่อการตัดสินใจศึกษาต่อของนิสิ ตในระดับปริญ ญาตรี
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รหัสหลักฐำน

รำยกำรหลักฐำน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ: โดยการวิเคราะห์ Conjoint”
4. เรื่ อ ง “การศึ ก ษาความสามารถการฝึ ก สอนวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ที่ เน้ น ทั ก ษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในรายวิชา ME471 ของนิสิตระดับปริญญาตรี กศ.บ.
(คณิตศาสตร์) ที่ผ่านการฝึกจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์”
5. เรื่อง “การพัฒนาบทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์โดยใช้แคปิลลารี อิเล็กโทรโฟรีซิสบนชิพ
อย่างง่ายสาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี”

3. มีกำรพั ฒ นำศักยภำพด้ ำนกำรวิจั ยหรืองำนสร้ำ งสรรค์ แ ละให้ ค วำมรู้ด้ ำนจรรยำบรรณกำรวิจัยแก่
อำจำรย์ประจำและนักวิจัยประจำ
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์ มีการดาเนินการดังนี้
1. มีการกาหนดให้ภาระงานด้านการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของข้อกาหนดภาระงาน (TOR) ของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ (SCI_56_4.1_3.1) รวมถึงกาหนดภาระงานด้านการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการ
ประเมินภาระงานของอาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร เพื่อให้เป็นไปตามภารกิจ 4 ด้านของมหาวิทยาลัย
(SCI_56_4.1_3.2)
2. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรของภาควิชา โดยสนับสนุนให้เข้าร่วมประชุมวิชาการ
และเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ (SCI_56_4.1_3.3) และสนับสนุนคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
การศึกษาในระดับ ปริญญาเอก หรือวุฒิ ปริญญาโทที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้ นไป ทางานวิจัยเพื่อ
พั ฒ นาให้ เป็ น อาจารย์ ใ นระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่ ส ามารถให้ ค าปรึ ก ษาปริ ญ ญานิ พ นธ์ (SCI_56_4.1_3.4)
นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ยังมีคณาจารย์ที่เข้าร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยภายนอกสถาบัน (SCI_56_4.1_3.5)
3. มีการจัดโครงการบรรยายพิเศษโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ด้านการวิจัย และเพื่อสร้างบรรยากาศและแรงจูงใจในการผลิตงานวิจัย (SCI_56_4.1_3.6)
4. มี ก ารสร้ า งแรงจู งใจ โดยการจั ด สรรทุ น รางวั ล การตี พิ ม พ์ บ ทความวิ ช าการในวารสารให้ กั บ
คณ าจารย์ แ ละนั ก วิ จั ย (SCI_56_4.1_3.7) ตลอดจนการจั ด สรรทุ น สนั บ สนุ นผลงานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ
อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร (SCI_56_4.1_3.8) เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจ รวมถึงการนาเสนอนักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ด้านการวิจัยในระดับชาติบนเว็บไซต์คณะ (http://science.swu.ac.th)
5.
มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัยผ่านทางคู่มืองานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ประจาปี
พ.ศ. 2556 (SCI_56_4.1_3.9) และประชาสัมพันธ์ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัยผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
รำยกำรหลักฐำน
SCI_56_4.1_3.1 - ข้อกาหนดภาระงาน (TOR) ของพนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์
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SCI_56_4.1_3.2
SCI_56_4.1_3.3
SCI_56_4.1_3.4
SCI_56_4.1_3.5

SCI_56_4.1_3.6

SCI_56_4.1_3.7
SCI_56_4.1_3.8
SCI_56_4.1_3.9

- มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดารงตาแหน่งวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- อาจารย์ป ระจาที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือเสนอผลงานวิจัยในและต่างประเทศ
ประจาปีการศึกษา 2556
- คณาจารย์บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
- สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง “ความ
หลากหลายของราอาร์บั ส คู ล าร์ไมคอร์ไรซาในดิ น รอบหญ้ าแฝก” โดยมี อาจารย์
ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย เป็นผู้ร่วมโครงการ
- โครงการส่งเสริมบรรยากาศทางการวิ จัย ครั้งที่ 2 เรื่อง “หนทางสู่การเป็นอาจารย์
นักวิจัยระดับนานาชาติ” ในวันที่ 18 มีนาคม 2557 ซึ่งจัดโดยภาควิชาชีววิทยา
- โครงการบรรยายพิ เศษ เรื่ อ ง “โครงการจั ด การความรู้ เรื่ อ ง "การเขี ย นข้ อ เสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายในประเทศ" วั นที่ 14
พฤษภาคม2557
- ประกาศคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเรื่อง การขอรับทุนรางวัล
การตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารประจาปีงบประมาณ2557
- ประกาศคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเรื่องการขอรับทุนสนับสนุน
ผลงานวิจัยที่ได้รับอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรประจาปีงบประมาณ 2556
- คู่มืองานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา2556

4. มีกำรจัดสรรงบประมำณของสถำบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์ มีการดาเนินการดังนี้
1. มีการจัดสรรเงินรายได้เพื่อสนับสนุนการทาวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรในด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ รวมทั้งด้านการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร
ศึกษาและคณิ ต ศาสตรศึ กษา (SCI_56_4.1_4.1 และ SCI_56_4.1_4.2) โดยในปีงบประมาณ 2556 คณะ
วิทยาศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ สาหรับการวิจัย เป็นจานวนเงิน 2,086,600 บาท ซึ่งแบ่งเป็นทุน
วิจัยของคณาจารย์และบุคลากรในสังกัดร้อยละ 90 เป็นจานวนเงิน 1,877,940 บาท และสาหรับการส่งเสริม
และพัฒ นางานวิจัย รวมทั้งจัดการองค์ความรู้ทางการวิจัย (KM) ร้อยละ 10 เป็นจานวนเงิน 208,660 บาท
จากทุน วิจั ยของคณาจารย์ และบุ คลากร จานวนเงิน 1,877,940 บาท มีโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติจัดสรร
งบประมาณทั้งสิ้น 26 โครงการ (โครงการชุด 7 โครงการ และโครงการเดี่ยว 19 โครงการ) เป็นจานวนเงิน
1,985,000 บาท นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ยังให้ ความสาคัญด้านการวิจัยโดยจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมที่
นอกเหนือจากข้างต้นในการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เช่น โครงการการให้ทุนสนับสนุน
การท าปริ ญ ญ านิ พ นธ์ ใ นระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาคณ ะวิ ท ยาศาสตร์ เป็ น จ านวนเงิ น 100 ,000 บาท
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

95

(SCI_56_4.1_4.3) และโครงการจั ด ท าวารสารวิ ท ยาศาสตร์ มศว เป็ น จ านวนเงิ น 100,000 บาท
(SCI_56_4.1_4.4) เป็นต้น
2. มีการประชาสัมพันธ์ในการให้ข้อมูล รายละเอียด และเงื่อนไขของแหล่งทุนวิจัยต่าง ๆ ทั้งแหล่งทุน
ภ ายใน ป ระเท ศและต่ า งป ระเท ศผ่ า น ท างห นั งสื อ ราชการ(SCI_56_4.1_4.5) และเว็ บ ไซต์ ค ณ ะ
(http://science.swu.ac.th)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_4.1_4.1

-

SCI_56_4.1_4.2

-

SCI_56_4.1_4.3

-

SCI_56_4.1_4.4
SCI_56_4.1_4.5

-
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รำยกำรหลักฐำน
บั น ทึ ก ข้ อ ความที่ ศธ 0519.1/3735 ลงวั น ที่ 19 พฤศจิ ก ายน 2555 . เรื่ อ ง
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์
สรุปรายละเอียดและคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
โครงการการให้ ทุ น สนั บ สนุ น การท าปริ ญ ญ านิ พ นธ์ ใ นระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
คณะวิทยาศาสตร์
โครงการจัดทาวารสารวิทยาศาสตร์ มศว
บั น ทึ ก ข้ อ ความที่ ศธ0519.7.01/ว.70 ลงวั น ที่ 19 มี น าคม 2557 เรื่ อ ง ขอ
ประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนานักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ)
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5. มีกำรสนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ตำมอัตลักษณ์ของสถำบันอย่ำงน้อยในประเด็น
ต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติกำรวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คำปรึกษำและสนับสนุนกำร
วิจัยฯ
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้ำข้อมูลสนับสนุนกำรวิจัยฯ
- สิ่งอำนวยควำมสะดวกหรือกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระบบรักษำควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำรวิจัย
- กิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสริมงำนวิจัยฯ เช่น กำรจัดประชุมวิชำกำร กำรจัดแสดงงำนสร้ำงสรรค์ กำร
จัดให้มีศำสตรำจำรย์อำคันตุกะหรือศำสตรำจำรย์รับเชิญ (visiting professor)
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์ มีการดาเนินการดังนี้
1. คณะวิทยาศาสตร์มีห้องปฏิบัติการวิจัยที่หลากหลายและเหมาะสมกับงานวิจัยแต่ละประเภท ซึ่งได้
นาเสนอ (http://science.swu.ac.th/) โดยจากการสารวจพบว่า คณาจารย์และบุคลากรที่ได้รับทุนเงินรายได้
คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2555 มีความพึงพอใจต่อการจัดสรรพื้นที่เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการที่
ใช้ในการวิจัย มีการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ร่วมกันในระดับภาควิชา และระหว่างสถาบัน (SCI_56_4.1_5.1)
2. มีแหล่ งค้ น คว้าทางวิช าการ ได้แก่ หนังสื อและวารสารทั้งในรูปของเอกสาร (hardcopy) และ
e-book โดยจากการส ารวจของส านั กหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่ามีห นังสื อและตาราที่
เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์ จานวน 152,064 เล่ม (SCI_56_4.1_5.2) นอกจากนี้คณาจารย์และบุคลากร
สามารถเข้ า ถึ งฐานข้ อ มู ล ด้ านวิ ท ยาศาสตร์ จ ากฐานข้ อ มู ล เช่ น Science Direct หรื อ SCOPUS เป็ น ต้ น
โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณไปยังภาควิชาเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ในการอานวยความสะดวก
ให้แก่คณาจารย์ในการสืบค้นข้อมูลด้านการวิจัย (SCI_56_4.1_5.3)
3. มีระบบรัก ษาความปลอดภัย ในห้ องปฏิบั ติการวิจัย โดยมีถังดับเพลิ งอย่างเพี ยงพอตามชั้น ที่ มี
ห้องปฏิบัติการในอาคารเรียนต่าง ๆ ของคณะ นอกจากนี้ในอาคาร 19 ยังมีระบบฉีดน้าในกรณี ที่เกิดเพลิงไหม้
มีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และมีสัญญาณเตือนภัยในทุกชั้น (SCI_56_4.1_5.4)นอกจากนี้
จากผลการประเมิน การดาเนิ นงานของฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ
2555 มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคจากผู้ตอบแบบประเมิ นพบว่าในห้องปฏิบัติการบริเวณอาคาร
10 คณะวิทยาศาสตร์มีอุปกรณ์ดับเพลิงไม่พอเพียง เช่น อุปกรณ์ตรวจจับควัน ถังดับเพลิง อุปกรณ์สาหรับกด
แจ้งเหตุ (fire alarm) เป็นต้น ฝ่ายวิจัยจึงได้นาข้อเสนอแนะดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2556 และที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการเสนอจัดตั้งงบประมาณสาหรับการติดตั้งอุปกรณ์
เพื่อเพิ่ มระบบการรักษาความปลอดภัย ในห้ องปฏิ บัติการและบริเวณอาคาร 10 นั้น ซึ่งในขณะนี้ได้มีการ
ดาเนินการ จัดซื้อถังดับเพลิงที่อาคาร 10 จานวน 15 ถัง และจัดซื้อตู้น้าดับเพลิง (ติดผนัง) ที่อาคาร 10 จานวน
15 ชุดเป้นที่เรียบร้อยแล้ว
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4. มีการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์
คณะ (http://science.swu.ac.th) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
- แผนการดาเนินงานวิจัยและคู่มืองานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งรวบรวมหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
- ข้อมูลห้องปฏิบัติการต่างๆในคณะวิทยาศาสตร์
- ข้อมูลทุนวิจัยที่คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ได้รับ
- ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์
- ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
- ข้อมูลบทคัดย่องานวิจัยและปัญหาพิเศษ
- ข้อมูลทุนสนับสนุนการทาปริญญานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา
- ข้อมูลประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแหล่งทุนวิจัย
- รายละเอียดเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา
- เว็บลิงค์ไปยังแหล่งทุนวิจัยต่างๆ
- แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
5. มีระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานวิ จัยเช่น การจัดทาวารสารวิทยาศาสตร์ มศวซึ่งได้รับความ
ร่วมมือจากสานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการจัดทาระบบ SWU e-Journals System
เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยผ่านทางเว็บไซต์ (SCI_56_4.1_5.5)
6. กิ จ กรรมวิ ช าการที่ ส่ ง เสริ ม บรรยากาศงานวิ จั ย อาทิ การจั ด โค รงการบรรยายพิ เ ศษ
(SCI_56_4.1_5.6) การจัดโครงการเพื่อให้นิสิตได้นาเสนอโครงงานหรือปัญหาพิเศษ (SCI_56_4.1_5.7)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_4.1_5.1

-

SCI_56_4.1_5.2

-

SCI_56_4.1_5.3
SCI_56_4.1_5.4

-

SCI_56_4.1_5.5
SCI_56_4.1_5.6

-
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รำยกำรหลักฐำน
บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0519.7/136 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 เรื่องขอความ
อนุเคราะห์ใช้สถานที่และเครื่องมือ
หนั งสือราชการ ที่ ศธ 0519.7.07/14 ลงวันที่ 6 มกราคม 2557 เรื่องขอความ
อนุเคราะห์ใช้เครื่องมือ
การบริการทรัพยากรสารสนเทศ ของสานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คาชี้แจงประกอบคาขอผลผลิต: การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการวิจัย อุปกรณ์ดับเพลิง สัญญาณเตือนภัยและรายงานการ
ประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะวิ ท ยาศาสตร์ ครั้ ง ที่ 8/2557 วั น ที่ 15
พฤษภาคม 2557 (วาระสืบเนื่อง)
ระบบ SWU e-Journals System
โครงการส่งเสริมบรรยากาศทางการวิจัย ครั้งที่ 2 เรื่อง “หนทางสู่การเป็นอาจารย์
นักวิจัยระดับนานาชาติ” ในวันที่ 18 มีนาคม 2557 ซึ่งจัดโดยภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รหัสหลักฐำน

SCI_56_4.1_5.7

รำยกำรหลักฐำน
- โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “โครงการจัดการความรู้เรื่อง "การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุ นการวิจัยจากแหล่งทุนภายในประเทศ" วันที่ 14
พฤาภาคม 2557 (เอาหลักฐานเป็นตัวขออนุมัติโครงการ)
- สรุปโครงการโครงการนาเสนอผลงานวิชาการของนิสิตภาควิชาชีววิทยา ประจาปี
การศึกษา 2556

6. มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่ำงครบถ้วนทุกประเด็น
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์ได้มีผลการประเมินในด้านการดาเนินงานของฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ด้านผลสาเร็จของงานวิจัยและด้านสิ่งอานวยความสะดวก จากคณาจารย์และบุคลากรที่ได้รับทุนเงินรายได้
คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2556 โดยผลการประเมินดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ จากผลการประเมินพบว่าคณาจารย์และบุคลากรมีความพึงพอใจ
โดยรวมในการดาเนินงานของฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ในระดับมากขึ้นไป (ค่าเฉลี่ยของระดับคะแนน 5 ระดับ
เท่ากับ 4.29) (SCI_56_4.1_6.1)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_4.1_6.1

รำยกำรหลักฐำน
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 8/2557 วันที่ 15
พฤษภาคม 2557 เรื่อง ผลการประเมินเกี่ยวกับการดาเนินงานของฝ่ายวิจัย และสิ่ง
สนับสนุนด้านการวิจัยสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2555

7. มีกำรนำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรสนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ของสถำบัน
ผลกำรดำเนินกำร
จากผลการประเมินการดาเนินงานของฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ
2555 มี ข้ อเสนอแนะเกี่ ยวกั บปั ญหาและอุ ปสรรคจากผู้ ตอบแบบประเมิ นเรื่องการขาดระบบการรั กษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการบริเวณอาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ เช่น อุปกรณ์ตรวจจับควัน ถังดับเพลิง อุปกรณ์
สาหรับกดแจ้งเหตุ (fire alarm) เป็นต้น ฝ่ายวิจัยจึงได้นาข้อเสนอแนะดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2556 และที่ ประชุ มมี มติเห็ นชอบในการเสนอจัดตั้ งงบประมาณส าหรับการติ ดตั้ ง
อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มระบบการรักษาความปลอดภั ยในห้ องปฏิบัติการและบริเวณอาคาร 10 นั้นฝ่ายวิจัยได้นาเข้าที่
ประชุมในวาระสืบเนื่ องเพื่อติดตามผลการดาเนินงาน ได้มีการดาเนินการไปแล้วดังต่อไปนี้ จัดซื้อและติ ดตั้ง ถัง
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ดับเพลิงที่อาคาร 10 จานวน 15 ชุด เรียบร้อยแล้วเมื่อ 31 กรกฎาคม 2556 ขออนุมัติจัดซื้อและทาสัญญาเรียบร้อย
แล้ว และ รอติดตั้ง ตู้น้าดับเพลิง (ติดผนัง) ที่อาคาร 10 จานวน 15 ชุด (SCI_55_4.1_7.1)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_4.1_7.1

รำยกำรหลักฐำน
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8/2557 วันที่ 15
พฤษภาคม 2557
- หลักฐานการขออนุมัติจัดซื้อ ตู้น้าดับเพลิง เพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัยที่ อาคาร 10 คณะ
วิทยาศาสตร์ จานวน 15 ชุด
- หลักฐานการขออนุมัติจัดซื้อ ถังดับเพลิง เพื่อป้องกันเหตุอัค คีภัยที่ อาคาร 10 และ
อาคาร 15 คณะวิทยาศาสตร์ จานวน 15 ชุด

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีที่แล้ว
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร
7 ข้อ
7 ข้อ
5 คะแนน

บรรลุเป้ำหมำย


ผลกำรประเมินตนเองปีนี้
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร
7 ข้อ
7 ข้อ

บรรลุเป้ำหมำย
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คะแนนกำรประเมินตนเอง
5 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 4.2 ระบบและกลไกกำรจัดกำรควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
: ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ 18403
คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภาควิชาชีววิทยา
ผู้รำยงำนผล
: ฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ 18403
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ
ตามเกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการครบ
4 หรือ 5 ข้อ
5 ข้อ ตามเกณฑ์
ตามเกณฑ์ทั่วไป ทั่วไป และครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม

ผลกำรดำเนินกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนทั่วไป : ข้อ
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุมวิชำกำรหรือกำร
ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ และมีกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำร
ประชุมวิชำกำรหรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ
ผลกำรดำเนินกำร
มีคณะกรรมการบริหารการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ (SCI_56_4.2_1.1) และคณะกรรมการวิจัยคณะ
วิทยาศาสตร์ (SCI_56_4.2_1.2) เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการงานวิจัย โดยดาเนินการสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ดังนี้
1. มีแผนจัดตั้งงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์ (SCI_56_4.2_1.3) และมีการจัดสรรงบประมาณ
เงินรายได้ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรเพื่อส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมวิชาการและการนาเสนอผลงานวิจัย
(SCI_56_4.2_1.4)
2. มีการประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัย (SCI_56_4.2_1.5)
3. มีการผลักดันให้ผู้ที่ได้รับทุนเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยตามเงื่อนไขใน
ประกาศการขอรับทุน (SCI_56_4.2_1.6ถึง SCI_56_4.2_1.7)
4. จัดสรรงบประมาณเพื่ อจั ดทาวารสารวิทยาศาสตร์ มศว (SCI_56_4.2_1.8) ที่มีข้อกาหนดของ
วารสารเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพของวารสารวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และปัจจุบันอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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5. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนรางวัลการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารให้กับคณาจารย์และ
นักวิจัย (SCI_56_4.2_1.9)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_4.2_1.1

-

SCI_56_4.2_1.2

-

SCI_56_4.2_1.3

-

SCI_56_4.2_1.4

-

SCI_56_4.2_1.5

-

SCI_56_4.2_1.6

-

SCI_56_4.2_1.7

-

SCI_56_4.2_1.8
SCI_56_4.2_1.9

-

SCI_56_4.2_1.1

-
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รำยกำรหลักฐำน
ค าสั่ งคณะวิ ทยาศาสตร์ ที่ 146/2557 เรื่ อง แต่ งตั้ งคณะกรรมการบริ ห ารการวิ จั ย
คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2557
ค าสั่ งคณะวิ ทยาศาสตร์ ที่ 362/2555 เรื่ อง แต่ งตั้ งคณะกรรมการบริ ห ารการวิ จั ย
คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2556
คาสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 283/2554เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ 2555
คาสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 285/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ 2556
บั น ทึกข้อความที่ ศธ 0519.7.01/3702 ลงวัน ที่ 5 พฤศจิกายน 2556เรื่อง ขอส่ ง
รายงานงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
บันทึกข้อความที่ ศธ 0519.7/ ลงวันที่ 9 เมษายน 2556 เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2013
หลักฐานการเกษียนหนังสือราชการถึงภาควิชา เพื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญเข้า
ร่วมประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
หลักฐานการเกษียนหนังสือราชการถึงภาควิชา เพื่อประชาสัมพันธ์ เรื่องขอเชิญเข้า
ร่วมงานสัมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ม หาวิท ยาลั ยศรีน คริน ทรวิโรฒเรื่อง การขอรับทุ นเงิน
รายได้คณะวิทยาศาสตร์ประเภทโครงการชุดประจาปีงบประมาณ2556 และ 2557
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ม หาวิท ยาลั ยศรีน คริน ทรวิโรฒเรื่อง การขอรับทุ นเงิน
รายได้คณะวิทยาศาสตร์ประเภททุนริเริ่มโครงการวิจัยแบบกาหนดทิศทางประจาปี
งบประมาณ 2556 และ 2557
โครงการจัดทาวารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 30-1 ฉบับเดือน มิถุนายน 2557
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเรื่อง การขอรับทุนรางวัล
การตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารประจาปีงบประมาณ 2556 และ 2557
ค าสั่ งคณะวิ ทยาศาสตร์ ที่ ……../2557 เรื่ อง แต่ งตั้ งคณะกรรมการบริ ห ารการวิ จั ย
คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2557
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รหัสหลักฐำน
SCI_56_4.2_1.2

-

SCI_56_4.2_1.3

-

SCI_56_4.2_1.4

-

SCI_56_4.2_1.5

-

SCI_56_4.2_1.6

-

SCI_56_4.2_1.7

-

SCI_56_4.2_1.8
SCI_56_4.2_1.9

-

รำยกำรหลักฐำน
ค าสั่ งคณะวิ ทยาศาสตร์ ที่ 362/2555 เรื่ อง แต่ งตั้ งคณะกรรมการบริ ห ารการวิ จั ย
คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2556
คาสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 283/2554เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ 2555
คาสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 285/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ 2556
บั น ทึกข้อความที่ ศธ 0519.7.01/3702 ลงวัน ที่ 5 พฤศจิกายน 2556เรื่อง ขอส่ ง
รายงานงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
บันทึกข้อความที่ ศธ 0519.7/ ลงวันที่ 9 เมษายน 2556 เรื่อง ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2013
หลักฐานการเกษียนหนังสือราชการถึงภาควิชา เพื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญเข้า
ร่วมประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
หลักฐานการเกษียนหนั งสือราชการถึงภาควิชา เพื่อประชาสัมพันธ์ เรื่องขอเชิญเข้า
ร่วมงานสัมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ม หาวิท ยาลั ยศรีน คริน ทรวิโรฒเรื่อง การขอรับทุ นเงิน
รายได้คณะวิทยาศาสตร์ประเภทโครงการชุดประจาปีงบประมาณ2556 และ 2557
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ม หาวิท ยาลั ยศรีน คริน ทรวิโรฒเรื่อง การขอรับทุ นเงิน
รายได้คณะวิทยาศาสตร์ประเภททุนริเริ่มโครงการวิจัยแบบกาหนดทิศทางประจาปี
งบประมาณ 2556 และ 2557
โครงการจัดทาวารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 30-1 ฉบับเดือน มิถุนายน 2557
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเรื่อง การขอรับทุนรางวัล
การตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารประจาปีงบประมาณ 2556 และ 2557
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2. มีระบบและกลไกกำรรวบรวม คัดสรร วิเครำะห์และสังเครำะห์ควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
เพื่อให้เป็นองค์ควำมรู้ที่คนทั่วไปเข้ำใจได้ และดำเนินกำรตำมระบบที่กำหนด
ผลกำรดำเนินกำร
คณะกรรมการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ (SCI_56_4.2_2.1)ได้รวบรวมและคัดสรรความรู้จากงานวิจัยของ
คณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์คณะ
(http://science.swu.ac.th) และในเว็บไซต์ภาควิชา (http://bio.science.swu.ac.th/) ในคอลัมภ์สาระน่ารู้
จากงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ คณะกรรมการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ยังทาหน้าที่รวบรวมและคัดสรร
บทคัดย่ อผลงานวิจั ยที่ได้ รับการตี พิ มพ์ และบทคัดย่อปัญหาพิ เศษในปีการศึกษา 2556 เพื่อจัดทาเป็น รูปเล่ ม
(SCI_56_4.2_2.2 ถึ ง SCI_56_4.2_2.3) พ ร้ อ ม ทั้ ง ไ ด้ น า เ ส น อ ข้ อ มู ล ไ ว้ บ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ค ณ ะ
http://science.swu.ac.th
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_4.2_2.1

-

SCI_56_4.2_2.2

-

SCI_56_4.2_2.3

-

รำยกำรหลักฐำน
ค าสั่ งคณะวิ ท ยาศาสตร์ ที่ 285/2555เรื่ อ ง แต่ งตั้ งคณ ะกรรมการวิ จั ย คณะ
วิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2556
ค าสั่ งคณะวิ ท ยาศาสตร์ ที่ 110/2557เรื่ อ ง แต่ งตั้ งคณะกรรมการวิ จั ย คณะ
วิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2557
บทคัดย่อผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร และการประชุมระดับชาติและ
นานาชาติ ประจาปีการศึกษา 2556
บทคัดย่อปัญหาพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจาปี
การศึกษา 2556

3. มี ก ำรประชำสั ม พั น ธ์ แ ละเผยแพร่ อ งค์ ค วำมรู้ จ ำกงำนวิ จั ย หรื อ งำนสร้ ำ งสรรค์ ที่ ไ ด้ จ ำกข้ อ 2 สู่
สำธำรณชนและผู้เกี่ยวข้อง
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์มีการประชาสัมพันธ์รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยมีการเผยแพร่บทคัดย่อ
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ และบทคัดย่อปัญหาพิเศษในปีการศึกษา 2556 บนเว็บไซต์คณะ
(http://science.swu.ac.th)
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4. มีกำรนำผลงำนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีกำรรับรองกำรใช้ประโยชน์จริง
จำกหน่วยงำนภำยนอกหรือชุมชน
ผลกำรดำเนินกำร
คณ ะวิ ท ยาศาสตร์ เ ป็ น ผู้ ป ระสานงานในการน าผลงานวิ จั ย ไปเผยแพร่ สู่ ภ าคเอกชนและ
ภาคอุ ต สาหกรรมซึ่ ง ได้ ข ยายผลไปสู่ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ท างธุ ร กิ จ จ านวน 3 เรื่ อ ง (SCI_56_4.2_4.1 ถึ ง
SCI_56_4.2_4.3)
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย การใช้ประโยชน์ทางอ้อม และ
การใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ จานวน 6 เรื่อง (SCI_56_4.2_4.4 ถึง SCI_56_4.2_4.9)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_4.2_4.1

-

SCI_56_4.2_4.2

-

SCI_56_4.2_4.3

-

SCI_56_4.2_4.4

-

รำยกำรหลักฐำน
หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัย เรื่อง “การแยกทองแดงจากน้าทิ้งของ
โรงงานอุตสาหกรรม”
หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัย เรื่อง “Interface Layers of Ag-Al
Fusing Metals by Casting Processes”
หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัย เรื่อง “ผลของมุมเอียงของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ในพื้นที่ มศว.”
หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัย เรื่อง “การกาจัดข้าววัชพืชในแปลงนา
โดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ด้วยวิธีการทางชีวภาพ

SCI_56_4.2_4.5
SCI_56_4.2_4.6

SCI_56_4.2_4.7
SCI_56_4.2_4.8
SCI_56_4.2_4.9

- หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัย เรื่อง “สารสกัดจากสมุนไพรเปลือก
มังคุด”
- หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัย เรื่อง “การทาเหมืองข้อมูลของระบบ
การจัดการเรียนออนไลน์: กรณีศึกษาของระบบ ATutor”
- หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัย เรื่อง “การศึกษาความสามารถด้าน
สัดส่วนของนิสิตระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”
- หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัย เรื่อง “การบริโภคผักและผลไม้ของ
นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร”
- หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัย เรื่อง “The Effects of Depositing
Sn-Ag-Cu-S Systems at Different Temperatures on Silver Substrates”
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5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในกำรคุ้มครองสิทธิ์ของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ และ
ดำเนินกำรตำมระบบที่กำหนด
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์ มีการดาเนินการดังนี้
1. มีคณะกรรมการบริหารการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ (SCI_56_4.2_5.1) และคณะกรรมการวิจัยคณะ
วิทยาศาสตร์ (SCI_56_4.2_5.2) กากับดูแลและส่งเสริมการจดสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร
2. ดาเนินการในการยื่นคาขอการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร โดยฝ่ายวิจัยคอยทาหน้าที่เป็นสื่อกลาง
ในการด าเนิ น การร่ ว มกั บ นั ก วิ จั ย และท าการติ ด ตามผลงานวิ จั ย ที่ ยื่ น ค าขอการจดสิ ท ธิ บั ต รและ
อนุสิทธิบัตร
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_4.2_5.1

-

SCI_56_4.2_5.2

-

รำยกำรหลักฐำน
ค าสั่ งคณะวิ ทยาศาสตร์ ที่ 362/2555 เรื่ อง แต่ งตั้ งคณะกรรมการบริ ห ารการวิ จั ย
คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2556
ค าสั่ งคณะวิ ท ยาศาสตร์ ที่ 146/2557 เรื่ อง แต่ งตั้ งคณะกรรมการบริ ห ารการวิ จั ย
คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2557
คาสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 285/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ 2556
คาสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 110/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ 2557

ผลกำรดำเนินกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนเพิ่มเติมเฉพำะกลุ่ม : ข้อ
6. มีระบบและกลไกส่งเสริมกำรจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีกำรยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดาเนินการดังนี้
1. รวบรวมข้อมูล สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับทรัพ ย์สิ น ทางปัญ ญา และนาเสนอไว้บ นเว็บไซต์คณะ
(http://science.swu.ac.th) เพื่ อ อ านวยความสะดวกให้ แ ก่ ค ณาจารย์ ใ นการยื่ น ขอจดสิ ท ธิ บั ต ร และ
อนุสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา
2. จัดสรรทุนสนับสนุนผลงานวิจัยที่ได้รับอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร (SCI_56_4.2_6.1) ซึ่งรายละเอียด
เกี่ยวกับการขอสมัครรับทุนสนับสนุนผลงานวิจัยที่ได้รับอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร รวมทั้งแบบฟอร์มได้รวบรวมไว้
ในคู่มืองานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2556 (SCI_56_4.2_6.2)
รำยกำรหลักฐำน
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รหัสหลักฐำน
SCI_56_4.2_6.1
SCI_56_4.2_6.2

รำยกำรหลักฐำน
- ประกาศคณะคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลั ยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การขอรับทุ น
สนับสนุนผลงานวิจัยที่ได้รับอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร ประจาปีงบประมาณ 2556
- คู่มืองานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2556

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีที่แล้ว
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร
6 ข้อ
6 ข้อ
5 คะแนน

บรรลุเป้ำหมำย


ผลกำรประเมินตนเองปีนี้
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร
6 ข้อ
6 ข้อ

บรรลุเป้ำหมำย
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คะแนนกำรประเมินตนเอง
5 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 4.3 เงิน สนับ สนุน งำนวิจัยหรือ งำนสร้ำงสรรค์ต่ อจำนวนอำจำรย์ป ระจำและ
นักวิจัยประจำ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยนาเข้า
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย
ผู้รำยงำนผล : รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย
คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภาควิชาชีววิทยา

เบอร์โทรศัพท์: 18403
เบอร์โทรศัพท์: 18403
เบอร์โทรศัพท์: 18403

เกณฑ์กำรประเมิน
การแปลงจานวนเงินต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 โดยเกณฑ์
ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง จาแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
1. กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน
2. กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน
และภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ 150,000 บาทขึ้นไปต่อคน
3. กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ 75,000 บาทขึ้นไปต่อคน
วิธีกำรคำนวณ
1. คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา เท่ากับ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ เท่ากับ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก
X5
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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ผลกำรดำเนินกำรตำมเกณฑ์ประเมิน :
คณะวิทยาศาสตร์มีเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ภายในและภายนอก เป็นเงิน จานวน
14,762,510 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แบ่งเป็นเงินสนับสนุนภายใน จานวน 7,166,900 บาท และ
เงินสนับสนุนภายนอก จานวน 7,595,610 บาท โดยมีจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย ประจาปีการศึกษา
2556 รวมทั้งสิ้น 118.5 คน (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) คิดเป็นเงินทุนสนับสนุนฯ เท่ากับ 124,578 บาท/คน คิด
เป็น 3.46 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5
ข้อมูลพื้นฐำน
ลำดับ
ข้อมูลพื้นฐำน
ที่
1 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3 จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4 จานวนนักวิจัยประจาที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5 จานวนอาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6 จานวนวิจัยประจาที่ลาศึกษาต่อ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน่วย
วัด

ผลกำร
ดำเนินงำน

บาท
บาท
บาท

7,166,900

บาท
บาท
บาท

7,595,610

คน
คน
คน

118.5

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
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ลำดับ
ที่

หน่วย
วัด
คน

ข้อมูลพื้นฐำน

ผลกำร
ดำเนินงำน

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมำยเหตุ :
1. จานวนอาจารย์และนักวิจัยและนักวิจัยประจา ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงาน
จริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ
2. ให้นับจานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษา ปีปฏิทิน หรือปีงบประมาณนั้นๆ
ไม่ใช่จานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มี
หลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน
4. การนั บ จานวนเงิน สนั บสนุน โครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารย์หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่
นักวิจัยเป็นผู้ดาเนินการ
รำยกำรหลักฐำน
ตาราง 4.3.1 สรุป ข้อ มูล เงิน สนั บ สนุ น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ภ ายในและภายนอกคณะวิท ยาศาสตร์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
จำนวนเงินสนับสนุน(บำท)
ลำดับ
ที่

ชื่อผู้รับทุน

1

อ.ขวัญ เพียซ้ำย

2

ผศ.วรำภรณ์ วิยำนนท์

3

ผศ.วรำภรณ์ วิยำนนท์

4

อ.ประดิษฐ์
มิตรำปิยำนุรักษ์

5

อ.ประดิษฐ์
มิตรำปิยำนุรักษ์
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การศึกษาความสามารถด้านสัดส่วนของ
นิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ
การเพิ่มความปลอดภัยของการพิสูจน์
ตัวตนด้วยรหัสผ่านสามมิติบน
คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานทั่วไป
การวัดความเหมือนด้านความหมาย
สาหรับการต่อเชื่อมเอกสารXML ด้วย
คีย์ของของต้นไม้ย่อย
การรู้จาและระบุตาแหน่งของวัตถุหลาย
ชิ้นในภาพแบบปรับขนาดได้โดยใช้
แนวทางคุณลักษณะท้องถิ่น
การสร้างโมเดลภาพและวัตถุสาหรับการ
ตรวจสอบด้วยภาพในอุตสาหกรรม

ภำยใน

ภำยนอก

ระยะเวลำ
กำรรับทุน
(วันที่รับวันที่สิ้นสุด)

เอกสำร
อ้ำงอิง

40,000

มี.ค. 56– SCI_56_4.3_1
ก.พ. 57

50,000

มี.ค. 56– SCI_56_4.3_2
ก.พ. 57
250,000

ก.ย. 56ส.ค. 57

SCI_56_4.3_3

250,000

ม.ค. 56 – SCI_56_4.3_4
ม.ค.57

249,333

ต.ค.53 – SCI_56_4.3_5
ก.ย. 57
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จำนวนเงินสนับสนุน(บำท)
ลำดับ
ที่

ชื่อผู้รับทุน
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ภำยใน

ภำยนอก

ระยะเวลำ
กำรรับทุน
(วันที่รับวันที่สิ้นสุด)

เอกสำร
อ้ำงอิง

6

อ.ธงชัย บทมำตย์

เสถียรภาพและการควบคุมของระบบ
พลศาสตร์ที่มตี ัวหน่วงและการประยุกต์

375,000

ก.ค. 54 – SCI_56_4.3_6
มิ.ย. 57

7

อ.ธงชัย บทมำตย์

239,500

ก.ค. 55 - SCI_56_4.3_7
ก.ค. 57

8

อ. ศิรินันท์ แก่นทอง

9

อ. ศิรินันท์ แก่นทอง

10

ผศ.สิริมนต์ ชำยเกตุ

การออกแบบตัวควบคุมต้นทุนที่
เหมาะสมสาหรับการทาให้เสถียรภาพ
และการทาให้เกิดความพร้อมกันของ
โครงข่ายพลวัตซับซ้อนที่มีตัวหน่วงโดย
ใช้ตัวเชื่อมต่อแบบผสมและการประยุกต์
การศึกษาความเป็นไปได้ในการทา
ละลายใบสับปะรดและเยื่อกระดาษเพื่อ
ใช้ในการทาเส้นใยรีเจนเนอเรตเซลลูโลส
การศึกษาการละลายและสมบัติทาง
150,000
กายภาพของเซลลูโลสทีส่ กัดได้จาก
เปลือกกัญชง
การเสริมแคลเซียมในขนมไทย
: 50,000
กรณีศึกษาขนมเรไรและขนมน้าดอกไม้

11

อ.วลัยกร นิตยพัฒน์

12

อ. พรเพ็ญ มรกตจินดำ

13

ผศ.รัชนก ปิ่นแก้ว

14

รศ.สุนิตย์ สุขสำรำญ

15

รศ.พรพิมล ม่วงไทย

16

อ.สุเชำวน์ ดอนพุดซำ

17

ผศ.วีณำ เสียงเพรำะ

การดูดซับโลหะเงินจากน้ายาชุบโลหะ
ด้วยวัสดุเชิงประกอบไคโตซาน/ท่อ
คาร์บอนนาโน
การปนเปื้อนสารเคมีกาจัดศัตรูพืชในผัก
สลัดพร้อมบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
ศึกษาการสังเคราะห์และการออกฤทธิ์
ชีวภาพของอนุพันธ์ยูเรียและไทโอยูเรีย
ชนิดใหม่
การสังเคราะห์สารไนโตรเจนอนาลอก
ของแมงโกสตินจากมังคุดให้มีฤทธิ์ยับยั้ง
ต่อเชื้อเฮลิโคแบกเตอร์ไพลอรีทสี่ ูง
การเตรียมสารสกัดจากสาหร่ายไกเพื่อ
เป็นองค์ประกอบในครีมสาหรับบารุงผิว
ฤทธิ์การต้านไวรัสของตัวยับยั้งซีรนี โปร
ทีเนสจากกุ้งกุลาดาPenaeus
monodon
การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ปรอทความ
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540,000 มี.ค. 56 – SCI_56_4.3_8
ก.พ. 57
-

เม.ย 56 – SCI_56_4.3_9
มี.ค. 57

-

มี.ค. 56 - SCI_56_4.3_10
ก.พ. 57

50,000

-

มี.ค. 56 - SCI_56_4.3_11
ก.พ. 57

45,000

-

มิ.ย. 56พ.ค. 57

SCI_56_4.3_12

344,000

-

ม.ค.56–
ธ.ค. 56

SCI_56_4.3_13

175,000

-

ต.ค. 55 – SCI_56_4.3_14
ก.ย. 56

506,000

-

300,000

-

ม.ค.56– SCI_56_4.3_15
ธ.ค. 56
ธ.ค. 55 – SCI_56_4.3_16
พ.ย. 56

279,000

-

ม.ค.56–

SCI_56_4.3_17
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จำนวนเงินสนับสนุน(บำท)
ลำดับ
ที่

ชื่อผู้รับทุน

18

อ.นวลละออ
รัตนวิมำนวงศ์

19

ผศ.มณีกำนต์ น้ำสอำด

20

อ.ปิยะดำ
จิตรตั้งประเสริฐ

21

ผศ.แพน ทองเรือง

22

รศ.พรพิมล ม่วงไทย

23

อ.สุจิตรำ ศรีสังข์

24

อ.พัชรินทร์ ชัยสุวรรณ

25

อ.สุเชำวน์ ดอนพุดซำ

26

ผศ.รัชนก ปิ่นแก้ว

27

ผศ.วีณำ เสียงเพรำะ

28

รศ.สุนิตย์ สุขสำรำญ

29

รศ.สุนิตย์ สุขสำรำญ
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เข้มข้นต่าที่ปนเปื้อนในตัวอย่างอาหาร
หรือสิ่งแวดล้อมด้วยระบบอัตโนมัติ
ร่วมกับการตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้า
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์แบบรูผ้ ลเร็ว
สาหรับวัดปริมาณสารกันเสียใน
ผลิตภัณฑ์ยา
การแยกและการศึกษาฤทธิ์ชีวภาพของ
เชื้อราเอนโดไฟต์จากต้นชิงเฮา
การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของ
อนุพันธ์บิสซัลโฟนาไมด์สาหรับการ
ประยุกต์ใช้เป็นตัวตรวจวัดไอออนลบ
การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของ
อนุพันธ์บิสซัลโฟนาไมด์สาหรับการ
ประยุกต์ใช้เป็นตัวตรวจวัดไอออนลบ
การประเมินปริมาณสารสีน้าตาลใน
ผลิตภัณฑ์เกลือแร่
การศึกษาวิธีที่เหมาะสมสาหรับ
กระบวนการแยกโลหะทองแดงจากน้า
ทิ้งอุตสาหกรรมสาหรับโรงงานขนาดเล็ก
ระบบการแยกระดับไมโครลิตรที่ทาการ
ตรวจวัดค่าการนาไฟฟ้าแบบไม่สัมผัส
สาหรับการแยกสารไครอลท่ไม่ดูดกลืน
แสง
ลักษณะสมบัติของครัสทินจากกุ้งกุลาดา
Penaeus monodon
การสังเคราะห์และฤทธิ์ทางชีวภาพของ
สารอินโดล-ไตรอะโซล ชนิดใหม่
การพัฒนาระบบรับรู้ทางเคมีขนาดนาโน
แบบใหม่และระบบอัตโนมัติเพื่อการรวจ
วัดคลอเรสเตอรอล
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่น
ที่ 12
การพัฒนาสารแซนโทนพืชสกุล
Garcinia บางชนิดที่มีฤทธิ์ยับยั้งการ
ทางานของโปรตีนช่องทางผ่านคลอไรด์

ภำยใน

ภำยนอก

ระยะเวลำ
กำรรับทุน
(วันที่รับวันที่สิ้นสุด)

เอกสำร
อ้ำงอิง

ธ.ค. 56

150,000

-

ต.ค. 55 – SCI_56_4.3_18
ก.ย. 56

510,000

-

98,000

-

ม.ค.56– SCI_56_4.3_19
ธ.ค. 56
มี.ค. 56 – SCI_56_4.3_20
ก.พ. 57

52,000

-

มี.ค. 56 – SCI_56_4.3_21
ก.พ. 57

45,000

-

50,000

-

มี.ค. 56 – SCI_56_4.3_22
ก.พ. 57
มี.ค. 56 – SCI_56_4.3_23
ก.พ. 57

240,000

ก.ค. 55 – SCI_56_4.3_24
ก.ค. 57

240,000

ก.ค. 55 – SCI_56_4.3_25
ก.ค. 57
มิ.ย 56 – SCI_56_4.3_26
มิ.ย. 58
ก.ค. 55 – SCI_56_4.3_27
ก.ค. 57

240,000
240,000

80,000
500,000

มิ.ย 54 – SCI_56_4.3_28
พ.ค. 57
ก.ค. 54– SCI_56_4.3_29
ก.ค. 57
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จำนวนเงินสนับสนุน(บำท)
ลำดับ
ที่

ชื่อผู้รับทุน

30

ผศ.พนำรัตน์
อรุณรัติยำกร

31

รศ.อภิญญำ
ชัยวิสุทธำงกูร
อ.นวลละออ
รัตนวิมำนวงศ์

32

33

อ. เกรียงศักดิ์
ส่งศรีโรจน์

34

ผศ.ศิวำพร ลงยันต์

35

ผศ.ศิวำพร ลงยันต์

36

ผศ.อรอนงค์ พริ้งศุลกะ

37

ผศ.อัจฉริยำ รังษิรุจิ

38

อ.อนิษฐำน ศรีนวล

39

อ.ณัฐรินทร์

ชื่องำนวิจัยที่ได้รบั ทุน

ภำยใน

CFTR เพื่อเป็นยารักษาโรคอหิวาตกโรค
ความหลากหลายและนิเวศวิทยาของ
ยีสต์เอนโดไฟต์ละยีสต์อีพิไฟต์จากใบ
ของพืชเศรษฐกิจในประเทศไทยและการ
ผลิตสารส่งเสริมการเจริญพืชออกซิน
โดยสายพันธ์ที่คัดเลือกว่ามีประสิทธิภาพ
สูงพร้อมกับการศึกษาชีววิถีการ
สังเคราะห์
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ปี
การศึกษา 2555
โครงข่ายเซนเซอร์เฝ้าระวังคุณภาพ
แหล่งน้าทางไกลเพื่อการประมงชายฝั่ง
ทะเลจังหวัดสมุทรสาคร
ศึกษาอิทธิพลของพืชต่างชนิด และค่า
pH ของดินต่ออัตราการสลายตัวของ
สารประกอบสารหนูอินทรีย์ในปุย๋
สาหร่ายอินทรีย์
การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี
380,100
จาเพาะต่อเชื้อVibrio fluvialis สาหรับ
พัฒนาชุดตรวจแบบแถบสี
การพัฒนาวิธี loop-mediated
75,000
isothermal amplification (LAMP)
ควบคู่กับเทคนิค lateral flow dipstick
(LFD) ที่จาเพาะต่อยีนrpoX สาหรับ
ตรวจการติดเชื้อVibrio alginolyticus
ในกุ้ง
การแยกและการศึกษาลักษณะบาง
300,000
ประการของแบคทีเรียกรดแลคติก
และเฟจของแบคทีเรียกรดแลคติกจาก
นมเปรี้ยว
การพัฒนา SCAR marker สาหรับ
350,000
จาแนกพันธุ์ปาล์มน้ามันในระยะกล้า
กายวิภาคศาสตร์ของแผ่นใบพืชวงศ์ฝ้าย 35,000
(Malvaceae) ในประเทศไทย
ความหลากหลายของชนิดของกิ้งกือ
30,000

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภำยนอก

ระยะเวลำ
กำรรับทุน
(วันที่รับวันที่สิ้นสุด)

เอกสำร
อ้ำงอิง

250,000

ก.ย. 54 – SCI_56_4.3_30
ก.ย. 57

80,000

ธ.ค.55– SCI_56_4.3_31
พ.ย. 58
ส.ค. 56 – SCI_56_4.3_32
ส.ค. 57

185,560

249,818

ก.ย. 56 – SCI_56_4.3_33
ส.ค. 57

ม.ค. 56 – SCI_56_4.3_34
ธ.ค. 56
ต.ค. 55 – SCI_56_4.3_35
ก.ย. 56

ม.ค. 56 – SCI_56_4.3_36
ธ.ค. 56

ก.พ. 56 – SCI_56_4.3_37
ม.ค. 57
มี.ค 56 – SCI_56_4.3_38
ก.พ. 57
มี.ค 56 – SCI_56_4.3_39
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จำนวนเงินสนับสนุน(บำท)
ลำดับ
ที่

ชื่อผู้รับทุน

ชื่องำนวิจัยที่ได้รบั ทุน

ภำยนอก

วงศ์ธรรมวำนิช
40
41
42

43

44

45

46

47

48

กระสุนพระอินทร์ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าคลองแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผศ.สมเกียรติ
ศักยภาพทางอัลลีโลพาทีของพืชวงศ์
พรพิสุทธิมำศ
Apocynaceae
อ.วุฒิพงษ์ ทองใบ
สารสกัดจากพืชน้าบางชนิดที่ยับยัง้ เชื้อ
ก่อโรคและต้านอนุมลู อิสระ
อ.วัลลภำ หล่อเหลี่ยม การคัดเลือกยีสต์ที่ใช้ไซโลสจากแหล่ง
ธรรมชาติเพื่อประยุกต์ใช้ในการผลิตไบ
โอเอทานอล
อ.สิริรักษ์ ศรวณียำรักษ์ ผลของสารสกัดจากใบสะเดาต่อการ
เจริญของเชื้อจุลินทรีย์ส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของพืช
อ.สุขุมำภรณ์ แสงงำม ความสามารถในการทนเค็มและอิทธิพล
ของกรดแอบไซซิกจากภายนอกต่อการ
ปรับตัวทางสรีรวิทยาบางประการของ
ข้าวพันธุ์สังข์หยดพัทลุงและข้าวพันธุ์
เล็บนกปัตตานีภายใต้สภาวะเครียดจาก
ความเค็ม
อ.พิชำภัค สมยูรทรัพย์ การเลือก การคัดแยกเชื้อและการจัด
จาแนกแบคทีเรียทีผ่ ลิตเอนไซม์ exo-Bglucanase จากดินในประเทศไทย
อ.สุขุมำภรณ์ สุขขุม
การไฮโดรไลซ์วัตถุดิบจาพวกวัชพืชน้า
โดยเอนไซม์เซลลูเลสจากเชื้อจุลินทรีย์
เพื่อการผลิตเอทานอล
ผศ.อัจฉริยำ รังษิรุจิ
การจัดจาแนกและวิวัฒนาการในระดับ
โมเลกุลของไลเคน (ภายใต้โครงการวิจัย
ชุด เรื่อง "พันธุกรรมเชิงโมเลกุลความ
หลากหลายทางชีวภาพนิเวศวิทยาและ
การใช้ประโยชน์ดา้ นไลเคนอย่างยัง่ ยืน
ในประเทศไทย")
อ.สุขุมำภรณ์ สุขขุม
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการย่อย
สลายพอลีแลกไทด์และการนาไป
ประยุกต์ใช้ในการนาพลาสติกชนิดนี้
กลับมาใช้ใหม่ด้วยกระบวนการทาง
ชีวภาพ

ภำยใน

114

ระยะเวลำ
กำรรับทุน
(วันที่รับวันที่สิ้นสุด)

เอกสำร
อ้ำงอิง

ก.พ. 57
150,000

-

มี.ค 56 – SCI_56_4.3_40
ก.พ. 57
มี.ค 56 – SCI_56_4.3_41
ก.พ. 57
มี.ค 56 – SCI_56_4.3_42
ก.พ. 57

50,000

-

50,000

-

50,000

-

มี.ค 56 – SCI_56_4.3_43
ก.พ. 57

50,000

-

มี.ค 56 – SCI_56_4.3_44
ก.พ. 57

25,000

-

มี.ค 56 – SCI_56_4.3_45
ก.พ. 57

50,000

-

มี.ค 56 – SCI_56_4.3_46
ก.พ. 57

367,500

ต.ค. 55 – SCI_56_4.3_47
ก.ย. 60

240,000

มิ.ย. 56 – SCI_56_4.3_48
มิ.ย. 58

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จำนวนเงินสนับสนุน(บำท)
ลำดับ
ที่

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

ชื่อผู้รับทุน

ชื่องำนวิจัยที่ได้รบั ทุน

การแยกเชื้อจุลินทรีย์ การจัดจาแนก
และศึกษาความสามารถในการผลิต
เอนไซม์จากน้าหมักชีวภาพเพื่อการ
บริโภค
อ.สุขุมำภรณ์ สุขขุม
การย่อยสลายพลาสติกชนิดพอลิแลก
ไทด์ด้วยกระบวนการทางชีวภาพโดย
แบคทีเรียชอบร้อนเพื่อการนากลับมาใช้
ใหม่
อ.วิศรุตตำ อัตถำกร
การสารวจความหลากหลายของกลุ่ม
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในลาธาร
ภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประเทศ
ไทย
อ.อภิรดำ
อนุกรมวิธานและวงศ์วานวิวัฒนาการ
สถำปัตยำนนท์
ของกล้วยไม้สกุล Dendrobium Sw.
หมู่ Aporum Blume (Blume) และ
Strongyle Lindl. & Paxton
(Orchidaceae) ในประเทศไทย
อ.พิชำภัค สมยูรทรัพย์ การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์เพื่อ
การตรวจหาเชื้อลิสทีเรียในผลิตภัณฑ์
อาหาร
อ.พิชำภัค สมยูรทรัพย์ การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์เพื่อ
การตรวจหาเชื้อซัลโมเนลลาใน
ผลิตภัณฑ์อาหาร
อ.ณัฎฐิกำ สุวรรณำศรัย ความหลากหลายของราอาร์บัสคูลา่ ไม
คอร์ไรซาในดินรอบรากหญ้าแฝกโดย
อาศัยเทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล
อ.อนุศิษฎ์ ทองนำ
สมบติทางไฟฟ้าและทางแสงของ
โครงสร้างระดับนาโนสารกึ่งตัวนา III-V
ไนไตรด์ในทิศทางนอนโพลาร์ ในวงเงิน
อ.อำรียำ เอี่ยมบู่
การศึกษาโครงสร้างนาโนของท่อไททา
เนียมไดออกไซดฺที่ขึ้นรูปด้วย
กระบวนการแอโนไดเซชั่นโดยใช้
สารอินทรีย์ขนิดมีขั้วเป็นอิเล็กโตรไลต์
อ.โชคชัย พุทธรักษำ
การสร้างซิงค์ออกไซด์โครงสร้างระดับ
นาโนบนพื้นผิวทองเพื่อประยุกต์ใช้เป็น

ภำยใน

อ.สุขุมำภรณ์ สุขขุม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภำยนอก

ระยะเวลำ
กำรรับทุน
(วันที่รับวันที่สิ้นสุด)

เอกสำร
อ้ำงอิง

400,000

พ.ค. 56 – SCI_56_4.3_49
ก.ค. 56

200,000

ก.พ. 56 – SCI_56_4.3_50
ก.พ. 57

250,000

ก.ย. 56 – SCI_56_4.3_51
ส.ค. 57

240,000

ก.ค. 55 – SCI_56_4.3_52
ก.ค. 57

155,892

ส.ค. 56 – SCI_56_4.3_53
ส.ค. 57

189,024

ส.ค. 56 – SCI_56_4.3_54
ส.ค. 57

81,000

พ.ย. 55 – SCI_56_4.3_55
ต.ค. 56

212,500

ก.ค. 55 – SCI_56_4.3_56
ก.ค. 57

50,000

-

มี.ค 56 – SCI_56_4.3_57
ก.พ. 57

68,000

-

มี.ค 56 – SCI_56_4.3_58
ก.พ. 57
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จำนวนเงินสนับสนุน(บำท)
ลำดับ
ที่

59

60

61

62

63
64

65

66

67
68

69

ชื่อผู้รับทุน

ชื่องำนวิจัยที่ได้รบั ทุน

ตัวตรวจวัดทางชีวภาพโดยเทคนิคเอสพี
อาร์
อ.โชคชัย พุทธรักษำ
การศึกษาผลการจับกันแบบไม่จาเพาะ
บนพื้นผิวเซนเซอร์โดยใช้ไบโอเซนเซอร์
แบบเทคนิคเชิงไฟฟ้าเคมี
อ.ภูณิศรำ ลิ้มนนทกุล การสร้างซิงค์ออกไซด์โครงสร้างระดับ
นาโนบนพื้นผิวทองเพื่อประยุกต์ใช้เป็น
ตัวตรวจวัดทางชีวภาพ
อ.ภูณิศรำ ลิ้มนนทกุล การสร้างพื้นผิวขยายสัญญาณรามาน
เพื่อประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์สารเคมี
ตกค้างทางการเกษตร
อ.เข้ม พุ่มสะอำด
การประเมินคุณสมบัติของอนุพันธ์บิส
ซัลโฟนาไมด์สาหรับใช้เป็นตัวตรวจวัด
ไอออนลบ
อ.สมบูรณ์ คงเพชรศักดิ์ การพัฒนาสัณฐานของท่อไทเทเนีย
ขนาดนาโน
ผศ.สุพจน์ มุศิริ
ควอซีนอร์มอลโมดเชิงรบกวนของหลุม
ดาสควอสช์คาลูซา-ครล์ยแบบหมุนและ
การแปลงเฟสของหลุมดาทอพอลีแอน
ไทดีซิเตอร์รสี เนอร์นอร์ดสตอรมในสี่แห่ง
ห้ามิติ
อ.ดวงแข บุตรกูล
การศึกษาสมบัติทางกายภาพและเชิงกล
ของวัสดุกลาสเซรามิกส์คอมโพสิตจาก
แก้วโซดาไลม์และดินขาว
อ.ดวงแข บุตรกูล
การผลิตวัสดุนวัตกรรมกลาสเซรามิค
จากแก้วโซดาไลม์และดินขาวเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในเครื่องประดับแฟชั่น
อ.ดวงแข บุตรกูล
การใช้เทคนิคไออนพลังงานสูงเพือ่ เพิ่ม
คุณภาพเชิงแสงของพลอยแดง
อ.อมรมำศ กีรติสิน
การใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบเพื่อเพิ่ม
มูลค่าของเครื่องประดับแฟชั่นจากกลาส
เซรามิค
รศ.เสรีวัฒน์ สมินทร์
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อน
ปัญญำ
ประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพืน้ ที่สูง
ในอาเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ภำยใน

ภำยนอก

ระยะเวลำ
กำรรับทุน
(วันที่รับวันที่สิ้นสุด)

เอกสำร
อ้ำงอิง

50,000

มี.ค 56 – SCI_56_4.3_59
ก.พ. 57

82,000

มี.ค 56 – SCI_56_4.3_60
ก.พ. 57

45,000

-

พ.ค. 56 – SCI_56_4.3_61
เม.ย. 57

29,400

-

มี.ค 56 – SCI_56_4.3_62
ก.พ. 57

100,000

-

มี.ค 56 – SCI_56_4.3_63
ก.พ. 57
ก.พ. 56 – SCI_56_4.3_64
ก.ค. 57

-

มี.ค 56 – SCI_56_4.3_65
ก.พ. 57

159,400

85,000

150,000

มี.ค 56 – SCI_56_4.3_66
ก.พ. 57

168,000

-

25,000

-

600,483

มี.ค 56 – SCI_56_4.3_67
ก.พ. 57
มี.ค 56 – SCI_56_4.3_68
ก.พ. 57
ก.ย. 55ส.ค. 58

SCI_56_4.3_69
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จำนวนเงินสนับสนุน(บำท)
ลำดับ
ที่

ชื่อผู้รับทุน

70

อ.บงกช พิชัยกำจรวุฒิ

71

ผศ.น้ำฝน คูเจริญ
ไพศำล

72

อ.สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ

73

อ.สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ

74

อ.ถนัด จินตโกศล

75

ผศ.ขจีพร วงศ์ปรีดี
ผศ.สมบูรณ์
คงเพชรศักดิ์

76

ผศ.ขจีพร วงศ์ปรีดี

77

ผศ.ขจีพร วงศ์ปรีดี
อ.อำรียำ เอี่ยมบู่

ชื่องำนวิจัยที่ได้รบั ทุน

ภำยใน

ภำยนอก

การวิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพเชิงแสง 40,000
ของกลาสเซรามิคจากแก้วโซดาไลม์และ
ดินขาวสาหรับเครื่องประดับแฟชัน่
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
50,000
ความคิดเห็นของนิสิตปริญญาตรีชนั้ ปีที่
1 ที่ได้เรียนโดยใช้บทเรียนโปรแกรม
เรื่องการจัดเรียงอิเลคตรอนของธาตุและ
สมบัติของธาตุ
การผลิตเอนไซม์เพอร์ออกซิเดสจากไซ
370,000
ยาโนแบคทีเรียเพื่อใช้ในการตรวจสอบ
สารแอนติออกซิแดนต์ในผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ
การผลิตสารออสโมโพรเทคแทนต์จากไซ 370,000
ยาโนแบคทีเรียเพื่อใช้เป็นส่วนผสมของ
ปุ๋ยสาหรับปลูกพืชในพื้นที่ที่มีความเค็ม
การเตรียมฟิล์มบางอนุภาคนาโนเงิน50,000
ทองแดงด้วยวิธีการสปาร์ค
การศึกษาความสัมพันธ์ของสมบัตคิ วาม 150,000
เปราะของทองสีม่วงกับกระบวนการเย็น
ตัวด้วยเทคนิคจุลทรรศน์อิเลกตรอน
แบบส่องผ่าน
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ของ
ทองคาด้วยวิธีการ Fire Assay แบบ
ปลอดตะกั่ว, สถาบันวิจัยอัญมณีและ
เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ศึกษาสภาวะการเกิดสีของโลหะประสม 636,000
เงินอลูมิเนียมด้วยเทคนิคแอโนไดซ
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ระยะเวลำ
กำรรับทุน
(วันที่รับวันที่สิ้นสุด)

เอกสำร
อ้ำงอิง

มี.ค 56 – SCI_56_4.3_70
ก.พ. 57
มี.ค. 56 - SCI_56_4.3_71
ก.พ. 57

ม.ค.56 - SCI_56_4.3_72
ธ.ค.56

ม.ค.56 - SCI_56_4.3_73
ธ.ค.56
มี.ค. 56 - SCI_56_4.3_74
ก.พ. 57
มี.ค. 56 - SCI_56_4.3_75
ก.พ.57

450,000

ก.ค. 56 – SCI_56_4.3_76
ก.ค. 57

ก.พ.56 - SCI_56_4.3_77
ม.ค.57
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีที่แล้ว
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร
> 110,000
148,475.07
4.12
(บาท/คน)
(บาท/คน)

บรรลุเป้ำหมำย


ผลกำรประเมินตนเองปีนี้
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร
> 120,000
124,578
(บาท/คน)
(บาท/คน)

บรรลุเป้ำหมำย
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องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.1 ระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เบอร์โทรศัพท์: 18401
ผู้รำยงำนผล : คณะอนุกรรมการประกันฯ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ เบอร์โทรศัพท์: 18702
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลกำรดำเนินกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำน : ข้อ
1. มีระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม และดำเนินกำรตำมระบบที่กำหนด
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์มีนโยบายด้านการบริการวิชาการโดยกาหนดเป็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์ความรู้
งานวิจัยและการเรียนการสอนอย่างบูรณาการเพื่อการบริการวิชาการซึ่งประกอบด้วยเป้าประสงค์ 3 ข้อและกล
ยุท ธ์ 7 ข้อพร้อมด้ว ยตัวชี้วัด 4 ตัว ตามยุ ทธศาสตร์ 5 ปี คณะวิทยาศาสตร์ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 –
2557) ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2555 (SCI_56_5.1_1.1) มีการกาหนดให้งานบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภาระ
งานของอาจารย์ แ ละบุ ค ลากรโดยระบุ ค ะแนนเกณฑ์ ภ าระงานส าหรั บ งานบริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สั งคม
(SCI_56_5.1_1.2) และมีการวางแผนการบริการทางวิชาการแก่สังคมประจาปีอย่างเป็นรูปธรรม และมีการจัดสรร
งบประมาณสนั บสนุ นตามแผนการบริ การวิ ชาการประจ าปี การศึ กษา พ.ศ. 2556 (SCI_56_5.1_1.3) โดยทุ ก
ภาควิชามีจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมทั้งในพื้นที่เป้าหมายและนอกพื้นที่เป้าหมาย
คณะวิทยาศาสตร์ได้ดาเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เน้นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ คือ “การบริการวิชาการสู่ชุมชน” โดยมีคณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์เป็นคณะกรรมการในการ
บริการวิชาการ โครงกำรพัฒนำกำรศึกษำในโรงเรียนตำมแนวพระรำชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำช
กุมำรี: กิจกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำกิจกรรมบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย จังหวัดนครนายก จังหวัด
สระแก้ว และจังหวัดน่าน (SCI_56_5.1_1.4) นอกจากนี้มีการจัดโครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่เพื่อ
น้องที่มีโอกาสน้อย (ค่ายเยาวชนรักวิทยาศาสตร์) (SCI_56_5.1_1.5) และโครงการพัฒนาความรู้และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์โรงเรียนในท้องถิ่น (ค่ายเยาวชนรักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1) (SCI_56_5.1_1.6)
โดยทั้งสองโครงการมีคณาจารย์และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ร่วมเป็นคณะกรรมการดาเนินการในการจัดโครงการ
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การดาเนินการด้านบริการวิชาการเป็นไปตาม PDCA โดยเริ่มต้นจากขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการ
ดาเนินการ ขั้นตอนการสรุปและรายงานผล และขั้นตอนการนาผลการประเมินเพื่อไปปรับปรุง ซึ่งจะผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้มีการจัดทารายงานผลการดาเนินโครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนและสังคมประจาปีการศึกษา 2556 เพื่อนาไปปรับปรุงงานด้านบริการวิชาการในปีต่อไป
(SCI_56_5.1_1.7)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_5.1_1.1
SCI_56_5.1_1.2
SCI_56_5.1_1.3
SCI_56_5.1_1.4

SCI_56_5.1_1.5
SCI_56_5.1_1.6
SCI_56_5.1_1.7

รำยกำรหลักฐำน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะวิทยาศาสตร์ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2557) ฉบับ
ปรับปรุงปี พ.ศ. 2555
เกณฑ์มาตรฐานภาระงานสายวิชาการ
แผนบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2556
โครงการพั ฒ นาการศึ ก ษาในโรงเรี ย นตามแนวพระราชด าริ สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี: กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จังหวัดนครนายก สระแก้ว และ น่าน
โครงการโรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ เคลื่ อ นที่ เพื่ อ น้ อ งที่ มี โ อกาสน้ อ ย (ค่ า ยเยาวชนรั ก
วิทยาศาสตร์)
โครงการพัฒนาความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โรงเรียนในท้องถิ่น (ค่าย
เยาวชนรักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1)
รายงานการดาเนินงานด้านบริการวิชาการประจาปี 2556

2. มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรเรียนกำรสอน
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์ มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน
ประจาของอาจารย์ โดยมีอาจารย์และนิสิตร่วมกิจกรรมบริการทางวิชาการที่ ดาเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการที่
เป็นการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน ได้แก่
1) ภาควิชาฟิสิกส์ : โครงการฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 11 เป็นการนาความรู้ทางฟิสิกส์ที่ได้เรียนรู้ไปถ่ายทอด
แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีการจัดทาคู่มือความรู้ทางวิชาการ มีการนาผลของการบริการวิชาการมาบูรณา
การให้นิสิตฝึกเขียนเค้าโครงงานวิจัยเพื่อนาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานในรายวิชา วทศ 424 และมีการให้
นิ สิ ต ฝึ ก ออกแบบการจั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้ วิ ธี ก ารสอนแบบการทดลองด้ า นฟิ สิ ก ส์ ในรายวิ ช า ฟศ 481
(SCI_56_5.1_2.1)
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2) ภาควิชาคณิตศาสตร์ : โครงการจัดการความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม C.a.R. และ Euler เพื่อการ
เรียนการสอนและการวิจัย และบริการวิชาการ แล้วนาเนื้อหาที่ใช้ในการบริการวิชาการมาเป็นตัวอย่างใน
รายวิชา ME471บูรณาการวิธีวิทยาสาหรับครูคณิตศาสตร์ (SCI_56_5.1_2.2)
3) ภาควิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ทั่ ว ไป : การแสดงผลงานนิ สิ ต ในงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair
(SCI_56_5.1_2.3) โครงการ Jewelry season (SCI_56_5.1_2.4) โครงการการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ภูมิ
ปัญญาไทยด้วยฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อนาทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่า (SCI_56_5.1_2.5) โครงการ
พั ฒ นาการศึ กษาในโรงเรี ย นตามแนวพระราชด าริ สมเด็ จ พระเทพรัต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี :
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบั ติการพัฒ นากิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จังหวัดนครนายก
จั งหวั ด สระแก้ ว และจั งหวั ด น่ าน (SCI_56_5.1_2.6) โดยมี การน านิ สิ ตมาช่ วยสอน และจากการสอนให้ กั บ
บุคคลภายนอกทาให้ผู้สอนได้รับรู้ความต้องการของภาคเอกชนหรือปัญหาในภาคอุตสาหกรรม ที่สามารถนามาใช้
ปรับปรุงหลักสูตรหรือการเรียนการสอนต่อไปได้
4) ภาควิชาชีววิทยา : โครงการบริการวิชาการ เรื่อง “การอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
พืช สาหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาBI 473 Flowering
and Ornamental Plants นอกจากนี้มีการต่อยอดจากการบริการทางวิชาการเป็นการทาโครงงานของนิสิต
เรื่องโครงการนาเสนอผลงานของนิสิตการจัดสวนถาดสวน และโครงการศึกษาการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ใน
รายวิชา BI 473 Flowering and Ornamental Plants (SCI_56_5.1_2.7)
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ : โครงการบริการวิชาการเรื่อง โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ภาควิชาคหกรรม
ศาสตร์มีการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชาใน
หลักสูตรที่เปิดสอนของภาควิชาคหกรรมศาสตร์คือรายวิชา คส 421 โภชนาการชุมชน โดยมีรายละเอียดของ
การบูรณาการดังปรากฏในสรุปผลการบูรณาการบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน Course
Syllabus Online รายวิช า คส 421 โภชนาการชุมชน และเอกสารโครงการบริการวิช าการเรื่องโครงการ
เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ นอกจากนี้ ภาควิชายังมีการนาแนวทางในการดาเนินงาน
โภชนาการชุมชน เผยแพร่สู่สาธารณะในเว็บไซต์ของภาควิชา (SCI_56_5.1_2.8)
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ได้รวบรวมไว้ตามตาราง
สรุปการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2556 (SCI_56_5.1_2.9)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_5.1_2.1
SCI_56_5.1_2.2

รำยกำรหลักฐำน
โครงการฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 11
โครงการจัดการความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม C.a.R. และ Euler เพื่อการเรียนการสอน
และการวิจัย (บริการวิชาการ)
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รหัสหลักฐำน
รำยกำรหลักฐำน
SCI_56_5.1_2.3 โครงการ Bangkok Gems and Jewelry Fair
SCI_56_5.1_2.4 โครงการ Jewelry season
SCI_56_5.1_2.5 โครงการการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยด้วยฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์
เพื่อนาทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่า
SCI_56_5.1_2.6 โครงการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนตามแนวพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี : กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนากิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จังหวัดนครนายก จังหวัด
สระแก้ว และจังหวัดน่าน
SCI_56_5.1_2.7 โครงการบริ ก ารวิช าการ เรื่อ ง “การอบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก ารการเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ พื ช
สาหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย”
SCI_56_5.1_2.8 โครงการบริการวิชาการเรื่อง โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนภาควิชาคหกรรมศาสตร์
SCI_56_5.1_2.9 สรุปการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน ปีการศึกษา
2556
3. มีกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรวิจัย
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์มีโครงการที่ดาเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการที่เป็นการบูรณาการทางวิชาการแก่
สังคมกับการวิจัย ผู้วิจัยสามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการบริการวิชาการแก่สังคมไปต่อยอดสู่
การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่ผ่านกระบวนการวิจัยด้วย และมีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตาม
โครงการบูรณาการทางวิชาการสู่สังคมกับการวิจัยเพื่อพิจารณาผลการดาเนินงาน และเพื่อนาไปใช้พัฒนาการ
บริการทางวิชาการกับการวิจัยและการเรียนการสอนต่อไปได้แก่
1) ภาควิชาคณิตศาสตร์ : โครงการ Math Day Camp ตอน “ตะลุยแดนคณิตศาสตร์ มหัศจรรย์ ”
ณ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) จังหวัดนครนายกโดยบูรณาการกับงานวิจัยเรื่อง “การศึกษา
ความสามารถการฝึกสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในรายวิชา ME471
ของนิสิตระดับปริญญาตรี กศ.บ. (คณิตศาสตร์) ที่ผ่านการฝึกจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์” (SCI_56_5.1_3.1)
2) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป : โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยด้วยฐานความรู้
ทางวิทยาศาสตร์เพื่อนาทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่า บูรณาการกับงานวิจัยเรื่อง ยาถมดาปราศจากตะกั่ว
(SCI_56_5.1_3.2)
3) ภาควิชาเคมี : โครงการการเผยแพร่งานวิจัยสู่ชุมชนเรื่อง “การประยุกต์ใช้เครื่องวัดการดูดกลืน
แสงอย่ า งง่ า ยที่ ท าขึ้ น เองส าหรั บ ปฏิ บั ติ ก ารเคมี วิ เคราะห์ เพื่ อ ตรวจวั ด ปริ ม าณเอทานอลในเครื่ อ งดื่ ม

122

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แอลกอฮอล์ ” ณ. ศูนย์ศึกษาและการพัฒ นาชุมชนตาบลสาลิกาอาเภอเมืองจังหวัดนครนายกซึ่งเป็นการจัด
กิจกรรมบรรยายเสริมสร้างความรู้และปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาบท
ปฏิ บั ติ ก ารเคมี วิ เคราะห์ เพื่ อ การศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลทางการเรี ย นของนิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส าขาเคมี
(SCI_56_5.1_3.3)
4) ภาควิช าคหกรรมศาสตร์ : โครงการบริการวิช าการเรื่อง โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ ชุม ชน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์มีการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมเข้ากับงานวิจัยเรื่อง
“การบริโภคอาหารที่มีโซเดียมสูง ผัก และผลไม้ของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลโพสังโฆ อาเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ” โดยมีรายละเอียดของการบูรณาการเชื่อมโยง
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมสูง และ การบริโภคผักและผลไม้ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิต
สูง (SCI_56_5.1_3.4)
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัยในโครงการต่าง ๆ ได้รวบรวมไว้ตามตารางสรุป
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย ปีการศึกษา 2556 (SCI_56_5.1_3.5)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_5.1_3.1
SCI_56_5.1_3.2
SCI_56_5.1_3.3

SCI_56_5.1_3.4
SCI_56_5.1_3.5

รำยกำรหลักฐำน
โครงการ Math Day Camp ตอน “ตะลุยแดนคณิ ตศาสตร์ มหั ศจรรย์ ” ณ โรงเรีย น
อนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) จังหวัดนครนายก
โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยด้วยฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อ
นาทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่า
โครงการการเผยแพร่งานวิจัยสู่ชุมชนเรื่อง “การประยุกต์ใช้เครื่องวัดการดู ดกลืนแสง
อย่างง่ายที่ทาขึ้นเองสาหรับปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เพื่อตรวจวัดปริมาณเอทานอลใน
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์”
โครงการบริการวิชาการเรื่อง โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนภาควิชาคหกรรมศาสตร์
สรุปการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย ปีการศึกษา 2556

4. มีกำรประเมินผลควำมสำเร็จของกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรเรียนกำรสอน
และกำรวิจัย
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์มีการประเมินความสาเร็จของการบูรณาการโครงการที่ดาเนินการภายใต้แผนปฏิบัติ
การที่เป็นการบูรณาการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยได้แก่
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1) ภาควิชาฟิสิกส์ : โครงการฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 11 มีการประเมินความสาเร็จของการบูรณาการ
ทาโดย การถาม – ตอบ จาก อาจารย์ กัน ระหว่างตัว อาจารย์ผู้ ส อนและนิ สิต และให้ นิสิ ตท าแบบประเมิน
ประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน ทั้งนี้ผลการประเมินผลการ
เรียนพบว่านิสิตทุกคนผ่านการสอบเค้าโครงงานวิจัย รวมทั้งนิสิตที่เรียนในรายวิชา ฟศ 481 มีผลระดับการ
เรียนอยู่ในระดับตั้งแต่ ดี ถึงดีมากและผลการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอนอยู่ในเกณฑ์ดี (SCI_56_5.1_4.1)
2) ภาควิชาคณิตศาสตร์ : โครงการจัดการความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม C.a.R. และ Euler เพื่อการ
เรียนการสอนและการวิจัย มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนโดยวิธีประเมินคือวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ของนิสิตที่เรียนในรายวิชา ME471บูรณา
การวิธีวิทยาสาหรับ ครูคณิตศาสตร์ซึ่งพบว่านิสิตได้นาความรู้และเทคนิคที่ได้รับไปใช้ประกอบในการเขียน
แผนการจั ด การเรีย นรู้ เพื่ อพิ จ ารณาถึงผลของความส าเร็จของการบูรณาการ จึงมีการจัด ทารายงานการ
ประเมินผลการบูรณาการการจัดโครงการจัดการความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม C.a.R. และ Euler เพื่อการเรียน
การสอนและการวิจั ย กั บ การเรี ย นการสอนในรายวิช า ME471บู รณาการวิธีวิท ยาส าหรับ ครูค ณิ ต ศาสตร์
(SCI_56_5.1_4.2) และโครงการ Math Day Camp ตอน “ตะลุยแดนคณิ ตศาสตร์มหั ศจรรย์ ”ณ โรงเรียน
อนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) จังหวัดนครนายก มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงาน
บริ ก ารทางวิช าการแก่ สั งคมกั บ การวิจั ย โดยวิ ธีป ระเมิ น คื อ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ยของคณาจารย์
ผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อพิจารณาผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย และมีการ
จัดทารายงานการประเมินผลการบูรณาการโครงการ (SCI_56_5.1_4.3)
3) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป : โครงการ Jewelry Season มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูร
ณาการงานบริการทางวิชาการแก่สั งคมกับ การเรียนการสอน โดยใช้วิธีป ระเมิน คือนิสิ ตต้องสามารถผลิ ต
เครื่องประดับตามแนวคิดของนิสิตด้วยวิธีการหล่อได้ และต้องสามารถถ่ายทอดความรู้ แนวคิดให้แก่ผู้เข้าชม
งานได้ ซึ่งปรากฎว่ามีผู้เข้าชมงานให้ความสนใจและซื้อเครื่องประดับผลงานนิสิตในปีนี้จานวนไม่น้อยกว่า 3 ชิ้น
(SCI_56_5.1_4.4) และโครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยด้วยฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อ
นาทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่ามีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการวิจัยบูรณาการกับงานวิจัยเรื่องยาถมดาปราศจากตะกั่ว (SCI_56_5.1_4.5)
4) ภาควิชาชีววิทยา : โครงการบริการวิชาการ เรื่อง “การอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
พืช สาหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง
วิช าการแก่สั งคมกับ การเรียนการสอน โดยใช้วิธีประเมินคือแบบสอบถามผลการดาเนินโครงการฯสาหรับ
อาจารย์ แ ละนิ สิ ต ที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการฯ และมี ก า รจั ด ท ารายงานการประเมิ น ผลการบู ร ณ าการ
(SCI_56_5.1_4.6)
5) ภาควิชาคหกรรมศาสตร์: โครงการบริการวิชาการเรื่อง โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนภาควิชาค
หกรรมศาสตร์มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอน โดยใช้แ บบสอบถาม และมี การจั ดท ารายงานการประเมิ น ผลการบู รณาการ และมี การประเมิ น ผล
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ความสาเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย โดยใช้การประเมินผลความสาเร็จ
ของการบูรณาการฯ จากผลการวิจัยที่ตอบโจทย์การวิจัยและ/หรือสมมติฐานการวิจัย และมีการจัดทารายงาน
โครงการวิจัยที่บูรณาการการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย (SCI_56_5.1_4.7)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_5.1_4.1
SCI_56_5.1_4.2

SCI_56_5.1_4.3
SCI_56_5.1_4.4
SCI_56_5.1_4.5

SCI_56_5.1_4.6

SCI_56_5.1_4.7

รำยกำรหลักฐำน
ผลการประเมินผลสาเร็จของการบูรณาการวิชาการกับการเรียนการสอนของโครงการ
ฟิสิกส์สัญจร
ผลการประเมินผลสาเร็จของการบูรณาการวิชาการกับการเรียนการสอนของโครงการ
จัดการความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม C.a.R. และ Euler เพื่อการเรียนการสอนและการ
วิจัย (บริการวิชาการ)
ผลการประเมินผลสาเร็จของการบูรณาการวิชาการกับการวิจัยของโครงการ Math Day
Camp
ผลการประเมินผลสาเร็จโครงการ Jewelry Season
ผลการประเมิน ผลสาเร็จของการบูรณาการวิช าการกับการวิจัยของโครงการพั ฒ นา
มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ภู มิ ปั ญ ญาไทยด้ ว ยฐานความรู้ท างวิท ยาศาสตร์เพื่ อ น าทุ น ทาง
วัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าบูรณาการกับงานวิจัยเรื่อง ยาถมดาปราศจากตะกั่ว
ผลการประเมินผลสาเร็จของการบูรณาการวิชาการกับการเรียนการสอนของโครงการ
บริการวิช าการ เรื่อง “การอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ส าหรับครู
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย”
แบบประเมินและรายงานการประเมินผลการบูรณาการการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอน (รายวิชา คส 421 โภชนาการชุมชน)
และรายงานการวิจัย เรื่อง “การบริโภคอาหารที่มีโซเดียมสูง ผัก และผลไม้ของผู้ป่วย
โรคเรื้ อรั งที่ ได้รั บ การรัก ษาที่ โรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบลโพสั งโฆ อาเภอค่ าย
บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี”

5. มีกำรนำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมกับกำรเรียนกำรสอน
และกำรวิจัย
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์ได้นาผลการประเมินการให้บริการวิชาการ ไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน เพื่อนาไปพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ดังนี้
1) ภาควิชาคณิตศาสตร์ : ได้นาผลการประเมินการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย และได้นาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
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สอน (SCI_56_5.1_5.1) และได้นาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิ ชาการแก่สังคม
กับการวิจัย (SCI_56_5.1_5.2)
2) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป : ได้นาผลการประเมินการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการ
สอนไปปรับปรุงการบูรณาการ ดังเช่น โครงการบริการวิชาการและแสดงผลงานนิสิตในงาน Bangkok Gems
and Jewelry Fairs ได้มีการพัฒนาให้มีการเผยแพร่ความรู้และนวัตกรรมด้านอัญมณีและเครื่องประดับจาก
Senior projects ร่วมกับเทคโนโลยีการพัฒนาเครื่องประดับ Mokume Kane ให้แก่ผู้เข้าชมงานอย่างต่อเนื่อง
(SCI_56_5.1_5.3) โครงการ JewelrySeason ได้ มี แ ผนที่ จ ะพั ฒ นานิ สิ ต ในการที่ พั ฒ นากระบวนการ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายให้มาเข้าร่วมงานมากขึ้น และพัฒนาศักยภาพนิสิตในการถ่ายทอดความรู้
ทางวิชาการให้คนทั่วไปและกลุ่มเป้าหมาย (นักเรียน) เข้าใจได้ (SCI_56_5.1_5.4) และได้นาผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย โดยมีแผนในอนาคตและทิศทางของการ
ดาเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง โดยการสัมภาษณ์จากปลัดอาเภอวัฒนานคร ให้แนวโน้มว่า จากผลการฝึกอบรมที่
ผ่านมา มีคนในชุมชนสนใจและตั้งใจจะฝึกอบรมเพื่อเกิดทักษะ ความชานาญ และต้องการให้มีการฝึกอบรมจน
ช านาญและประเมิ น ผลงานเป็ น มาตรฐาน ที่ ส ามารถน าไปจ าหน่ า ยในตลาดโดยผ่ านความร่ ว มมื อ จาก
ผู้ประกอบการที่เป็ นตัวกลางในการป้อนงานฝีมือเพื่อผลิตเครื่องประดับที่ได้มาตรฐานนั้น ได้มีการนาโครงการ
ดั งกล่ าวบรรจุ ในร่ างแผนของจั งหวั ด เพื่ อให้ มี การด าเนิ นโครงการนี้ อย่ างต่ อเนื่ องในปี 2558 และ จากการ
สัมภาษณ์ ผอ. กศน.วัฒนานคร จะทาการจัดเตรี ยมพื้นที่อาคารศาลาว่าการเก่าที่กาลังจะปรับปรุงเป็นอาคาร
ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ของอาเภอ ในปีหน้า ซึ่งจะจัดแบ่งพื้นที่สาหรับเป็นห้องสาธิตทดลองให้กับชาวบ้านอย่าง
ถาวรในพื้นที่ส่วนพิพิธภัณฑ์ (SCI_56_5.1_5.5)
3) ภาควิชาชีววิทยา : ได้นาผลการประเมินการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย และได้นาผลการประเมิน ไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
โดยปรับปรุงการเรียนการสอนรายวิชา BI 473 Flowering and Ornamental Plants ในภาคเรียนที่ 2/2556
และได้มีการปรับ ปรุงเนื้อหาบางส่ วนของวิชาดังกล่าวดังแสดงในประมวลการสอน (course syllabus)ของ
รายวิชา BI 473 Flowering and Ornamental Plants ที่นามาใช้ในภาคเรียนที่ 2/2556 (SCI_56_5.1_5.6)
4) ภาควิชาเคมี : ได้นาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การวิจัย โดยการนาผลงานวิจัยอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นในห้องปฏิติการไปใช้ในการให้ความรู้ และสามรถตรวจวัดสาร
บางชนิดที่มีโอกาสพบเห็นในชีวิตประจาวันได้ (SCI_56_5.1_5.7)
5) ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ : ได้นาผลการประเมินการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
เสนอต่อที่ประชุมภาควิชาคหกรรมศาสตร์ และได้ นาผลการประเมิน ไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทาง
วิช าการแก่สั งคมกับ การเรีย นการสอนโดยเสนอแนะให้ ผู้ เรียนได้ว างแผนโครงการบริการวิช าการร่ว มกั บ
บุคลากรในพื้นที่ให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น (SCI_56_5.1_5.8)
การประเมินผลความสาเร็จได้รวบรวมไว้ในตารางสรุป รวมทั้งแสดงการนาผลการประเมินไปปรับปรุง
การบู ร ณาการงานบริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สั ง คมกั บ การเรี ย นการสอนและการวิ จั ย ปี ก ารศึ ก ษา 2556
(SCI_56_5.1_5.9)
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รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_5.1_5.1

SCI_56_5.1_5.2

SCI_56_5.1_5.3
SCI_56_5.1_5.4
SCI_56_5.1_5.5
SCI_56_5.1_5.6
SCI_56_5.1_5.7

SCI_56_5.1_5.8
SCI_56_5.1_5.9

รำยกำรหลักฐำน
เอกสารแสดงการปรับปรุงกระบวนการบูรณาการการจัดโครงการจัดการความรู้เรื่องการ
ใช้โปรแกรม C.a.R. และ Euler เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย (บริการวิชาการ)
กับการเรียนการสอนวิชา รายวิชาME471บูรณาการวิธีวิทยาสาหรับครูคณิตศาสตร์
เอกสารแสดงการปรับปรุงกระบวนการบูรณาการการจัดโครงการ Math Day Camp ตอน
“ตะลุยแดนคณิตศาสตร์ มหัศจรรย์” กับการวิจัยเรื่อง“การศึกษาความสามารถการฝึกสอน
วิชาคณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในรายวิชา ME471 ของนิสิต
ระดับปริญญาตรีกศ.บ. (คณิตศาสตร์) ที่ผ่านการฝึกจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์”
เอกสารแสดงการปรับปรุงกระบวนการบูรณาการการแสดงผลงานนิสิตในงาน Bangkok
Gems and Jewelry Fairs
เอกสารแสดงการปรับปรุงกระบวนการบูรณาการการจัดโครงการ JewelrySeason
โครงการการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยด้วยฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์
เพื่อนาทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่า
ป ร ะ ม ว ล ก า ร ส อ น (course syllabus) ข อ งร า ย วิ ช า BI 473 Flowering and
Ornamental Plants ที่นามาใช้ในภาคเรียนที่ 2/2556
เอกสารแสดงการปรับปรุงกระบวนการบูรณาการการจัดการเผยแพร่งานวิจัยสู่ชุมชนเรื่อง
“การประยุกต์ใช้เครื่องวัดการดูดกลืนแสงอย่ างง่ายที่ทาขึ้นเองสาหรับปฏิบัติการเคมี
วิเคราะห์เพื่อตรวจวัดปริมาณเอทานอลในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”
เอกสารแสดงแนวทางการปรับปรุงกระบวนการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอน
การประเมินผลความสาเร็จและการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย ปีการศึกษา 2556

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีที่แล้ว
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร
5 ข้อ
5 ข้อ
5 คะแนน

บรรลุเป้ำหมำย


ผลกำรประเมินตนเองปีนี้
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร
5 ข้อ
5 ข้อ

บรรลุเป้ำหมำย
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คะแนนกำรประเมินตนเอง
5 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.2 กระบวนกำรบริกำรทำงวิชำกำรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เบอร์โทรศัพท์: 18401
ผู้รำยงำนผล : คณะอนุกรรมการประกันฯ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ เบอร์โทรศัพท์: 18702
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
ผลกำรดำเนินกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนทั่วไป : ข้อ
1. มี ก ำรส ำรวจควำมต้ อ งกำรของชุ ม ชน หรื อ ภำครั ฐ หรื อ ภำคเอกชน หรื อ หน่ ว ยงำนวิ ช ำชี พ เพื่ อ
ประกอบกำรกำหนดทิศทำงและกำรจัดทำแผนกำรบริกำรทำงวิชำกำรตำมจุดเน้นของสถำบัน
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์ได้ดาเนินการตามสภามหาวิทยาลัย โดยกาหนดพื้นที่ในการให้บริ การวิชาการตาม 1
มหาวิท ยาลั ย 1 จั งหวัด (SCI_56_5.2_1.1) ทั้ งนี้ ม หาวิท ยาลั ยก าหนดพื้ น ที่ จังหวัดนครนายก และจังหวัด
สระแก้ว ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์เน้นให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชน โดยดาเนินการตามแผนบริการวิชาการประจาปีการศึกษา
2556 (SCI_56_5.2_1.2)
ในปีการศึกษา 2556 คณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการโรงเรียนวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่เพื่อ
น้องที่มีโอกาสน้อย (ค่ายเยาวชนรักวิทยาศาสตร์) (SCI_56_5.2_1.3) และโครงการพัฒนาความรู้และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์โรงเรียนในท้องถิ่น (ค่ายเยาวชนรักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1) (SCI_56_5.2_1.4)
โดยทั้งสองโครงการมีคณาจารย์และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นคณะกรรมการดาเนินการในการจัดโครงการ
ได้ทาการสารวจเพื่อให้ทราบความต้องการในการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์มีการสารวจความต้องการของการกาหนดทิศทางในการจัดทาโครงการที่ดาเนินการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการดังนี้
1) ภาควิชาฟิสิกส์: มีการวางแผนการกาหนดกระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
โดยในปีการศึกษา 2556 จัดให้มีโครงการบริการวิชาการ 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ “ค่ายฟิสิกส์สัญจร
ครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนนายกพิทยากร อาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 13 – 15ธันวาคม2556”
และได้สารวจความต้องการของนักเรียนโรงเรียนนายกพิทยากร(SCI_56_5.2_1.5) โดยชุมชนต้องการให้บริการ
ในเรื่องการพัฒนาความรู้ด้านวิชาฟิสิกส์และสร้างทัศนคติต่อวิชาฟิสิกส์ให้มากขึ้น และได้นาข้อมูลที่ได้จากการ
สารวจ (SCI_56_5.2_1.6) มาใช้กาหนดทิ ศทางและการจัดทาแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของ
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ภาควิชาฟิสิกส์
2) ภาควิชาคณิตศาสตร์ : มีการวางแผนการกาหนดกระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์
ต่อสั งคม โดยมีการศึกษาผลจากการสารวจความต้องการในการจัดโครงการเพื่อกาหนดทิศทางและจัดทา
แผนการบริการวิชาการให้ตรงกับความต้องการของโรงเรียน จัดให้มีโครงการบริการวิชาการ 2 โครงการ ได้แก่
โครงการจัดการความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม C.a.R. และ Euler เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย (บริการ
วิช าการ) ณ โรงเรี ย นองครัก ษ์ โรงเรี ย นนวมราชานุ ส รณ์ และโรงเรีย นบ้ านนา “นายกพิ ท ยากร”จังหวัด
นครนายก (SCI_56_5.2_1.7) และโครงการ Math Day Camp ตอน “ตะลุยแดนคณิตศาสตร์ มหัศจรรย์ ” ณ
โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา)จังหวัดนครนายก (SCI_56_5.2_1.8)
3) ภาควิชาเคมี: มีการจัดทาแผนเพื่อการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการใน
การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมชุมชนอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพของบุคลากรโดยให้ความ
ร่วมมือกับ ศูน ย์ศึกษาและการพัฒ นาชุมชนตาบลสาลิ กาอาเภอเมืองจังหวัดนครนายกส าหรับนักเรียนและ
ผู้สนใจ (SCI_56_5.2_1.9) โดยทางศูนย์ศึกษาและการพัฒนาชุมชนต้องการให้ภาควิชาจัดกิจกรรมเชิงวิชาการ
เพื่อการพัฒ นานักเรียน กศน. ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยแบ่งเป็นฐานความรู้ต่างๆให้นักเรียนได้เรียน
วิทยาศาสตร์อย่างบูรณาการและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ต่อไปอีกทั้งเป็นการเผยแพร่ความรู้แก่ชาวบ้าน
ผู้สนใจ
4) ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ : มีการสารวจความต้องการของชุมชน และได้พบประเด็นสาคัญที่น่าสนใจในปัจจัย
ที่เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่สัมพันธ์กับสุขภาพของผู้ป่วยเรื้อรัง (โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน)ที่ มา
รับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) และพบประเด็นสาคัญที่น่าสนใจจากโรงเรียน เพื่อเป็น
แนวทางในการจัดทาแผนการบริการทางวิชาการของภาควิชา (SCI_56_5.2_1.10)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_5.2_1.1
SCI_56_5.2_1.2
SCI_56_5.1_1.3
SCI_56_5.1_1.4
SCI_56_5.2_1.5
SCI_56_5.2_1.6
SCI_56_5.2_1.7
SCI_56_5.2_1.8

รำยกำรหลักฐำน
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยแสดงให้เห็นเอกลักษณ์ของ มศว
แผนบริการวิชาการประจาปีการศึกษา 2556
โครงการโรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ เคลื่ อ นที่ เพื่ อ น้ อ งที่ มี โ อกาสน้ อ ย (ค่ า ยเยาวชนรั ก
วิทยาศาสตร์)
โครงการพัฒนาความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โรงเรียนในท้องถิ่น (ค่าย
เยาวชนรักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1)
รายงานการประชุม หรือแบบสารวจความต้องการของชุมชน
ผลการสารวจความต้องการรับบริการทางวิชาการของสังคม/ชุมชน
โครงการจัดการความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม C.a.R.และ Euler เพื่อการเรียน
การสอนและการวิจัย(บริการวิชาการ)
โครงการ Math Day Campตอน “ตะลุยแดนคณิตศาสตร์ มหัศจรรย์”
ณ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา)จังหวัดนครนายก
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รหัสหลักฐำน
รำยกำรหลักฐำน
SCI_56_5.2_1.9 โครงการบริการวิชาการภาควิชาเคมี
SCI_56_5.2_1.10 ข้อมูลผลการสารวจพฤติกรรมการบริโภคขนมของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดม่วง ตาบล
โพสังโฆ อาเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี และข้อมูลการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมสูง
ผัก และผลไม้ของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
โพสังโฆ อาเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
2. มีค วำมร่วมมือด้ำนบริกำรทำงวิชำกำรเพื่ อกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน หรื อ
ภำคเอกชน หรือภำครัฐ หรือหน่วยงำนวิชำชีพ
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์ มีความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และความเข้มแข็งทางวิชาการกับ หน่วยงาน
ภายนอก เช่น สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์
สมเด็จ พระเจ้าพี่น างเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิ วัฒ นากรมหลวงนราธิว าสราชนครินทร์ (สอวน.) เป็นต้ น โดยคณะ
วิทยาศาสตร์ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
1) ความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการกับโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”ในการจัดโครงการค่าย
ฟิสิกส์สัญจร และเปิดโอกาสให้คณาจารย์ในโรงเรียนมาร่วมในการให้ข้อมูลในการบริการวิชาการและร่วม
ประเมินโครงการภายหลังทาโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ภายใต้การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในโครงการ
ฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 10 (SCI_56_5.2_2.1)
2) ความร่วมมือกับโครงการจัดค่ายอบรม สอวน.อบรมวิชาเคมี (SCI_56_5.2_2.2)
3) ความร่วมมือกับชุมชนในการนาผลงานวิจัยไปใช้เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้นโครงการเผยแพร่งานวิจัยสู่ชุมชน ณ. ศูนย์ศึกษาและการพัฒ นาชุมชนตาบลสาลิกา
อาเภอเมืองจังหวัดนครนายกเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน (SCI_56_5.2_2.3)
4) มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับโรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) ในการจัด
โครงการ Math Day Camp ตอน “ตะลุยแดนคณิตศาสตร์ มหัศจรรย์” (SCI_56_5.2_2.4)
5) มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับโรงเรียนองครักษ์ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ และโรงเรียนบ้าน
นา “นายกพิทยากร” ในการจัดโครงการจัดการความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม C.a.R. และ Euler เพื่อการเรียน
การสอนและการวิจัย (บริการวิชาการ) (SCI_56_5.2_2.5)
6) มี ค วามร่ ว มมื อ ด้ า นบริ ก ารทางวิ ช าการเพื่ อ การเรี ย นรู้ มี กิ จ กรรมและเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร ะหว่ า ง
คณาจารย์ นิ สิ ต คณะครู ของโรงเรีย น และเจ้ าหน้ าที่ ส าธารณสุ ข ตาบล และสามารถน าความรู้ที่ ได้รับ ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน (SCI_56_5.2_2.6)
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รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_5.2_2.1
SCI_56_5.2_2.2
SCI_56_5.2_2.3
SCI_56_5.2_2.4
SCI_56_5.2_2.5
SCI_56_5.2_2.6

รำยกำรหลักฐำน
ผลการประเมิน โครงการของคณาจารย์ เกี่ ยวกับ การให้ บ ริก ารทางวิช าการแก่สั งคม
ฟิสิกส์
โครงการจัดค่ายอบรม สอวน.อบรมวิชาเคมี
โครงการเผยแพร่งานวิจัยสู่ชุมชน ภาควิชาเคมี
โครงการ Math Day Campตอน “ตะลุยแดนคณิตศาสตร์ มหัศจรรย์”
ณ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา)จังหวัดนครนายก
โครงการจัดการความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม C.a.R. และ Euler เพื่อการเรียนการสอน
และการวิจัย (บริการวิชาการ)
เอกสารการด าเนิ น งานโครงการเผยแพร่ ค วามรู้ สู่ ชุ ม ชน ภาควิช าคหกรรมศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

3. มีกำรประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรต่อสังคม
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดให้มีการประเมินโครงการบริการวิชาการดังนี้
1) ภาควิชาฟิสิกส์: มีการประเมินประโยชน์และผลของการบริการทางวิชาการของโครงการ “ค่าย
ฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 11” โดยมีการติดตามผลจากการบริการวิชาการพบว่านักเรียนส่วนใหญ่สามารถนาความรู้
ที่ได้รับจากการรับบริการวิชาการ มีเจตคติที่ดีต่อวิ ชาฟิสิกส์เพิ่มมากขึ้นและสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการ
บริการวิชาการไปประยุกต์ใช้ได้ในห้องเรียนและชีวิตประจาวัน (SCI_56_5.2_3.1)
2) ภาควิชาเคมี : มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการพบว่าการ
ดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของภาควิชาทาให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนเป้าหมาย (SCI_56_5.2_3.2)
3) ภาควิชาคณิตศาสตร์ : มีการประเมินประโยชน์และผลของการบริการทางวิชาการของโครงการ
จัดการความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม C.a.R.และ Euler เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย (บริการวิชาการ)
(SCI_56_5.2_3.3) และโครงการ Math Day Camp ตอน “ตะลุ ย แดนคณิ ตศาสตร์ มหั ศ จรรย์ ”
(SCI_56_5.2_3.4) โดยมีการติดตามผลจากการบริการวิชาการพบว่านักเรียนส่วนใหญ่สามารถนาความรู้ที่
ได้รับจากการรับบริการวิชาการมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้นและสามารถนาความรู้ที่ได้รับจาก
การบริการวิชาการไปประยุกต์ใช้ได้ในห้องเรียนและชีวิตประจาวัน
4) ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ : มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ
ของโครงการเผยแพร่ ค วามรู้ สู่ ชุ ม ชน ภาควิ ช าคหกรรมศาสตร์ ท าให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ ชุ ม ชนเป้ า หมาย
(SCI_56_5.2_3.5)
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รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_5.2_3.1
SCI_56_5.2_3.2
SCI_56_5.2_3.3
SCI_56_5.2_3.4
SCI_56_5.2_3.5

รำยกำรหลักฐำน
ผลการประเมินโครงการของนักเรียน นิสิต และคณาจารย์ภายหลังทาโครงการฟิสิกส์สัญจร
ครั้งที่ 11
หลักฐานแสดงการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของภาควิชาเคมี
ผลสรุปโครงการจัดการความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม C.a.R.และ Euler เพื่อการเรียนการ
สอนและการวิจัย(บริการวิชาการ)
ผลสรุ ป โครงการ Math Day Camp ตอน “ตะลุ ย แดนคณิ ต ศาสตร์ มหั ศ จรรย์ ”ณ
โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) จังหวัดนครนายก
ผลการประเมินโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

4. มีกำรนำผลกำรประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนำระบบและกลไก หรือกิจกรรมกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์นาผลการประเมินการให้บริการทางวิชาการในข้อ 3 ไปพัฒนากระบวนการ ระบบ
และกลไกการให้บริการเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการหรือชุมชนเป้าหมาย
1) ภาควิชาฟิสิกส์ : นาผลการประเมินการให้บริการทางวิชาการจากปีที่แล้วมาใช้ในการปรับปรุงการ
ให้บริการในครั้งนี้ ไปพัฒ นากระบวนการ ระบบและกลไกการให้บริการเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการ
หรือชุมชนเป้าหมาย โดยปรับรูปแบบการให้บริการ ให้มีความหลากหลายและเน้ นกิจกรรมทางวิชาการมากขึ้น
นอกจากนี้ ยั ง ได้ มี ก ารเพิ่ ม ระยะเวลาในการให้ บ ริ ก ารมากขึ้ น ตามความต้ อ งการของผู้ รั บ บริ ก าร
(SCI_56_5.2_4.1) (SCI_56_5.2_4.2) อีกทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพของนิสิตในการนาความรู้ทางฟิสิกส์ของ
นิสิตไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบกิจกรรม
2) ภาควิชาเคมี : นาผลการประเมินการให้บริการทางวิชาการไปพัฒนากระบวนการระบบและกลไก
การให้บริการเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการหรือชุมชนเป้าหมายโดยมีการพัฒนาแผนบริการวิชาการอย่าง
ต่อเนื่ องโดยมีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการในด้านต่างๆเช่นหั วข้อหรือประเด็นการจัดกิจกรรม
ระยะเวลาในการให้บริการเป็นต้น (SCI_56_5.2_4.3)
3) ภาควิชาคณิตศาสตร์ : นาผลของการบริการวิชาการของโครงการจัดการความรู้เรื่องการใช้
โปรแกรม C.a.R. และ Euler เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย (บริการวิชาการ)(SCI_56_5.2_4.4) และ
โครงการ Math Day Camp ตอน “ตะลุยแดนคณิตศาสตร์มหัศจรรย์”ไปพัฒนากิจกรรมในการบริการวิชาการ
ในครั้งต่อไปเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอีกทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพของนิสิตในการนา
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ของนิสิตไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบกิจกรรมฐานต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ (SCI_56_5.2_4.5)
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4) ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ : มีการพัฒนาระบบและกลไกให้บริการทางวิชาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์
โดยนาอุปสรรค ปัญหา และข้อเสนอแนะ มาหาแนวทางในการแก้ไขในการดาเนินงานโครงการเผยแพร่ความรู้
สู่ชุมชน ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ครั้งต่อไป (SCI_56_5.2_4.6)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_5.2_4.1
SCI_56_5.2_4.2
SCI_56_5.2_4.3
SCI_56_5.2_4.4
SCI_56_5.2_4.5
SCI_56_5.2_4.6

รำยกำรหลักฐำน
ผลประเมินโครงการค่ายฟิสิกส์สัญจรครั้งที่ 10
รายละเอียดของกิจกรรมฟิสิกส์สัญจรครั้งที่ 11
รายงานการประชุมฝ่ายบริการวิชาการเพื่อพัฒนาแผนบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง
ผลสรุปโครงการจัดการความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม C.a.R.และ Euler เพื่อการเรียนการ
สอนและการวิจัย(บริการวิชาการ)
ผลสรุ ป โครงการ Math Day Camp ตอน “ตะลุ ย แดนคณิ ต ศาสตร์ มหั ศ จรรย์ ”ณ
โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา)จังหวัดนครนายก
สรุปโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

5. มีกำรพัฒนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรและถ่ำยทอดควำมรู้สู่บุคลำกรภำยในสถำบันและ
เผยแพร่สู่สำธำรณชน
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิท ยาศาสตร์ได้ น าความรู้ที่ ได้ จ ากการให้ บ ริก ารทางวิช าการและถ่ ายทอดความรู้สู่
บุคลากรภายในหน่วยงาน มหาวิทยาลัย และเผยแพร่สู่สาธารณชน ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเผยแพร่กิจกรรม/
โครงการใน Science News และการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ รวมถึงการใช้ facebook ของ
ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ (SCI_56_5.2_5.1)
1) ภาควิชาฟิสิกส์ : มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรใน
หน่ ว ยงานโดยโครงการ “ค่ายฟิ สิ กส์ สั ญ จร ครั้งที่ 11” ได้จัด ท าเป็ น เว็บ ไซต์ (SCI_56_5.2_5.2) และเล่ ม
รายงานสรุ ป การจั ดโครงการ (SCI_56_5.2_5.3) เพื่ อนาเสนอสาระที่ ได้ จากการจัดกิจกรรมเพื่ อเผยแพร่สู่
บุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้งได้จัดให้มีการเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ในภายใต้โครงการพัฒนาทักษะ
สื่อสารและศักยภาพนิสิตทางวิชาการ
2) ภาควิชาเคมี : มีการรวบรวมวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและ
ถ่ า ยทอดความรู้ นี้ สู่ บุ ค ลากรภายในคณ ะนิ สิ ต และสาธารณ ชนผ่ า นช่ อ งทางเว็ บ ไซต์ ข องภาควิ ช า
(SCI_56_5.2_5.4) คือการรวบรวมความรู้จากโครงการบริการวิชาการเขียนเป็นแผ่นพับเผยแพร่ความรู้เรื่อง
การประยุ กต์ใช้เครื่องวัดการดูดกลืน แสงอย่างง่ายที่ทาขึ้นเองสาหรับปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ เพื่ อตรวจวัด
ปริมาณเอทานอลในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” (SCI_56_5.2_5.5)
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3) ภาควิช าคณิ ต ศาสตร์ : มีก ารพั ฒ นาความรู้ที่ ได้ จากการบริก ารวิช าการและถ่ ายทอดความรู้สู่
บุคลากรในหน่วยงานโดยในโครงการ Math Day Camp ตอน ปิดตาราเปิดใจ...ตะลุยไปในโลกคณิตศาสตร์ ได้
จั ด ท าเป็ น แผ่ น พั บ เพื่ อ น าเสนอสาระที่ ไ ด้ จ ากการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ เผยแพร่ สู่ บุ ค ลากรในหน่ ว ยงาน
(SCI_56_5.2_5.6)
4) ภาควิชาคหกรรมศาสตร์: นาความรู้ในการบริการวิชาการในโครงการบริการวิชาการ เรื่อง เผยแพร่
ความรู้สู่ชุมชน ภาควิชาคหกรรมศาสตร์เผยแพร่ในทางเว็บไซต์ของภาควิชา (SCI_56_5.2_5.7)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_5.2_5.1
SCI_56_5.2_5.2
SCI_56_5.2_5.3
SCI_56_5.2_5.4
SCI_56_5.2_5.5
SCI_56_5.2_5.6

SCI_56_5.2_5.7

รำยกำรหลักฐำน
รูปแบบต่างๆ ของการเผยแพร่งานบริการวิชาการ
Website http://www.physicssunjorn.com
รายงานสรุปการจัดโครงการ
หน้าเว็บไซต์ของภาควิชาเคมี
แผ่ น พั บ เรื่ อ งการประยุ ก ต์ ใช้ เครื่ องวั ด การดู ด กลื น แสงอย่ างง่ายที่ ท าขึ้ น เองส าหรั บ
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เพื่อตรวจวัดปริมาณเอทานอลในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”
แผ่นพับสรุปสาระของกิจกรรมในโครงการ Math Day Camp
ตอน “ตะลุยแดนคณิตศาสตร์ มหัศจรรย์ ”ณ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์
ประชา)
ตัวอย่างเว็บไซต์ของภาควิชาฯ ที่เผยแพร่ความรู้จากการบริการวิชาการโครงการ
เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีที่แล้ว
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร
5 ข้อ
5 ข้อ
5 คะแนน

บรรลุเป้ำหมำย


ผลกำรประเมินตนเองปีนี้
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร
5 ข้อ
5 ข้อ

บรรลุเป้ำหมำย
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องค์ประกอบที่ 6 กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ สกอ. 6.1 ระบบและกลไกกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
ผู้รำยงำนผล : รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

เบอร์โทรศัพท์: 18416
เบอร์โทรศัพท์: 18416

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

ผลกำรดำเนินกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำน : ข้อ
1. มีระบบและกลไกกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และดำเนินกำรตำมระบบที่กำหนด
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์ได้มีแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2555 เพื่อให้เกิดความชัดเจน
นโยบายด้านการทานุ บ ารุงศิล ปะและวัฒ นธรรม กาหนดในแผนยุทธศาสตร์ที่ 5 การทานุบารุงศิล ปะและ
วัฒ นธรรม (SCI_56_6.1_1.1) มีแผนกิจกรรมประจาปีในส่วนของสานักงานคณบดี (SCI_56_6.1_1.2) และ
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ (SCI_56_6.1_1.3)
คณะวิทยาศาสตร์มีการกาหนดผู้รับผิดชอบคือรองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต และคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒ นาศักยภาพนิ สิต และมีการจัดสรรงบประมาณเพื่ อดาเนินกิจกรรม/โครงการ และกาหนดตัวชี้วัด
ความสาเร็จในการดาเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม บุคลากรและนิสิตมีส่วนร่วมในการดาเนิ นการ รวมทั้ง
มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานและนาผลการดาเนินงานไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โดยในปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการ/กิจกรรมทางด้านการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมตามแผนกิจกรรมที่กาหนด ทั้งนี้ในการดาเนินงานทุกโครงการ/กิจกรรมนั้นมีการดาเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) ทุกโครงการ/กิจกรรม เพื่อนาสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (SCI_56_6.1_1.4)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_6.1_1.1
SCI_56_6.1_1.2

รำยกำรหลักฐำน
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2555
แผนกิจกรรมประจาปีการศึกษา 2556 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
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รหัสหลักฐำน
SCI_56_6.1_1.3
SCI_56_6.1_1.4

รำยกำรหลักฐำน
แผนกิจกรรมประจาปีการศึกษา 2556 สานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
สรุปโครงการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

2. มีกำรบู รณำกำรงำนด้ ำ นท ำนุ บ ำรุงศิ ลปะและวัฒ นธรรมกั บ กำรจั ดกำรเรี ยนกำรสอนและกิ จ กรรม
นักศึกษำ
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์มีนโยบายให้คณาจารย์บูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒ นธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิตซึ่งปรากฏอยู่ในแผนกิจกรรมประจาปีของคณะวิทยาศาสตร์ และมีการ
ดาเนินการโดยภาควิชา เช่น
ภำควิชำคณิตศำสตร์ มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ใน
รายวิชา MA111 โดยคณาจารย์ในรายวิชาได้มีกิจกรรม การบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการเรียนการสอน เรื่อง คณิตศาสตร์กับวัฒนธรรมไทยของเจดีย์ โดยใช้ความรู้เรื่องเรขาคณิต และมีการ
เผยแพร่ผลงานการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนสู่นิสิตและบุคลากร
ในภาควิชา มีการประชุม สรุป และเผยแพร่สู่สาธารณชนในลักษณะของบอร์ด เพื่อให้นิสิตและบุคลากรใน
ภาควิช า และสาธารณชนสามารถค้ น หาเพิ่ ม พู น ความรู้ และน าความรู้ไปใช้ ป ระโยชน์ ได้ ง่ายและรวดเร็ ว
(SCI_56_6.1_2.1)
ภำควิชำเคมี มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนในรายวิชา
CH295 มาประยุกต์กับพระพุทธศาสนาในกิจกรรมการถวายเทียนพรรษา โดยให้นิสิตได้มีโอกาสร่วมทาบุญ
ถวายเทียนพรรษา และบูรณาการความรู้จากการเรียนวิชา CH295 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ มาประยุกต์ใช้ในการ
ตกแต่ งเที ย นพรรษา โดใช้ ค วามรู้ เรื่ อ งจุ ดเดือ ด จุ ด หลอมเหลวและเคมี ของเที ย นไข เพื่ อด ารงและสื บ ต่ อ
เจตนารมณ์ในการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและนาความรู้ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีการเผยแพร่
ผลงานการบู ร ณาการงานด้านทานุ บ ารุงศิล ปะและวัฒ นธรรมกับการเรียนการสอนสู่ นิสิ ตและบุ คลากรใน
ภาควิช า และสาธารณชนสามารถค้ น หาเพิ่ ม พู น ความรู้ และน าความรู้ไปใช้ ป ระโยชน์ ได้ ง่ายและรวดเร็ ว
(SCI_56_6.1_2.2)
ภำควิชำคหกรรมศำสตร์ มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอนเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน ในรายวิชา HS 315 การทดลองค้นคว้าอาหาร โดยการฝึกปฏิบัติการทา
ขนมไทยชนิดอื่นๆ นอกเหนือจากลูกชุบ เช่นขนมทองเอก ขนมเม็ดขนุน เป็นต้น โดยมีถั่วเขียวกระเทาะเปลือก
ผ่าซีกเป็นองค์ประกอบ ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ในภาควิชาฯ จากนั้นประเมินผลความสาเร็จของ
การบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ในโครงการสืบสานวัฒนธรรม “ชิม
ขนม ชมดอกไม้ ไทย” จากนั้ น น าผลการประเมิ น ไปปรับ ปรุงการบู รณาการงานด้ านท านุ บ ารุงศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนโดยมีการเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสริมแป้งข้าวกล้อง
ในขนม-อาหารว่าง เพื่อเป็นแนวทางให้นิสิตที่สนใจศึกษาค้นคว้าต่อไป แล้วเผยแพร่ผลงานการบูรณาการงาน
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ด้านทานุ บ ารุงศิล ปะและวัฒ นธรรมกับ การเรียนการสอนสู่นิสิ ตและบุคลากรในภาควิชาฯ ในลั กษณะของ
เอกสารเผยแพร่ ซึ่งเปิดโอกาสให้นิสิตและผู้สนใจสามารถยืมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ได้(SCI_56_6.1_2.3)
ภำควิชำชีววิทยำ มีนโยบายในการกาหนดให้อาจารย์ และบุลากรมีการบูรณาการงานด้าน ทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน โดยในปีการศึกษา 2556 มี 3 โครงการ ได้แก่ โครงการศึกษานอก
สถานที่วิชาสัตว์มีกระดูกสันหลังและพฤติกรรมวิทยาซึ่งมีการเชื่อมโยงและบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะ
และวั ฒ นธรรมกั บ การเรี ย นการสอน ในรายวิ ช า BI 323 Vertebrate Zoology และ BI 362 Ethology
โครงการศึกษานอกสถานที่วิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมซึ่งเชื่อมโยงและบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒ นธรรมกับ การเรีย นการสอนในรายวิช า SMB 477 Industrial Microbiology และโครงการศึกษานอก
สถานที่วิชาปักษีวิทยาซึ่งเชื่อมโยงและบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
ในรายวิชา BI 524 Ornithology (SCI_56_6.1_2.4)
ภำควิชำฟิสิกส์ มีการจัดโครงการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมคือโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต
ทางวิชาการ บาเพ็ญ ประโยชน์ และทานุบารุงพระพุทธศาสนา โดยได้นานิสิตไปศึกษาหาความรู้นอกสถานที่
ทาให้ได้พบกับศิลปะรูปแบบต่าง ๆ จาเป็นต้องใช้ความรู้เรื่องฟิสิกส์ยุคใหม่ เพื่อสร้างสรรค์ศิลปะใหม่ ๆ ให้
ยั่งยืนยาวนาน และใช้เป็นแนวทางในการเก็บรักษาหรือทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้วให้คงอยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์และยาวนาน จึงได้นาความรู้ที่ได้มาบูรณาการให้เข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชา PY251 ฟิสิกส์ยุค
ใหม่ ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ในภาควิชา เพื่อให้นิสิตได้ตระหนักถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ในฟิสิกส์
ยุคใหม่ มาสร้างสรรค์ศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ และใช้บารุงรักษาศิลปะยุคเก่า ซึ่งจะส่งผลต่อการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมภายในประเทศ มีการยกตัวอย่างให้เห็นถึงการใช้ความรู้เรื่องฟิสิกส์ยุคใหม่ในการบรรเทาความ
สูญเสียของโบราณสถาน หรือใช้ในการสร้ างสรรค์วัฒนธรรมความเป็นอยู่ วัฒนธรรมการประกอบอาชีพใหม่ ๆ
โดยเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางฟิสิกส์ (SCI_56_6.1_2.5)
ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒ นธรรมกับการเรียน
การสอน มีการเชื่อมโยงและบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ในรายวิชา
GJ219 Precious Metal และวิช า GJ131 Jewelry Design For Manufacturing I, เข้ากับการจัดโครงการ
Jewelry Season ครั้งที่ 20ในปีนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของขนมไทยในกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน ทาให้นิสิตศึกษา
เรื่องกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน เพื่อถอดออกมาเป็นแบบเครื่องประดับและนาไปผลิตจริง เพื่อจัดแสดงใน
โครงการ มีการประเมินผลความสาเร็จของการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอนจากคุณภาพของผลงานของนิสิต จากนั้นนาผลการประเมินการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนมาวางแนวทางในการปรับปรุงการบูรณาการที่สอดคล้องกับผลการประเมิน
ส าหรั บ การจั ด โครงการในปี ถัด ไป และมี ก ารเผยแพร่ผ ลงานการบู รณาการงานด้านท านุ บ ารุงศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนสู่นิสิตและบุคลากรในภาควิชา และสู่สาธารณชนในลักษณะของการดาเนินงาน
โครงการ Jewelry Season ครั้งที่ 20 ซึ่งจัดที่โถงอาคารศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และได้มีตัวแทนจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน บุคคลทั่วไป ตลอดจนครูและนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาหลายแห่งเข้าร่วมโครงการ
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ด้ ว ย นอกจากนี้ การจั ด โครงการดั ง กล่ า วยั ง ได้ ล งข่ า วใน SWU Weekly และเฟสบุ๊ ค ของPRSWUที่
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยทราบโดยทั่วไป (SCI_56_6.1_2.6)
โครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ได้ให้ นิสิ ตทากิจกรรมจัดพานพุ่ มเพื่อเข้าประกวด ทาให้ นิสิ ตได้
ตระหนักถึงศิลปะและวัฒนธรรมไทยด้านการจัดดอกไม้เพื่อบูชาครู โครงการกีฬา Science Games จะมีการ
แข่งขันประกวดผู้นาเชียร์และกองเชียร์เพื่อให้นิสิตแสดงศิลปะและวัฒนธรรมด้านการแสดงของไทย โครงการ
รดน้าขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์เป็นการสืบสานประเพณีไทยให้รู้และสานึกถึงพระคุณของผู้สูงอายุและผู้มี
พระคุณ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะประกอบด้วย นิสิต คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และ ผู้สนใจ ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าผู้เรียนนาความรู้ด้านวิชาการมาเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและศิลปะได้ (SCI_56_6.1_2.7)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_6.1_2.1
SCI_56_6.1_2.2
SCI_56_6.1_2.3
SCI_56_6.1_2.4
SCI_56_6.1_2.5
SCI_56_6.1_2.6
SCI_56_6.1_2.7

รำยกำรหลักฐำน
การบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนภาควิชาคณิตศาสตร์
การบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนภาควิชาเคมี
การบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนภาควิชาคหกรรมศาสตร์
การบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนภาควิชาชีววิทยา
การบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนภาควิชาฟิสิกส์
การบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
โครงการที่มีกิจกรรมบูรณาการกับศิลปะและวัฒนธรรม เช่น โครงการไหว้ครู โครงการ
กีฬา Science Games โครงการกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23

3. มีกำรเผยแพร่กิจกรรมหรือกำรบริกำรด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสำธำรณชน
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์มีการเผยแพร่กิจกรรมที่จัดภายในคณะผ่านเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์ สังคม
ออนไลน์ของฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ (SCI_56_6.1_3.1) Science News (SCI_56_6.1_3.2) และ
SSS news (SCI_56_6.1_3.3)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
รำยกำรหลักฐำน
SCI_56_6.1_3.1 หน้าเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ และ Facebook ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์
SCI_56_6.1_3.2 Science News
SCI_56_6.1_3.3 SSS News
4. มีกำรประเมินผลควำมสำเร็จของกำรบูรณำกำรงำนด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนและกิจกรรมนักศึกษำ
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ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์มีการติดตามและประเมินผลการบูรณาการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิตตามวัตถุประสงค์ของการบูรณาการ โดยใช้สรุปโครงการของแต่ละ
โครงการที่จัดขึ้น พิจารณาโดยคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เช่น โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมไทย เรื่อง “ชิมขนม ชมดอกไม้ไทย” ได้มีการประเมินผลความสาเร็จของโครงการเชื่อมโยงการทา
โครงการกับรายวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน (SCI_56_6.1_4.1) นอกจากนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นในรายวิชา/กิจกรรม
ที่คณะจัดขึ้นจะมีการสรุปกิจกรรมให้เห็นถึงความตระหนักของศิลปะและวัฒนธรรมที่บูรณาการร่วมกันของ
นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม (SCI_56_6.1_4.2)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_6.1_4.1
SCI_56_6.1_4.2

รำยกำรหลักฐำน
สรุปผลโครงการที่บูรณาการเรียนการสอนกับศิลปะและวัฒนธรรม
สรุปผลกิจกรรม/โครงการที่บูรณาการเรียนการสอนกับศิลปะและวัฒนธรรม

5. มีกำรนำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรบูรณำกำรงำนด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนและกิจกรรมนักศึกษำ
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์ นาผลการประเมินตามข้อ 4 ไปพัฒนากระบวนการบูรณาการงานทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรม เช่น โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย เรื่อง “ชิมขนม
ชมดอกไม้ไทย” (SCI_56_6.1_5.1) และ โครงการกีฬา Science Games (SCI_56_6.1_5.2)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_6.1_5.1
SCI_56_6.1_5.2

รำยกำรหลักฐำน
รายงานการนาผลการประเมินมาปรับปรุงแผนและ/หรือการดาเนินงานบูรณาการงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
รายงานการนาผลการประเมินมาปรับปรุงแผนและ/หรือการดาเนินงานบูรณาการงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิต
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6. มีกำรกำหนดหรือสร้ำงมำตรฐำนคุณภำพด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงำนเป็นที่ยอมรับในระดับชำติ
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์มีนโยบายด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรเข้าร่วมตามแผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และในปีการศึกษา 2556 นิสิต
คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผู้นาเชียร์และกองเชียร์ ในการแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์
สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 9
สถาบัน จาก 23 สถาบัน โดยการแสดงที่จัดทาขึ้นต้องแสดงให้เห็นศิลปะและวัฒนธรรมสอดคล้องกับ
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย (SCI_56_6.1_6.1; SCI_56_6.1_6.2)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_6.1_6.1
SCI_56_6.1_6.2

รำยกำรหลักฐำน
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
รางวัลผู้นาเชียร์และกองเชียร์

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีที่แล้ว
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร
5 ข้อ
6 ข้อ
5 คะแนน

บรรลุเป้ำหมำย


ผลกำรประเมินตนเองปีนี้
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร
5 ข้อ
6 ข้อ

บรรลุเป้ำหมำย
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องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร
ตัวบ่งชี้ สกอ. 7.1 ภำวะผู้นำของสภำสถำบันและผู้บริหำรทุกระดับของสถำบัน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผู้รำยงำนผล : เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

เบอร์โทรศัพท์: 081-343-4327
เบอร์โทรศัพท์: 18407

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ผลกำรดำเนินกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำน : ข้อ
1. สภำสถำบั น ปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ต ำมกฎหมำยก ำหนดครบถ้ ว นและมี ก ำรประเมิ น ตนเองตำมหลั ก เกณฑ์
ที่กำหนดล่วงหน้ำ
ผลกำรดำเนินกำร
คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบั งคับต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด เช่นพระราชบัญญัติมหาวิ ทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541ข้อบั งคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย คณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ.
2546 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 หลักเกณฑ์และวิธีการสรร
หาผู้ บ ริ ห าร เป็ น ต้ น (SCI_56_7.1_1.1) ตลอดจนการบริ ห ารงานตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย มอบอ านาจมายั ง
คณะวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์มีความตระหนักถึงภาระหน้าที่และปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครัด ได้กากับดูแลการดาเนินงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะวิทยาศาสตร์และของมหาวิทยาลัย มี
การพิ จารณาเรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ (SCI_56_7.1_1.2) นอกจากนี้ยังจัดให้ มีการ
ประเมินตนเองต่อการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจาคณะ (SCI_56_7.1_1.3) และนาผล
การประเมินตนเองเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเพื่อนาข้อเสนอแนะไปใช้ในการพัฒนาการทางานของ
คณะกรรมการประจ าคณะ ในการประชุ ม ครั้ งที่ 9/2557 วั น ที่ 28 พฤษภาคม 2557 วาระที่ 4.4.1
(SCI_56_7.1_1.4)
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รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_7.1_1.1

SCI_56_7.1_1.2
SCI_56_7.1_1.3

SCI_56_7.1_1.4

รำยกำรหลักฐำน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัยพ.ศ. 2552
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2542
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ปีการศึกษา 2556
หน้าเว็บไซต์ esurvey
http://esurvey.swu.ac.th/phpframework/swu/qnr/master/qqnrqnr002.php?
qnr_cd=QNR02005710&web_system_id=1
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 9/2557
วันที่ 28 พฤษภาคม 2557

2. ผู้ บ ริ ห ำรมี วิ สั ย ทั ศ น์ ก ำหนดทิ ศ ทำงกำรด ำเนิ น งำน และสำมำรถถ่ำ ยทอดไปยังบุ ค ลำกรทุ กระดั บ
มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกลยุทธ์ มีกำรนำข้อมูลสำรสนเทศเป็นฐำนในกำรปฏิบัติงำนและพัฒนำ
สถำบัน
ผลกำรดำเนินกำร
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ได้ร่วมกันกาหนดนโยบายและจัดทาวิสัยทัศน์พันธกิจแผนกลยุทธ์และนาสู่
การปฏิ บั ติ งานไว้อ ย่ า งเป็ น ระบบ โดยก าหนดตั ว บ่ งชี้ เพื่ อ ใช้ วั ด ความส าเร็จ ของการท างานอย่ างชั ด เจน
(SCI_56_7.1_2.1 และ SCI_56_7.1_2.2) ทางด้านการบริหารมีการกาหนดหน้าที่การปฏิบัติงาน (TOR) ตั้งแต่
รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้ช่วยคณบดี และเลขานุการคณะ (SCI_56_7.1_2.3) และมีการมอบอานวจให้คณบดี
บริหารงานเพื่อให้ครอบคลุมการดาเนินงานตามพันธกิจ 5 ด้าน มีการเปิดเผยประวัติของคณะกรรมการประจาคณะ
วิ ท ยาศาสตร์ บ นเว็ บ ไซต์ ข องคณ ะวิ ท ยาศาสตร์ ต่ อ สาธารณ ชนที่ เว็ บ ไซต์ http://science.swu.ac.th/
(SCI_56_7.1_2.4 )
นอกจากนี้ยังสร้างระบบและกลไกในการถ่ายทอดนโยบายและแผนกลยุทธ์รวมทั้งแผนปฏิบัติการให้
บุ ค ลากร และนิ สิ ต ทราบเพื่ อให้ เกิดความเข้าใจร่วมกัน ผ่ า นทางเว็บ ไซต์ของคณะและจั ดการประชุมเพื่ อ
ถ่ายทอดไปยังนิสิตและบุคลากรทุกระดับ (SCI_56_7.1_2.5) และ (SCI_56_7.1_2.6)
ได้มีการติดตามการดาเนินงานและประเมินผลการดาเนินโครงการและตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ปี
2556 ในการประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้ ง ที่ 9/2556 วั น ที่ 25 กั น ยายน 2556 วาระที่ 4.4
(SCI_56_7.1_2.7) และในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
วาระที่ 4.4.2 (SCI_56_7.1_2.8) และได้ จั ด เตรี ย มโครงการการจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ 5 ปี ฉ บั บ ใหม่
(พ.ศ.2558-2561) ในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิท ยาศาสตร์ ครั้งที่ 9/2557 วันที่ 28 พฤษภาคม
2557 วาระที่ 4.4.1 (SCI_56_7.1_2.9) โดยมีการเผยแพร่แผนการดาเนินงานให้นิสิตและบุคลากรรับทราบ
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เพื่ อ ให้ เกิ ด การมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ฉ บั บ ใหม่ ไว้ บ นเว็ บ ไซต์ ข องคณะวิ ท ยาศาสตร์
(SCI_55_7.1_2.10)
ในด้านการบริหารงานของงานต่าง ๆ เช่น งานสารบรรณ งานบุคคล การคลังและพัสดุงานบริการ
การศึ ก ษา คณะวิ ท ยาศาสตร์ ใช้ ฐ านข้ อ มู ล ระบบสารสนเทศของมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น หลั ก ได้ แ ก่ ระบบ
HURISSUPREME2004ePayment eBuilding eSurvey eDocment เป็ น ต้ น และที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
ประจาคณะ ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 30 เมษายน 2557 วาระที่ 1.4.1 กาหนดเป็นกลยุทธ์ในการบริหารงานให้ใช้
ข้อมูลที่ทันสมัย โดยให้สานักงานคณบดีนาข้อมูลจากระบบสารสนเทศมารายงานในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะ ( SCI_56_7.1_2.11 ) เพื่อใช้ในการวางแผนการดาเนินงานภายในคณะให้บรรลุเป้าหมาย และมี
การกาหนดนโยบายให้ มีการรายงานเพื่ อติดตามความก้าวหน้าของงานบริห ารงานบุคคลงานการเงินและ
งบประมาณ งานวิชาการและวิจัย เป็นวาระประจาในที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ เป็นต้น
สาหรับถ่ายทอดนโยบายและการรับฟังข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานของผู้บริหารทุกระดับ ได้มีการ
จัดประชุมและใช้ระบบการติดต่อสื่อสารผ่านระบบ Social Network เปิดโอกาสให้คณาจารย์ บุคลากรและ
นิสิต รับทราบข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะ (SCI_56_7.1_2.12)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_55_7.1_2.1
SCI_55_7.1_2.2
SCI_55_7.1_2.3
SCI_55_7.1_2.4
SCI_55_7.1_2.5

รำยกำรหลักฐำน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุงปี 2555
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะวิทยาศาสตร์
(TOR) รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้ช่วยคณบดี และเลขานุการคณะ
หน้าเว็บไซต์คณะ http://science.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=10079
ภาพถ่ายโครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 วัน
พฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556
SCI_55_7.1_2.6 ภาพถ่ายโครงการประชุมนิ สิ ต คณาจารย์ และบุ คลากร คณะวิทยาศาสตร์ วันพุ ธที่ 26
กุมภาพันธ์ 2557
SCI_55_7.1_2.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 9/2556 วันที่ 25 กันยายน 2556
SCI_55_7.1_2.8 รายงานการประชุม คณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 26 กุม ภาพั น ธ์
2557
SCI_55_7.1_2.9 รายงานการประชุม คณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 9/2557 วัน ที่ 28 พฤษภาคม
2557
SCI_55_7.1_2.10 หน้าเว็บไซต์คณะ ที่เผยแพร่แผนการดาเนินงานโครงการการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
ฉบับใหม่ (พ.ศ.2558-2561)
(http://science.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=8561)
SCI_55_7.1_2.11 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 30 เมษายน 2557
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3. ผู้บริหำรมีกำรกำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมที่มอบหมำย รวมทั้งสำมำรถสื่อสำรแผน
และผลกำรดำเนินงำนของสถำบันไปยังบุคลำกรในสถำบัน
ผลกำรดำเนินกำร
ผู้บริหารทุกระดับได้มีการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ พร้อมทั้งมีการสรุปผลการดาเนินงานของ
โครงการต่างๆ และนาเสนอผลการดาเนินงานเพื่อการติดตามและรับฟังข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะ ครั้งที่ 9/2556 วันที่ 25 กันยายน 2556 วาระที่ 4.4 (SCI_56_7.1_3.1) ที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะ ครั้งที่ 7/2556 วันที่ 24 กรกฏาคม 2556 วาระที่ 4.4 (SCI_56_7.1_3.2) ที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะ ครั้งที่ 8/2556 วันที่ 21 สิงหาคม 2556 วาระที่ 4.2 (SCI_56_7.1_3.3) พร้อมทั้งสร้างกลไก
ภายในเพื่อสื่อสารแผนปฏิบัติการประจาปี ไปยังบุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวข้องโดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์
http://science.swu.ac.th/ (SCI_56_7.1_3.4) พร้อมทั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและติดตามงาน
คณะวิทยาศาสตร์ (SCI_56_7.1_3.5 ) เพื่อติดตามแก้ไขปัญหาในการบริหารงานต่างๆ ที่อาจเป็นอุปสรรคหรือ
เพื่อเสริมการทางานของส่วนต่างๆ ให้บรรลุตามแผนงาน/โครงการ (SCI_56_7.1_3.6 )
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_7.1_3.1
SCI_56_7.1_3.2
SCI_56_7.1_3.3
SCI_56_7.1_3.4
SCI_56_7.1_3.5
SCI_56_7.1_3.6

รำยกำรหลักฐำน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 9/2556 วันที่ 25 กันยายน 2556
รายงานการประชุ มคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 7/2556 วันที่ 24 กรกฎาคม
2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 8/2556 วันที่ 21 สิงหาคม 2556
หน้าเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ ที่ปรากฏแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปี
คาสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 113/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและติดตาม
งาน คณะวิทยาศาสตร์
หน้า e-meeting คณะกรรมการบริหารและติดตามงาน

4. ผู้บริหำรสนับสนุนให้บุคลำกรในสถำบัน มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร ให้อำนำจในกำรตัดสินใจแก่
บุคลำกรตำมควำมเหมำะสม
ผลกำรดำเนินกำร
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยการเปิดช่องทางการสื่อสาร
สองทางเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ กล่องรั บฟังความคิดเห็นในงาน
ต่าง ๆ บอร์ดรับฟังความคิดเห็นScience News และ Face book ของคณะวิทยาศาสตร์(SCI_56_7.1_4.1)
ซึ่งจะทาให้ได้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและมีการมอบอานาจในการตัดสินใจแก่
ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติระดับถัดไปเพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพในการทางาน (SCI_56_7.1_4.2)และจัดโครงประชุม
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คณาจารย์และบุคลากร นิสิต คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อชี้แจงนโยบายและรับฟังข้อเสนอแนะจากคณาจารย์และ
บุคลากร นิสิต ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 (SCI_56_7.1_4.3)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_7.1_4.1
SCI_56_7.1_4.2
SCI_56_7.1_4.3

รำยกำรหลักฐำน
ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็ น Facebook
บอร์ดรับฟังความคิดเห็น
(TOR) รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้ช่วยคณบดี และเลขานุการคณะ
ภาพวันประชุม เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

5. ผู้บริหำรถ่ำยทอดควำมรู้ และส่งเสริ มพั ฒนำผู้ร่ วมงำน เพื่ อให้ สำมำรถท ำงำนบรรลุวั ตถุประสงค์ ของ
สถำบันเต็มตำมศักยภำพ
ผลกำรดำเนินกำร
ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงานโดยจัดให้มีคณะกรรมการในด้านต่างๆ และให้ผู้ร่วมงานอัน
ได้แก่คณาจารย์และบุคลากรร่วมเป็นกรรมการ อาทิเช่น คณะกรรมการด้านการเรียนการสอน ด้านงานวิจัย
ด้านการบริหารสานักคณบดี และมีการสอดแทรกประสบการณ์ในการบริหารจัดการให้กับคณะกรรมการ
เป็นต้น นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรเข้ารับฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมเพื่อการพัฒนา
ตนเอง และจัดการประชุมกับคณาจารย์ใหม่และผู้บริหาร โดยจัดเป็นการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยทักษิณ ในโครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์ในเครือเทา-งาม ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2556 ณ ภูเรือ รีสอร์ท จังหวัดเลย
(SCI_56_7.1_5.1) และส่งเสริมให้จัดโครงการจัดการความรู้เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้เพื่อนามาเสริมสร้างการทางานให้เกิดประสิทธิภาพแก่คณาจารย์และ
ผู้ปฏิบัติงาน (SCI_56_7.1_5.2), (SCI_56_7.1_5.3) , (SCI_56_7.1_5.4) และ (SCI_56_7.1_5.5)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
รำยกำรหลักฐำน
SCI_56_7.1_5.1 โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ในเครือเทา-งาม
SCI_56_7.1_5.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เขียนหนังสือราชการ”
SCI_56_7.1_5.3 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “จะเขียนเอกสารประกอบการสอนหรือตาราที่มี
SCI_56_7.1_5.4 โครงการจัดการความรู้ เรื่อง“การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุน การ
วิจัย จากแหล่งทุนภายในประเทศ”
SCI_56_7.1_5.5 โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒ นาระบบสารสนเทศ สาหรับงานประกันคุณ ภาพ
การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
6. ผู้บริหำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของสถำบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ผลกำรดำเนินกำร
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์บริหารงานด้ วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) มีการกาหนดนโยบายในการติดตามและประเมินผลการดาเนิน
งานตามตั ว ชี้ วั ด ของแผนกลยุ ท ธ์ (SCI_56_7.1_6.1.1) ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ าภ า ย ใน
ปีการศึกษา 2555 (SCI_56_7.1_6.1.2) ของทุกส่ วนงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ การดาเนินงานในภาพรวม
บรรลุผลสาเร็จเป็นอย่างดี
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) มีการสร้างกลไกการบริหารจัดการภายในคณะให้มีประสิทธิภาพ
โดยมีร ะบบสารสนเทศเพื่ องานประกั น คุ ณ ภาพการศึก ษา (SCI_56_7.1_6.2.1) เพื่ อ เป็ น ฐานข้อมู ล ในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการประชุมแบบ e-meeting (SCI_56_7.1_6.2.2) นอกจากนี้ยังมีการรณรงค์
ด้ า นการประหยั ด พลั งงานอย่ างต่ อ เนื่ อ ง (SCI_56_7.1_6.2.3) มี ร ายงานการบริ ห ารความเสี่ ย งประจ าปี
งบประมาณ 2556 (SCI_56_7.1_6.2.4) และมี ก ารประเมิ น องค์ ป ระกอบของการควบคุ ม ภายใน
(SCI_56_7.1_6.2.5) เพื่อควบคุมและติดตามการใช้งบประมาณให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโดยประหยัด และ
คุ้มค่า
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) มีการให้บริการด้านต่างๆ ตามพันธกิจ ที่สามารถตอบสนอง
ความต้ องการของผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ได้ ทุ ก กลุ่ ม ที่ มี ค วามหลากหลายได้ เป็ น อย่ างดี ได้ แ ก่
การพัฒ นาหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณ ฑิตศึกษาให้ สอดคล้องกับความต้องการทางด้านการ
ประกอบวิชาชีพและสังคมของผู้ใช้บัณฑิตและของนิสิตอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน (SCI_56_7.1_6.3.1)
มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต (SCI_56_7.1_6.3.2) เป็นต้น
4. หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability) ได้มีความตระหนักถึงภาระความรับผิดชอบในการ
ปฏิ บั ติห น้ าที่ ต ามนโยบายและพั น ธกิจ ที่ ก าหนดไว้เพื่ อ สนองต่ อ ความคาดหวังของชุม ชน สั งคม โดยได้ มี
การบริ ห ารจั ด การ และส่ งเสริ มผลั กดั น การด าเนิ น งานด้ านต่างๆ ให้ บ รรลุ ผ ลส าเร็จในพั น ธกิจ ด้ านต่ างๆ
อ า ทิ ก า ร ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ คุ ณ ภ า พ อ อ ก ไป รั บ ใช้ สั ง ค ม ( SCI_56_7.1_6.4.1)
ซึ่งใน ปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์มีนิสิตได้รับรางวัล ต่างๆ ในระดับชาติ เช่น รางวัลเยาวชนคุณภาพ
แห่งปี 2013 รางวัล Chef Talent 2013 รางวัลการแข่งขันนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรของนิสิต นักศึกษา
และ รางวัลลูกที่มีความกตัญญูต่อแม่อย่างสูง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2556 (SCI_56_7.1_6.4.2) ซึ่งได้เป็น
แบบอย่ า งที่ ดี ในด้ า นวิ ช าการ ด้ า นวิ ช าชี พ และด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของนิ สิ ต (SCI_56_7.1_6.4.2)
มี ก ารด าเนิ น การจั ด การเรี ย นการสอนให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
(SCI_56_7.1_6.4.3) เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้เป็นที่ต้องการของสังคม
นอกจากนี้ ยั งมี ก ารใช้ ศั ก ยภาพและความเชี่ ย วชาญของคณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรในด้ า นการวิ จั ย
โดยได้ รั บ รางวั ล จากสภาวิ จั ย แห่ ง ชาติ ใ นผลงาน เรื่ อ ง“การพั ฒ นาวิ ธี loop-mediated isothermal
amplification เพื่อตรวจการติดเชื้อวิบ ริโอสปีชีส์ต่างๆ ในสัตว์น้า” (SCI_56_7.1_6.4.4) มีโครงการบริการ
วิช าแก่ ชุ ม ชน ซึ่ งเป็ น การบริ ก ารวิ ช าการในพื้ น ที่ จ.นครนายก และ จ.สระแก้ ว เพื่ อ ให้ ค วามรู้กั บ ชุ ม ชน
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ทางด้านวิทยาศาสตร์ และแก้ปัญหาการผลิตสินค้าของชุมชน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒ นาชุมชนในพื้นที่
เป้าหมาย (SCI_56_7.1_6.4.5) และ (SCI_56_7.1_6.4.6)
5. หลักความโปร่งใส (Transparency) มีการรายงานผลการดาเนินงานการเกี่ยวกับการใช้งบประมาณของ
คณะวิ ทยาศาสตร์ ต่ อที่ ประชุ มคณะกรรมการประจ าคณะวิ ทยาศาสตร์ เป็ นประจ าทุ กเดื อน (SCI_56_7.1_6.5.1)
นอกจากนั้นยังได้รายงานผลการดาเนินงานในด้านต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ ให้บุคลากรนิสิตและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียรับทราบโดยทั่วกันผ่านข่าวสารทางเว็บไซต์ http://science.swu.ac.th/ และช่องทางการสื่อสารของ
คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อรายงานกิจกรรมต่างๆที่ผู้บริหารได้ดาเนินการทั้งภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์
(SCI_56_7.1_6.5.2)
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่
คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษาและอนุ ก รรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษา คณะวิท ยาศาสตร์
(SCI_56_7.1_6.6.1) คณะกรรมการประหยัดพลังงาน (SCI_56_7.1_6.6.2) เป็นต้น รวมทั้งมีช่องทางการรับ
ฟังความคิดเห็นของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารงาน ได้แก่ การแสดงความความคิดเห็นผ่าน
เว็บไซต์ (http://science.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5093) กล่องรับฟังความคิดเห็น และประชาสัมพันธ์
ผ่านทาง Facebook ของคณะวิทยาศาสตร์ (SCI_56_7.1_6.6.3)
7. หลั ก การกระจายอ านาจ (Decentralization) มี ก ารกระจายอ านาจไปยั งรองคณบดี หั ว หน้ า
ภาควิชา และผู้ช่วยคณบดี ให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และมีการมอบอานาจการบริหารจัดการในหลายด้าน
อาทิ การมอบอานาจหน้าที่ให้คณะกรรมการชุดต่างๆได้ดาเนินการในเรื่องต่างๆ เช่น ด้านบริหาร วิชาการ วิจัย
พัฒนาศักยภาพนิสิต ประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น (SCI_56_7.1_6.7.1 ถึง SCI_56_7.1_6.7.8)
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) มีการใช้อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารงาน
ด้วยความเป็นธรรม และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SCI_56_7.1_6.8.1) เป็นต้น
9. หลักความเสมอภาค (Equity) มีการปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเท่าเทียมกัน โดยการส่งเสริมให้
บุ คลากรทุ กคนได้มี โอกาสในการพั ฒ นาตนเอง สนั บ สนุ น ให้ เข้าร่ว มฝึ ก อบรมในส่ ว นที่ เกี่ ยวข้ องกับ งานที่
รับผิดชอบ (SCI_56_7.1_6.9.1) นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ยังสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการด้าน
การพัฒนาบุคลากร (SCI_56_7.1_6.9.2)
10.หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) มีการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นฉันทามติ
ยึดหลักการของการมีส่วนร่วมทางความคิดซึ่งกันและกัน โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็น การรับ
ฟังข้อเสนอแนะจากที่ประชุม ได้แก่ โครงการจัดทารายงานการประเมินตนเอง ประจาปีการศึกษา 2556
(SCI_56_7.1_6.10.1) โครงการประชาพิจารณ์รายงานการประเมินตนเอง ประจาปีการศึกษา 2556
(SCI_56_7.1_6.10.2) และโครงการผู้บริหารพบคณาจารย์ เปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้แสดงความคิดเกี่ยวกับ
การบริหารของคณะวิทยาศาสตร์ (SCI_56_7.1_6.10.3)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
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รหัสหลักฐำน
รำยกำรหลักฐำน
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
SCI_56_7.1_6.1..1 รายงานสรุป ผลการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนกลยุทธ์
SCI_56_7.1_6.1.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
SCI_56_7.1_6.2.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
SCI_56_7.1_6.2.2 หน้าเว็บไซต์ e-meeting
SCI_56_7.1_6.2.3 นโยบายมาตรการประหยัดพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2556
SCI_56_7.1_6.2.4 รายงานการบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2556
SCI_56_7.1_6.2.5 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ 2556
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
SCI_56_7.1_6.3.1 รายงานผลการประเมินของผู้ใช้บัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2556
SCI_56_7.1_6.3.2 รายงานสรุปผลการประเมินจากนิสิต (ปค. 004) ประจาปีการศึกษา 2556
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)
SCI_56_7.1_6.4.1 รายงานผลการสารวจบัณฑิตที่ได้งานทา และผลการประเมินบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
TQF และคุณลักษณะตามอัตลักษณ์นิสิตปีการศึกษา 2556
SCI_56_7.1_6.4.2 รางวั ล ประกาศเกี ย รติ คุ ณ ยกย่ อ งนิ สิ ต และศิ ษ ย์ เก่ า ในด้ า นวิ ช าการ วิ ช าชี พ และ
คุณธรรม จริยธรรม ของนิสิต
SCI_56_7.1_6.4.3 รายวิชาหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
SCI_56_7.1_6.4.4 รูปถ่ายคณาจารย์และบุคลากรที่ได้รับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ
SCI_56_7.1_6.4.5 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดนครนายก
SCI_56_7.1_6.4.6 โครงการการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณ ฑ์ภูมิปัญญาไทยด้วยฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์
เพื่อนาทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่า ภายใต้ร่มโครงการนวัตกรรมการศึกษาเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในประชาคมอาเซียน (กลุ่มที่ 2)
5. หลักความโปร่งใส (Transparency)
SCI_56_7.1_6.5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ปีการศึกษา 2556
SCI_56_7.1_6.5.2 ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็ น Facebook
บอร์ดรับฟังความคิดเห็น
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
SCI_56_7.1_6.6.1 คาสั่ งคณะวิท ยาศาสตร์ ที่ 225/2556 เรื่อง แต่ งตั้ งคณะกรรมการประกัน คุณ ภาพ
การศึกษา และอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556
SCI_56_7.1_6.6.2 คาสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 192/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประหยัดพลังงาน
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รำยกำรหลักฐำน

ประจาปีการศึกษา 2556
SCI_56_7.1_6.6.3 ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร เช่น กล่องรับฟังความคิดเห็น Facebook
ของคณะวิทยาศาสตร์
7. หลักการกระจายอานาจ (Decentralization)
SCI_56_7.1_6.7.1 คาสั่งคณะวิทยาศาสต์ที่ 101/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2556
SCI_56_7.1_6.7.2 คาสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 196/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2556
SCI_56_7.1_6.7.3 คาสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 126/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการวิจัย คณะ
วิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2556
SCI_56_7.1_6.7.4 คาสั่ งคณะวิท ยาศาสตร์ ที่ 200/2556 เรื่อง แต่ งตั้งคณะกรรมการบริห ารหลั ก สู ต ร
ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2556
SCI_56_7.1_6.7.5 คาสั่ งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 111/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ ายวางแผนและ
พัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2557
SCI_56_7.1_6.7.6 คาสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 10/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะ
วิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2556
SCI_56_7.1_6.7.7 คาสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 108/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนิสิต คณะ
วิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2556
SCI_56_7.1_6.7.8 คาสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 87/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2556
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law)
SCI_56_7.1_6.8.1 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย คณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ. 2546
ข้อบั งคับ มหาวิท ยาลั ยศรีน คริน ทรวิโรฒ ว่าด้ ว ย พนัก งานมหาวิท ยาลั ยพ.ศ. 2552
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย การสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ.2542
9. หลักความเสมอภาค (Equity)
SCI_56_7.1_6.9.1 รายชื่อบุ คลากรที่ได้รับการพั ฒ นาความรู้และทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและต่าง
ประทเศ ประจาปีการศึกษา 2556
SCI_56_7.1_6.9.2 แผนพัฒนาบุคลากร
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
SCI_56_7.1_6.10.1 โครงการจัดทารายงานการประเมินตนเอง SAR ประจาปีการศึกษา 2556
SCI_56_7.1_6.10.2 โครงการประชาพิจารณ์ SAR ประจาปีการศึกษา 2556
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รหัสหลักฐำน
รำยกำรหลักฐำน
SCI_56_7.1_6.10.3 โครงการผู้บริหารพบคณาจารย์ ประจาปีการศึกษา 2556
7. สภำสถำบั น ประเมิน ผลกำรบริหำรงำนของสถำบั น และผู้ บริห ำรน ำผลกำรประเมิน ไปปรับปรุงกำร
บริหำรงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม
ผลกำรดำเนินกำร
คณะกรรมการประจาคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์โดยใช้ผลการประเมินการ
บรรลุเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ (SCI_56_7.1_7.1) และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2556 ของคณะ
วิทยาศาสตร์ (SCI_56_7.1_7.2) นอกจากนี้ยังมีการประเมินตนเองต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ประจาคณะ (SCI_56_7.1_7.3) และนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์
ต่อไป (SCI_56_7.1_7.4)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_7.1_7.1
SCI_55_7.1_7.2
SCI_55_7.1_7.3
SCI_55_7.1_7.4
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รำยกำรหลักฐำน
รายงานสรุปผลการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์และแผน
กลยุทธ์
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2556
รายงานการประเมินตนเองต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจาคณะ
รายงานการประชุม คณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 9/2557 วัน ที่ 28 พฤษภาคม
2557
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีที่แล้ว
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร
7 ข้อ
7 ข้อ
5 คะแนน

บรรลุเป้ำหมำย


ผลกำรประเมินตนเองปีนี้
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร
7 ข้อ
7 ข้อ

บรรลุเป้ำหมำย
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คะแนนกำรประเมินตนเอง
5 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 7.2 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผู้รำยงำนผล : รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

เบอร์โทรศัพท์: 18401
เบอร์โทรศัพท์: 18405

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลกำรดำเนินกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำน : ข้อ
1. มีกำรกำหนดประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถำบัน
อย่ำงน้อยครอบคลุมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและด้ำนกำรวิจัย
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานการจัดการความรู้(SCI_56_7.2_1.1)
ได้จัดทาแผนการจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา2556 (SCI_56_7.2_1.2) โดยได้มีการสารวจและกาหนด
ประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ (SCI_56_7.2_1.3) ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ
วิทยาศาสตร์ในยุทธศาสตร์ที่ 3 (พัฒนาองค์ความรู้งานวิจัยและการเรียนการสอนอย่างบูรณาการเพื่อการบริการ
วิชาการ) และเป้าประสงค์ที่ 2 ของยุทธศาสตร์ที่ 4 (พัฒนาให้เป็นองค์กรการเรียนรู้ (SCI_56_7.2_1.4) โดยมี
โครงการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ทั้งด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ 2555 (SCI_56_7.2_1.5) และแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2556 (SCI_56_7.2_1.6) ในประเด็น
ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_7.2_1.1
SCI_56_7.2_1.2
SCI_56_7.2_1.3
SCI_56_7.2_1.4
SCI_56_7.2_1.5
SCI_56_7.2_1.6
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รำยกำรหลักฐำน
ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณ ะกรร มการรั บ ผิ ด ชอบ งานการจั ด การความรู้ (Knowledge
Management) 206/2555
แผนการจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา 2556
สรุปการสารวจการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2556
ยุทธศาสตร์ 5 ปี ฉบับปรับปรุงปี 2555
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2555
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2556
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2. กำหนดบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่จะพัฒนำควำมรู้และทักษะด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและด้ำนกำรวิจัยอย่ำง
ชัดเจนตำมประเด็นควำมรู้ที่กำหนดในข้อ 1
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์ ได้กาหนดกลุ่มเป้าหมายที่พัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิต และด้าน
การวิจัยให้แก่คณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ (SCI_56_7.2_1.3)
ด้านการผลิตบัณฑิตประกอบด้วยโครงการดังต่อไปนี้
1. โครงการจัดความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม C.a.R. และ Euler เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย
2. โครงการเพิ่มพลังการศึกษาด้วยหนังสือธรรมะของพระอาจารย์ มิตซูโอะ คเวสโก
3. โครงการบริการวิชาการและแสดงผลงานนิสิตในงาน Bangkok Gems and Jewelry Fairs
4. โครงการการจัดการองค์ความรู้ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ประเด็นความรู้เรื่องอาหารว่างไทย “ขนมจีบ
ตัวนก”
5. โครงการสร้างและพัฒนาการจัดองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลวิชา SCI411 SCIENCE SEMINAR
6. โครงการการจัดการความรู้การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน ภาควิชาฟิสิกส์
7. โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เรื่องการใช้มัลติมิเตอร์
8. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “จะเขียนเอกสารประกอบการสอนหรือตารา ที่มีคุณภาพได้อย่างไร”
ด้านการวิจัยประกอบด้วยโครงการดังต่อไปนี้
1. โครงการส่ งเสริ มบรรยากาศทางการวิจัย ครั้งที่ 2 เรื่อง"หนทางสู่ ก ารเป็ น อาจารย์นั กวิจัยระดั บ
นานาชาติ”
2. โครงการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์ของนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
3. โครงการการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยด้วยฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อนาทุนทาง
วัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่า
4. โครงการการจัดการองค์ความรู้ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ การเขียนผลงานวิจัยลงวารสารในระดับ
นานาชาติ
5. โครงการสร้างและพัฒนาการจัดองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ
วิจัยของคณาจารย์ สาขาเคมีอินทรีย์
6. โครงการจัดการความรู้ เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่ง
ทุนภายในประเทศ”
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โดยโครงการทั้งหมดปรากฏอยู่ในแผนการจัด การความรู้ (SCI_56_7.2_1.2) และ สรุปการสารวจการจัดการ
ความรู้ ประจาปีการศึกษ 2556(SCI_56_7.2_1.3)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_7.2_1.2
SCI_56_7.2_1.3

รำยกำรหลักฐำน
แผนการจัดการความรู้ ประจาปีการศึกษา 2556
สรุปการสารวจการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2556

3. มีกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง (tacit knowledge)
เพื่อค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีตำมประเด็นควำมรู้ที่กำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำย
ที่กำหนด
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการแบ่งปั นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการจัดโครงการได้มีการเชิญวิทยากรที่มี
ประสบการณ์ตรง มาบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์ เพื่อนาสู่แนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) ในเรื่อง
“จะเขีย นเอกสารประกอบการสอนหรือตารา ที่มีคุณ ภาพได้อย่างไร” (SCI_56_7.2_3.1) โครงการจัดการ
ความรู้ เรื่ อง “การเขี ยนข้ อเสนอโครงการวิ จั ยเพื่ อขอรั บทุ นอุ ดหนุ นการวิ จั ยจากแหล่ งทุ นภายในประเทศ”
(SCI_56_7.2_3.2) โดยมีคณาจารย์และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจ (SCI_56_7.2_3.3)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_7.2_3.1
SCI_56_7.2_3.2
SCI_56_7.2_3.3

154

รำยกำรหลักฐำน
รายงานสรุปโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “จะเขียนเอกสารประกอบการสอนหรือ
ตารา ที่มีคุณภาพได้อย่างไร”
รายงานสรุ ปโครงการจั ดการความรู้ เรื่ อง “การเขี ยนข้ อเสนอโครงการวิ จั ยเพื่ อขอรั บ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายในประเทศ”
ใบเซ็นชื่อผู้เข้าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4. มีกำรรวบรวมควำมรู้ตำมประเด็นควำมรู้ที่กำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ
ที่เป็น แนวปฏิบัติ ที่ดี มำพั ฒ นำและจั ด เก็บอย่ำงเป็ น ระบบโดยเผยแพร่ออกมำเป็น ลำยลักษณ์ อักษร
(explicit knowledge)
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์ มี การรวมรวบประเด็ นความรู้ ที่ เป็ น แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ม าจัด เก็ บ อย่ างเป็ น ระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) ในปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์ได้มีแนว
ปฏิบัติที่ดีและได้เผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ของคณะ (SCI_56_7.2_4.7) เพื่อให้ คณาจารย์และผู้ สนใจได้ใช้ประโยชน์
และเป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อไป โดยเอกสารที่เผยแพร่มีดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง การรวบรวมความรู้การวิจัยในชั้นเรียน (SCI_56_7.2_4.1)
2. ขอปฏิบัติเกี่ยวกับการใหสัมมนาในรายวิชา SCI 411(SCI_56_7.2_4.2)
3. อาหารว่างไทย “ขนมจีบตัวนก” (ภาคคหกรรมศาสตร์) (SCI_56_7.2_4.3)
4. เอกสารแนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง “การจัดการความรู้: การเขียนบทความวิจัยสู่ วารสารระดับนานาชาติ ”
(SCI_56_7.2_4.4)
5. แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “จะเขียนเอกสารประกอบการสอนหรือ ต า ร า ที่ มี คุ ณ ภ า พ ได้ อ ย่ า ง ไ ร ”
(SCI_56_7.2_4.5)
6. แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับ ทุ นอุ ดหนุ นการวิ จั ยจากแหล่ งทุ น
ภายในประเทศ” (SCI_56_7.2_4.6)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_7.2_4.1
SCI_56_7.2_4.2
SCI_56_7.2_4.3
SCI_56_7.2_4.4
SCI_56_7.2_4.5
SCI_56_7.2_4.6
SCI_56_7.2_4.7

รำยกำรหลักฐำน
เอกสารแนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง การรวบรวมความรู้การวิจัยในชั้นเรียน (ภาควิชาฟิสิกส์)
ขอปฏิบัติเกี่ยวกับการใหสัมมนาในรายวิชา SCI 411 (ภาควิชาเคมี)
อาหารว่างไทย “ขนมจีบตัวนก” (ภาคคหกรรมศาสตร์)
เอกสารแนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง “การจัดการความรู้: การเขียนบทความวิจัยสู่ วารสารระดับ
นานาชาติ” (ภาควิชาชีววิทยา)
แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี เรื่ อ ง “จะเขี ย นเอกสารประกอบการสอนหรื อ ต าราที่ มี คุ ณ ภาพได้
อย่างไร”
แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
แหล่งทุนภายในประเทศ”
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ หน้า “การจัดการความรู้ (KM)”
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5.
มีกำรนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ในปีกำรศึกษำปัจจุบันหรือปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำที่เป็น
ลำย-ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจำกควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง (tacit
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ติดตามการนาความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรอบปีการศึกษาปัจจุบันที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยได้ติดตามการนาไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงของภาควิชา
ต่างๆ ดังนี้
1. ภาควิชาคณิตศาสตร์มีการนาความรู้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบัน (2556) มาปรับใช้ใน
การปฏิบั ติงานจริง ในการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย เช่น อ.ดร.สายัณ ห์ โสธะโร ได้นาความรู้ที่
รวบรวมจากการจัดการความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม C.a.R. และ Euler เพื่อการเรียนการสอนและการ
วิจัยไปใช้ในการทาปริญญานิพนธ์ร่วมกับนางสาวเกวลิน เสน่หา (นิสิตบัณฑิตศึกษา) เรื่องกิจกรรมการ
เรี ย นการสอนเรื่ อ งฟั ง ก์ ชั น โดยใช้ โ ปรแกรม C.a.R. ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4
(SCI_56_7.2_5.1)
2. บุคลากรของภาควิชาเคมี คือ คือ รศ.ดร. อภิญญา ชัยวิสุทธางกูร และ ดร.สุจิตรา ศรี สังข์ ได้มีการนา
ความรู้ จ ากการจัดการความรู้ เรื่อง การเขียน Manuscript เพื่ อตี พิมพ์ ในวารสารต่างประเทศ ที่
ด าเนิ น การในปี ก ารศึ ก ษาที่ ผ่ า นมา (ปี ก ารศึ ก ษา 2555) มาปรั บ ใช้ ใ นการ ปฏิ บั ติ ง านจริ ง
(SCI_56_7.2_5.2 และ SCI_56_7.2_5.3) และมีการนาความรู้จากการจัดการความรู้ ในปีการศึกษา
ปั จ จุ บั น (ปี ก ารศึ ก ษา 2556) เรื่ อ ง การจั ด การเรี ย นการสอนและการประเมิ น ผลวิ ช า SCI411
SCIENCE SEMINAR มาใช้ในภาคเรียนที่ 2/2556 (SCI_56_7.2_5.4)
3. ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มีการนาความรู้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันที่เป็นลายลักษณ์
อักษรมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง ในการผลิตบัณฑิตพบว่า มีบุคลากรได้นาความรู้หรือแนวปฏิบัติ
ที่ดีที่รวบรวมจากการจัดการความรู้เรื่องอาหารว่างไทย “ขนมจีบตัวนก” จัด ณ วันที่ 30 มกราคม
2557 โดยอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการนาความรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มเติม ฝึก
ปฏิบัติการ ในรายวิชา คส 312 การจัดการบริการอาหารในสถาบัน นิสิตฝึกปฏิบัติการขนมจีบตัวนก
เสริมแคลเซียมและการใช้สีธรรมชาติเสริมลงในแป้งทาขนมจีบ เพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ
(SCI_56_7.2_5.5)
4. ภาควิช าชีว วิท ยามีก ารน าความรู้ จากการจัด การความรู้ในปี ก ารศึก ษาที่ ผ่ านมามาปรับ ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน จริงในการผลิตบัณฑิต คือ จากการจัดการความรู้เรื่อง “การอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้
สาหรับ อาจารย์ นิ เทศก์วิช าเฉพาะ ด้านการนิเทศการสอน ด้านการวัดและประเมินผล และด้าน
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จิตวิทยาความเป็นครู” ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์พบว่ามีอาจารย์ได้นาความรู้จากโครงการดังกล่าว
ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงใน การนิเทศการสอน โดยได้แนะนาให้นิสิตปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน ส่งผล
ให้ งานวิ จั ย มี คุ ณ ภาพมากขึ้ น (SCI_56_7.2_5.6) ด้ านงานวิ จั ย จากโครงการส่ งเสริ ม บรรยากาศ
ทางการวิจัย ครั้งที่ 1 การเสวนา เรื่อง “ทาอยางไรจึงจะวิจัยได้สาเร็จ” นั้น มีอาจารย์ในภาควิชาได้
น าขอเสนอแนะจากการจั ด การความรู้ ดั งกล่ า ว ในเรื่อ งการเขี ย นข้ อ เสนอโครงการวิจั ย เพื่ อ ขอ
งบประมาณจากแหล่ งทุ น ภายนอก แล้ ว ท าให้ ได้ รั บ ทุ น วิ จั ย จากคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
(SCI_56_7.2_5.7) และจากโครงการ เรื่อง “ความปลอดภั ยในห้ องปฏิ บัติ การ และระบบบริห าร
จัดการของเสี ย ” ทางภาควิช าได้ดาเนินการจัดเวรในการดูแลรักษาอุปกรณ์ ทางด้านวิทยาศาสตร์
โดยเฉพาะอุป กรณที่เสี่ ย งต่อการเกิดอันตราย เช่น หม้อนึ่งความดันไอ ตู้อบเครื่องแกว ซึ่งต้องให้
อุณหภูมิสูง เป็นต้น (SCI_56_7.2_5.8)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_7.2_5.1
SCI_56_7.2_5.2
SCI_56_7.2_5.3
SCI_56_7.2_5.4
SCI_56_7.2_5.5
SCI_56_7.2_5.6
SCI_56_7.2_5.7
SCI_56_7.2_5.8

รำยกำรหลักฐำน
ปริญญานิพนธ์ร่วมกับนางสาวเกวลิน เสน่หา (นิสิตบัณฑิตศึกษา) เรื่องกิจกรรมการเรียน
การสอนเรื่องฟังก์ชัน โดยใช้โปรแกรม C.a.R. สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Manuscript ที่ได้จ ากการจัดการความรู้ เรื่ อง การเขียน Manuscript เพื่อตีพิมพ์ ใน
วารสารต่างประเทศ ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ยืนยันการส่ง Manuscript เพื่อตีพิมพ์
ประมวลการสอนรายวิชาSCI411 SCIENCE SEMINAR ภาคเรียนที่ 2/2556
ป ระม วล การส อ น รายวิ ช า ค ส 312 ก ารจั ด การบ ริ ก ารอ าห ารใน สถาบั น
ภาคเรียนที่ 2/2556
การนิเทศการสอนให้นิสิตปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน ส่งผลให้งานวิจัยมีคุณภาพมากขึ้น
สัญญารับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ของอาจารย์สุขุมาภรณ์ สุขขุม
การดาเนินการจัดเวรในการดูแลรักษาอุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีที่แล้ว
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร
5 ข้อ
5 ข้อ
5 คะแนน

บรรลุเป้ำหมำย


ผลกำรประเมินตนเองปีนี้
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร
5 ข้อ
5 ข้อ

บรรลุเป้ำหมำย
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คะแนนกำรประเมินตนเอง
5 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 7.4 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
กำรคิดรอบปี : ปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
ผู้รำยงำนผล : รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

เบอร์โทรศัพท์: 18405
เบอร์โทรศัพท์: 18405

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ผลกำรดำเนินกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำน : ข้อ
1. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีผู้บริหำรระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถำบันร่วมเป็นคณะกรรมกำรหรือคณะทำงำน
ผลกำรดำเนินกำร
คณ ะวิ ท ยาศาสตร์ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณ ะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ตามค าสั่ ง ที่ 10/2556
ซึ่งประกอบด้ว ยคณบดีคณะวิท ยาศาสตร์ (เป็ น ประธาน) รองคณบดี ผู้ ช่วยคณบดี หั วหน้ าภาควิช า และ
เลขานุการคณะ(SCI_56_7.4_1.1) มีความรับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อทาหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย วางแผน
และติดตามระบบบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร์ และคณะอนุกรรมการดาเนินการบริหารความเสี่ยง
ตามคาสั่งที่10/2556 ซึ่งประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายบริหาร(เป็นประธาน) คณาจารย์ภาควิชาและบุคลากร
สานักงานคณบดี เป็นกรรมการ (SCI_56_7.4_1.2)มีหน้าที่ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง ดาเนินการควบคุม
ติดตามและรายงานการดาเนินการความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงานการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (SCI_56_7.4_1.3)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_7.4_1.1
SCI_56_7.4_1.2
SCI_56_7.4_1.3

รำยกำรหลักฐำน
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดาเนินการบริหารความเสี่ยง
แผนดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
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2. มีกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงอย่ำงน้อย 3 ด้ำน ตำมบริบทของ
สถำบัน ตัวอย่ำงเช่น
- ควำมเสี่ยงด้ำนทรัพยำกร (กำรเงิน งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำรสถำนที่)
- ควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถำบัน
- ควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน เช่น ควำมเสี่ยงของกระบวนกำรบริหำรหลักสูตร กำรบริหำรงำนวิจัย
ระบบงำน ระบบประกันคุณภำพ
- ควำมเสี่ยงด้ำนบุคลำกรและควำมเสี่ยงด้ำนธรรมำภิบำล โดยเฉพำะจรรยำบรรณของอำจำรย์และ
บุคลำกร
- ควำมเสี่ยงจำกเหตุกำรณ์ภำยนอก
- อื่นๆ ตำมบริบทของสถำบัน
ผลกำรดำเนินกำร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร์มีประชุมร่วมกันในครั้งที่ 2/2556 วันที่
18มกราคม 2556วาระที่ 4.1 โดยได้มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผล
กระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารการศึกษา
โดยครอบคลุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้ านความปลอดภัยและด้าน
การเบิกจ่ายงบประมาณ(SCI_56_7.4_2.1)
1. ด้ำนกำรผลิตบัณฑิตมีความเสี่ยงในประเด็น
1.1 จานวนอาจารย์ไม่พอเพียงต่อภาระงานที่รับผิดชอบ
1.2 จานวนนิสิตไม่เป็นไปตามแผน
1.3 นิสิตที่รับเข้ามาไม่มีคุณภาพ
1.4 อุปกรณ์การเรียนการสอนไม่เพียงพอ
2.ด้ำนกำรวิจัยมีความเสี่ยงในประเด็น
2.1 จานวนเงินสาหรับทาวิจัยมีต่ากว่าเกณฑ์ที่ สกอ กาหนด
3.ด้ำนควำมปลอดภัยมีความเสี่ยงในประเด็น
3.1 ความไม่ปลอดภัยจากอาคารมีร้อยร้าว
4.ด้ำนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณมีความเสี่ยงในประเด็น
4.1 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
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รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_7.4_2.1

รำยกำรหลักฐำน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 18มกราคม
2556

3. มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยงและจัดลำดับควำมเสี่ยงที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ในข้อ 2
ผลกำรดำเนินกำร
จากการประชุมคณะกรรมการบริห ารความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร์ในครั้งที่ 2/2556 วันที่ 18
มกราคม 2556วาระที่ 4.1 (SCI_56_7.4_2.1) ได้มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและมีการ
จัดลาดับความเสี่ยงที่ได้วิเคราะห์ในข้อ 2 และได้จัดลาดับความสาคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากมิติ ของ
โอกาส และผลกระทบ พบว่า ความเสี่ยงด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย และด้านการเบิกจ่ายงบประมาณมี
ความเสี่ยงสูงมากดังนี้(SCI_56_7.4_3.1)
1. ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต
1.1 จานวนอาจารย์ไม่เพียงพอต่อภาระงานที่รับผิดชอบ
1.2 จานวนนิสิตไม่เป็นไปตามแผน
1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อจานวนนิสิต
2. ด้ำนกำรวิจัย
2.1 จานวนทุนที่ใช้ทางานวิจัยน้อยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ.
3. ด้ำนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
3.1 การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_7.4_2.1
SCI_56_7.4_3.1

รำยกำรหลักฐำน
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 18มกราคม
2556
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556
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4. มีกำรจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่มีระดับควำมเสี่ยงสูง และดำเนินกำรตำมแผน
ผลกำรดำเนินกำร
คณ ะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งคณ ะวิ ท ยาศาสตร์ มี ก ารจั ด ท าแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง
(SCI_56_7.4_3.1) เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร์ และมีการติดตามผลการ
ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้าน
ด้านการผลิตบัณฑิตประเด็นจานวนอาจารย์ไม่เพียงพอต่อภาระงานที่รับผิดชอบ คณะวิทยาศาสตร์ได้
เสนอมหาวิทยาลัยขออัตราทดแทนอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการและเสนอแผนอัตรากาลังเพื่อรองรับการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานและการศึกษาบัณฑิตศึกษา (SCI_56_7.4_4.1)
ด้านการผลิตบัณฑิตประเด็นจานวนนิสิตไม่เป็นไปตามแผน คณะมีก ารโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และ โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
(Premium) ตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ระยะที่ 3 ในรูป แบบโพสเตอร์ และแผ่ น พับ (SCI_56_7.4_4.2)มีการปรับ ปรุงเว็บไซต์ของคณะให้ มีข้อมู ล
วิชาชีพของแต่ละภาควิชา (SCI_56_7.4_4.3)
ด้านการผลิตบั ณฑิตประเด็นครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อจานวนนิสิ ต
คณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอของบประมาณรายได้ปี พ.ศ. 2558 สาหรับครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการเรียนการ
สอน (SCI_56_7.4_4.4)
ด้านการวิจั ย ประเด็นจ านวนทุน ที่ใช้ทางานวิจัยน้อยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. คณะวิทยาศาสตร์ได้
ส่งเสริมและกระตุ้น ให้ อาจารย์ในคณะ ทางานวิจัยด้านต่างๆ โดยส่ งเสริมและประชาสั มพันธ์ทุนวิจัยจาก
ภายนอกผ่านเว็บไซต์ (SCI_56_7.4_4.5)
ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ประเด็นการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย (SCI_56_7.4_4.6) จัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (SCI_56_7.4_4.7) และนาเสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะทราบทุกเดือน
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_7.4_3.1
SCI_56_7.4_4.1
SCI_56_7.4_4.2

SCI_56_7.4_4.3
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รำยกำรหลักฐำน
แผนบริหารความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556
อัตราทดแทนอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ และ แผนอัตรากาลังเพื่อรองรับการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานและการศึกษาบัณฑิตศึกษา
โพสเตอร์ และแผ่ น พั บ จากโครงการประชาสั ม พั น ธ์ห ลั ก สู ตรการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต
(Premium) ตามโครงการส่ ง เสริ ม การผลิ ต ครู ที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทางด้ า น
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะที่ 3
การปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะให้มีข้อมูลวิชาชีพของแต่ละภาควิชา
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รหัสหลักฐำน
SCI_56_7.4_4.4
SCI_56_7.4_4.5
SCI_56_7.4_4.6
SCI_56_7.4_4.7

รำยกำรหลักฐำน
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2557
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากภายนอก
คณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

5. มีกำรติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผน และรำยงำนต่อสภำสถำบันเพื่อพิจำรณำอย่ำงน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
ผลกำรดำเนินกำร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาศาสตร์ มีการประชุมติดตามผลการดาเนินงานด้านบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อกากับให้มีการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและจัดทารายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง และประเมินผลความสาเร็จ ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข ข้อเสนอแนะในการ
ปรับ ปรุงแผนการดาเนิ น งาน และรายงานต่อคณะกรรมการประจาคณะในการประชุม วาระพิ เศษ ครั้งที่
5/2556 เมื่ อ วั น ที่ 30 เมษายน 2556 วาระที่ 4.2 (SCI_56_7.4_5.1) และการประชุ ม วาระพิ เศษ ครั้ งที่
9/2556 วั น ที่ 25 กั น ยายน2556 วาระที่ 4.5 (SCI_56_7.4_5.2) และได้ รายงานการประเมิ น ผลและการ
ปรั บ ปรุ ง การควบคุ ม ภายในรอบ 6 เดื อ น(SCI_56_7.4_5.3) และรอบ 12 เดื อ น(SCI_56_7.4_5.4) ให้
มหาวิทยาลัยทราบ
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
รำยกำรหลักฐำน
SCI_56_7.4_5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 5/2556
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556
SCI_56_7.4_5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 9/2556
เมื่อวันที่ 25กันยายน2556
SCI_56_7.4_5.3 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 รอบ 6 เดือน
SCI_56_7.4_5.4 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 รอบ 12 เดือน
SCI_56_7.4_5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 5/2556
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556
SCI_56_7.4_5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 9/2556
เมื่อวันที่ 25กันยายน2556
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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6. มีกำรนำผลกำรประเมิน และข้อเสนอแนะจำกสภำสถำบันไปใช้ในกำรปรับแผนหรือวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
ในรอบปีถัดไป
ผลกำรดำเนินกำร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาศาสตร์ มีการนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9/2556 วันที่ 25 กันยายน 2556 ในเรื่องของประเด็นความ
เสี่ ย งที่ ยั ง เหลื อ อยู่ ไ ปใช้ ใ นการปรั บ แผนหรื อ วิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งในรอบปี ถั ด ไป (SCI_56_7.4_5.2)
โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาศาสตร์ พิจารณาระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังการจัดการ
ความเสี่ยงแล้วคือ
1.ด้านการผลิตบัณฑิต ประเด็น จานวนนิสิตแรกรับของระดับบัณฑิตศึกษา ไม่เป็นไปตามแผนการรับ
ของหลักสูตร
2.ด้านการวิจัย ประเด็น จาานวนเงินทุนวิจัต่ออาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนด
3. ด้านความปลอดภัย ประเด็น อาคาร 10 และ อาคาร 19 มีรอยร้าว
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_7.4_5.2

รำยกำรหลักฐำน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 9/2556
เมื่อวันที่ 25กันยายน2556

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีที่แล้ว
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร
6 ข้อ
6 ข้อ
5 คะแนน
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร
6 ข้อ
6 ข้อ
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คะแนนกำรประเมินตนเอง
5 คะแนน

บรรลุเป้ำหมำย


บรรลุเป้ำหมำย
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องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ
ตัวบ่งชี้ สกอ. 8.1 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้รำยงำนผล : รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

เบอร์โทรศัพท์: 18401
เบอร์โทรศัพท์: 18403

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ผลกำรดำเนินกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำน : ข้อ
1. มีแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถำบัน
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (พ.ศ. 2554 - 2557) (SCI_56_8.1_1.1) ซึ่งเป็น
แผนระยะ 4 ปี รองรั บแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้แผนกลยุทธ์ของคณะสามารถดาเนินการได้
บรรลุ เป้ าหมายที่ วางไว้ โดยในแผนกลยุ ทธ์ทางการเงินนั้นได้แสดงถึงแผนทรัพยากรทางการเงินของคณะ
แนวทางในการจั ด หาทรั พ ยากรด้ านการเงิน แนวทางการพิ จารณาจั ดการงบประมาณ และการประเมิ น
ทรั พ ยากรที่ต้ อ งจั ดหาส าหรั บ การดาเนิ น การตามแผนกลยุท ธ์ ในแผนกลยุท ธ์นี้ ยังได้แ สดงถึงตั วชี้ วัดและ
เป้าหมายการดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับการเงินจากแผนกลยุทธ์ของคณะ ซึ่งจะส่งผลให้การดาเนินงาน
ทางด้านต่าง ๆ ของแผนกลยุทธ์ของคณะสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ โดยสอดคล้องกับ ตามยุทธศาสตร์ 5 ปี
คณะวิทยาศาสตร์ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2557) ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2555 (SCI_56_8.1_1.2) และให้
มี ก ารติ ด ตามงบประมาณและการด าเนิ น งานตามแผนกลยุ ท ธ์ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น และน าเสนอ
คณะกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2556 (SCI_56_8.1_1.3)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_8.1_1.1
SCI_56_8.1_1.2

รำยกำรหลักฐำน
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (พ.ศ. 2554 - 2557)
ยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะวิทยาศาสตร์ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2557)
ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2555
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รหัสหลักฐำน
SCI_56_8.1_1.3

รำยกำรหลักฐำน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2556 วาระที่ 4.3

2. มีแนวทำงจัดหำทรัพยำกรทำงด้ำนกำรเงิน หลักเกณฑ์กำรจัดสรร และกำรวำงแผนกำรใช้เงินอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์ มีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน ตามแนวทางที่แสดงไว้ในแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน โดยเฉพาะในส่วนของการรับนิสิตนั้น คณะกรรมการประจาคณะจะควบคุมดูแลให้เป็นไปตามแผน
รับที่เต็มกาลังประสิทธิภาพและมีคุณภาพ โดยมีการรับนิสิตทั้งจากโรงเรียนในเครือข่าย จากการสอบตรง และ
จากการสอบ Admission กลาง ในรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5/2556
(SCI_56_8.1_2.1) ในส่วนของการจัดสรรงบประมาณและการวางแผนการใช้เงินนั้น คณะวิทยาศาสตร์ โดย
คณะกรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนาตามคาสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 2/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย
วางแผนและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ (SCI_56_8.1_2.2) มีการจัดสรรเงินงบประมาณอย่างชัดเจนโปร่งใส
โดยเบื้องต้นมีการประเมินค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานในส่วนกลางเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย
และงานอื่น ๆ ตามพันธกิจ เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่ าจ้างพนักงาน (เงินรายได้) ค่าดูแลระบบต่าง ๆ เช่น ปั๊ม
น้า ลิฟท์ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น จากนั้นจึงจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ ตามพันธกิจ ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้การดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของคณะให้บรรลุเป้าหมาย
ตามบั น ทึก แจ้ งการจั ดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 (SCI_56_8.1_2.3) และ
งบประมาณที่ ได้ รั บ จั ด สรรประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 (SCI_56_8.1_2.4) นอกจากนี้ มี ก ารแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการวิเคราะห์ งบประมาณ ตามคาสั่ งคณะวิท ยาศาสตร์ที่ 1/2556 เรื่อ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการ
วิเคราะห์งบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์ (SCI_56_8.1_2.5) เพื่อทาหน้าที่พิจารณาในจัดลาดับครุภัณฑ์ของแต่
ละหน่วยงานตามความเหมาะสมและความจาเป็นเร่งด่วน เพื่อให้สามารถใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
และรองรับภาระงานของแต่ละหน่วยงานตามความเหมาะสม ดังแสดงในรายงานการประชุมครั้งที่ 1/255 5
เรื่องการจัดลาดับความสาคัญของครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2557 (SCI_56_8.1_2.6)
ในส่วนของการใช้งบประมาณนั้นจะมีการกาหนดจานวนการใช้และระยะเวลา และมีการตรวจ ติดตามการใช้
งบประมาณโดยคณะกรรมการติดตามการใช้งบประมาณ ซึ่งแต่งตั้งตามคาสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 310/2555
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการใช้งบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์ (SCI_56_8.1_2.7) ให้เป็นไปตามแผน และ
รายงานต่อคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ทุกเดือนในรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
วิ ท ยาศาสตร์ ครั้ ง ที่ 3/2556 วาระที่ 4.8 ครั้ งที่ 5/2556 วาระที่ 4.8 และ ครั้ ง ที่ 7/2556 วาระที่ 4.6
(SCI_56_8.1_2.8)
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รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_8.1_2.1
SCI_56_8.1_2.2
SCI_56_8.1_2.3
SCI_56_8.1_2.4
SCI_56_8.1_2.5
SCI_56_8.1_2.6
SCI_56_8.1_2.7
SCI_56_8.1_2.8

รำยกำรหลักฐำน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 22
พฤษภาคม 2556 วาระที่ 1.1.1 และ 1.1.3
คาสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 2/2556 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์
บันทึกแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
คาสั่ งคณะวิท ยาศาสตร์ที่ 1/2556 เรื่อ งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ งบประมาณ
คณะวิทยาศาสตร์
รายงานการประชุมเรื่องการจัดล าดับ ความส าคั ญ ของครุภั ณ ฑ์ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ 2557
คาสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 310/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการใช้งบประมาณ
คณะวิทยาศาสตร์
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 วาระที่ 4.8
ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 วาระที่ 4.8 และ
ครั้งที่ 7/2556 วันที่ 24 กรกฎาคม 2556 วาระที่ 4.6

3. มีงบประมำณประจ ำปี ที่ ส อดคล้อ งกับ แผนปฏิ บั ติก ำรในแต่ ล ะพั น ธกิ จและกำรพั ฒ นำสถำบั น และ
บุคลำกร
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์ได้รับงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ตามพันธกิจ
และการพัฒนาหน่วยงานและบุคลากร โดยมีการจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานในการปฏิบัติงานตามพันธกิจ
ต่าง ๆ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (SCI_56_8.1_3.1) ซึ่งเป็นไป
ตามแผนกลยุทธ์ของคณะ ตามความจาเป็นของแต่ละพันธกิจของหน่วยงาน รวมทั้งมีการจัดสรรงบประมาณ
สาหรับการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒ นาบุคลากรและการจัดการความรู้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553 - 2557)
(SCI_56_8.1_3.2) สาหรับการพัฒนาบุคลากร
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_8.1_3.1
SCI_56_8.1_3.2

รำยกำรหลักฐำน
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
แผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2553 - 2557)
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4. มีกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเป็นระบบ และรำยงำนต่อสภำสถำบันอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
แต่ ง ตั้ ง ตามค าสั่ ง คณะวิ ท ยาศาสตร์ ที่ 310/2555แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตามการใช้ ง บประมาณ
คณะวิ ท ยาศาสตร์ (SCI_56_8.1_2.7) และรายงานการใช้ จ่ า ยเงิน งบประมาณต่ อ คณะกรรมการประจ า
คณะวิท ยาศาสตร์ เป็ น ประจ า ตามในรายงานการประชุ ม คณะกรรมการประจาคณะวิท ยาศาสตร์ ครั้งที่
3/2556 วาระที่ 4.8 ครั้ ง ที่ 5/2556 วาระที่ 4.8 และครั้ ง ที่ 7/2556 ว าระที่ 4.6 (SCI_56_8.1_2.8)
นอกจากนี้ ยังมีการจัดทารายงานฐานะการเงินทดรองจ่ายเบิกจากกองคลัง (SCI_56_8.1_4.1) ที่ประกอบด้วย
งบรายรับ-รายจ่าย และงบแสดงฐานะการเงินอย่างเป็นระบบ เพื่อจะได้ทราบถึงสถานะการเงิน รายรับและ
รายจ่ า ยของคณะ และน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพื่ อ ให้ ค วามเห็ น ชอบในรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5/2556 วาระที่ 4.8 (SCI_56_8.1_4.2) ทั้งนี้ในส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย มีกองคลังเป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมและจัดทารายงานทางการเงินต่อสภามหาวิทยาลัย
ปีละ 2 ครั้ง
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_8.1_2.7
SCI_56_8.1_2.8

SCI_56_8.1_4.1
SCI_56_8.1_4.2
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รำยกำรหลักฐำน
คาสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 310/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการใช้งบประมาณ
คณะวิทยาศาสตร์
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 วาระที่ 4.8
ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 วาระที่ 4.8 และ
ครั้งที่ 7/2556 วันที่ 24 กรกฎาคม 2556 วาระที่ 4.6
รายงานฐานะการเงินทดรองจ่ายเบิกจากกองคลัง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 วาระที่ 4.8
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5. มีกำรนำข้อมูลทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย และวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงินและควำมมั่นคง
ของสถำบันอย่ำงต่อเนื่อง
ผลกำรดำเนินกำร
คณะกรรมการประจ าคณะรับ ทราบและพิจารณาผลการใช้เงินตามแผนตามที่กาหนดและจานวน
งบประมาณเหลือจ่ายในแต่ละแผนจากรายงานทางการเงิน และผู้บริหารมีการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
ของคณะวิ ท ยาศาสตร์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ปรากฏเป็ น วาระพิ จ ารณาในการประชุ ม คณะกรรมการประจ า
คณะวิทยาศาสตร์ ในรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2556 วาระที่ 4.8
ครั้งที่ 5/2556 วาระที่ 4.8 และครั้งที่ 7/2556 วาระที่ 4.6 (SCI_56_8.1_2.8)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_8.1_2.8

รำยกำรหลักฐำน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 27 มีนาคม 2556 วาระที่ 4.8
ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 วาระที่ 4.8
และครั้งที่ 7/2556 วันที่ 24 กรกฎาคม 2556 วาระที่ 4.6

6. มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและภำยนอก ทำหน้ำที่ตรวจ ติดตำมกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมระเบียบและ
กฎเกณฑ์ที่สถำบันกำหนด
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์ มีการดาเนินการให้มีการตรวจสอบภายในและภายนอกตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด โดยในปีงบประมาณ 2556 มีผู้ตรวจสอบภายในจากมหาวิทยาลัย เข้าตรวจสอบติดตาม
ตามบันทึกการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 (SCI_56_8.1_6.1) นอกจากนั้นผู้ตรวจสอบภายนอก (สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน) ได้มีการตรวจสอบ
การเบิ กจ่ ายเงิน ของคณะวิท ยาศาสตร์ ในภาพรวมของมหาวิทยาลั ย ปีล ะ 1 ครั้ง ในกรณี ที่ พ บปั ญ หาการ
เบิกจ่ายของคณะวิทยาศาสตร์ จึงจะขอข้อมูลจากคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อทาการตรวจสอบต่อไป
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_8.1_6.1

รำยกำรหลักฐำน
บันทึกการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 จากหน่วยตรวจสอบภายใน ของมหาวิทยาลัย
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7. ผู้บริหำรระดั บสูงมีกำรติ ดตำมผลกำรใช้เงิน ให้เป็น ไปตำมเป้ำหมำย และน ำข้อมูลจำกรำยงำนทำง
กำรเงินไปใช้ในกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจ
ผลกำรดำเนินกำร
คณบดีและกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ดาเนินการติดตามการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผน
โดยผ่านคณะกรรมการติดตามการใช้งบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์ และจะต้องรายงานการใช้งบประมาณ
ในแต่ละเดือน รวมทั้งผลการจัดซื้อจั ดจ้างต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะทุกเดือน ในรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2556 วาระที่ 4.8 ครั้งที่ 5/2556 วาระที่ 4.8 และ
ครั้งที่ 7/2556 วาระที่ 4.6 (SCI_56_8.1_2.8) เพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ มีการ
ติดตามการดาเนินการโครงการต่าง ๆ ทั้งทางด้านงบประมาณที่ได้รับและระยะเวลาดาเนินการ เพื่อให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการประจาปีของคณะวิทยาศาสตร์ ดังแสดงในรายงานสรุปการติดตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์
5 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (SCI_56_8.1_7.1) มีการนาข้อมูลการใช้เงินมาใช้ในการวางแผนและ
ตัดสินใจในการบริหารงาน ดังแสดงในรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (SCI_56_8.1_7.2) และรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจาปี
งบประมาณ 2556 (SCI_56_8.1_7.3) เพื่อให้ การดาเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะวิทยาศาสตร์
สาเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_8.1_2.8

SCI_56_8.1_7.1
SCI_56_8.1_7.2
SCI_56_8.1_7.3
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รำยกำรหลักฐำน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 27 มีนาคม 2556 วาระที่ 4.8
ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 วาระที่ 4.8 และ
ครั้งที่ 7/2556 วันที่ 24 กรกฎาคม 2556 วาระที่ 4.6
รายงานสรุปการติดตามตัวชี้วัดแผนยุทศาสตร์ 5 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีที่แล้ว
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร
7 ข้อ
7 ข้อ
5 คะแนน

บรรลุเป้ำหมำย


ผลกำรประเมินตนเองปีนี้
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร
7 ข้อ
7 ข้อ

บรรลุเป้ำหมำย


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คะแนนกำรประเมินตนเอง
5 คะแนน
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ
ตัวบ่งชี้ สกอ. 9.1 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ :รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
ผู้รำยงำนผล :รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

เบอร์โทรศัพท์: 18614
เบอร์โทรศัพท์: 18614

คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ 4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 7 หรือ 8 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
9 ข้อ

ผลกำรดำเนินกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำน : ข้อ
1. มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่เหมำะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนำกำร
ของสถำบัน ตั้งแต่ระดับภำควิชำหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ และดำเนินกำรตำมระบบที่กำหนด
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิ ท ยาศาสตร์ ได้ ก าหนดระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน โดยมี
คณะกรรมการประจ าคณะ ทาหน้ าที่เป็ น คณะกรรมการประกันคุณ ภาพการศึกษา ระดับคณะ ได้กาหนด
นโยบาย กลยุ ท ธ์ และแผนด าเนิ น การ และก ากั บ ดู แ ลระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ซึ่งจะทาหน้าที่ประสานงานด้านการประกันคุณภาพ
ระหว่ า งภาควิ ช ากั บ คณ ะ เพื่ อ ให้ ด าเนิ น การตามนโยบายที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ( SCI_56_9.1_1.1 และ
SCI_56_9.1_1.2) ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ระดับภาควิชา และสานักงานคณบดี
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ได้ดาเนินการจัดทาแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา (SCI_56_9.1_1.3) มีการจัดทาคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะและภาควิชา รวมทั้งสานักงานคณบดี โดยได้ระบุระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะที่มีความสอดคล้องกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
(SCI_56_9.1_1.4) นอกจากนี้ คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ยังเป็นกลไกที่ส าคัญในการควบคุม
คุณ ภาพภายใน โดยมีการรายงานผลการประเมินคุณ ภาพภายในต่อที่ประชุมในวาระเพื่อพิจารณา และที่
ประชุ ม ก าหนดให้ ค ณะจั ด ท าแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาจากผลการประเมิ น ฯ รวมทั้ งติ ด ตามผลการ
ดาเนินการในด้านต่าง ๆ (SCI_56_9.1_1.5 และ SCI_56_9.1_1.6)
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รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_9.1_1.1
SCI_56_9.1_1.2
SCI_56_9.1_1.3
SCI_56_9.1_1.4

SCI_56_9.1_1.5
SCI_56_9.1_1.6

รำยกำรหลักฐำน
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาและคณะอนุกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2556
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2555
แผนการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุนการวิชาการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ วาระรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ครั้งที่ 4 /2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ วาระแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ครัง้ ที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556

2. มีกำรกำหนดนโยบำยและให้ควำมสำคัญเรื่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน โดยคณะกรรมกำร
ระดับนโยบำยและผู้บริหำรสูงสุดของสถำบัน
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์ ให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีการกาหนดนโยบาย
(SCI_56_9.1_2.1) และแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (SCI_56_9.1_2.2) เพื่อ
ด าเนิ น การงานด้ านประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา แผนการ
ด าเนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา จั ด ท าคู่ มื อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา คณะวิ ท ยาศ าสตร์
(SCI_56_9.1_2.3) และดาเนินการในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามาใช้เป็น
ส่ ว นหนึ่ งของกระบวนการบริ ห ารการศึ ก ษาที่ ด าเนิ น การเป็ น ประจ า โดยใช้ ห ลั ก PDCA และก ากั บ การ
ดาเนินงานสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_9.1_2.1
SCI_56_9.1_2.2

รำยกำรหลักฐำน
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาและคณะอนุกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2556
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รหัสหลักฐำน
SCI_56_9.1_1.4

รำยกำรหลักฐำน
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานสนับสนุนการวิชาการ

3. มีกำรกำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตำมอัตลักษณ์ของสถำบัน
ผลกำรดำเนินกำร
คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ ตาม
นโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง อั ต ลั ก ษณ์ ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ จ ะสอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และ
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 เป้าประสงค์ที่ 4) ของคณะวิทยาศาสตร์ โดยเป็นการวัดคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ทางผลผลิตของนิสิต ตามที่แสดงในเกณฑ์การประเมินในตัวบ่งชี้ที่ 10.2 คือร้อยละของนิสิตที่
ได้รับ ประกาศเกีย รติคุณ ยกย่องในด้านวิช าการ หรือวิช าชีพด้านวิทยาศาสตร์ ในระดับชาติห รือนานาชาติ
(SCI_56_9.1_3.1)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_9.1_3.1

รำยกำรหลักฐำน
เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ที่ 10.2 อัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์

4. มีกำรดำเนินงำนด้ ำนกำรประกัน คุณ ภำพกำรศึกษำภำยในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) กำรควบคุม
ติด ตำมกำรด ำเนิน งำน และประเมิน คุณ ภำพ 2) กำรจัดทำรำยงำนประจำปีที่เป็ น รำยงำนประเมิ น
คุณ ภำพเสนอต่อสภำสถำบันและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำตำมกำหนดเวลำ โดยเป็น
รำยงำนที่มีข้อมูลครบถ้วนตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำกำหนดใน CHE QA Online
และ 3) กำรนำผลกำรประเมินคุณภำพไปทำแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำบัน
ผลกำรดำเนินกำร
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มีการประชุมเพื่อกาหนดแผนดาเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (SCI_56_9.1_4.1) กาหนดผู้รับผิดชอบ และกาหนดเป้าหมายในการดาเนินงานของ
แต่ ล ะตั ว บ่ งชี้ (SCI_56_9.1_4.2) และเสนอคณะกรรมการประจ าคณะพิ จ ารณารับ รองให้ ค วามเห็ น ชอบ
(SCI_56_9.1_4.3) มีการจั ดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา 2555 และนาข้อมู ล
ป้ อ นเข้ า สู่ ร ะบบ CHE QA online (SCI_56_9.1_4.4) นอกจากนี้ ยั ง ได้ น าผลการประเมิ น เสนอต่ อ
คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 และ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อ
วันที่ 22 มกราคม 2557 เพื่อจัดทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ต่อไป (SCI_56_9.1_4.5
และ SCI_56_9.1_4.6)
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รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_9.1_4.1
SCI_56_9.1_4.2
SCI_56_9.1_4.3
SCI_56_9.1_4.4
SCI_56_9.1_4.5
SCI_56_9.1_4.6

รำยกำรหลักฐำน
แผนการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
ตารางผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้
รายงานการประชุ มคณ ะกรรมการประจ าคณ ะวิ ทยาศาสตร์ ครั้ ง ที่ 6/2556
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556
หน้าจอ CHE QA Online system
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ วาระแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2556

5. มีกำรนำผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในมำปรับปรุงกำรทำงำน และส่งผลให้มีกำรพัฒนำผล
กำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์ มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจากปีที่ผ่านมา ใช้ในการปรับปรุง
การทางาน (SCI_56_9.1_5.1 ถึง SCI_56_9.1_5.3) และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดาเนินงานตามตัวชี้ของ
แผนกลยุทธ์ จานวน 37 ตัวบ่งชี้ บรรลุจานวน 33 ตัวบ่งชี้ (SCI_56_9.1_5.4)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_9.1_5.1
SCI_56_9.1_5.2
SCI_56_9.1_5.3
SCI_56_9.1_5.4

รำยกำรหลักฐำน
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของคณะวิทยาศาสตร์ (AS3) ประจาปีการศึกษา 2555
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2556
รายงานสรุปผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
รายงานสรุปการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์และ
แผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2556
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6. มีระบบสำรสนเทศที่ ให้ ข้ อมู ลสนั บสนุ นกำรประกันคุ ณ ภำพกำรศึ กษำภำยในครบทั้ ง 9 องค์ประกอบ
คุณภำพ
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์ มีการนาระบบสารสนเทศมาใช้ในงานประกันคุณภาพ เช่น การรวบรวมและจัดเก็บ
ข้อมูล โดยใช้ Google Drive Application (SCI_56_9.1_6.1) การประชาพิจารณ์ ออนไลน์ โดยใช้ Google
form (SCI_56_9.1_6.2) ผ่านเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ (SCI_56_9.1_6.3) ซึ่งสนับสนุนงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายทุกองค์ประกอบคุณภาพ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
(SCI_56_9.1_6.4) รับผิดชอบในการนารายงานเผยแพร่ขึ้นบนเว็บไซต์คณะ http://science.swu.ac.th และ
จัดทาคู่มือแนะนาการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณ ภาพการศึกษา ให้ กับเจ้าหน้าที่ ที่
เกี่ย วข้องได้ใช้งานอย่ างถูกต้อง (SCI_56_9.1_6.5) นอกจากนี้ ยังมีฐานอื่นๆ เช่น ฐานข้อมูล ด้ านวิจัย ด้าน
พั ฒ นานิ สิ ต ด้ า นงานวางแผน ด้ า นยุ ท ธศาสตร์ ซึ่ ง จะเผยแพร่ อ ยู่ บ นเว็ บ ไซต์ ข องคณะวิ ท ยาศาสตร์
(SCI_56_9.1_6.6)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_9.1_6.1
SCI_56_9.1_6.2
SCI_56_9.1_6.3
SCI_56_9.1_6.4
SCI_56_9.1_6.5
SCI_56_9.1_6.6

รำยกำรหลักฐำน
การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล โดยใช้ Google Drive Application
ประชาพิจารณ์ออนไลน์ โดยใช้ Google form
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์แสดงบริการการประชาพิจารณ์ออนไลน์
คาสั่งแต่งตั้งกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2556
คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
หน้าเว็บไซต์ที่ปรากฏฐานข้อมูล

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยเฉพำะนักศึกษำผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ใช้บริกำรตำมพันธกิจของสถำบัน
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ส่งเสริมให้นิสิต คณาจารย์และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น
นิสิตมีส่วนร่วมโครงการประชุมสัมมนาจัดทารายงานการประเมินตนเอง สาหรับผลการดาเนินงานของ
คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2556 (SCI_56_9.1_7.1)
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตร กศ.บ. และวท.บ. ได้เชิญศิษย์เก่ามาให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประสบการณ์การสอนและการทางานผู้ใช้บัณฑิตได้มีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพบัณฑิต หลักสูตร วท.ม
เป็นหลักสูตรใหม่ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมวิพากย์หลักสูตร (SCI_56_9.1_7.2)
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ผู้รับบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในการจัดโครงการบริการวิชาการและผลงาน
นิสิตในงาน Bangkok Gems and Jewelry Fairs (SCI_56_9.1_7.3)
มี ก ารแต่ ง ตั้ ง ตั ว แทนนิ สิ ต เข้ า มาเป็ น กรรมการประหยั ด พลั ง งานของคณ ะวิ ท ยาศาสตร์
(SCI_56_9.1_7.4)
ด้านการเรียนการสอน นิสิตได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
(SCI_56_9.1_7.5) เป็นต้น
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_9.1_7.1
SCI_56_9.1_7.2
SCI_56_9.1_7.3
SCI_55_9.1_7.4
SCI_55_9.1_7.5

รำยกำรหลักฐำน
โครงการประชุมสัมมนาจัดทารายงานการประเมินตนเอง สาหรับผลการดาเนินงานของ
คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2556
โครงการปัจฉิมนิเทศน์นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตร กศ.บ. และวท.บ.
โครงการบริการวิชาการและผลงานนิสิตในงาน Bangkok Gems and Jewelry Fairs
คาสั่งแต่งตั้งกรรมการประหยัดพลังงาน ประจาปีการศึกษา 2556
รายงานผลการประเมินรายวิชาของนิสิต (ปค.004)

8. มีเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณ ภำพกำรศึกษำระหว่ำงสถำบัน และมีกิจกรรม
ร่วมกัน
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการสั มมนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษานิสิต นักศึกษา 3
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 1) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 3)
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีคณาจารย์และนิสิตเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง กิจกรรม
นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การประกันคุ ณภาพในกิจกรรม
นิสิต/นั กศึกษา โดยเน้นการเขียนข้อเสนอโครงการตามหลัก PDCA (SCI_56_9.1_8.1) และคณาจารณ์ของ
คณะวิทยาศาสตร์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการนี้ด้วย (SCI_56_9.1_8.2)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_9.1_8.1
SCI_56_9.1_8.2

รำยกำรหลักฐำน
โครงการสัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษานิสิต นักศึกษา 3 มหาวิทยาลัย
บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร
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9. มีแนวปฏิบัติที่ดี หรืองำนวิจัยด้ำนกำรประกัน คุณ ภำพกำรศึกษำที่หน่วยงำนพัฒนำขึ้น และเผยแพร่
ให้หน่วยงำนอื่นสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดทาคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา
2556 ซึ่ ง ได้ เผยแพร่ งานวิ จั ย บนเว็ บ ไซต์ http://science.swu.ac.th/(SCI_55_9.1_9.2) และเผยแพร่ให้ แ ก่
สานักคอมพิวเตอร์ และสานักหอสมุดกลาง เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพฯ และจัดเก็บ
ข้อมูลเอกสารหลักฐานอ้างอิงประกอบการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ของ
คณะวิทยาศาสตร์เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานประกันคุณภาพของหน่วยงานอื่นๆ
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_9.1_9.1
SCI_56_9.1_9.2

รำยกำรหลักฐำน
คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556
บันทึกข้อความนาส่ง เรื่อง ขอส่งคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศประกันคุณภาพการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2556

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีที่แล้ว
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร
9 ข้อ
9 ข้อ
5 คะแนน

บรรลุเป้ำหมำย


ผลกำรประเมินตนเองปีนี้
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร
9 ข้อ
9 ข้อ

บรรลุเป้ำหมำย
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คะแนนกำรประเมินตนเอง
5 คะแนน
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องค์ประกอบตำมอัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ มศว 10.1 กำรเสริมสร้ำงอัตลักษณ์นิสิต
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
ผู้รำยงำนผล : รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

เบอร์โทรศัพท์: 18416
เบอร์โทรศัพท์: 18416

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ผลกำรดำเนินกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำน : ข้อ
1. มีกำรถ่ำยทอดหรือเผยแพร่อัตลักษณ์ นิสิต คณำจำรย์ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง
รับทรำบอย่ำงทั่วถึง
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์มีการดาเนิ นการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ด้วยการกาหนดกลยุ ทธ์และแผนการ
ปฏิ บั ติ งานที่ สอดคล้ องกั บอั ตลั กษณ์ ของมหาวิ ทยาลั ยและได้ รับความเห็ นชอบจากสภามหาวิ ทยาลั ย ดั งนั้ น
คณะวิทยาศาสตร์มีการกาหนดอัตลักษณ์ สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย คือ “ทักษะกำรสื่อสำร” เน้นที่ความเป็น
รากฐานของครูวิทยาศาสตร์ /คณิ ตศาสตร์ และนั กวิทยาศาสตร์/คณิ ตศาสตร์ มีการประกาศอัตลั กษณ์ ให้ นิสิ ต
บุ คลากร และคณาจารย์ รับทราบและประชาสั มพั นธ์ ในรูปแบบของโปสเตอร์ติ ดประชาสั มพั นธ์ตามจุดต่ างๆ
เว็บไซต์ หนังสือเวียน และเอกสารประชาสัมพันธ์ เป็นต้น (SCI_56_10.1_1.1 ถึง SCI_56_10.1_1.6)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_10.1_1.1
SCI_56_10.1_1.2
SCI_56_10.1_1.3
SCI_56_10.1_1.4
SCI_56_10.1_1.5
SCI_56_10.1_1.6

รำยกำรหลักฐำน
กลยุทธ์และแผนดาเนินการของมหาวิทยาลัย
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์
ภาพถ่ายการประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์
SSS News
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 7
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555
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2. มี ก ำรระบุ ร ำยละเอี ย ดของวิ ธี ก ำรสอนที่ อ ำจำรย์ ส อดแทรกหรื อ ส่ งเสริ ม ให้ นิ สิ ต มี คุ ณ ลั ก ษณะตำม
อัตลักษณ์นิสิตของมหำวิทยำลัยใน Course Syllabus
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์มีนโยบายให้อาจารย์มีการระบุรายละเอียดของวิธีการสอนของอาจารย์ที่สอดแทรก
หรือส่งเสริมให้ นิสิตมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์นิสิต “มีทักษะสื่อสาร” ไว้ในหลักสูตร หรือ มคอ 3 และใน
รายวิช ามีการกาหนดให้ มีกิจกรรมสั มมนาเพื่อให้ นิสิ ตได้มีการนาเสนอผลการศึกษาของนิสิ ต เช่น รายวิชา
MA 492 สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา ของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) มีการรายงานสิ่งที่ได้
จากการศึกษาค้นคว้าทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม ซึ่งเพื่อนกลุ่มอื่นได้รับฟังและซักถาม ดังนั้นจึงเป็นการฝึกทักษะการ
ฟัง การพูดและวิธีการนาเสนอ แสดงรายละเอียดไว้ใน มคอ 3 ที่แสดงว่าเมื่อจบรายวิชานิสิตจะมีทักษะการสื่อสาร
คือ การใช้ภาษา (การอ่านบทความทางวิชาการและบทความวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) การถ่ายทอด (การ
นาเสนอบทความหน้าชั้นเรียน) และการใช้ไอซีที(การเตรียมสไลด์ในรูปแบบพาวเวอร์พ้อยท์) (SCI_56_10.1_2.1;
SCI_56_10.1_2.2; SCI_56_10.1_2.3)อีกทั้ งภาควิชาคณิ ตศาสตร์ยั งได้ จัดโครงการน าเสนอผลงานทางคณิ ต
ศาสตรศึกษาของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่นาเสนอบทความทางวิชาการทางด้าน
คณิตศาสตรศึกษาที่นิสิตได้เรียบเรียงขึ้นเอง (SCI_56_10.1_2.3)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_10.1_2.1
SCI_56_10.1_2.2
SCI_56_10.1_2.3
SCI_56_10.1_2.4

รำยกำรหลักฐำน
หลักสูตร
ตัวอย่าง มคอ 3
เว็บไซต์แสดงรายละเอียดวิชา หรือ ระบบ SUPREME
โครงการน าเสนอผลงานทางคณิ ตศาสตรศึ กษาของนิ สิ ตหลั กสู ตรการศึ กษาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

3. มีโครงกำรหรือกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ของนิสิต
ผลกำรดำเนินกำร
ตามแผนกิ จ กรรมของฝ่ ายพั ฒ นาศั กยภาพนิ สิ ต ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2556 ได้ มีก ารจัด โครงการ
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของนิสิต ได้แก่ โครงการค่ายเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 14 ที่โรงเรียนนครนายก
วิทยาคม ซึ่งนิสิตได้จัดกิจกรรมที่ตอบโจทย์ทักษะการสื่อสาร 3 ด้าน ได้แก่ การใช้ภาษา การถ่ายทอด และการใช้
ไอซีที (SCI_56_10.1_3.1) นอกจากนี้ นิ สิ ตคณะวิทยาศาสตร์ได้ เข้าร่วมโครงการกี ฬาวิทยาศาสตร์สั มพั นธ์แห่ ง
ประเทศไทย ครั้ งที่ 23 (อะตอมเกมส์ ) (SCI_56_10.1_3.2) ซึ่งเป็นโครงการระดับชาติ ที่ มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม
ทั้งสิ้น 23 มหาวิทยาลัย มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ มีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยการใช้ไอซีทีในการ
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สื บ ค้ น ข้ อ มู ล อี ก ทั้ งยั ง มี ก ารน าเสนอแบบบรรยายอี ก ด้ ว ย ในการแข่ ง ขั น นิ สิ ต คณ ะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับรางวัลชนะเลิศ (SCI_56_10.1_3.3)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_10.1_3.1
SCI_56_10.1_3.2
SCI_55_10.1_3.3

รำยกำรหลักฐำน
โครงการค่ายเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 14
โครงการกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย (อะตอมเกมส์) ครั้งที่ 23
ระเบี ย บการแข่ ง ขั น ทั ก ษะทางวิ ช าการการแข่ ง ขั น กี ฬ าวิ ท ยาศาสตร์ สั ม พั น ธ์
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23

4. มีก ำรประเมิน ผลควำมส ำเร็ จ ของกำรดำเนิ น กำรจัด กำรเรีย นกำรสอน และโครงกำรหรื อกิ จกรรม
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของนิสิต
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิทยาศาสตร์ให้หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตาม TQF จัดทา มคอ. 3 รายละเอียดวิชา และเมื่อจบภาค
การศึกษาต้องจัดทา มคอ. 5 ซึ่งเป็นการประเมินผลการสอน ดังนั้นรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับทักษะการสื่อสาร
ได้แก่ สั ม มนา โครงงาน ปั ญ หาพิ เศษทางวิท ยาศาสตร์ ต้องจัดท าและมีการวิเคราะห์ ผ ลการสอน และให้
ข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการปรับปรุงการสอนในครั้งต่อไป (SCI_56_10.1_4.1; SCI_56_10.1_4.2) นอกจากนี้
การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิตจะดาเนินการตามขั้นตอน PDCA (SCI_56_10.1_4.3)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_10.1_4.1
SCI_56_10.1_4.2
SCI_56_10.1_4.3

รำยกำรหลักฐำน
มคอ. 3
มคอ. 5
สรุปโครงการที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์นิสิต
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5. นำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน และโครงกำรหรือกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ของนิสิต
ผลกำรดำเนินกำร
คณะวิ ท ยาศาสตร์ มี ก ารวางแผนน าผลการประเมิ น ไปใช้ ป รั บ ปรุงการเรีย นการสอน ในรายวิช า
MA 492 (มคอ.5) และ มีการวางแผนนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์
ของนิ สิ ต ส าหรั บ การท าโครงการหรื อ กิ จ กรรมในครั้ ง ต่ อ ไป (SCI_56_10.1_5.1; SCI_56_10.1_5.2;
SCI_56_10.1_5.3)
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
SCI_56_10.1_4.1
SCI_56_10.1_4.2
SCI_56_10.1_4.3

รำยกำรหลักฐำน
มคอ. 3
มคอ. 5
สรุปโครงการที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์นิสิต

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีที่แล้ว
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร คะแนนประเมินจำกคณะกรรมกำร
5 ข้อ
5 ข้อ
5 คะแนน

บรรลุเป้ำหมำย


ผลกำรประเมินตนเองปีนี้
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร
5 ข้อ
5 ข้อ

บรรลุเป้ำหมำย
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คะแนนกำรประเมินตนเอง
5 คะแนน
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ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของคณะวิทยำศำสตร์
ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 ร้อยละของนิสิตที่ได้รับกำรประกำศเกียรติคุณยกย่องในด้ำนวิชำกำร หรือวิชำชีพ
ด้ำนวิทยำศำสตร์ ในระดับชำติหรือนำนำชำติ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ (P)
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ : รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
เบอร์โทรศัพท์ : 18416
ผู้รำยงำนผล : รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
เบอร์โทรศัพท์ : 18416
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน 1
ร้อยละ
0.04 - 0.11

คะแนน 2
ร้อยละ
0.12 - 0.19

คะแนน 3
ร้อยละ
0.2 - 0.27

คะแนน 4
ร้อยละ
0.28 - 0.35

คะแนน 5
มากกว่าร้อยละ
0.36

สูตรกำรคำนวณ :
จานวนนิสิตทุกระดับการศึกษาที่ได้รับรางวัลทุกประเภทในปีการศึกษาปัจจุบัน
x 100
จานวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
ผลการดาเนินการ
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ หรือวิชาชีพ ในการเข้าร่วม
โครงการต่าง ๆ จานวน 9 คน โดยคณะวิทยาศาสตร์มีจานวนนิสิตทั้งหมด 2,761 คน ดังนั้นนิสิตที่ได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ หรือวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ ในระดับชาติหรือนานาชาติ คิดเป็น
ร้อยละ 0.33 ไม่อยู่ในเกณฑ์ของคะแนน (SCI_56_10.2_1.1)
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีที่แล้ว :
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำร
> ร้อยละ 0.36
ร้อยละ 3.80
5 คะแนน
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ :
เป้ำหมำย
ผลดำเนินกำร
ผลกำรประเมินตนเอง
> ร้อยละ
ร้อยละ 0.33
4 คะแนน
0.36
รำยกำรหลักฐำน
รหัสหลักฐำน
รำยกำรหลักฐำน
SCI_56_10.2_1.1
รายชื่อนิสิตที่ได้รับรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณบัตร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ส่วนที่ 3
ผลกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อนที่ควรพัฒนำ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์แลแผนกำรดำเนินกำร
จุดแข็ง
คณะวิทยาศาสตร์มีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การประจาปีที่มีเป้าหมายครบทุกพันธกิจ โดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ
จุดที่ควรพัฒนำ
วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ำมี)
-

แนวทำงเสริมจุดแข็ง
ควรมีการส่งเสริมให้มีการติดตามกระบวนการ
ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของคณะ และมีการ
รายงานผลอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงทั้งองค์กรอย่าง
ครบถ้วน
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
นวัตกรรม (ถ้ำมี)
-

องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
แนวทำงเสริมจุดแข็ง
มีหลักสูตรที่หลากหลายทั้งระดับปริญญาตรีและ
1. ควรกาหนดแนวทางเพื่อเชื่อมโยงศาสตร์/พัฒนา
บัณฑิตศึกษาซึ่งครอบคลุมสาขาวิชาสาคัญและเป็น
ความเข้มแข็งด้านวิชาการของแต่ล ะสาขาวิช า
สาขาขาดแคลนสามารถสนองตอบความต้องการของ
เพื่อนาไปสู่การสร้างสมรรถนะเฉพาะของนิสิตที่
ประเทศได้
โดดเด่นจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอื่น
2. กรณี ห ลั ก สู ต รวิ ช าชี พ คณะควรก าหนดทิ ศ
ทางการพั ฒ นาหลั ก สู ต รใหตอบสนองความ
ต้องการของสั งคม รวมทั้ งประเด็ น ของความ
ต้องการอัตรากาลังสาหรับพัฒนาสาขาวิชานั้นๆ
3. ควรมีนโยบายพัฒ นาหลักสูตรและบุคลากรทุก
ฝ่ายเพื่อรองรับการเข้าสู่ ASEAN เช่น คณะควร
มีการทบทวนกลั่ นกรองเพื่อปรับปรุงหลั กสู ตร
เดิมให้มีมาตรฐาน และทันสมัยสามารถแข่งขัน
ในระดับภูมิภ าคได้ หรืออาจผนวก/บูรณาการ
หลักสูตรที่อยู่ในศาสตร์คล้ายกันให้เป็นกลุ่มวิชา
(Academic Cluster) เป็นต้น
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คณาจารย์ของคณะมีความทุ่มเทในการจัดการเรียน
การสอนเพื่อถ่ายทอดความรู้แก่นิสิต ทาให้นิสิตมี
ความภาคภูมิใจและความผูกพันต่อสาขาวิชา/คณะ

ควรสร้างกลยุทธ์ในการธารงรักษาองค์ความรู้
และประสบการณ์ ข องคณาจารย์ อ าวุ โ ส เพื่ อ
นามาถ่ายทอดสู่คณาจารย์รุ่นใหม่ให้มีศักยภาพ
ทัดเทียม เพื่อรักษาคุณ ภาพด้านวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนำ
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
1. ขาดกลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย 1. กาหนดกลไกที่ชัดเจนและต่อเนื่องในการ
วิชาการและสายสนับสนุนที่ชัดเจน
วิเคราะห์สภาวะที่แท้จริงของบุคลากร เช่น
2. จานวนอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการมี
สารวจความต้องการบุคลากร ความเพียงพอของ
แนวโน้มลดลงเนื่องจากมีบุคลากรเกษียณอายุ
บุคลากรต่องาน คุณภาพของบุคลากรกับงาน
อย่างต่อเนื่องทุกปี
จานวนอาจารย์ตามคุณวุฒิและตาแหน่งทาง
วิชาการ เป็นต้น
2. สร้างระบบการติดคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนในการนาความรู้และทักษะที่ได้รับการ
อบรม/พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
และ ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
นาไปสู่การสร้างแนวปฏิบัติที่ดีแก่คณะ
3. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร/กลยุทธ์ที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถนาไปสู่การปฏิบัติจริงเพื่อ
สร้างบุคลากรรุ่นใหม่ให้เข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เช่น การวาง
กลไกจัดสรรภาระงานให้อาจารย์มีเวลาสาหรับ
ทาผลงานวิชาการ การจัดสรรงบประมาณ และ
สร้างแรงจูงใจในการทาวิจัยเพิ่มขึ้น เป็นต้น
วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ำมี)
นวัตกรรม (ถ้ำมี)
-
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ
จุดแข็ง
1. มีกลไกการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ สาหรับ
นิสิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
2. มีกิจกรรมที่พัฒนานิสิตทั้งในด้านวิชาการและ
คุณธรรม จริยธรรม
จุดที่ควรพัฒนำ
วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ำมี)
-

แนวทำงเสริมจุดแข็ง
-

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
นวัตกรรม (ถ้ำมี)
-

องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย
1.

2.
3.

1.

2.

จุดแข็ง
แนวทำงเสริมจุดแข็ง
ผู้ บ ริ ห ารให้ ค วามส าคั ญ ด้ านการวิ จั ย โดยระบุ
แผนงานวิจัยให้เป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ของ
คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งนอกเหนื อจากการจัดสรร
งบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์สาหรับ
การวิจัยแล้ว ยังมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
ในการสนั บ สนุ น โครงการต่ าง ๆ ที่ ช่ ว ยพั ฒ นา
งานวิจัย
มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
จานวนมาก
มีวารสารวิท ยาศาสตร์ มศว เพื่ อสนั บ สนุนการ
เผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย ซึ่ ง อยู่ ใ นระบบ SWUeJournalsSystem ส่งผลให้มีผู้นาไปใช้ประโยชน์
ในการอ้างอิงที่รวดเร็วและแพร่ห ลาย (impact
factor = 0.059)
จุดที่ควรพัฒนำ
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
เงิน สนับสนุ นงานวิจัยต่อจานวนอาจารย์ประจา 1. สนับสนุนให้คณาจารย์ขอทุนวิจัยที่สอดคล้องกับ
(กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ) ยังไม่
ความต้องการของแหล่งทุนภายนอกมากขึ้น
ถึงตามเกณฑ์ 180,000 บาทต่อคน
2. ส่งเสริมการทางานวิจัยเป็นทีมหรือชุดโครงการที่
มีนิ สิ ตระดับ บั ณ ฑิ ตศึกษาน้ อ ย ทาให้ ขาดความ
ประกอบด้วยคณาจารย์ นิสิ ต และผู้ใช้งานวิจัย
ต่อเนื่องของงานวิจัย
เพื่ อ การบู รณาการงานวิจั ย การเรีย นการสอน
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3. คณาจารย์มีเวลาทางานวิจัยไม่เพียงพอ เนื่องจาก
และบริการวิชาการ ได้เป็นเนื้อหางานเดียวกัน
มีภาระงานสอนและงานด้านอื่น ๆ ค่อนข้างมาก 3. ประชาสัมพันธ์และสร้างแรงจูงใจให้มีการรับนิสิต
มีจ านวนอาจารย์ ล ดลง แต่ มีจ านวนรั บ เข้าของ
ระดับบัณฑิตศึกษาได้ครบตามแผนการรับนิสิตใน
นิสิตเพิ่มขึ้น รวมทั้งการขาดแคลนบุคลากรสาย
แต่ละปีการศึกษา
สนับสนุนและนักวิทยาศาสตร์
4. มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณสาหรับการ
วิจัยเพิ่มขึ้น
วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ำมี)
นวัตกรรม (ถ้ำมี)
-

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำร
จุดแข็ง
1. บุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มีศักยภาพ
และความเชี่ยวชาญสามารถเอื้อต่อการทาโครงการ/
กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคมที่หลากหลาย
จุดที่ควรพัฒนำ
1. ส่งเสริมให้มีการสร้างความร่วมมือในการบริก าร
วิชาการร่วมกันทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
คณะ โดยเน้นให้เกิดการ บูรณาการกับพันธกิจ
หลักด้านการเรียนการสอนและการวิจัย
2. กาหนดสาระสาคัญของกลุ่มหัวข้อในการบริการ
วิชาการให้ สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและของชาติ
3. ศึกษารูปแบบการประเมินเชิงคุณภาพ เช่น การ
ประเมินผล กระทบ การประเมินผลความสาเร็จ
การประเมินการบรรลุเป้าหมายของแผน เพื่อให้
สามารถนาผลการประเมิน มาพัฒนาปรับปรุงการ
บริการวิชาการแก่สังคม
4. เพิ่มแรงจูงใจบุคลากรและนิสิตในการเข้าร่วม
โครงการบริการ วิชาการอย่างต่อเนื่อง
วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ำมี)
-
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แนวทำงเสริมจุดแข็ง
-

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง

นวัตกรรม (ถ้ำมี)
-
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องค์ประกอบที่ 6 กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
มีการวางแผนกิจกรรมด้านการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนำ
วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ำมี)
-

แนวทำงเสริมจุดแข็ง
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
นวัตกรรม (ถ้ำมี)
-

องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร
จุดแข็ง
1. คณะวิทยาศาสตร์มีการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร
2. คณะวิทยาศาสตร์มีแผนการจัดการความรู้และ
คณะกรรมการรับผิดชอบงานจัดการความรู้ที่
ร่วมกาหนดประเด็นการจัดการความรู้
จุดที่ควรพัฒนำ
วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ำมี)
-

แนวทำงเสริมจุดแข็ง
-

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
นวัตกรรม (ถ้ำมี)
-

องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ
จุดแข็ง
1. คณะวิทยาศาสตร์มีกลไกในการจัดสรร
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
2. คณะวิทยาศาสตร์มีคณะกรรมการติดตามและ
เร่งรัดการใช้งบประมาณและรายงานต่อ
คณะกรรมการประจาคณะทุกเดือน
จุดที่ควรพัฒนำ
วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ำมี)
-
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แนวทำงเสริมจุดแข็ง
-

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
นวัตกรรม (ถ้ำมี)
-
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ
จุดแข็ง
แนวทำงเสริมจุดแข็ง
1. คณะมี น โยบาย ระบบและกลไกด้ า นประกั น 1. ควรคั ด ส รรป ระเด็ น ที่ เป็ น จุ ด เด่ น ขอ งการ
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ ชั ด เจน โดยผู้ บ ริ ห ารและ ดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
บุ ค ลากรให้ ค วามส าคั ญ ในการบู ร ณาการงาน ในช่ ว งหลายปี ที่ ผ่ า นมา เพื่ อ พั ฒ นาให้ เป็ น แนว
ประกันคุณภาพการศึกษาเข้ากับพันธกิจหลักตาม ปฏิบัตทิ ี่ดีอย่างยั่งยืน
วงจรคุณภาพ
2. นิ สิตในฐานะผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสีย ได้รับ โอกาสให้ 2. ควรขยายผลกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ศิษย์เก่า
เข้าร่วมและมีบทบาทในงานประกันคุณภาพของ ให้ เข้ าม าร่ ว ม แ ส ด งค ว าม คิ ด เห็ น ห รื อ ร่ ว ม
คณะ
รับผิ ดชอบในงานประกันคุณ ภาพการศึกษาของ
คณ ะ เพื่ อสะท้ อ นมุ ม มองของการพั ฒ นาที่
หลากหลาย
จุดที่ควรพัฒนำ
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ำมี)
นวัตกรรม (ถ้ำมี)
-

องค์ประกอบที่ 10 อัตลักษณ์นิสิต
จุดแข็ง
คณะวิทยาศาสตร์มีระบบและกลไกในการผลักดัน
ตามนโยบายสถาบัน
จุดที่ควรพัฒนำ
วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ำมี)
-
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แนวทำงเสริมจุดแข็ง
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
นวัตกรรม (ถ้ำมี)
-
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ภำคผนวก
ข้อมูลพื้นฐำน (Common Data Set)
* ลาดับที่ที่ปรากฏอาจไม่เรียงลาดับตัวเลข เพราะเป็นลาดับทีต่ ามที่ปรากฏในระบบ CHE_QA Online ปีการศึกษา 2556

ลำดับที่

รำยกำร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
587
25
26
27
28
29
30
31
32
33

จานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก
- -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข
- -ระดับปริญญาโท ที่มีทั้งแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน
จานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -ระดับปริญญาเอก
จานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
จานวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทั้งหมด
จานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -ระดับปริญญาเอก
จานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง และแจ้งให้คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาทราบ
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -ระดับปริญญาเอก

34
35
36
37
38
39
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ผลกำร
ดำเนินงำน
29
14
15
10
5
5
-
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ลำดับที่
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
61

รำยกำร
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -ระดับปริญญาเอก
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตาม
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานฯ ครบถ้วน
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -ระดับปริญญาเอก
จานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนทั้งหมด
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -ระดับปริญญาเอก
จานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพ
ทั้งหมด
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -ระดับปริญญาเอก
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF แต่เป็นไปตามเกณฑ์
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ผลกำร
ดำเนินงำน
31
14
12
5
30
14
11
6
9
5
4
5
5
191

ลำดับที่
62
63
64
65
66
67
54

55
56
57
58
59
60
695
696
697

698
699
700
701
68
69
70
71
192

รำยกำร

ผลกำร
ดำเนินงำน

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -ระดับปริญญาเอก
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80
ของตัวบ่งชี้ที่กาหนดในแต่ละปี)
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -ระดับปริญญาเอก
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้
29
ผลการดาเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
13*เหลือ
กศ.บ.วิทย์
ทั่วไป
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
11
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -ระดับปริญญาเอก
5
จานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับ
9
ภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
5
- -ระดับ ป.บัณฑิต
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ลำดับที่

รำยกำร

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
102
599

- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -ระดับปริญญาเอก
จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
- -จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปริญญา
- -จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี
- -จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต
- -จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท
- -จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท (แผน ก)
- -จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข)
- -จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -จานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด รวมทัง้ ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษาที่ผ่านมา (กรณีที่
เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ)
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งอาจารย์
- -จานวนอาจารย์ประจา (ทีไ่ ม่มีตาแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า
- -จานวนอาจารย์ประจา (ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า
- -จานวนอาจารย์ประจา (ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
- -จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
- -จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ

600
601
597
107
108
109
110
111
112
113
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4
2764
2621
122
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ผลกำร
ดำเนินงำน
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เทียบเท่า
- -จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
- -จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
- -จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า
- -จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
- -จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
- -จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า
- -จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการของปีที่ผ่านมา (กรณีที่
เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ)
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -ระดับปริญญาเอก
จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดบริการให้นักศึกษา
จานวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียน
การใช้ Wi-Fi กับสถาบัน
ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)
ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนานักศึกษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย (จากคะแนนเต็ม 5)
ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น
อื่นๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการ
อนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนาม

2764
2621
122
21
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135

84
85
86
87
88
681
89
682
683
90
669
670
671
93
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97
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รำยกำร
กีฬา (จากคะแนนเต็ม 5)
ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้า ระบบกาจัดของเสีย การจัดการ
ขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (จากคะแนนเต็ม 5)
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สาหรับ สมศ1)
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสารวจเรื่องการมีงานทา
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่
ประกอบอาชีพอิสระ)
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาอยู่แล้ว
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย)
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สาหรับ สมศ2 16.2)
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สาหรับ สมศ2 16.2)
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล สาหรับ สมศ2 16.2)
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
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574
561
374

97

574
23
7
146

605.16
6

26.36
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99
100
101
691
692
602
165

672
166
167
170
175
176
177
178
179
180
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โทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF
จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน ตามกรอบ TQF ทั้งหมด
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญา
ตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)
จานวนรวมของบทความวิจัยที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือบทความจากสาร
นิพนธ์ หรือบทความจากศิลปนิพนธ์ [ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โท ที่ผ่านการกลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็น
กรรมการพิจารณาด้วย]
- -จานวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
- -จานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceedings)
- -จานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
- -จานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
จานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่เผยแพร่ (ผลงานของผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท)
- -จานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือ
จังหวัด
- -จานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
- -จานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
- -จานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน
- -จานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

2

8.80
4.16
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640.32
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-
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91

จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบ
ประเมิน)
จานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ผลงานของผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก)
- -จานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI (จานวนบทความที่นับในค่าน้าหนักนี้ จะต้องไม่นับซ้ากับค่านาหนัก
อื่นๆ)
- -จานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏใน
ประกาศของ สมศ. (จานวนบทความที่นับในค่าน้าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ากับที่นับในค่า
น้าหนักอื่นๆ)
- -จานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏ
อยู่ในประกาศของ สมศ. (จานวนบทความที่นับในค่าน้าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ากับที่นับ
ในค่าน้าหนักอื่นๆ)
- -จานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com)
หรือ ISI หรือ Scopus (จานวนบทความที่นับในค่าน้าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ากับที่นับ
ในค่าน้าหนักอื่นๆ)
จานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ (ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก)
- -จานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือ
จังหวัด
- -จานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
- -จานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
- -จานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน
- -จานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน)
(สบช.)จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กาหนดในหลักสูตร
(สบช.)จานวนนักศึกษารับเข้าทั้งหมด (รหัสเดียวกัน)
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679
680
702
703
704
705
706
707
708
709

(สบช.)จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายใน 1 ปี
(สบช.)จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษาเดียวกัน
จานวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษานั้น
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -ระดับปริญญาเอก
จานวนรายวิชาที่มีการประเมินความพึงใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนฯ
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -ระดับปริญญาเอก
จานวนรายวิชาที่มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนฯ ที่น้อยกว่า 3.51
- -ระดับอนุปริญญา
- -ระดับปริญญาตรี
- -ระดับ ป.บัณฑิต
- -ระดับปริญญาโท
- -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง
- -ระดับปริญญาเอก
(สพล.) จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาตรงสาขาวิชาหรือทางานในสถาน
ประกอบการที่ดาเนินงานเกี่ยวข้องภายใน 1 ปี
(สพล.) การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ
(สพล.) ได้รับรางวัลที่ 3 จากการแข่งขันกีฬาระดับชาติ/ การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ระดับนานาชาติ
(สพล.) ได้รับรางวัลที่ 2 จากการแข่งขันกีฬาระดับชาติ/ ได้รับรางวัลที่ 3 จากการ
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ผลกำร
ดำเนินงำน

แข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
(สพล.) ได้รับรางวัลที่ 1 จากการแข่งขันกีฬาระดับชาติ/ ได้รับรางวัลที่ 2 จากการ
แข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
(สพล.) ได้รับรางวัลที่ 1 จากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการ 4.24
ใช้ชีวิตแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)
ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
4.08
นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)
ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ 4.23
วิชาชีพแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาที่ได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย
จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการยื่นการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน
7,341,900
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7,341,900
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน
7,549,610
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7,549,610
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)
131.5
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนนักวิจัยประจาที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)
120.5
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
120.5
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-
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612
613
614
615
616
617
618
619
193

จานวนอาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนนักวิจัยประจาที่ลาศึกษาต่อ
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
ชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
(จานวนบทความที่นับในค่าน้าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ากับที่นับในค่าน้าหนักอื่นๆ)
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนบทความวิจัยฯ ทีต่ ีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏใน
ประกาศของ สมศ. (จานวนบทความที่นับในค่าน้าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ากับที่นับใน
ค่าน้าหนักอื่นๆ)
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่
ในประกาศของ สมศ. (จานวนบทความที่นับในค่าน้าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ากับที่นับใน
ค่าน้าหนักอื่นๆ)
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI
หรือ Scopus (จานวนบทความที่นับในค่าน้าหนักนี้ จะต้องไม่ซ้ากับที่นับในค่า
น้าหนักอื่นๆ)
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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647
200

ผลกำร
ดำเนินงำน
11
11
28

28
-

-

30

30
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648
649
202

- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ผลงาน
ของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา)
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ผลงานของอาจารย์
ประจาและนักวิจัยประจา)
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
(ผลงานของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา)
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของ
อาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา)
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ผลงานของอาจารย์
ประจาและนักวิจัยประจา)
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนรวมของผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์
จานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
จานวนรวมของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
- -บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
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203
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666
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211
212

- -บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
- -ตาราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษา
กาหนด (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ 50 ของชิ้นงาน)
- -ตาราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตาราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอตาแหน่งทางวิชาการ (ผลงานจะต้องเกินร้อย
ละ 50 ของชิ้นงาน)
จานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ / นานาชาติ
จานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
จานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ.
จานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด
ใน subject category ที่ตีพิมพ์
จานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่
ในประกาศของ สมศ.
จานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด
ใน subject category ที่ตีพิมพ์
จานวนบทความวิจัยฯ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏในฐาน
สากล ISI
จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด
จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
จานวนอาจารย์ประจา (รวมศึกษาต่อ)
จานวนนักวิจัยประจา (รวมศึกษาต่อ)
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9850
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9860
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ผลกำร
ดำเนินงำน
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19
9
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4
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9864 จานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ / นานาชาติ
9865 จานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
9866 จานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ.
9867 จานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด
ใน subject category ที่ตีพิมพ์
9868 จานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่
ในประกาศของ สมศ.
9869 จานวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ ที่ 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด
ใน subject category ที่ตีพิมพ์
9870 จานวนบทความวิจัยฯ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏในฐาน
สากล ISI
9871 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด
9872 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
9873 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
9874 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
9875 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
9876 จานวนอาจารย์ประจา (รวมศึกษาต่อ)
9877 จานวนนักวิจัยประจา (รวมศึกษาต่อ)
214 จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ
215 จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการเรียน
การสอน
216 จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย
594 จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นามาใช้ในการพัฒนา ทั้งการเรียนการ
สอนและการวิจัย
693 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1 - 4 ไม่ต่ากว่า
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3.51 จากคะแนนเต็ม 5
585 คะแนนผลการประเมินผลการดาเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5)
586 คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนน
เต็ม 5)
9811 ผลรวมของคะแนนสารวจความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป
9812 ผลรวมคะแนนเต็มทั้งหมด
694 ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ (จากคะแนนเต็ม 5)
579 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
580 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
(คะแนนเต็ม 5)
581 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
582 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
(คะแนนเต็ม 5)
583 จานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
584 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
(คะแนนเต็ม 5)
688 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
689 จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ทั้งหมด
668 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม 5)
690 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดาเนินการตามจุดเน้น และ
จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5)
222 จานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาต่างประเทศทั้งหมด
223 - -จานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเกาหลี
224 - -จานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเขมร
225 - -จานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาจีนกลาง
226 - -จานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาญี่ปุ่น
227 - -จานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาทมิฬ
229 - -จานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาพม่า
230 - -จานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาฟิลิปิโน
232 - -จานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษามาเลย์
204
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231
233
234
235
236
237
238

- -จานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษามลายู
- -จานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาลาว
- -จานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเวียดนาม
- -จานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาอังกฤษ
- -จานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาอินโดนีเซีย
- -จานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาตามกฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ
จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศที่กาหนดทั้งหมด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของ
คะแนนเต็ม)
- -จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
เกาหลีที่กาหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเขมร
ที่กาหนด(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน
กลางที่กาหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น
ที่กาหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาทมิฬ
ที่กาหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาพม่า
ที่กาหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
ฟิลิปิโนที่กาหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
มาเลย์ที่กาหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
มลายูที่กาหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาลาว
ที่กาหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
เวียดนามที่กาหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)

239
240
241
242
243
245
246
247
248
249
250

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผลกำร
ดำเนินงำน

205

ผลกำร
ดำเนินงำน

ลำดับที่

รำยกำร

251

- -จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษที่กาหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
อินโดนีเซียที่กาหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม)
- -จานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาตาม
กฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆ (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 60 ของคะแนนเต็ม)
จานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย
จานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสริมให้มี
คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย
จานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจาก
ยาเสพติดทุกชนิด
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