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คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานในรอบ  
12 เดือน ประจ าปีการศึกษา 2556  โดยทางคณะได้ตระหนักและเห็นความส าคัญต่อระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีจะช่วยสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตามพันธกิจหลักทั้ง 4 คือ การผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ทั้งจากคณาจารย์ 
บุคลากร และนิสิตในการรวบรวมข้อมูล เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และร่วมวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลในการ
จัดท าเอกสารนี้ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ด้วยความมุ่งหวังในการประเมินตนเองและเตรียมรับการประเมินภายใน 
ระดับคณะ ที่จะมีขึ้นระหว่าง วันที่ 10-13 มิถุนายน 2557 ให้เป็นไปด้วยความพร้อมและได้ข้อมูลครบถ้วน
สมบูรณ์ 

คณะวิทยาศาสตร์ ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่กรุณาให้ความร่วมมืออย่างเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันใน
การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะให้เป็นไปได้ด้วยดีและมีมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
อย่างแท้จริง อันจะน าไปการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ให้เจริญก้าวหน้าด้วยวงจรคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนสืบต่อไป  
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของหนว่ยงำน 

 

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

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
คณะวิทยาศาสตร์เป็นองค์กรการศึกษาท่ีพัฒนามาจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ดังหลักฐานหนังสือท่ี

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 วิทยาลยัวชิาการศึกษา ประสานมิตร สังกัดกรมการฝึกหดัคร ู
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ประกอบด้วย 5 แผนกวิชา คือ คณิตศาสตร ์คหกรรมศาสตร์เคมี ชีววทิยา และฟิสิกส์ แต่ละ
แผนกวชิาท าหน้าทีส่อนวชิาเอก วชิาโท และวชิาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ให้แก่นิสิตหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิตในคณะวิชาต่างๆรวมถึงหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงและหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2508 ได้เปิดแผนกวิชาใหม่คือ แผนกวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ในขณะนั้นมีผู้บริหารสูงสุดเรียกว่า หัวหน้า
คณะวิชาและ ผู้บริหารสูงสุดของคณะวิชาในวิทยาเขตทั้ง 7 แห่ง (วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน บางแสน 
พิษณุโลก มหาสารคาม สงขลา บางเขน และพลศึกษา) เรียกว่า รองหัวหน้าคณะวิชาส าหรับหัวหน้าคณะวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์คนแรกคือ ศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ รักษพลเดช และคนที่สอง คือ  
รองศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ พงษ์ทองเจริญ และในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามเม่ือวันที่ 6 มีนาคม 
พ.ศ.2517 ว่า ศรีนครินทรวิโรฒซึ่งหมายความว่า มหำวิทยำลัยท่ีเจริญเป็นศรีสง่ำแก่ มหำนครคณะวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะวิทยาศาสตร์” มาจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่
จะผลิตบัณฑิตในสาขาขาดแคลนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตลอดจนครูวิทยาศาสตร์และครู
คณิตศาสตร์ เพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมและรับใช้สังคมอย่างต่อเนื่อง 

รำยนำมคณบดีคณะวิทยำศำสตร์จำกอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์พงษ ์ ทองเจริญ  พ.ศ. 2518 – 2526 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมณฑา  พรหมบุญ  พ.ศ. 2526 – 2530 
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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 คณบดีเป็นต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดใน
คณะ โดยด ารงต าแหน่งวาระละ 4 ปี และอยู่ในต าแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ 

 

2. ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม คุณลักษณะ สมรรถนะหลัก ยุทธศำสตร์ และ
นโยบำยคุณภำพ 
1. ปรัชญา(Philosophy) 

การศึกษาคือความเจริญงอกงาม 
2. ปณิธาน (Pledge) 

มุ่งม่ันวิจัยและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตรศึกษาและคณิตศาสตร-ศึกษา ที่
มีคุณภาพสูง มีคุณธรรมและจริยธรรม ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต และมีจิตสาธารณะ 

3. วิสัยทัศน ์
คณะวิทยาศาสตร์เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อย่างยั่งยืนสู่ความ
เป็นเลิศระดับสากล 

4. พันธกิจ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีพันธกิจ ดังนี้ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคณิตศาสตรศึกษา  

วิทยาศาสตรศึกษา มีคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่สังคม 

2. วิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

3. บริการวิชาการเพ่ือสร้างเครือข่ายความรู้และตอบสนองความต้องการของสังคม อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 
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5. ค่านิยม (Core Values) 
1. ยึดถือว่าผู้ใช้บริการของคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งบุคลากรภายในและภายนอก คณะวิทยาศาสตร์ เป็น

บุคคลที่มีความส าคัญต่อการให้บริการอย่างดียิ่ง 

2. ยึดถือว่าชุมชนและประชาชนทั่วไป มีความส าคัญต่อคณะวิทยาศาสตร์ โดยต้องรับฟังความคิดเห็น 

และมีการสร้างความสัมพันธ์อันดี เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  

3. ยึดถือว่าวัฒนธรรมการศึกษา ระเบียบปฏิบัติและกฎหมาย เป็นสิ่งส าคัญที่คณะวิทยาศาสตร์ควร

ยึดถือปฏิบัติ 

4. ยึดถือความสามัคคีในองค์กรและท างานร่วมกันอย่างมีความสุข 

6. คุณลักษณะ  (Character) 
บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มีคุณลักษณะ มุ่งมั่นในการท างาน มีความรักในองค์กร เห็นแก่
ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตสาธารณะ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กร 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   เน้นประสิทธิภาพในการท างาน 

S : Simplicity  เรียบง่าย 
W : Work Hard  ท างานหนัก 
U : Unity   เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 

8. ยุทธศาสตร์(Strategic Issues) 
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มียุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ 1:  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
 เป้ำประสงค์: 

 มีระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ 

 การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 

 มีระบบกลไกในการพัฒนาศักยภาพของนิสิตสู่สังคมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 
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 ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพทางวชิาการมีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นที่ต้องการแก่สังคม 

 ตัวช้ีวัด : 
 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต่อ

หลักสูตรทั้งหมด 

 จ านวนโครงการด้านการเรยีนการสอนที่มีความรว่มมือกับสถาบันอ่ืน ทั้งในระดับชาติ หรือ

นานาชาติ 

 ร้อยละของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ต่อหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

 ร้อยละของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต่อจ านวนนิสิตทั้งหมด 

 จ านวนงานวิจัยในชั้นเรียน 

 ส่งเสริมกิจกรรมนิสิตที่ครบทั้ง 5 ด้านและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิต ที่พึง

ประสงค์ 

 จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพของนิสิตทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

 จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านอัตลักษณ์ของนิสิต 

 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าตรงสาขาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 

ปี 

 ร้อยละความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไปของผู้ใช้บัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถาม 

 จ านวนรางวัลที่นิสิตหรือบัณฑิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ  

ด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และอ่ืน ๆ ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

 ร้อยละของจ านวนวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หรือน าเสนอผลงานในการประชุม

ระดับชาติ หรือนานาชาติ 

 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน 

กลยุทธ์: 
 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและมีคุณภาพได้มาตรฐาน สกอ. 

 สร้างและพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิต 

 สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 

 บูรณาการกระบวนการการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 

 จัดกิจกรรมให้นิสิตได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรม 

จริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิต จากกิจกรรม 5 ด้าน 

 พัฒนาศักยภาพนิสิตทางด้านวิชาการและเพ่ิมพูนทักษะทางด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 ส่งเสริมนิสิตเสนอผลงานวิชาการในการประชุมระดับชาติและนานาชาติ รวมถึง 

การส่งผลงานเข้าประกวดในการแข่งขันต่าง ๆ 

 จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ

สิ่งสนับสนุน 

 
ยุทธศำสตร์  2:  สนับสนุนกำรท ำวิจัยและผลักดันงำนวิจัยสู่ระดับสำกล 

เป้ำประสงค์ : 
 มีระบบและกลไกสนับสนุนงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

 สร้างระบบเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

 น าผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมที่มีคุณภาพไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติ  

และระดับนานาชาติ 

ตัวช้ีวัด :  
 ร้อยละของโครงการวิจัยที่ท างานวิจัยเสร็จตามเวลาก าหนด 

 ร้อยละของโครงการที่สนับสนุนการบริหารงานวิจัยที่เป็นไปตามแผน 

 จ านวนเงินสนับสนุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายในและภายนอกต่อจ านวน

อาจารย์ประจ า 

 จ านวนโครงการวิจัยที่ร่วมกับสถาบันอื่นในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 จ านวนการจัดประชุมวิชาการและร่วมจัดประชุมวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 จ านวนผลงานที่ตีพิมพ์ร่วมกับสถาบันอื่นในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 ร้อยละของงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ ต่อจ านวนอาจารย์

ประจ า 

 จ านวนงานวิจัย นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal หรือ

ฐานข้อมูลระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า 

 จ านวนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

 จ านวนรางวัลที่ได้จากผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ 

กลยุทธ์ :  
 ก าหนดนโยบายและแผนพัฒนางานวิจัย 

 สร้างและพัฒนาระบบเพ่ือผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เชิงปริมาณและคุณภาพ 

 สนับสนุนจัดหาแหล่งเงินทุนวิจัย 
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 สร้างความร่วมมือทางการวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกและสนับสนุนให้บุคลากรท างาน

วิจัยเป็นทีมร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

 ส่งเสริมการจัดประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 

 สร้างแรงจูงใจในการตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 

 ส่งเสริมการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 
ยุทธศำสตร์  3:  พัฒนำองค์ควำมรู้ งำนวิจัย และกำรเรียนกำรสอนอย่ำงบูรณำกำร 

เพื่อกำรบริกำรวิชำกำร 
เป้ำประสงค์ : 
 มีระบบกลไกในการบริการวิชาการแก่สังคม 

 การให้บริการวิชาการที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

 สร้างระบบเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวช้ีวัด : 
 ร้อยละจ านวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีน ามาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

 ร้อยละความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไปของผู้รับบริการ 

 จ านวนโครงการบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในการบริการวิชาการร่วมกับสถาบันอ่ืน 

กลยุทธ์: 
 พัฒนาระบบบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพตามความต้องการของสังคม 

 มีการติดตาม ประเมินผลและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดโครงการบริการวิชาการ 

 จัดท าเกณฑ์ในการให้บริการวิชาการในรูปแบบที่รองรับงานวิจัยและอบรมสัมมนา 

 ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการสู่ผู้รับบริการ 

 ส่งเสริมคณาจารย์ให้น าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาพัฒนาการ

เรียนการสอนและการวิจัย 

 ส่งเสริมการบริการวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

 สร้างและพัฒนาโครงการบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ 

 ส่งเสริมความร่วมมือการบริการวิชาการร่วมกับสถาบันอ่ืน 

 สร้างแรงจูงใจและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการให้บริการวิชาการ 
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ยุทธศำสตร์  4:  พัฒนำระบบบริหำรและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร เพื่อกำรบริหำรที่มี 
ประสิทธิภำพ 

เป้ำประสงค์ : 
 มีระบบบริหารงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 

 พัฒนาให้เป็นองค์กรการเรียนรู้ (จัดการความรู้ด้านบริการวิชาการ) 

 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอนและการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 

 การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรเป็นไปตาม core competency 

 มีการก ากับดูแลการท างานด้วยระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

ตัวช้ีวัด :  
 ร้อยละจ านวนโครงการของหน่วยงานย่อยหรือของภาควิชาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  

พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ตามงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 
 ร้อยละของโครงการที่มีการใช้เงินงบประมาณเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ 

 ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ท่ีเหลือที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด (เงินสะสม) 

 จ านวนองค์ความรู้ในรอบปีการศึกษา 

 จ านวนฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

 ร้อยละของสายสนับสนุนวิชาการท่ีได้รับการพัฒนาตาม career path 

 คะแนนประเมินคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์: 
 ก าหนดนโยบายและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการทุกด้านสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 

 ส่งเสริมให้มีการทรัพยากรร่วมกัน 

 ติดตามการใช้งบประมาณ (ทุกเดือน) 

 ติดตามผลการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 จัดพัฒนากิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะชน 

 พัฒนาระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพเพ่ือการบริหาร 

 จัดท าฐานข้อมูล 

 ส่งเสริมบุคลากรให้มีการพัฒนาศักยภาพทุกด้าน 

 สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเขียน KPI ของงานที่รับผิดชอบ 
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 ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

 น าผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงแผนการด าเนินการและแผนการ

จัดกิจกรรม 

9. นโยบายคุณภาพ 
การบริหารจัดการได้ถูกวางแนวทางตามโครงสร้างยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นเป้าหมายและการด าเนินงาน 

ที่ชัดเจน โดยคณะกรรมการด าเนินงานยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ ท างานเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย ท าให้
ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพและสามารถน าพาคณะวิทยาศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายได้ซ่ึงยุทธศาสตร์การประกัน
คุณภาพการศึกษา เป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญที่จะเป็นเสมือนกลไกที่ท าให้ระบบงานทุกระบบและผู้ท างานทุกคน 
สามารถด าเนินงานได้อย่างมีคุณภาพ ตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้นการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
ยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับอันจะน าไปสู่การทบทวนและเรียนรู้ การปรับปรุงงาน ซึ่งเป้าหมาย
ยุทธ์ศาสตร์หลัก ได้แก่   

1. เสริมสร้างให้บุคลากรตระหนักถึงความส าคัญของงานประกันคุณภาพ 
1.1 พัฒนาบุคลากรของคณะให้เกิดความตระหนักของงานประกันคุณภาพ และสามารถน าการ

ประกันคุณภาพมาให้ในการพัฒนาปรับปรุงงานปัจจุบัน 
1.2 สร้างกรอบแนวคิดวิธีการด าเนินงานของการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือตอบสนองการ

น าไปใช้จริง 
1.3 สร้างสรรค์กลวิธีในการท างานเพ่ือน างานประกันคุณภาพไปใช้พัฒนาการท างานต่าง  

2. เชื่อมโยงระบบประกันคุณภาพการศึกษากับการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
2.1 สร้างระบบสารสนเทศที่ตอบสนองกิจกรรมการรวบรวมข้อมูลที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์

ประสิทธิภาพการท างานของคณะวิทยาศาสตร์ โดยให้บุคลากรของคณะฯ มีส่วนร่วมในการ

จัดท าระบบ  

2.2 เสริมสร้างความเข้าใจในการจัดเก็บเอกสารงานประกันคุณภาพให้เป็นระบบการท างาน

ประจ าของหน่วยงานต่าง ๆ 

3. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยเชื่อมโยงกับการรับผิดชอบต่อสังคม  
3.1 ส่งเสริมการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพให้เป็นงานปัจจุบันโดยเน้นการรับผิดชอบต่อสังคม 

3.2 ตัวชี้วัดที่ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

3.3 การสร้างประสิทธิภาพในการประเมินคุณภาพการศึกษา 
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3. โครงสร้ำงองค์กร 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แบ่งส่วนการบริหารงานเป็น 7 ส่วน ดังแผนภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะวิทยำศำสตร์ 

ภำควิชำคณิตศำสตร์ ภำควิชำคหกรรมศำสตร์ ภำควิชำเคมี ภำควิชำชีววิทยำ 

ภำควิชำฟิสิกส ์ ส ำนักงำนคณบดี ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป 

คณะกรรมกำรประจ ำวิทยำศำสตร์ 

งำนบริหำรและธุรกำร งำนคลังและพัสด ุ งำนบริกำรกำรศึกษำ งำนนโยบำยและแผน 

1. หน่วยสำรบรรณ 
2. หน่วยประชำสัมพันธ ์
3. หน่วยกำรเจำ้หน้ำที ่
4. หน่วยอำคำรสถำนท่ี 
1. และซ่อมบ ำรุง 
5. หน่วยยำนพำหนะ 
6. หน่วยโสตทัศนปูกรณ ์
7. หน่วยสวัสดิกำร 
8. หน่วยพิมพ์และอัด

ส ำเนำ 

9. หน่วยจัดกำรประชุม 
 

1. หน่วยกำรเงินและบัญช ี

2. หน่วยพัสด ุ

1. หน่วยประกันคณุภำพ 
กำรศึกษำ 

2. หน่วยกิจกำรนิสิต 
3. หน่วยจัดกำรเรียน 

กำรสอน 
4. หน่วยพัฒนำหลักสูตร 
5. หน่วยบริกำรวิชำกำร 

 

1. หน่วยนโยบำยและแผน 
2. หน่วยแผนงบประมำณ 
3. 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  
 
 
 

  

ฝ่ำยวิชำกำร 

ฝ่ำยวำงแผน
และพัฒนำ 

 

ฝ่ำยพัฒนำระบบ
กำรศึกษำ 

คณิตศำสตร์ 

คหกรรมศำสตร์ 

เคมี 
 

ชีววิทยำ 
 

ฟิสิกส ์
 

วิทยำศำสตร์ท่ัวไป 

แผนภาพที่ 2 

ฝ่ำยบริหำร 

ฝ่ำยวิชำกำร 

ฝ่ำยวิจยัและ
วิเทศสัมพันธ ์

ฝ่ำยพัฒนำ
ศักยภำพนสิิต 

อธิกำรบดี 

คณบดีคณะวิทยำศำสตร์ 
คณะกรรมกำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์ 

 

เลขำนุกำรคณะ หัวหน้ำภำควิชำ 

 
รองคณบดี 

 
ผู้ช่วยคณบดี 

หัวหน้ำงำนคลังและพัสด ุ

หัวหน้ำงำนบริหำรและ
ธุรกำร 

 

หัวหน้ำงำนนโยบำยและ
แผน 

 

หัวหน้ำงำนบริกำร
กำรศึกษำ 
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2. ตั้งแต่ 10 กุมภาพันธ์ 2557ถึงปัจจุบัน มีโครงสร้างการบริหารดังแผนภาพที่ 3 
 

 
 
 
 
 
  

แผนภาพที่ 3 

อธิกำรบดี 

คณบดีคณะวิทยำศำสตร์ 

คณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์ 

 
เลขำนุกำรคณะ หัวหน้ำภำควิชำ 

 

รองคณบดี 
 

ผู้ช่วยคณบดี 

ฝ่ำยบริหำร 
 

ฝ่ำยวิชำกำร 
 

ฝ่ำยวำงแผน 
และวิจัย 

ฝ่ำยพัฒนำ
ศักยภำพนสิิต 
 

คณิตศำสตร์ 
 
คหกรรมศำสตร์ 

เคมี 
 
ชีววิทยำ 
 

ฟิสิกส ์
 

วิทยำศำสตร์ท่ัวไป 

ฝ่ำยประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ
และวิเทศสัมพันธ ์

หัวหน้ำงำนคลังและพัสด ุ
 

หัวหน้ำงำนบริหำรและ
ธุรกำร 
 

หัวหน้ำงำนนโยบำยและ
แผน 
 

หัวหน้ำงำนบริกำร
กำรศึกษำ 
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5. รำยชื่อผู้บริหำร ประจ ำปกีำรศึกษำ 2556 
(เริ่มด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่ต้นปีกำรศึกษำ 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  ละลอกน้ า   รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพน  ทองเรือง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
7. อาจารย์ ดร.ถนัด  จินตโกศล   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบการศึกษา 
8. อาจารย์ ดร.ปิยรัตน์  ดรบัณฑิต   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
(เริ่มด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่ 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. รำยชื่อคณะกรรมกำรประจ ำ/บริหำรหน่วยงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช  เทียนรุ่งโรจน์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
2. อาจารย์นิรันดร์  พงษ์พันธุ์    รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  เรืองรุ่งโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  พินิจค้า  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย 
5. อาจารย์ ดร.ญานิน  กองทิพย์   รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์  วิยานนท์  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

      และวิเทศสัมพันธ์ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวีวรรณ  งามสันติกุล  หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศณีวรรณ  ภู่อารีย์  หัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 
9. อาจารย์ ดร.ประเสริฐ  พัฒนาประทีป  หัวหน้าภาควิชาเคมี 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีนาฏ  โพธิเวชกุล  หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  มุศิริ   หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพร  วงศ์ปรีดี  หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
13. นางสาวอัญชลีรัตน์  บุญชินวุฒิกุล   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 

ล ำดับ
ที่ 

รำยชื่อหลักสูตร/สำขำวิชำ 

ภำยใต้กำรก ำกับ
ดูแล 

เกณฑ์มำตรฐำน 2548 เกณฑ์มำตรฐำน TQF 

หมำยเหตุ ปีที่เปิด
สอน 

ผลกำรประเมิน ปีที่เปิด
สอน 

ผลกำรประเมิน 

ภำควิชำ คณะ ผ่ำน ไม่ผ่ำน ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

ระดับปรญิญำตร ี                   

1 วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์    2552    2555    

2 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์    2552    2555    

3 วิทยาศาสตรบัณฑิต สถิต ิ    2552    2555     

4 วิทยาศาสตรบัณฑิต คหกรรมศาสตร ์    2552    2555     

5 วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี    2552    2555     

6 วิทยาศาสตรบัณฑิต ชีววทิยา    2552    2555     

7 วิทยาศาสตรบัณฑิต จุลชีววิทยา    2552    2555     

8 วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส ์    2552    2555     

9 วิทยาศาสตรบัณฑิต วัสดุศาสตร์ (อัญมณีและเครื่องประดับ)    2552    2555      

10 การศึกษาบัณฑิต คณติศาสตร์ (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 
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ล ำดับ
ที่ 

รำยชื่อหลักสูตร/สำขำวิชำ 

ภำยใต้กำรก ำกับ
ดูแล 

เกณฑ์มำตรฐำน 2548 เกณฑ์มำตรฐำน TQF 

หมำยเหตุ ปีที่เปิด
สอน 

ผลกำรประเมิน ปีที่เปิด
สอน 

ผลกำรประเมิน 

ภำควิชำ คณะ ผ่ำน ไม่ผ่ำน ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

13 การศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์ (5 ปี)    - -   2556    ย้อนใช้ 52,53 และ 2556 

14 การศึกษาบัณฑิต วิทยาศาสตรท์ั่วไป (5 ปี)    - -   2556   ย้อนใช้ 52,53 และ 2556 

  รวมระดับปริญญำตรีทั้งหมด 14 หลักสูตร                   

ระดับบัณฑิตศึกษำ                   

1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เคมี    2552    2555     

2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีววิทยา    2552 -   2555    ไม่มีนิสิตในหลักสูตร 2552 

3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีชีวภาพ    2549    2555      

4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ฟิสิกส ์    2552    2555      

5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    2553 -   2555 -   ไม่มีนิสิตทั้ง 2 หลักสูตร 

6 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประ
เครื่องประดับ    2552    2555      

7 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วัสดุศาสตร ์    2551    2554      

8 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ      -     -   เปิดสอนปีการศึกษา 2557 

9 การศึกษามหาบัณฑติ คณิตศาสตร์    2552 -   2555    ไม่มีนิสิตในหลักสูตร 2552 

10 การศึกษามหาบัณฑติ เคมี    2552    2555    
 

11 การศึกษามหาบัณฑติ ชีววทิยา    2552    2555      
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ล ำดับ
ที่ 

รำยชื่อหลักสูตร/สำขำวิชำ 

ภำยใต้กำรก ำกับ
ดูแล 

เกณฑ์มำตรฐำน 2548 เกณฑ์มำตรฐำน TQF 

หมำยเหตุ ปีที่เปิด
สอน 

ผลกำรประเมิน ปีที่เปิด
สอน 

ผลกำรประเมิน 

ภำควิชำ คณะ ผ่ำน ไม่ผ่ำน ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

12 การศึกษามหาบัณฑติ ฟิสิกส ์    2552    2555      

13 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต คณิตศาสตร์    2549    2555 -   ไม่มีนิสิตหลักสูตรตาม TQF 

14 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต เคมีประยุกต์    2548    2555    
 

15 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต เทคโนโลยชีีวภาพ    2550    2555      

16 ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต ฟิสิกส ์    2550    2555      

17 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตรศึกษา    2548 -   2556   ไม่มีนิสิตในหลักสูตร 2548 

  รวมระดับบัณฑติศึกษำทั้งหมด 17 หลักสูตร                   

  รวมทั้งสิ้น  31 หลักสูตร                   
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8. จ ำนวนนิสิต 
คณะวิทยาศาสตร์ มีนิสิตจ านวนทั้งสิ้น 2,764 คน เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี 2,621 คน  

ระดับปริญญาโท 122 คน  และระดับปริญญาเอก 21 คน ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตำรำงท่ี 3 จ ำนวนนิสิตคณะวิทยำศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 

ล ำดับ
ที ่

หลักสูตร/สำขำวิชำ 
จ ำนวนนิสิตแยกตำมระดับกำรศึกษำ 

รวม ปริญญำ
ตรี 

ปริญญำ
โท 

ปริญญำ
เอก 

1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต     
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 117   117 
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 240   240 
- สาขาวิชาสถิติ 111   111 
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 207   207 
- สาขาวิชาเคมี 307   307 
- สาขาวิชาชีววิทยา 218   218 
- สาขาวิชาจุลชีววิทยา 161   161 
- สาขาวิชาฟิสิกส์ 202   202 
- สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  

(อัญมณีและเครื่องประดับ) 
218   218 

2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต     
 - สาขาวิชาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 167   167 

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ - เคมี 160   160 
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ - ชีววทิยา 136   136 
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์ 175   175 
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 202   202 

3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต     
- สาขาวิชาเคมี  31  31 
- สาขาวิชาชีววิทยา  2  2 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  10  10 
- สาขาวิชาฟิสิกส์  13  13 
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  0  0 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและ

เครื่องประดับ 
 2  2 
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ล ำดับ
ที ่

หลักสูตร/สำขำวิชำ 
จ ำนวนนิสิตแยกตำมระดับกำรศึกษำ 

รวม ปริญญำ
ตรี 

ปริญญำ
โท 

ปริญญำ
เอก 

- สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  10  10 
4 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต     

- สาขาวิชาคณิตศาสตร์  9  9 
- สาขาวิชาเคมี  15  15 
- สาขาวิชาชีววิทยา  19  19 
- สาขาวิชาฟิสิกส์  11  11 

5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต     
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์   1 1 
- สาขาวิชาเคมีประยุกต์   5 5 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   9 9 
- สาขาวิชาฟิสิกส์   4 4 

6 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต     
- สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา   2 2 

รวม 2621 122 21 2764 
 

9. จ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกร 
คณะวิทยาศาสตร์ มีจ านวนอาจารย์บุคลากรสายวิชาการทั้งสิ้น 129.5 คน ดังแสดงในตารางที่ 4 

ตำรำงท่ี 4 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำจ ำแนกตำมคุณวุฒิและต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ภำควิชำ 

จ ำนวนอำจำรย์จ ำแนกตำมคุณวุฒิและต ำแหน่งทำงวิชำกำร (คน) 
รวม 

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

1. คณิตศาสตร์     11 4   17 4   28 8   
2. คหกรรมศาสตร์     2    4 2   6 2   
3. เคมี     2 1   10 9 3  12 10 3  
4. ชีววิทยา 1    1 1   14 6 1  16 7 1  
5. ฟิสิกส์     5 1   14 2 1  19 3 1  
6. วิทยาศาสตร์ทั่วไป     2.5*    7 3 1  9.5 3 1  
รวม 1    23.5 7   66 26 6  90.5 33 6  

รวมทั้งสิ้น 129.5 
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 ในปีการศึกษา 2556  มีบุคลากรสายวิชาการลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จ านวน 11 คนบุคลากร

ปฏิบัติงานเกิน 6 เดือน แต่ไม่ครบ 9 เดือน จ านวน 1 คนนับเป็น 0.5 คน ดังนั้น จึงมีบุคลากรประจ าสาย

วิชาการท่ีปฏิบัติงานจริง จ านวน 118.5 คน จ าแนกตามภาควิชาดังตารางที่ 5 

ตำรำงท่ี 5 จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรที่ปฏิบัติงำนจริง 
 

ภำควิชำ 

บุคลำกรสำยวิชำกำร 
จ ำนวน

บุคลำกร 

สำยวิชำกำร 

ทั้งหมด 

ลำศึกษำต่อ

และลำอ่ืนๆ 

จ ำนวนบุคลำกร     

สำยวิชำกำร              

ที่ปฏิบัติงำนจริง 

 

ทั้งหมด 

ปฏิบัติงำนเกิน  

6 เดือน 

แต่ไม่ถึง 9 เดือน 

(1 คน นับ 0.5 ) 

ปฏิบัติงำน 

ไม่ครบ 6 

เดือน 

คณิตศาสตร ์ 37  - 1  - 4 32 
คหกรรมศาสตร ์ 8  -  -  - 2 6  
เคม ี 27  - 2  -  - 25 
ชีววิทยา 26  - 2  - 1 23 
ฟิสิกส ์ 23  -  -  - 2 21 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 14 0.5  -  - 2 11.5  

รวม 135 0.5 5  - 11 118.5 

 
10. จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร 

จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรจ ำแนกตำมคุณวุฒิ (คน) รวม 
ต่ ำกว่ำปริญญำตรี ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก  

28 38 3 - 69 
รวม 69 
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11. ข้อมูลพ้ืนฐำนเกี่ยวกับงบประมำณ 

งบประมำณ งบประมำณแผ่นดิน งบประมำณเงินรำยได้ รวมท้ังสิ้น 

  จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

งบบุคลำกร 71,142,700  50.60  6,250,700  4.45  77,393,400  55.04  

1. เงินเดือนค่าจ้างประจ า 70,093,900  49.85    - 70,093,900  49.85  

2. ค่าจ้างช่ัวคราว 1,048,800  0.75  6,250,700  4.45  7,299,500  5.19  

งบด ำเนินงำน 9,100,800  6.47  15,524,500  11.04  24,625,300  17.51  

3. ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสด ุ 9,052,800  6.44  12,089,500  8.60  - - 

4. ค่าเช่าบ้านและค่าจ้างเหมา 48,000  0.03    - 48,000  0.03  

ท าความสะอาดอาคาร             

5. ค่าสาธารณูปโภค - - 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. ค่าครุภณัฑ ์ 4,990,800  3.55  6,895,000  4.90  11,885,800  8.45  

7. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - - - 

งบเงินอุดหนุน 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  

 11. งบพัฒนาหน่วยงาน / - - 6,829,700  4.86  6,829,700  4.86  

พัฒนาบุคลากร/สมทบกองทุน             

งบรำยจ่ำยอื่น - - 3,645,600  2.59  3,645,600  2.59  

 12. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัด ุ - - 3,084,100  2.19  3,084,100  2.19  

 13. อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนา - - 561,500  0.40  561,500  0.40  

ศาสนาฯ             

งบกลำง - - 500,000  0.36  500,000  0.36  

 14. ฉุกเฉิน - - 500,000  0.36  500,000  0.36  

รวม 98,877,200  70.32  41,732,100  29.68  140,609,300  100.00  
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12. ข้อมูลพ้ืนฐำนเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่ 
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการใช้พ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 48,175.95 ตารางเมตร 

โดยแยกออกเป็น 3 อาคารดังนี้ 
- อาคาร 10 มีพ้ืนที่ 6,133.25  ตารางเมตร 
- อาคาร 15 มีพ้ืนที่ 5,042.70  ตารางเมตร 
- อาคาร 19 มีพ้ืนที่ 37,000.00  ตารางเมตร 

 

 
รูปที่ 1 ที่ต้ังคณะวิทยำศำสตร์ 

 

  

อาคาร 10 อาคาร 19 อาคาร 15 



คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  21 

 

13. อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 
1) อัตลักษณ์ 

 ทักษะสื่อสารเป็นรากฐานของครูวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
 2) เอกลักษณ์ 
 บริการวิชาการสู่ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
 

14. ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมิน ปีกำรศึกษำ 2555 
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินในปีการศึกษา 2555 ที่

ผ่านมา โดยจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา2556 ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่6/2556 วันที่ 26 มิถุนายน 2556 และมอบผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังมีผลการปรับปรุงปรากฏดังนี้ 

 
ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน แนวทำงกำรพัฒนำ/ปรับปรุง ผลกำรด ำเนินกำร 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนกำรด ำเนินกำร 

ควรมีการส่งเสริมให้มีการตดิตาม
กระบวนการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์
ของคณะและมีการรายงานผลอยา่งทั่วถึง
ทั้งองค์กรและครบถ้วน 

ติดตามการด าเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์ของคณะและรายงานผลให้
บุคลากรในคณะทราบ 

มีการตดิตามการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์
ของคณะประจ าไตรมาส 

องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต 

ควรเตรียมการบริหารจดัการหลักสูตร 
การผลิตครูวิทยาศาสตร/์คณิตศาสตร์ใน
ระดับบณัฑติศึกษาเพื่อสอดรับกับความ
ต้องการของสังคมที่มีผูต้้องการเขา้ศึกษา
ต่อจ านวนมาก 

ผสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอกเพื่อพัฒนา
หลักสตูรวิชาชีพระดับปริญญาโท 

หลักสตูรการศึกษามหาบณัฑติ 4 สาขาวิชา 
คณิตศาสตร์ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาฉบับ
ปรับปรุงเพื่อผลิตมหาบณัฑิตทีส่ามารถรับใบ
ประกอบวิชาชีพครูหลังส าเรจ็การศึกษา 

เร่งพัฒนาการจัดท าแผนพัฒนาบคุลากร
เชิงรุก เช่นสนับสนุนหรือสรา้งแรงจูงใจให้
คณาจารย์ที่มีวุฒิปรญิญาเอกให้เขา้สู่
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อกระตุ้นและ
แนะแนวการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการของคณาจารย์รุ่นใหม ่

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้รื่อง"จะเขียน
เอกสารประกอบการสอนหรือต ารา ท่ีมี
คุณภาพได้อย่างไร" จัดเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 57 

จ านวนนิสิตระดับบณัฑติศึกษาต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน ในส่วนของหลักสตูร
วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ (วท.ม.) และ
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ (ปร.ด.) 

จัดการประชาสมัพันธ์หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่องและ
จัดสรรทุนระดับบณัฑิตศึกษาในการ
ท าปริญญานิพนธ์เพื่อสร้างแรงจูงใจ
แก่ผู้เข้าศึกษาต่อ 

ประชาสมัพันธ์หลักสูตรแบบเชิงรกุโดยท าสื่อ
เอกสารและบุกตลาดสื่อออนไลน ์
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จ านวนอาจารย์ประจ าด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการมีจ านวนลดน้อยลงจากการ
เกษียณอายรุาชการ 

จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อกระตุ้นและ
แนะแนวการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการของคณาจารย์รุ่นใหม ่

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้รื่อง"จะเขียน
เอกสารประกอบการสอนหรือต ารา ท่ีมี
คุณภาพได้อย่างไร" จัดเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 57 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนำนิสิต 

เพิ่มจ านวนครั้งในการจดักิจกรรม (หนึ่ง
กิจกรรมจดัซ้ าหลายครั้ง) เพื่อให้นิสิตทุก
สาขาวิชาทุกช้ันปีได้มโีอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมได้ทั่วถึงยิ่งข้ึน 

  จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคณุลกัษณะพึง
ประสงค์ทั่งด้านวิชาการวิชาชีพ คุณธรรม 
และ พัฒนาบุคลิกภาพ เช่น โครงการแสดง
ผลงานนิสติหลายโครงการนสิิตช่วยสอนวิชา
พื้นฐาน โครงการปรับพ้ืนฐาน (ติวนิสิตปี 1) 
เป็นต้น 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนิสิตใน
กระบวนการวางแผนและติดตามผล
ด าเนินการตามแผนพัฒนานิสติ 

  โครงการของคณะได้ให้นิสติมีส่วนร่วม เช่น 
โครงการประหยดัพลังงานโดยใหน้ิสิตร่วม
แสดงความคดิเห็น และปรับปรุงทัศนียภาพ
ของคณะ 

การมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าในการพัฒนา
คณะในทิศทางต่าง ๆ ยังไม่ครอบคลุมทุก
พันธกิจ 

จัดตั้งชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าและ
มีกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนพันธกิจ
ของคณะให้ข้อเสนอแนะและ
ช่วยเหลือศิษย์ปัจจุบันอาทิ กิจกรรม
เชื่อมความสมัพันธ์ระหว่างศิษยเ์กา่
นิสิตปัจจุบัน และคณาจารย,์ เชิญ
ศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จทาง
วิชาชีพมาให้ค าแนะน ากับรุ่นน้อง
อย่างสม่ าเสมอ 

มีชมรมศิษยเ์ก่าและมีกิจกรรมที่ช่วย
สนับสนุนพันธกิจของคณะให้ข้อเสนอแนะ
และช่วยเหลือศิษย์ปัจจุบันอาทิ กิจกรรม
เชื่อมความสมัพันธ์ระหว่างศิษยเ์กา่นิสิต
ปัจจุบัน และคณาจารย,์ เชิญศิษยเ์ก่าที่
ประสบความส าเรจ็ทางวิชาชีพมาให้
ค าแนะน ากับรุ่นน้อง 

องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย 

สร้างการเชื่อมโยงหรือบรูณาการระหว่าง
ภาควิชาในการผลิตผลงานวิจัยเชิงบูรณา
การ 

สนับสนุนให้มีการด าเนินการ
ด าเนินงานวิจัยท่ีเป็นการเช่ือมโยง
หรือบูรณาการระหว่างภาควิชาให้
เกิดขึ้น 

มีการบรณูการงานวิจัยระหว่างภาควิชาดังนี้ 
1. งานวิจัยของคณาจารยร์ะหว่างภาควิชา
ชีววิทยาและภาควิชาวิทยาศาสตรท์ั่วไป 
2. งานวิจัยของคณาจารยร์ะหว่างภาควิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไปและภาควิชาฟิสิกส์ 1 
เรื่อง 
3. งานวิจัยของคณาจารยร์ะหว่างภาควิชาค
หกรรมและภาควิชาวิทยาศาสตรท์ั่วไป 2 
เรื่อง 
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ส่งเสริมการสรา้งกลุ่มวิจัยให้ครอบคลุมทุก
สาขาวิชาโดยพิจารณาการให้ทุนให้
กระจายอยา่งทั่วถึง 

กรรมการฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์
ร่วมกันพิจารณาจดัสรรทุนวิจัยให้
ครอบคลมุทุกสาขาวิชา 

การจัดสรรทุนวิจัย ประเภททุนริเริ่ม
โครงการวิจัยแบบก าหนดทิศทางให้กับ
บุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์ โดยกระจายสู่
ทุกภาควิชาครบทั้ง  6 ภาควิชา โดยเป็นของ 
ภาควิชาคณติศาสตร์ 3 ทุน ภาควิชาคหกร
รมศาสตร์ 2 ทุน ภาควิชาเคมี 2 ทุน 
ภาควิชา ชีววิทยา 8 ทุนภาควิชาฟิสิกส2์ ทุน 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 ทุน 

ควรมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยต่อ
สาธารณะหรือท าให้งานวิจัยเป็น
เรื่องท่ีเข้าใจได้ง่ายๆ เพ่ือเผยแพร่ต่อ
สาธารณะ เช่น แถลงข่าวผลงานวิจัย 
จดหมายข่าวข้อมูลเชิงวิชาการที่
เข้าใจได้ง่าย 

เพ่ิมช่องทางการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการให้หลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น 

มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย ทั้งของ
คณาจารย์ และนิสิต บทความวิชาการ
ข้อมูลเชิงวิชาการ รวมถึงบทคัดย่อท่ี
เข้าใจง่าย ผ่าน ทางเว็บไซต์คณะและ
ภาควิชาทางวารสารวิทยาศาสตร์ซึ่ง
ออกปีละ 2 ฉบับ ทางการจัด
ประชุมสัมมนารวมถึงการแสดงผลงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์ในลักษณะจัด
นิทรรศการ นอกจากนี้ยังท าการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยไปสู่
ภาคอุตสาหกรรมโดยตรงเช่นการแสดง
ผลงานวิจัยในสาขาวัสดุศาสตร์ 
และอัญมณีและเครื่องประดับในงาน 
Bangkok Gems and Jewelry Fairs 
เป็นต้น 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์ยังมีน้อย 

1.สร้างแรงจูงใจและให้ความรู้
แก่อาจารย์ในการน างานวิจัยไป
เข้าสู่กระบวนการทรัพย์สินทาง
ปัญญาเช่น การให้ความรู้ การ
ให้รางวัล และการยกย่อง 

มีการส่งเสริมให้คณาจารย์ท างานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์โดยมีการ
ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการน า
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้
ประโยชน์ 
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กลุ่มอาจารย์รุ่นใหม่/อาจารย์วิจัย
อาวุโสจะเป็นกลุ่มเดิมๆและจ ากัดใน
ศาสตร์เพียงไม่กี่คน 

2.ส่งเสริมระบบอาจารย์พี่เลี้ยง
แก่อาจารย์รุ่นใหม่และจัดท า
คลินิกวิจัยแบบครบวงจร one 
stop service ตั้งแต่
กระบวนการข้อเสนอจนถึงการ
เผยแพร่และเข้าสู่กระบวนการ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

1.มีการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้
คณาจารย์รุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ 
ประจ าปี 2557 ซึ่งจัดโดยสถาบัน
ยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย 
2.มีการจัดโครงการ ส่งเสริม
บรรยากาศทางการวิจัยเรื่อง “หนทาง
สู่การเป็นอาจารย์นักวิจัยระดับ
นานาชาติ”ซึ่งได้เชิญอาจารย์นักวิจัย
อาวุโสของคณะมาบรรยาย เพ่ือ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆให้แก่
อาจารย์นักวิจัยรุ่นเยาว์ 

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

สนับสนุนให้บุคลากรจัดท าโครงการ
บริการวิชาการท่ีเป็นประโยชน์แก่
สังคมเพ่ือสร้างชื่อเสียงและโครงการ
ที่เพ่ิมโอกาสในการสร้างรายได้แก่
คณะ 

ส่งเสริมและให้งบประมาณ
สนับสนุนบุคลากรในการจัดท า
โครงการบริการวิชาการที่เป็น
ประโยชน์แก่สังคม 

มีการจัดท าโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมท่ีมีการบูรณาการร่วมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัยรวมทั้งสิ้น 
14 โครงการ เช่น โครงการพัฒนา
การศึกษาในโรงเรียนตามแนว
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี: 
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนากิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย โครงการการพัฒนา
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยด้วย
ฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือน าทุน
ทางวัฒนธรรมมาเพ่ิมมูลค่า โครงการ
เผยแพร่ความรู้ด้านโภชนาการสู่ชุมชน 
เป็นต้น  และมีการให้ความร่วมมือเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้และความเข้มแข็ง
ทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 
เช่นมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและ
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พัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาใน
พระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ซึ่ง
นอกจากจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม
ให้มีการการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องแล้ว ยังเป็นการเผยแพร่
ชื่อเสียงของคณะและมหาวิทยาลัย  

องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ควรสนับสนุนในโครงการด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

  มีการตั้งงบประมาณและมีการ
สนับสนุนโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการ
จัดอย่างต่อเนื่องมาหลายปี เช่น 
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะ
วิทยาศาสตร์ โครงการแรกพบนิสิตใหม่ 
และผู้ปกครอง โครงการปัจฉิมนิเทศ
นิสิตชั้นปีที่ 4 โครงการกีฬา Science 
Games โครงการพิธีไหว้ครูคณะ
วิทยาศาสตร์ และโครงการเข้าวัด
ท าบุญ ถวายเทียนพรรษา โครงการ
กีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศ
ไทย (อะตอมเกมส์) ปีนี้เป็นครั้งที่ 23
เป็นต้น อีกท้ังยังมีการสนับสนุนการท า
กิจกรรมของชุมนุมต่าง ๆ ของคณะ
วิทยาศาสตร์ ตัวอย่างเช่น โครงการสืบ
สานต านานเพลงไทยลูกทุ่ง ซึ่งปี
การศึกษา 2556 ได้จัดเป็นครั้งที่ 4 

องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ส่งเสริมความเข้าใจของบุคลากรทุก
ส่วนเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์และ

เพ่ิมช่องทางน าเสนอแผนกล
ยุทธ์และเป้าหมายความส าเร็จ

น าเสนอแผนกลยุทธ์และเป้าหมาย
ความส าเร็จ ผ่านเว็บไซต์โดยมีกล่องรับ
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ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน แนวทำงกำรพัฒนำ/ปรับปรุง ผลกำรด ำเนินกำร 
เป้าหมายความส าเร็จเพ่ือให้บุคลากร
ตระหนักถึงความส าคัญของตนใน
การผลักดันให้งานบรรลุเป้าหมาย
และร่วมพัฒนาคุณภาพของ
หน่วยงาน 

และให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพของคณะ 

ความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ 

องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ 

ควรมีการวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินอย่างสม่ าเสมอเพ่ือบริหาร
งบประมาณให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

มีการวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินอย่างสม่ าเสมอเพ่ือ
บริหารงบประมาณให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด 

มีการด าเนินการวิเคราะห์และติดตาม
การใช้งบประมาณในทุกๆเดือนในที่
ประชุมกรรมการประจ าคณะในวาระ
เพ่ือพิจารณาหากมีเหตุหรือความ
จ าเป็นใดๆที่ไม่สามารถด าเนินการใช้
งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
ตามแผนเช่น ไม่สามารถด าเนินการจัด
โครงการต่างๆได้ในช่วงที่เกิดความไม่
สงบเรียบร้อยทางการเมืองหน่วยงานที่
รับผิดชอบโครงการนั้นๆก็จะน าเรื่อง
ดังกล่าวเข้าเป็นวาระในการประชุมเพ่ือ
พิจารณาขอปรับแผนการด าเนินการให้
ใช้งบประมาณดังกล่าวในการท า
กิจกรรมอย่างอ่ืนเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อคณะแทน 

การน าปัจจัยและผลกระทบจาก
ภายนอกมาพิจารณาจัดสรร/
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายการรายงานการ
ประเมินงบประมาณสู่หน่วยงาน
ภายในของคณะยังไม่ครบทุก
ประเด็น 

1.สร้างระบบสารสนเทศท่ีเอ้ือให้
ผู้บริหารสามารถตรวจสอบได้
ตลอดเวลา 
2.วิเคราะห์และประเมินผล
ทางการเงินในแง่มุมต่าง ๆให้
ชัดเจนเพื่อจัดระบบการเงินที่
เอ้ือส าหรับการบริหารเชิงกล
ยุทธ์ที่คณะฯมุ่งหวังและสามารถ
กระจายลงสู่ภาควิชาได้ชัดเจน
ตามไปด้วย 
 

  



คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  27 

 

ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน แนวทำงกำรพัฒนำ/ปรับปรุง ผลกำรด ำเนินกำร 
 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 

เสรมิสร้างความเขม้แข็งในการปฏบิัติงาน
ตามหลักการประกันคณุภาพให้ทุก
หน่วยงานย่อยมีความทดัเทียมกันหรือ
จัดสรรความรับผิดชอบตามศักยภาพและ
ความเชี่ยวชาญของแต่ละภาควิชา 

1. แต่ละภาควิชาแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ
โดยดจูากความเชี่ยวชาญของแต่ละ
ภาควิชา 
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับการประกันคณุภาพให้
บุคลากรเข้าร่วม/มสี่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

1. คณะกรรมการประกันคณุภาพและ
คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพได้รับ
คัดเลือกมาจากทุกภาควิชาและทกุกลุ่มงาน
โดยมอบหมายให้ดูแลเพื่อเสรมิสรา้งความ
เข้มแข็งในงานด้านต่างๆตามหลักการ
ประกันคณุภาพ 
2. คณะกรรมการและอนุกรรมการประกัน
คุณภาพ รวมถึงบุคลากรในคณะวทิยาศาตร์
ได้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการประกัน
คุณภาพทั้งระดับมหาวิทยาลยัคณะ และ
ภาควิชา 

เพิ่มช่องทางการเผยแพร่งานวิจัยเกี่ยวกับ
การประกันคณุภาพเพื่อให้ผูส้นใจน าไปใช้
ประโยชน ์

1. จัดกิจกรรมจัดการความรู้/ส่งเสริม
งานวิจัย 
2. จัดท าแนวปฏิบัติที่ดีของกิจกรรม 
และน ามาเผยแพร่สูห่น่วยงานและ
บนเว็บไซต ์

มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกบัการ
ประกันคณุภาพ และได้น าแนวปฏบิัติ/คู่มือ 
เผยแผรสู่่หน่วยงานและบนเว็บไซต์คณะ
วิทยาศาสตร์เพื่อให้ผูส้นใจน าไปใช้ประโยชน ์
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ส่วนที ่2 
สรุปผลกำรประเมินตนเอง 

 
ตัวบ่งชี้คุณภำพ เป้ำหมำย ผลด ำเนินกำร บรรลุ

เป้ำหมำย 
คะแนน
ประเมิน ตัวตั้ง/ตัวหำร ผลลัพธ์  

กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐำน 
ด้ำนคุณภำพบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ สมศ. 1 80 374 80.60  4.03 

464 
ตัวบ่งชี้ สมศ. 2 3.51 667.90 4.15  4.15 

161 
ตัวบ่งชี้ สมศ. 3 25 9.50*100 59.38  5 

16 
ตัวบ่งชี้ สมศ. 4 50 7.25*100 241.67  5 

3 
ค่ำเฉลี่ยคะแนนด้ำนคุณภำพบัณฑิต 4.55 

ด้ำนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ สมศ. 5 32 51.75*100 39.96  5 

129.50 
ตัวบ่งชี้ สมศ. 6 7 9*100 6.95  1.74 

129.5 
ตัวบ่งชี้ สมศ. 7 9 9.5*100 7.34  3.67 

129.5 
ค่ำเฉลี่ยคะแนนด้ำนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 3.47 

ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
ตัวบ่งชี้ สมศ. 8 30 12 85.71  5 

14 
ตัวบ่งชี้ สมศ. 9 5 5 ข้อ  5 

ค่ำเฉลี่ยคะแนนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 5 
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ตัวบ่งชี้คุณภำพ เป้ำหมำย ผลด ำเนินกำร บรรลุ
เป้ำหมำย 

คะแนน
ประเมิน ตัวตั้ง/ตัวหำร ผลลัพธ์  

ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ สมศ. 10 5 5 ข้อ  5 
ตัวบ่งชี้ สมศ. 11 5 5 ข้อ  5 

ค่ำเฉลี่ยคะแนนด้ำนกำรท ำนบุ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 5 
ค่ำเฉลี่ยกลุ่มตัวบ่งชี้พันธกิจหลักของสถำนศึกษำ (ตัวบ่งชี้ 1-11) 4.42 

ด้ำนกำรบริหำรและกำรพัฒนำสถำบัน 
ตัวบ่งชี้ สมศ. 14 4.60 602 4.65  3.88 

129.5 
ค่ำเฉลี่ยคะแนนด้ำนกำรบริหำรและกำรพัฒนำสถำบัน  3.88 

ด้ำนกำรพัฒนำและประกันคุณภำพภำยใน 
ตัวบ่งชี้ สมศ. 15 3.51    

ค่ำเฉลี่ยด้ำนกำรพัฒนำและประกันคุณภำพภำยใน  
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ สมศ. 16.1 3 5 ข้อ  - 
ตัวบ่งชี้ สมศ. 16.2 3.51 604 161  3.75 

154 
ค่ำเฉลี่ยกลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 4.58 

กลุ่มตัวบ่งชี้เอกลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ สมศ. 17 5 5 ข้อ  - 

ค่ำเฉลี่ยกลุ่มตัวบ่งชี้เอกลักษณ์ - 
กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ สมศ. 18.1 4 4 ข้อ  - 
ตัวบ่งชี้ สมศ. 18.2 4 4 ข้อ  - 

ค่ำเฉลี่ยกลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม 4.42 
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้  4.37 
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รำยงำนผลกำรประเมินตำมตัวบ่งชี ้ คณะวิทยำศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2556 
 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้คุณภำพ 
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐำน 
ด้ำนคุณภำพบัณฑิต 
 
ตัวบ่งชี้ สมศ. 1 บัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ :  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภาควิชาฟิสิกส์  
ผู้รำยงำนผล : รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
วิธีกำรค ำนวณ 

= 
จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

x 100 
จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด 

หมำยเหตุ  

 การนับรอบเวลาเป็นปีการศึกษาท้ังตัวตั้งและตัวหาร 

 ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้วที่
ไม่ได้เปลี่ยนงานใหม่ ผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหาร  
(หักออกท้ังตัวตั้งและตัวหาร) 

 จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 

คณะวิทยาศาสตร์ ส ารวจการมีงานท าของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 
2555 โดยใช้การส ารวจด้วยการให้บัณฑิตตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ผ่านระบบการลงทะเบียนรับปริญญา
บัตร ซึ่งมีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาจ านวน 574 คน จาก 14 สาขาวิชา คือ  

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต 
 1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์     2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   
 3. สาขาวิชาสถิติ    4. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
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 5. สาขาวิชาเคมี     6. สาขาวิชาชีววิทยา 
 7. สาขาวิชาจุลชีววิทยา   8. สาขาวิชาฟิสิกส์  
 9. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 
หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต 
 1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์   2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-เคมี 
 3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา  4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 
 5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
พบว่า มีบัณฑิตตอบแบบสอบถาม 561 คน คิดเป็นร้อยละ 97.74 ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา โดย

มีบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี จ านวน 374 คน จากจ านวนบัณฑิตที่
ตอบแบบส ารวจโดยไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว
ที่ ไม่ ได้ เป ลี่ ยน งาน ใหม่  ผู้ ที่ ศึ กษ าต่ อ ใน ระดั บบัณ ฑิ ตศึ กษ า ผู้ อุ ป สมบ ท  และผู้ ที่ เกณ ฑ์ ทห าร  
จ านวน 464 คน คิดเป็นร้อยละ 80.60 ซึ่งเท่ากับ 4.03 คะแนน   

โดยมหาวิทยาลัยก าหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต  ดังนี้ 
รุ่นปีการศึกษา 2555 เมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 

 

กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน 

ปีกำรศึกษำ 
ผลกำรด ำเนินงำน 

คะแนนประเมินตนเอง 
ตั้งตั้ง ตัวหำร ผลลัพธ์ 

ปีการศึกษา 2556 374 464 80.60 4.03 คะแนน 
รวม 374 464 80.60 4.03 คะแนน 

 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินกำร คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80.60 4.03 คะแนน  
 

ข้อมูลประกอบกำรค ำนวณภำวะกำรมีงำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระของบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ  

ล ำดับที่ ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด 
ปีกำรศึกษำ 

2556 
บัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี  ร้อยละ 80.60 

1 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด คน 574 
2 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า   คน 561 
3 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา  

(ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 
คน 374 

4 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ คน  
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ล ำดับที่ ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด 
ปีกำรศึกษำ 

2556 
5 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา คน  
6 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้

ประจ าอยู่แล้ว 
คน  

7 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คน 97 
8 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท คน  
9 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร คน  
10 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ  
ค่าเฉลี่ย  

11 ร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า (อย่างน้อยร้อยละ 
70) 

ร้อยละ 97.74 

 
รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 
รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

SCI_56_1_1 1. รายงานสรุปภาวะการมีงานท าของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2555  
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ตัวบ่งชี้ สมศ. 2 คุณภำพของบัณฑิตปริญญำตรี โท และเอก ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

กำรคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ :  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพภาควิชาเคมี 
ผู้รำยงำนผล :  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
วิธีกำรค ำนวณ 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต (ตรี โท เอก) 
จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด (ตรี โท เอก) 

หมำยเหตุ  

 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณและใน
เชิงคุณภาพ อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 

คณะวิทยาศาสตร์ ส ารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2556 ที่ครอบคลุม ตาม
กรอบ ม าต รฐ าน คุ ณ วุฒิ ร ะดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ าแ ห่ งช าติ  5 ด้ าน  คื อ  (1) ด้ าน คุ ณ ธ รรม จ ริ ย ธ ร รม  
(2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ (5) ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส ารวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผู้จ้าง
งาน ดังนี้ 

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 ด าเนินการส ารวจทางไปรษณีย์ ผลการส ารวจ
พบว่า  

- มีจ านวนบัณฑิตปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษารวม 574 คน โดยได้รับแบบส ารวจกลับมาจ านวน 
131 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 22.82 จากจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด 
โดยระดับความพึ งพอใจของผู้ จ้ างงานที่ มี ต่ อบัณ ฑิ ตระดับปริญ ญ าตรี เฉลี่ ย เท่ ากับ  
4.16 (544.93/131) 

- มีจ านวนบัณฑิตปริญญาโท ที่ส าเร็จการศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษารวม 16 คน โดยได้รับแบบ
ส ารวจกลับมาจ านวน 6 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 26.09 จากจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโททั้งหมด โดยระดับความพึงพอใจของผู้จ้างงานที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาโทเฉลี่ย
เท่ากับ 4.39 (26.36/6) 
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- มีจ านวนบัณฑิตปริญญาเอก ที่ส าเร็จการศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษารวม 3 คน โดยได้รับแบบ
ส ารวจกลับมาจ านวน 2 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 28.57 จากจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกทั้งหมด โดยระดับความพึงพอใจของผู้จ้างงานที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาเอกเฉลี่ย
เท่ากับ 4.40 (8.80/2) 

 
 

ตำรำงท่ี 1 ข้อมูลประกอบกำรค ำนวณคุณภำพของบัณฑิตปริญญำตรี 
ล ำดับ

ที ่
ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด 

ปีกำรศึกษำ 2556 
วท.บ. กศ.บ. รวม 

คุณภำพของบัณฑิตปริญญำตรีตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  

เฉลี่ย 4.06 4.37 4.14 

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด  คน 419 155 574 

2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการ
ประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

คน 107 39 146 

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง เฉลี่ย 2174.4 1021.65 605.16 
 (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  คะแนน 474 180 654 
 (2) ด้านความรู้  คะแนน 414.2 168.8 583 
 (3) ด้านทักษะทางปัญญา  คะแนน 413.4 167.6 581 
 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  คะแนน 459.8 174.4 634.2 
 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้ 
คะแนน 413 166.6 579.6 

 (6) ตามท่ีองค์กรวิชาชีพก าหนด คะแนน - 165.25 164.25 

4 จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่
มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  

คน 107 39 146 

5 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  

ร้อยละ 25.54 25.16 25.44 
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ตำรำงท่ี 2 ข้อมูลประกอบกำรค ำนวณคุณภำพของบัณฑิตปริญญำโท 
ล ำดับ

ที ่
ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด 

ปีกำรศึกษำ 
2556 

คุณภำพของบัณฑิตปริญญำโท ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  

เฉลี่ย 4.39 

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด  คน 16 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมิน

คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
คน 6 

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง เฉลี่ย 26.36 
 (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  คะแนน 27 
 (2) ด้านความรู้  คะแนน 26.2 
 (3) ด้านทักษะทางปัญญา  คะแนน 24.8 
 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  คะแนน 27 
 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ คะแนน 26.8 
 (6) ตามท่ีองค์กรวิชาชีพก าหนด คะแนน - 

4 จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

คน 6 

5 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท 

ร้อยละ 26.09 

 
ตำรำงท่ี 3 ข้อมูลประกอบกำรค ำนวณคุณภำพของบัณฑิตปริญญำเอก 
ล ำดับ

ที ่
ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด 

ปีกำรศึกษำ 
2556 

คุณภำพของบัณฑิตปริญญำเอกตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  

เฉลี่ย 4.40 

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด  คน 3 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการประเมิน

คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
คน 2 

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง เฉลี่ย 8.80 
 (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  คะแนน 8.6 
 (2) ด้านความรู้  คะแนน 8.4 
 (3) ด้านทักษะทางปัญญา  คะแนน 8.8 
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ล ำดับ
ที ่

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด 
ปีกำรศึกษำ 

2556 
 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  คะแนน 9.4 
 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ คะแนน 8.8 
 (6) ตามท่ีองค์กรวิชาชีพก าหนด คะแนน - 

4 จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

คน 2 

5 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก  

ร้อยละ 28.57 

 
ตำรำงท่ี 4 ข้อมูลประกอบกำรค ำนวณคุณภำพของบัณฑิตทุกระดับกำรศึกษำ  

ล ำดับ
ที ่

รำยกำรข้อมูลพื้นฐำน หน่วยวัด 

ข้อมูลผลกำร
ด ำเนินกำร 
ปีกำรศึกษำ 

2556 

คุณภำพของบัณฑิตปริญญำตรี โท และเอกตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษำแห่งชำติ 

ค่ำเฉลี่ย 4.16 

1 1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก คน 604 

2 2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอกท่ีได้รับการ
ประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

คน 154 

3 3. ผลรวมการประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง ระดับปริญญาตรี โท 
เอก 

คะแนน 640.32 

 (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม คะแนน 689.6 

 (2) ด้านความรู้ คะแนน 617.6 

 (3) ด้านทักษะทางปัญญา คะแนน 614.6 

 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล คะแนน 670.6 

 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ คะแนน 615.2 

 (6) ตามที่องค์กรวิชาชีพก าหนด คะแนน 164.25 
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5. คุณภำพของบัณฑิตปริญญำตรี โท และเอก  

ล ำดับ
ที ่

ปีกำรศึกษำ 
ผลกำรด ำเนินงำน 

คะแนนประเมิน
ตนเอง ตั้งตั้ง ตัวหำร ผลลัพธ์ 

1 ปีการศึกษา 2556 640.32 154 4.16  4.16 คะแนน 
 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ : 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินกำร คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 
3.51 4.15 4.15  

 
รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
SCI_56_2_1 สรุปผลความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต (สมศ.2 และ 16.2) จากการเก็บข้อมูลจาก  

e-survey มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีการศึกษา 2556 
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ตัวบ่งชี้ สมศ. 3 ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
กำรคิดรอบป ี:   ปีปฏิทิน  
ผู้รับผิดชอบ :  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
  คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพภาควิชาเคมี 
ผู้รำยงำนผล :  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
วิธีกำรค ำนวณ 
 

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท x 100 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 

หมำยเหตุ 

 การนับรอบเวลาใช้ปีปฏิทิน เป็นตัวตั้ง และใช้ปีการศึกษา เป็นตัวหาร 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ในปี พ.ศ. 2556 คณะวิทยาศาสตร์มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท รวม 23 คน โดยเป็นผู้ส าเร็จ

การศึกษาจากแผน ก 23 คน มีผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
รวม 13 ชิ้น คิดเป็นผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 9.50×100/23 =  41.30% คิดเป็นผลคะแนนประเมินตนเอง 
5 คะแนน  
 
ผลกำรค ำนวณ 
ตำรำงท่ี 1 ผลงำนจำกวิทยำนิพนธ์ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
 

ล ำดับ
ที ่

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวบ่งชี้ 
ค่ำ

น้ ำหนัก 

จ ำนวนชิ้นงำนใน
ปี พ.ศ. 2556 

ผลรวมถ่วง
น้ ำหนัก 

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด  (คน) 16  
 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทแผน ก.  16  
 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทแผน ข.  -  

2 จ านวนรวมบทความวิจยัที่ตีพิมพ์  (ช้ินงาน)   
 - จ านวนงานวิจัยท่ีมีการเผยแพรสู่ส่าธารณะในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง  
0.25 -  
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ล ำดับ
ที ่

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวบ่งชี้ 
ค่ำ

น้ ำหนัก 

จ ำนวนชิ้นงำนใน
ปี พ.ศ. 2556 

ผลรวมถ่วง
น้ ำหนัก 

 - จ านวนรวมของบทความวิจัยที่มกีารตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings) 

0.50 2 1 

 - จ านวนรวมของบทความวิจัยที่มกีารตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

(proceedings) 

0.75 -  

 - จ านวนรวมของบทความวิจัยที่มกีารตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับชาติ  

0.75 10 7.50 

 - จ านวนรวมของบทความวิจัยที่มกีารตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ  

1.00 1 1 

รวม 9.50 
 
ตำรำง 2 ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ล ำดับ
ที ่

ปีกำรศึกษำ 
ผลกำรด ำเนินงำน 

คะแนนประเมิน
ตนเอง ตัวตั้ง ตัวหำร ผลลัพธ์ 

1 ปีการศึกษา 2556 9.50×100 16 41.30 5 คะแนน 
 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ : 
 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินกำร คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

ร้อยละ 25 ร้อยละ 41.30 5 คะแนน  
รำยกำรหลักฐำน :  
3.1 รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ตามปีปฏิทิน 2556 (SCI_56_3.1_1) 
 
3.2  รายชื่อผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่สู่สาธารณะใน 
      ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (ค่ำน้ ำหนัก 0.25) ในปี พ.ศ. 2556 

-ไม่มีผลงำน- 
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3.3 รายชื่อผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในรายงาน  
     สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings) (ค่ำน้ ำหนัก 0.50) ในปี พ.ศ. 2556 

ล ำดับ
ที ่
 

ชื่อบทควำมวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper)  

ที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ 
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำน 
และผู้ร่วม 

ชื่อกำรประชุมวชิำกำร 
วัน-เดือน-ปี 

สถำนที่/จังหวัด/ประเทศท่ีจัด 
หรือชื่อวำรสำร วันเดือนปีที่

เผยแพร่ 

รหัสเอกสำร 

1 Quasinormal Modes of 
the Reissner-Nordstrom 
Black Holes with the 
Maxwell Field 
Background in the 5-
Dimensional Anti de 
Sitter Spacetime 

Jaroonsak Jarassriwilai 
and Suphot Musiri 
(ภาควิชาฟิสิกส์) 

การประชุมวิชาการระดับชาติศรี
นครินทรวิโรฒ ครั้งท่ี 7 , 1-2 
เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ 

SCI_56_3.3_1 

2 การวิเคราะห์การให้สีของ
พลอยสปิเนลธรรมชาตโิดย
เทคนิคล าไอออน 

บุษบำกร ศรีสถำพร, ดวงแข 
บุตรกุล, เสวต อินทรศริิ และสม
ศร สิงขรัตน ์
(ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

การประชุมวิชาการระดับชาติศรี
นครินทรวิโรฒ ครั้งท่ี 7 , 1-2 
เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ 

SCI_56_3.3_2 

 
3.4 รายชื่อผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในรายงาน 
       สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceedings) หรือบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ใน 
       วารสารวิชาการระดับชาติ (ค่ำน้ ำหนัก 0.75) ในปี พ.ศ. 2556 
 

ล ำดับ
ที ่
 

ชื่อบทควำมวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper)  

ที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ 
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำน 
และผู้ร่วม 

ชื่อกำรประชุมวชิำกำร 
วัน-เดือน-ปี 

สถำนที่/จังหวัด/ประเทศท่ีจัด หรือ
ชื่อวำรสำร วันเดือนปีที่เผยแพร่ 

รหัสเอกสำร 

1 การพัฒนาชุดกิจกรรมสืบ
เสาะหาความรู้ เรื่อง ไบโอ
ดีเซล ส าหรับนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ปิยรัตน ์ดรบัณฑิต, 
จินตวีร์ โยสีดำ 
(ภาควิชาเคมี) 

วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
เรียนรู้ ปีที่ 4 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-
มิถุนายน 2556) หน้า 18-24 

SCI_56_3.4_1 

2 เทคนิคโครมาโทกราฟี
ของเหลวสมรรถนะสูงแบบ
รวดเร็วส าหรับการวเิคราะห์
ปริมาณไฮดรอกซีเมทลิเฟอร์
ฟิวราลในน้ าผึ้งและน้ าผลไม ้A 

ลลิตำ รุ่งนิรันดร , 
พัชรินทร์ ชัยสุวรรณ, 
ปิยะดา จติรตั้งประเสริฐ 
(ภาควิชาเคมี) 

วารสารวิทยาศาสตร ์มศว ปีท่ี 29 
ฉบับวันท่ี 1 มิถุนายน 2556  
หน้า 69-81 
 

SCI_56_3.4_2 
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ล ำดับ
ที ่
 

ชื่อบทควำมวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper)  

ที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ 
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำน 
และผู้ร่วม 

ชื่อกำรประชุมวชิำกำร 
วัน-เดือน-ปี 

สถำนที่/จังหวัด/ประเทศท่ีจัด หรือ
ชื่อวำรสำร วันเดือนปีที่เผยแพร่ 

รหัสเอกสำร 

Fast HPLC Method for 
Determination of 
Hydroxymethylfurfural in 
Honey and Fruit Juices 

3 การสังเคราะห์อนุพันธ์บิส
ซัลโฟนาไมดส์ าหรับตรวจจับ
ฟลูออไรด ์

พิชฌำ หมื่นศร,ี  
แพน ทองเรือง, 
รัชนก ปิ่นแก้ว, 
เข้ม พุ่มสะอาด ,  
ปิยะดา จติรตั้งประเสริฐ 
(ภาควิชาเคมี) 

วารสารวิทยาศาสตร ์มศว ปีท่ี 29 
ฉบับวันท่ี 1 มิถุนายน 2556  
หน้า 83-94 
 

SCI_56_3.4_3 

4 QUANTITATIVE OF SOME 
BIOGENIC AMINE IN THAI 
TRADITIONAL SAUSAGE 

วีรชัย สิงห์ทอง , 
พรพิมล ม่วงไทย , 
นวลละออ รตันวิมานวงศ ์
(ภาควิชาเคมี) 

วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) ปีท่ี5 ฉบับท่ี 10 กค-ธค 
2556, 36-49.  

SCI_56_3.4_4 

5 Quantitative Analysis of 
Malondialdehyde in 
soybean milk sample by 
High Performance Liquid 
Chromatography 

อ ำนำจ กะฐินเทศ ,  
พรพิมล   ม่วงไทย 
(ภาควิชาเคมี) 

วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ(สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) ปีท่ี5 ฉบับท่ี 10 ก.ค.-
ธ.ค. 2556 , หน้า 50-59 

SCI_56_3.4_5 

6 ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน
เรื่องภาคตดักรวยโดยใช้
โปรแกรม C.a.R. ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

วรำวุธ บุตรรัตน์ , สายัณห์ 
โสธะโร, ธนูชัย ภูอุดม, ชุ
ติวรรณ เพ็ญเพียร 
(ภาควิชาคณิตศาสตร์) 

วารสารวิทยาศาสตร ์มศว ปีท่ี 29 
ฉบับวันท่ี 1 มิถุนายน 2556  
หน้า 19-35 
 

SCI_56_3.4_6 

7 ขอบเขตบนของพลังงานท่ี
สถานะพ้ืนของสสารประเภท
เฟอร์มิออนในสองมิต ิ

สุปัญญำ บุญประสิทธิ์, 
พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์ สริินิล
กุล, สิริ สิรินลิกุล 
(ภาควิชาคณิตศาสตร์) 

วารสารวิทยาศาสตร ์มศว ปีท่ี 29 
ฉบับวันท่ี 2 ธันวาคม 2556  
หน้า 122-129 

SCI_56_3.4_7 

8 ควอซีนอร์มอลโหมดของหลุด
ด าไรส์เนอร-์นอร์ดสเตริมที่มี
ค่าความโค้งส่วนย่อย = -1, 0, 
และ 1 ในปริภูมเิวลาแอนไท
เดอซิเตอร์ 5 มิต ิ

จรูญศักด์ิ จรัศศรีวิไล และสุ
พจน์ มุศิร ิ
(ภาควิชาฟิสิกส์) 

วารสารวิทยาศาสตร ์มศว ปีท่ี 29 
ฉบับวันท่ี 2 ธันวาคม 2556  
หน้า 159-173 

SCI_56_3.4_8 
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ล ำดับ
ที ่
 

ชื่อบทควำมวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper)  

ที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ 
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำน 
และผู้ร่วม 

ชื่อกำรประชุมวชิำกำร 
วัน-เดือน-ปี 

สถำนที่/จังหวัด/ประเทศท่ีจัด หรือ
ชื่อวำรสำร วันเดือนปีที่เผยแพร่ 

รหัสเอกสำร 

9 เทคนิคการวัดความหนืดโดย
อาศัยการตกของวัตถุทรงกลม 
: บทบาทของอิทธิพลของผนัง
หลอด 

หทัยชนก เพ็ชรมำตศรี, ธัญ
นพ นิลก าจร และสุพิชญ แขม
มณ ี
(ภาควิชาฟิสิกส์) 

วารสารวิทยาศาสตร ์มศว ปีท่ี 29 
ฉบับวันท่ี 2 ธันวาคม 2556  
หน้า 131-148 
 

SCI_56_3.4_9 

10 Problem Species in the 
Genus Annulohypoxylon 
(Xylariaceae) 

Manlika Makornwattana, 
Nuttika Suwannasai, 
Cherdchai Phosrim 
Anthony J.S. Whalley 
(ภาควิชาชีววิทยา) 

International Graduate 
Research Conference, 
December, 2013 

SCI_56_3.4_10 

 
3.5 รายชื่อผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ (ค่ำน้ ำหนัก 1.00) ในปี พ.ศ.2556 

ล ำดับ
ที ่
 

ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper)  

ที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ 
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำน 
และผู้ร่วม 

ชื่อวำรสำร วันเดือนปีที่
เผยแพร่ 

 
รหัสเอกสำร 

1 
 

Use of a Molybdenum(VI) 
Complex as Artificial 
Protease in Protein 
Photocleavage 

Benjawan Jityiti, Teerayuth 
Liwpornchareonvong, Apinya 
Buranaprapuk 
(ภาควิชาเคมี) 

J.Photochem. 
Photobiol.B 126:55-9, 
2013    

SCI_56_3.5_1 

 
หมำยเหตุ/ข้อสังเกต : 

 ไม่นับซ้ ำหำกบทควำม/งำนสร้ำงสรรค์เดียวกันมีกำรเผยแพร่หลำยคร้ัง และกรุณำแนบรำยชื่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำรุ่นที่
เกี่ยวข้องท้ังหมด 
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ตัวบ่งชี้ สมศ. 4 ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
กำรคิดรอบปี :   ปีปฏิทิน  
ผู้รับผิดชอบ  :  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
  คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภาควิชาเคมี  
ผู้รำยงำนผล  :  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 
วิธีกำรค ำนวณ 

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก x 100 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด 

หมำยเหตุ 

 การนับรอบเวลาใช้ปีปฏิทิน เป็นตัวตั้ง และใช้ปีการศึกษา เป็นตัวหาร 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ในปี พ.ศ. 2556 คณะวิทยาศาสตร์มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 7 คน โดยมีผลงาน

ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่รวม  8 ชิ้น คิดเป็นผลการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์ 7.25×100/7 = 103.57% คะแนนประเมินตนเอง 5 คะแนน  

 
ผลกำรค ำนวณ 
ตำรำงท่ี 1 ผลงำนจำกวิทยำนิพนธ์ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
ล ำดับ

ที ่
ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวบ่งชี้ ค่ำ

น้ ำหนัก 
จ ำนวนชิ้นงำน

ในปี พ.ศ. 
2556 

ผลรวม 
ถ่วง 

น้ ำหนัก 

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (คน) (คน) 3  
2 จ านวนรวมของบทความวิจัยของวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์ 

(ปริญญาเอก) 
(ชิ้นงาน) 3  

 - จ านวนบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ  

0.25 -  

 - จ านวนบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

0.25 -  
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ล ำดับ
ที ่

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวบ่งชี้ ค่ำ
น้ ำหนัก 

จ ำนวนชิ้นงำน
ในปี พ.ศ. 

2556 

ผลรวม 
ถ่วง 

น้ ำหนัก 

  - จ านวนบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  

0.25 1 0.25 

 - จ านวนบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่มีชื่อปรากฏในประกาศของ สมศ.  

0.50 - 
  

 

 - จ านวนบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.  

0.75 -  

- จ านวนการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการท่ีมีชื่อปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR โดยวารสารนั้นถูก
จัดอยู่ในควอไทล์ที่ 4 (Q4) ในปีล่าสุด ใน subject 
category ที่ตีพิมพ์  

1.00 -  

- จ านวนการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการท่ีมีชื่อปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR โดยวารสารนั้นถูก
จัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 (Q3) ในปีล่าสุด ใน subject 
category ที่ตีพิมพ์  

1.00 -  

- จ านวนการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการท่ีมีชื่อปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR โดยวารสารนั้นถูก
จัดอยู่ในควอไทล์ที่ 2 (Q2) ในปีล่าสุด ใน subject 
category ที่ตีพิมพ์  

1.00 6 6 

- จ านวนการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการท่ีมีชื่อปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR โดยวารสารนั้นถูก
จัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 (Q1) ในปีล่าสุด ใน subject 
category ที่ตีพิมพ์  

1.00 1 1 

- จ านวนบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI  

1.00 -  

- จ านวนบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล 
Scopus  

1.00 -  

รวม 7.25 
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ตำรำงท่ี 2 ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ล ำดับ
ที ่

ปีกำรศึกษำ 
ผลกำรด ำเนินงำน 

คะแนนประเมิน
ตนเอง ตัวตั้ง ตัวหำร ผลลัพธ์ 

1 ปีการศึกษา 2556 7.25×100 3 241.67 5 คะแนน 
 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ : 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินกำร คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 241.67 5 คะแนน  
 
รำยกำรหลักฐำน :  
4.1  รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ตามปีปฏิทิน 2556 (SCI_56_4.1_1) 
 
4.2  รายชื่อผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI (ค่ำน้ ำหนัก 0.25) ในปี พ.ศ.2556 
 

ล ำดับ
ที ่
 

ชื่อบทควำมวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) 

ที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำน 
และผู้ร่วม 

ชื่อกำรประชุมวชิำกำรวัน-เดือน-ปี 
สถำนที่/จังหวัด/ประเทศท่ีจัด หรือ
ชื่อวำรสำร วันเดือนปีที่เผยแพร่ 

รหัสเอกสำร 

1 การเตรียมและการวัด
สมบัติของตัวน ายวดยิ่ง 
Y358 

ประวีณา อาจสมยั, 
สัพพัญญ เมฆนิติ, 
ศรัณญา อารมย์สว่าง, 
ธัญนพ นิลก าจร, ศภุเดช 
สุจินพรหม, เสริมสุข รัด
เร่ง, ฐิติพงศ์ เครือหงส์, 
ปิยะมำศ ไชยนอก และ 
พงษ์แก้ว อุดมสมุทร
หิรัญ 
(ภาควิชาฟิสิกส์) 

วารสารวิทยาศาสตร ์มศว ปีท่ี 29 
ฉบับวันท่ี 1 มิถุนายน 2556  
หน้า 111-120 

SCI_56_4.2_1 
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4.3 รายชื่อผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่มีชื่อปรากฏในประกาศของ สมศ. (ค่ำน้ ำหนัก 0.50) ในปี พ.ศ.2555 

-ไม่มีผลงำน- 
4.4 รายชื่อผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏในประกาศของ สมศ. (ค่ำน้ ำหนัก 0.75) ในปี พ.ศ.2555 

-ไม่มีผลงำน- 
 
4.5 รายชื่อผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสาร วิชาการท่ี
มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1-4 ในปีล่าสุด ใน 
subject category ที่ตีพิมพ์ (ค่ำน้ ำหนัก 1.00) ในปี พ.ศ.2556 

ล ำดับ
ที ่

 

ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper)   

ที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ (ไทย/
อังกฤษ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำน 
และผู้ร่วม 

ชื่อวำรสำร วันเดือนปีที่
เผยแพร่ 

รหัสเอกสำร 

1 
 

GDDs with two associate 
classes with three groups of 

sizes 1, n, n and 1 > 2 

Lapchinada, W., 
Punnim, N., 
Pabhapote, N. 
(ภาควิชาคณิตศาสตร์) 

Lecture Notes in 
Computer Science. 2013, 
(8296): 101-109. 

SCI_56_4.5_1 

2 Evaluation of monoclonal 
antibody based 
immunochromatographic strip 
test 
for direct detection of Vibrio 
cholerae O1 contamination in 
seafood 
samples 

Chaivisuthangkura, 
P., Pengsuk, C., 
Longyant, S., 
Sithigorngul, P. 
(ภาควิชาชีววิทยา) 
 

Journal of 
Microbiological Methods, 
95 (2), 2013, pp. 304-
311. 
 

SCI_56_4.5_2 

3 Simple and rapid detection of 
infectious myonecrosis virus 
using an 
immunochromatographic strip 
test 
 

Chaivisuthangkura, 
P., Senapin, S., 
Wangman, P., 
Longyant, S., 
Sithigorngul, P. 
(ภาควิชาฟิสิกส์) 

Archives of Virology, 158 
(9), 2013,  pp. 1925-
1930. 
 

SCI_56_4.5_3 

4 Development and evaluation 
of a highly sensitive 
immunochromatographic 
strip test using gold 

Pengsuk, C., 
Chaivisuthangkura, 
P., Longyant, S., 
Sithigorngul, P. 

Biosensors and 
Bioelectronics, 42 (1), 
2013, pp. 229-235. 
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ล ำดับ
ที ่

 

ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper)   

ที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ (ไทย/
อังกฤษ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำน 
และผู้ร่วม 

ชื่อวำรสำร วันเดือนปีที่
เผยแพร่ 

รหัสเอกสำร 

nanoparticle for direct 
detection of Vibrio cholerae 
O139 in seafood samples 

(ภาควิชาฟิสิกส์) 
 

5 Rapid identification and 
differentiation of Vibrio 
parahaemolyticus from 
Vibrio spp. in seafood samples 
using developed monoclonal 
antibodies 

Prompamorn, P., 
Longyant, S., 
Pengsuk, C., 
Sithigorngul, P., 
Chaivisuthangkura, P. 
(ภาควิชาฟิสิกส์) 

World Journal of 
Microbiology and 
Biotechnology, 29 (4), 
2013, pp. 721-731. 
 

SCI_56_4.5_5 

6 Improvement of 
immunodetection of white 
spot syndrome virus using a 
monoclonal antibody specific 
for heterologously expressed 
icp11 

Siriwattanarat, R., 
Longyant, S., 
Chaivisuthangkura, 
P., Wangman, P., 
Vaniksampanna, A., 
Sithigorngul, P. 
(ภาควิชาฟิสิกส์) 

Archives of Virology, 158 
(5), 2013, pp. 967-979. 
 

SCI_56_4.5_6 

7 Improved immunodetection of 
Taura syndrome virus using a 
monoclonal 
antibody specific for 
heterologously expressed VP1 
capsid protein 

Hajimasalaeh, W., 
Longyant, S., 
Chaivisuthangkura, 
P., Sithigorngul, P. 
(ภาควิชาฟิสิกส์) 
 

Archives of Virology, 158 
(1), 2013, pp. 77-85. 
 

SCI_56_4.5_7 

หมำยเหตุ/ข้อสังเกต : 

 ไม่นับซ้ าหากบทความ/งานสร้างสรรค์เดียวกันมีการเผยแพร่หลายครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
 

ด้ำนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
 

ตัวบ่งชี้ สมศ. 5 งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
กำรคิดรอบปี :  ปีปฏิทิน / ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  :  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย 
  คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภาควิชาชีววิทยา   
ผู้รำยงำนผล  :  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย 

  
วิธีกำรค ำนวณ 

= 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ปีปฏิทิน) 

x 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด (ปีการศึกษา) 

 

หมำยเหตุ  

 การนับรอบเวลาใช้ปีปฏิทิน เป็นตัวตั้ง และใช้ปีการศึกษา เป็นตัวหาร 

 กรณีบทความวิจัยของอาจารย์เผยแพร่ร่วมกับนิสิตจะนับได้ต้องแสดงหลักฐานเพิ่มเติมว่าอาจารย์เป็น
เจ้าของโครงการวิจัยนั้น 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 

กลุ่มสำขำวิชำ 5 คะแนน 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ในปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์จัดอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจ านวน
อาจารย์ประจ านับรวมที่ลาศึกษาต่อ 129.5 คน โดยมีผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์รวม 73 ชิ้น (มี
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยเท่ากับ 52.0) คิดเป็นร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ตามเกณฑ์ เท่ากับ 40.15 มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน  
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กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน 

ล ำดับ
ที ่

ปีกำรศึกษำ 
ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน

ตนเอง ตัวตั้ง ตัวหำร ผลลัพธ์ 

1 ปีการศึกษา 2556 52*100 129.5 40.15 5 คะแนน 
 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินกำร คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

ร้อยละ 32 ร้อยละ 40.15 5 คะแนน  
ข้อมูลประกอบกำรค ำนวณผลงำนวิจัยของอำจำรย์และนักวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ 

ล ำดับที ่ ข้อมูลพ้ืนฐำนประกอบตัวบ่งชี ้ ค่ำน้ ำหนัก 
จ ำนวนชิ้นงำนในปกีำรศึกษำ ผลรวม

ถ่วง
น้ ำหนัก 

รวม 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ า
ทั้งหมด 

(คน) 129.5  

  - จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  (คน) 129.5  

 - จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบตัิงานจริง  (คน) 118.5  
 - จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ  (คน) 11  
 - จ านวนนักวิจัยประจ าทั้งหมด  (คน) -  
 - จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง  (คน) -  
 - จ านวนนักวิจัยประจ าทีล่าศึกษาต่อ  (คน) -  
2 จ านวนรวมของบทความวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพ์ 

(อาจารย์ประจ าและนักวิจัย รวมลาศึกษาต่อ) 
(ช้ินงาน) 73  

   - จ านวนบทความวิจัยที่มีการตีพมิพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  

0.25 14 3.50 

  - จ านวนบทความวิจัยที่มีการตีพมิพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

0.25 5 1.25 

  - จ านวนบทความวิจัยที่มีการตีพมิพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  

0.25 9 2.25 

  - จ านวนบทความวิจัยที่มีการตีพมิพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏใน
ประกาศของ สมศ.  

0.50 - - 

 - จ านวนการตีพิมพ์ในวารสาร วชิาการที่มีชื่อ
ปรากฏในฐานข้อมูลการจดัอันดับวารสาร SJR 
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 
(Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject 
category ที่ตีพิมพ์  

1.00 23 23.00 

  - จ านวนการตีพิมพ์ในวารสาร วชิาการที่มีชื่อ
ปรากฏในฐานข้อมูลการจดัอันดับวารสาร SJR 
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 (Q3) 
ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์  

1.00   
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ล ำดับที ่ ข้อมูลพ้ืนฐำนประกอบตัวบ่งชี ้ ค่ำน้ ำหนัก 
จ ำนวนชิ้นงำนในปกีำรศึกษำ ผลรวม

ถ่วง
น้ ำหนัก 

รวม 

  - จ านวนการตีพิมพ์ในวารสาร วชิาการที่มีชื่อ
ปรากฏในฐานข้อมูลการจดัอันดับวารสาร SJR 
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 
(Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject 
category ที่ตีพิมพ์  

1.00 18 18.00 

  - จ านวนบทความวิจัยที่มีการตีพมิพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทีม่ีชื่อปรากฏ
อยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI  

1.00 - - 

  - จ านวนบทความวิจัยที่มีการตีพมิพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทีม่ีชื่อปรากฏ
อยู่ในฐานข้อมูลสากล Scopus  

1.00 -  

3 จ านวนรวมของงานสร้างสรรค์ทีเ่ผยแพร่  (ช้ินงาน) 4  
จ านวนงานสร้างสรรค์ทีเ่ผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ 

1.00 4 4.00 

รวม 52 
 

รำยกำรหลักฐำน :  
5.1  รายชื่อของอาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด  ปีการศึกษา 2556 (SCI_56_5.1_1)  
 

5.2  รายชื่อที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI (ค่ำน้ ำหนัก 
0.25) ในปี พ.ศ.2556 
 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) ที่ได้รับกำร

ตีพิมพ์เผยแพร่ (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำน 
และผู้ร่วม 

ชื่อกำรประชุมวชิำกำร 
วัน-เดือน-ปี 

สถำนที่/จังหวัด/ประเทศท่ี
จัด หรือชื่อวำรสำร วันเดือน

ปีที่เผยแพร่ 

รหัสเอกสำร 

1 3D – Webauthen: High 
Degree of Authentication 
for Web Application 
Development 

Waraporn  Viyanon International Conference on 
Information and Social 
Science & International 
Symposium on Marketing, 
Logistics, and Business 
September 24–26, 2013, 
Nagoya, Japan 

SCI_56_5.2_1 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) ที่ได้รับกำร

ตีพิมพ์เผยแพร่ (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำน 
และผู้ร่วม 

ชื่อกำรประชุมวชิำกำร 
วัน-เดือน-ปี 

สถำนที่/จังหวัด/ประเทศท่ี
จัด หรือชื่อวำรสำร วันเดือน

ปีที่เผยแพร่ 

รหัสเอกสำร 

2 A Development of Hybrid 
Training Model on 
Srinakharinwirot Online 
Learning System 

Ruangsak 
Trakunphutthirak 

International Conference 
on Information and Social 
Science & International 
Symposium on Marketing, 
Logistics, and Business 
September 24–26, 2013, 
Nagoya, Japan 

SCI_56_5.2_2 

3 An Applying of 
Accelerometer in Android 
Platform for Controlling 
Weight 

Sasivimon Sukaphat International Conference 
on Information and Social 
Science & International 
Symposium on Marketing, 
Logistics, and Business 
September 24–26, 2013, 
Nagoya, Japan 

SCI_56_5.2_3 

4 An Augmented Reality 
Mobile System for Products  
Display 

Nuwee 
Wiwatwattana,  
Sasivimon Sukaphat,  
P. Puchongkarat,  
S. Chaigrajang,  
H. 
Khunratchatapairoj 

Proceeding of the 1th 
IEEE/IIAE International 
Conference on Intelligent 
Systems and Image 
Processing 2013 
The Institute of Industrial 
Applications Engineers, 
Japan 

SCI_56_5.2_4 

5 The Study of Secondary 
School Mathematics 
Teachers’ Understanding on 
Mathematical Skills and 
Processes and 
Implementing in the 
Classroom 

Rungfa Junjaruporn 6thEast Asia Regional 
Conference on 
Mathematics Education 
(EARCOME6) 17 – 22 
March 2013, Phuket, 
Thailand 

SCI_56_5.2_5 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) ที่ได้รับกำร

ตีพิมพ์เผยแพร่ (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำน 
และผู้ร่วม 

ชื่อกำรประชุมวชิำกำร 
วัน-เดือน-ปี 

สถำนที่/จังหวัด/ประเทศท่ี
จัด หรือชื่อวำรสำร วันเดือน

ปีที่เผยแพร่ 

รหัสเอกสำร 

6 Correlation between PIXE 
and ILtechniques in 
corundum 

Chulapakorn, T., 
Bootkul, D.,         
Intarasiri, S. and 
Singkarat, S. 

Proceedings of  Siam 
Physics Congress 2013,  
22 มีนาคม 2556, โรงแรม
เชียงใหม่แกรนด์วิว  

SCI_56_5.2_6 

7 ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน
เรื่องภาคตดักรวยโดยใช้
โปรแกรม C.a.R. ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  

วราวุธ บุตรรตัน ์ 
อ.สายณัห์ โสธะโร  
อ.ธนูชัย ภูอุดม  
ผศ.ชุติวรรณ เพญ็เพียร 

Srinakharinwirot science 
journal. 2013. 29(1):19-35. 
 

SCI_56_5.2_7 

8 การศึกษาความสามารถด้าน
สัดส่วนของนิสติระดับปรญิญาตร ี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวโิรฒ 

อ.ขวัญ เพียซ้าย  
อ.ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย 
อ.สุรศักดิ์ ละลอกน้ า 
ผศ.สมเกียรต ิ 
พรพิสุทธิมาศ  

วารสารหน่วยวิจัย
วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ปีท่ี 
4 ฉบับท่ี 2 (2556) คณะ
วิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ 

SCI_56_5.2_8 

9 ความสามารถนวัตกรรมของ
อุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มในประเทศไทย 

ชำติรส กำระเวก  เรื่องเต็มวารสารการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ“เครือข่าย
สหวิทยาการเพื่อการวิจัยและ
พัฒนาแห่งราชบัณฑิตยสถาน 

SCI_56_5.2_9 

10 การย้อมผา้ฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ
จากเปลือกทับทิมโดยวิธีจุ่มอดั-
หมัก 

วลัยกร นิตยพัฒน์ เรื่องเต็ม การประชุมวิชาการ
ระดับชาตศิรีนครินทรวิโรฒ
วิชาการ  ครั้งท่ี 7, 1-2 
เมษายน 2556, มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวโิรฒ 

SCI_56_5.2_10 

11 ผลกระทบของค่า pH และ
อุณหภูมติ่อกิจกรรมของอะ
ไมเลสทีไ่ด้จากเชื้อแบคทีเรีย 
Vibrio harveyi 

สุเชำวน ์ดอนพุดซำ วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม. 2556. 32(2): 
150-153  

SCI_56_5.2_11 

12 การพัฒนาสื่อมลัติมเีดียแบบสืบ
เสาะหาความรู้ เรื่อง สารชีว
โมเลกุล ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

นิติมา รุจิเรขาสุวรรณ, อลิ
สา เสนามนตรี และ ปิย
รัตน์ ดรบัณฑิต 

วารสารศึกษาศาสตร ์ ฉบับ
วิจัยบัณฑติศึกษา 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 2556. 
7(1): 67-76 
 

SCI_56_5.2_12 
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13 Biosorption of Heavy metals 
in waste water by 
microorganisms 

Tribumrungsuk, A. 
and Potivejkul, K. 

Proceedings of  The 39th 
Congress on science and 
technology of Thailand, 
October 21-32, 2013, 
Bangkok International 
Trade & Exhibition Centre 
(BITEC) Bangna, Bangkok, 
Thailand 

SCI_56_5.2_13 

14 Resveratrol content in Thai 
yadong  

Muangthai, P., 
Daengchat, J. and 
Congcharoen, J.  

Proceedings of  The 39th 
Congress on science and 
technology of Thailand, 
October 21-32, 2013, 
Bangkok International 
Trade & Exhibition Centre 
(BITEC) Bangna, Bangkok, 
Thailand 
 
 

SCI_56_5.2_14 

15 Synthesis and cytotoxicity 
evaluation of 9,13-
disubstituted berberine 
derivatives 

Jampadang, C., Srikun, 
D., Kuno, M., 
Lertsopapun, P., 
Wongsuwan, P. and 
Samosorn, S. 

Pure and Applied 
Chemistry International 
Conference 2013: 857-
860 

SCI_56_5.2_15 

16 Induction and production of 

β-xylanase enzyme by 
Bacillus pumilus DMKUB39 
using rice straw as raw 
material 

Trakunjae, C., 
Sukkhum, S., 
Kitpreechavanich, V. 

เร่ืองเต็ม การประชุมวิชาการ
แห่งชาติ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน ครั้งที่ 10 วันที่ 6-7 
ธันวาคม 2556, อาคารศูนย์การ
เรียนรวม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตก าแพงแสน  

SCI_56_5.2_16 
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17 Isolation and Identification 
of Bacteria from natural 
water which can inhibit 
growth of the cyanobacteria 
Microcystis aeruginosa 

Aungpraphapornchai, 
P.,  Potivejkul, K. 

เรื่องเต็ม การประชุมวิชาการ
ระดับชาตศิรีนครินทรวิโรฒ
วิชาการ  ครั้งท่ี 7, 1-2 
เมษายน 2556, มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวโิรฒ 

SCI_56_5.2_17 

18 คาริโอไทป์ของพืชวงศ์แตง 
(Cucurbitaceae) 7 ชนิด ที่มี
ความส าคญัทางเศรษฐกิจ 

ขวัญฤทัย มาระโภชน,์  
อัจฉริยำ รังษิรุจิ และ   
ธวัช ดอนสกุล 

วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. 
2556. 29(2): 74-91  

SCI_56_5.2_18 

19 การแยกและศึกษาลักษณะของ
แบคทีเรียกรดแลคติกและเฟจ 
ของแบคทีเรียกรดแลคติกจากนม
เปรี้ยว 

อรอนงค์ พร้ิงศุลกะ,       
สิรินธร สุนทรธรรมาสน,์ 
เกตุวดี อินเสยีน,        
ณัฎฐิกำ สุวรรณำศรัย,  
สุขุมำภรณ์ สุขขมุ,       
สิริรักษ์ ศรสณียำรักษ์ 
และ อัจฉริยำ รังษิรุจิ 

วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. 
2556. 29(2): 94-107 

SCI_56_5.2_19 

20 The development of the 
science learning activity 
packages on "household 
chemicals" for 8th students 
using several learning 
activities 
 

โชติรส ตระกลูก าเนดิ,      
ปิยะณัฐ  อินทร์แถม, 
สุพัตรา บญุเส้ง และ   
น้ ำฝน คูเจริญไพศำล 

Srinakharinwirot science 
journal. 2013.29(2):188-
205. 

SCI_56_5.2_20 

21 The development of th 
science learning activity 
packages on biomolecules 
for high school students 

น้ ำฝน คูเจริญไพศำล, สุร
เขษฐ์ หิรัญสถติย,์ ณัทชา
ภา ประจวบเหมาะ และ 
วรรณลดา ห้วยกัญจน ์

Srinakharinwirot 
University (Journal of 
Science and Technology). 
2013. 5(10):1-19. 

SCI_56_5.2_21 

22 อิทธิพลของอุณหภูมิและอัตรา
การเพิ่มขึ้นและลดลงของ
อุณหภูมเิผาผนึกมผีลต่อสมบัติ
ทางกายภาพของซิลเวอร์เคลย ์

อัญชนา แก้วิทูร. อโนชำ 
หมั่นภกัดี, กมลพรรณ เพ็ง
พัด, กอบวุฒิ รุจิจนากุล 
และ สุขุม อิสเสง่ียม 

NGRC29 การประชุมเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑติศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที ่29, 24-25 
ตุลาคม 2556, มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง 
 

SCI_56_5.2_22 
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23 การศึกษาวัสดุเซรามิคเพื่อผลติ
เป็นเครื่องประดับชนิดเทอร์
คอยซ์แบบใหม ่

ไพลิน ฉวีวรรณภักด,ี     
ธนัชอร ธรรมาภริมย,์      
ปิยนุช สวัสดี และ        
ดวงแข บุตรกูล 

เรื่องเต็ม การประชุมวิชาการ
ระดับชาตศิรีนครินทรวิโรฒ
วิชาการ  ครั้งท่ี 7, 1-2 
เมษายน 2556, มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวโิรฒ 

SCI_56_5.2_23 

24 A new type of green 
jewelry product from glass-
ceramics composite 

Kiratisin, A., 
Phichaikamjornwut, B., 
Wongpreedee, K. and 
Bootkul, D. 

Proceedings of  Siam 
Physics Congress 2013, 
21-23 มีนาคม 2556, โรงแรม
เชียงใหม่แกรนด์วิว  

SCI_56_5.2_24 

25 Review on ion beam 
treatment of gemstones in 
Thailand 

Bootkul, D.,          
Intarasiri, S.,         
Tippawan, U. and 
Singkarat, S. 

Proceedings of  Siam 
Physics Congress 2013, 22 
มีนาคม 2556, โรงแรม
เชียงใหม่แกรนด์วิว  

SCI_56_5.2_25 

26 Investigation of swift heavy 
I-ion irradiation effects on 
damage in silicon dioxide 
thin film 

Intarasiri, S.,        
Bootkul, D. and 
Singkarat, S. 

Proceedings of  Siam 
Physics Congress 2013, 22 
มีนาคม 2556, โรงแรม
เชียงใหม่แกรนด์วิว  

SCI_56_5.2_26 

27 Characterization of red 
spinel by PIXE 

Srirsataporn, B., 
Bootkul, D.,         
Intarasiri, S. and 
Singkarat, S. 

Proceedings of  Siam 
Physics Congress 2013, 22 
มีนาคม 2556, โรงแรม
เชียงใหม่แกรนด์วิว  

SCI_56_5.2_27 

28 Coating of coloured 
intermetallic compounds: 
AuAl2 and PtAl2 for 
decorative and 
technological applications. 

S. Supuansomboon Materials innovations in 
surface engineering, 19-21 
Nov 2013, Adelaide, 
Australia. 

SCI_56_5.2_28 

 
5.3 รายชื่อผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏในประกาศของ  
สมศ. (ค่ำน้ ำหนัก 0.50) ในปี พ.ศ. 2556 

-ไม่มีผลด ำเนินกำร- 
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5.4 รายชื่อผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏในประกาศ
ของ สมศ. (ค่ำน้ ำหนัก 0.75) ในปี พ.ศ. 2556 

-ไม่มีผลด ำเนินกำร- 
 

5.5 รายชื่อผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสาร วิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ ในควอไทล์ที่  3-4 ในปีล่ าสุด ใน subject category ที่ตี พิมพ์  
(ค่ำน้ ำหนัก 1.00) ในปี พ.ศ. 2556 
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1 
 

Mathematical Model of 
Electromagnetic Response 
on Two Layered Earths 
Structure with a Positively 
Skewed Bulge Overburden 

Panyawat Haarsa Far East Journal of 
Applied Mathematics. 
2013. 77(1): 21-31. 

SCI_56_5.5_1 

2 
 

Isolation, cloning and 
molecular characterization 
of a the rmotolerant 
xylanase from 
Streptomyces sp. THW31 

Sriyapai, T., 
Somyoonsap, P., 
Areekit, S., Khawsak, 
P., Pakpitcharoen, A. 
and Chansiri, K. 

African Journal of 
Biotechnology. 2013. 
12(4): 427-437. 

SCI_56_5.5_2 

3 
 

Effects of precursor 
concentration on 
hexagonal structures of 
ZnO nanorods grown by 
aqueous solution method,  

Limnomonthkul, P., 
Chananonwathorn, C., 
Ajermpanakit, K., 
Kaewkhao, J., 
Eiamchai, P., and 
Horprathum, M. 

Advanced Materials 
Research. 2013. 770: 
120-123. 

SCI_56_5.5_3 

4 
 

Phase transition and 
dielectric properties of 
PNNZT-BNLT ceramics 

Butnoi, P., 
Pisitpipathsin, N., 
Kantha, P., Bintachitt, 
P., and Pengpat, K. 

Ferroelectrics. 2013. 
452:1-6.  

SCI_56_5.5_4 

5 The Effects of Depositing 
Sn-Ag-Cu-S Systems at 
Different Temperatures on 
Silver Substrates 

Srisukho, P. and 
Wongpreedee, K. 

Advanced Materials 
Research. 2013. 787:167-
171. 

SCI_56_5.5_5 
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6 
 

Interface Layers of Ag-Al 
Fusing Metals by Casting 
Processes 

Wongpreedee, K., 
Ruethaitananon, P., 
Isariyamateekun, T. 

Advanced Materials 
Research. 2013. 787:341-
345. 

SCI_56_5.5_6 

7 
 

An Improvement of a Non 
Uniform Bound on Normal 
Approximation of 
Randomized Orthogonal 
Array Sampling Designs 

Nahathai 
Rerkruthairat,  
K. Neammanee 

Communications in 
Statistics -Theory and 
Methods. 2013. 42(1): 
118-134. 

SCI_56_5.5_7 
 

8 
 

Retrieval and Localization 
of Multiple Specific 
Objects with Hough Voting 
based Ranking and a 
Contrario Decision 

Pradit 
Mittrapiyanuruk, 
P. Kaewtrakulpong 

IEICE Transactions on 
Fundamentals of 
Electronics 
Communications and 
Computer Sciences. 
2013. E96-A(12):2717-
2727.  

SCI_56_5.5_8 
 

9 
 

Extremal Values for aγ-
Labeling of a Cycle with a 
Triangle 

Varaporn 
Saenpholphat, 
C. Fonseca, 
 P. Zhang 

Utilitas Mathematica. 
2013.92:167-185. 

SCI_56_5.5_9 
 
 

10 
 

Delay-Dependent 
Synchronization for 
Complex Dynamical 
Networks with Interval 
Time-Varying and Switched 
Coupling Delays 

Thongchai Botmart,  
P. Niamsup 

Journal of Applied 
Mathematics. 2013. 
Volume 2013, Article ID 
367457, 16 Pages.  

SCI_56_5.5_10 
 
 

11 
 

Guaranteed Cost Control 
for Exponential 
Synchronization of Cellular 
Neural Networks with 
Mixed Time-Varying Delays 
via Hybrid Feedback 
Control 
 

Thongchai Botmart,  
W. Weera 

Journal of Applied 
Mathematics. 2013. 
Volume 2013, Article ID 
175796, 12 Pages. 

SCI_56_5.5_11 
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12 
 

Global Synchronization of 
Hybrid Coupled Neural 
Networks with Interval 
Time-Varying and 
Unbounded Distributed 
Delay via Sampled-Data 
Feedback Control  

Thongchai Botmart,  
N. Yotha,  
T. Mouktonglang 

International Journal of 
Pure and Applied 
Mathematics. 2013 
.89(4): 591-617. 

SCI_56_5.5_12 
 
 

13 
 

Some Local 
Subsemihypergroups of 
the Partial Transformation 
Semigroup on a Set 

Ruangvarin 
Intarawong 
Sararnrakskul 

International Journal of 
Pure and Applied 
Mathematics. 2013. 
86(3): 567-577. 

SCI_56_5.5_13 
 
 

14 
 

On Taylor-Series 
Approximation of the 
Response of 
Electromagnetic field on a 
Two Layered Earth Model 
with a Conductive 

Panyawat Haarsa, 
S. Pothat 

International Journal of 
Pure and Applied 
Mathematics, 2013. 
89(5): 699-709. 

SCI_56_5.5_14 
 
 

15 
 

Mathematical Model of 
Electromagnetic Response 
from a Positively Skewed 
Bulge Ground Structure 

Panyawat Haarsa,  
S. Pothat 

Applied Mathematical 
Sciences, 2013. 7(101): 
5013-5023. 

SCI_56_5.5_15 
 
 

16 
 

Electromagnetic Response 
on a Half-Space Earth with 
a Positively Skewed Bulge 
Conductivity 

Panyawat Haarsa International Journal of 
Applied Mathematics 
and Statistics. 2013. 
42(12): 324-329. 

SCI_56_5.5_16 
 
 

17 
 

Uniformly Asymptotically 
Stable Solution for the 
Impulsive Differential 
Equations 

Sirirat Suksai International Journal of 
Applied Mathematics 
and Statistics, 2013. 
42(12): 130-137. 

SCI_56_5.5_17 
 
 

18 Extremely Solutions for 
the BVP of the Impulsive 
Differential Equations 

Sirirat Suksai International Journal of 
Applied Mathematics 
and Statistics. 2013. 
36(6): 104-113. 

 
SCI_56_5.5_18 
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19 
 

Comparison of Difference 
between the Wood 
Degradation by 
Monokayons (n) and 
Dikaryons (2n) f White Rot 
Fungus(Combodian 
Phellinus linteus) 

Prayook Srivilai, 
Wasana Chaiseana, 
Panida 
Loutchanwoot,   
Piyarat Dornbundit 
 

Journol of Biological 
Sciences. 2013. 13(3): 
131-138. 
 

SCI_56_5.5_19 
 
 

20 
 

Effects of biocides on 
chlorophyll contents of 
detached basil leaves 

Titima Arunrangsi,  
Siri-On Raethong, and 
Kriangsak 
Songsrirote 

Songklanakarin Journal   
of Science and 
Technology. 2013. 35 (3): 
303-308. 

SCI_56_5.5_20 
 
 

21 
 

Cytotoxicity and QSAR 
study of (thio)ureas 
derived from 
phenylalkylamines and 
pyridylalkylamines 

R. Pingaew,  
P. Tongraung,  
A. 
Worachartcheewan, 
C. Nantasenamat,  
S. Prachayasittikul,  
S. Ruchirawat,  
V. Prachayasittikul  

Medicinal Chemistry 
Research. 2013. 22: 
4016-4029. 
 

SCI_56_5.5_21 
 
 

22 
 

Synthesis and cytotoxicity 
of novel N-sulfonyl-1,2,3,4-
tetrahydroisoquinoline 
thiosemicarbazone 
derivatives 

R. Pingaew,               
S. Prachayasittikul,     
S. Ruchirawat,           
V. Prachayasittikul 

Medicinal Chemistry 
Research. 2013. 22: 267-
277. 
 

SCI_56_5.5_22 
 
 

23 FAST DETERMINATION OF 
SUDAN I-IV IN CHILI 
PRODUCTS USING 
AUTOMATED ON-LINE 
SOLID PHASE EXTRACTION 
COUPLED WITH LIQUID 
CHROMATOGRAPHY-MASS 
SPECTROMETRY 

Weena Siangproh  , 
Kittima Sonamit , 
Sudkate Chaiyo, 
Orawon Chailapakul  

Analytical Letters.2013. 
46: 1705–1717. 
 

SCI_56_5.5_23 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper)  

ที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่  
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำน 
และผู้ร่วม 

ชื่อวำรสำร วนัเดือนปีที่
เผยแพร่ 

รหัสเอกสำร 

24 Factor Affecting the 
Innovation Capacity of Thai 
Textile and Clothing 
Industries in Thailand 

Charttirot Karaveg, 
Thawsaengskulthai, N. 
and Chandrachai, A.  

International Journal of 
research in management 
& Technology. 2013. 
3(1): 37-42. 

SCI_56_5.5_24 

 
 

 
5.6 รายชื่อผลงานของที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสาร วิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1-2 ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์  
(ค่ำน้ ำหนัก 1.00) ในปี พ.ศ. 2556 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper)  

ที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ 
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำน 
และผู้ร่วม 

ชื่อวำรสำร วันเดือนปีที่
เผยแพร่ 

รหัสเอกสำร 

1 
 

Synthesis, cytotoxicity and 
QSAR study of N-tosyl-
1,2,3,4-
tetrahydroisoquinoline 
derivatives. 

R. Pingaew,  
P. Tongraung,  
A. Worachartcheewan,  
C. Nantasenamat,  
S. Prachayasittikul,  
S. Ruchirawat,  
V. Prachayasittikul 

Archives Pharmacal 
Research. 2013. 36: 
1066-1077. 
 

SCI_56_5.6_1 
 

2 
 

Potent Activity against 
Multidrug-Resistant 
Mycobacterium 
tuberculosis 

of α-Mangostin Analogs 

Sudta, P.; Jiarawapi, 
P.; Suksamrarn, A.; 
Hongmanee, P.; 
Suksamrarn, S.  

Chem Pharm Bull. 2013. 
61:194-203. 
 

SCI_56_5.6_2 
 
 

3 
 

Synthesis, structural 
characterisation, and 
preliminary evaluation of 
non-Indolin-2-one-based 
angiogenesis inhibitors 
related to Sunitinib 
(Sutent®).  

Sudta, P.;  Kirk, N.;  
Bezos, A.; Gurlica, A.; 
Mitchell, R.; Weber, 
T.;  Willis, A. C.; 
Prabpai, S.; 
Kongsaeree, P.; Parish, 
C. R.; Suksamrarn, S.;  
Kelso, M.  

Aust. J. Chem. 
2013.66(8): 864-873.  
 

SCI_56_5.6_3 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper)  

ที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ 
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำน 
และผู้ร่วม 

ชื่อวำรสำร วันเดือนปีที่
เผยแพร่ 

รหัสเอกสำร 

4 
 

Antimicrobial Activity of 8-
Hydroxyquinoline and 
Transition Metal 
Complexes 

S. Srisung, T. 
Suksrichavalit, S. 
Prachayasittikul, S. 
Ruchirawat and V. 
Prachayasittikul  

International Journal of 
Pharmacology, 2013, 61,  
170-175.  
 

SCI_56_5.6_4 
 
 

5 
 

Highly sensitive 
determination of trace 
copper in food by 
adsorptive stripping 
voltammetry in the 
presence of 1,10-
phenanthroline 

Sudkate Chaiyo, 
Orawon Chailapakul , 
Tadao Sakai , 
Norio Teshima , 
 Weena Siangproh  

Talanta. 2013.108:1–6. 
 

SCI_56_5.6_5 
 
 

6 
 

Sequential injection 
system for simultaneous 
determination of sucrose 
and phosphate in cola 
drinks using paired emitter-
detector diode sensor 

P. Saetear, K. 
Khamtau, N. 
Ratanawimarnwong, 
K. Sereenonchai,  
D. Nacapricha 

Talanta. 2013. 115: 361-
366. 
 

SCI_56_5.6_6 
 
 

7 
 

Synthesis and structure–
activity relationship of 
mono-indole-, bis-indole-, 
and tris-indole-based 
sulfonamides as potential 
anticancer agents  

R. Pingaew,  
S. Prachayasittikul,  
S. Ruchirawat,  
V. Prachayasittikul 

Molecular Diversity. 
2013. 17: 595-604. 
 

SCI_56_5.6_7 
 
  

8 
 

alpha-Mangostin: Anti-
inflammatory activity and 
metabolism by human 
cells.    

Gutierrez-Orozco, F., 
Chitchumroonchokch
ai, C., Lesinski, G.B., 
Suksamrarn, S.,  
Failla, M.L.  

Journal of Agricultural 
and Food Chemistry. 
2013. 61(16): 3891-3900.  
 

SCI_56_5.6_8 
 
 

9 
 

Antileptospiral activity of 
xanthones from Garcinia 
mangostana and synergy 
of gamma-mangostin with 

Seesom, W.; 
Jaratrungtawee, A.; 
Suksumran, S.; 
Mekseepralard, C.; 

BMC Complementary 
and Alternative 
Medicine. 2013.13: 182-
187.     

SCI_56_5.6_9 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper)  

ที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ 
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำน 
และผู้ร่วม 

ชื่อวำรสำร วันเดือนปีที่
เผยแพร่ 

รหัสเอกสำร 

penicillin G. Ratananukul, P.; 
Sukhumsirichart . W. 

10 
 

Anti-tumorigenicity of 
dietary  -mangostin in 
an HT-29 colon cell 
xenograft model and 
the tissue distribution 
of xanthones and their 
phase II metabolites 

Chitchumroonchokch
ai, C.; Thomas-Ahner, 
J. M.; Li, J.; Riedl, K. 
M.; Nontakham, J.; 
Suksumrarn, S.; 
Clinton, S. K.; 
Kinghorn, A. D.; Failla 
M. L.  

Mol. Nutr. Food Res. 
2013. 57: 203–211 
 

SCI_56_5.6_10 
     

11 
 

Simple and Rapid 
Determination of Ferulic 
Acid Levels in Food and 
Cosmetic Samples Using 
Paper-Based Platforms 

Prinjaporn Tee-ngam, 
Namthip Nunant , 
Poomrat Rattanarat , 
Weena Siangproh, 
Orawon Chailapakul 

Sensors. 2013. 13: 
13039-13053. 
 
 

SCI_56_5.6_11 
 

12  NO2-sensing properties of 
WO3 nanorods prepared by 
glancing angle DC 
magnetron sputtering 

Horprathum, M., 
Limwichean, K., 
Wistsoraat, A.,        
Eiamchai, P., 
Aiempanakit, K., 
Limnonthakul, P., 
Nuntawong, N., 
Pattantsetakul, V., 
Tuantranont, A., and 
Chindaudom, P. 

Sensors and Actuators B. 
2013. 176: 685-691.  

SCI_56_5.6_12 
 
 

13 
 

Mucoadhesive 4-
carboxybenzenesulfonami
de-chitosan with 
antibacterial properties 

Suvannasara, P., 
Juntapram, K., 
Praphairaksit, N., 
Siralertmukul, K., 
Muangsin, N. 

Carbohydrate Polymers. 
2013. 94: 244-252. 

SCI_56_5.6_13 

14 
 

Fungi in Thailand: A Case 
Study of the Efficacy of an 
ITS Barcode for 

Suwannasai, N.,   
Martín, M.P., Phosri, 
C., Sihanonth, P.,        

PLoS ONE. 2013. 8(2): 2-
8. 

SCI_56_5.6_14 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper)  

ที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ 
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำน 
และผู้ร่วม 

ชื่อวำรสำร วันเดือนปีที่
เผยแพร่ 

รหัสเอกสำร 

Automatically Identifying 
Species within the 
Annulohypoxylon and 
Hypoxylon Genera 

Whalley, A.J.S.,        
Spouge, J.L. 

15 Description of low 
temperature bandtail 
states in two-dimensional 
semiconductors using path 
integral approach 

Pinsook, U.,         
Thongnum, A., and        
Sa-yakanit, V. 

 Applied Physics Letters. 
2013.102: 162102-1 -
162101-4. 

SCI_56_5.6_15 
 
 

16 AuAl2 and PtAl2 as 
potential plasmonic 
materials 

Keast, V.J., Zwan, B., 
Supansomboon, S., 
Cortie, M.B. and 
Persson, P.O.A. 

Journal of alloys and 
compounds. 2013. 577: 
581-586. 

SCI_56_5.6_16 
 

17 Identification of species in 
the Cladia aggregate group 
using DNA barcoding 
(Ascomycota: Lecanorales) 

Parnmen, S.,        
Leavitt S.D.,        
Rangsiruji, A. and 
Lumbsch H.T. 

Phytotaxa. 2013. 115(1): 
1-14. 

SCI_56_5.6_17 

 
5.7 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 1.00) ในปี พ.ศ. 2556 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper)  

ที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ 
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำน 
และผู้ร่วม 

ชื่อวำรสำร วันเดือนปีที่
เผยแพร่ 

รหัสเอกสำร 

1 ชุดทดสอบ Colorimetric 
Salmonella DNAsensor Kit 

Sriyapai, T., 
Somyoonsap, P., 
Santiwatanakul, S., 
Areekit, S., 
Kaewphinit, T., 
Pornreungwong, S. 
and Chasiri, K. 

Seoul International 
Invention Fair 2013, 
November 29th – 
December 2nd, 2013, 
Seoul, Republic of 
Korea   

SCI_56_5.7_1 

2 ชุดตรวจสอบเชื้อ Shigella 
DNAsensor Kit 

Somyoonsap, P., 
Sriyapai, T., 
Santiwatanakul, S., 

Seoul International 
Invention Fair 2013, 
November 29th – 

SCI_56_5.7_2 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อบทควำมวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper)  

ที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ 
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำน 
และผู้ร่วม 

ชื่อวำรสำร วันเดือนปีที่
เผยแพร่ 

รหัสเอกสำร 

Areekit, S., 
Kaewphinit, T., 
Pornreungwong, S. 
and Chasiri, K. 

December 2nd, 2013, 
Seoul, Republic of 
Korea   

3 ชุดทดสอบ Salmonella  
DNAsensor kit   

Chasiri, K., 
Somyoonsap, P., 
Kaewphinit, T., 
Santiwatanakul, S. 
and P., Sriyapai, T. 

41st International 
Exhibition of 
Inventions New 
Techniques and 
Products, April 10-14, 
2013, Geneva, 
Switzerland 

SCI_56_5.7_3 

4 Dual 
Immunochromatographic 
Strip Test for White Spot 
Syndrome Virus and Yellow 
Head Virus in Shrimp 

Chaivisuthangkura, 
P., Longyant, S. 
and Sithigorngul, 
P. 

2013 Taipei 
International Invention 
Show& Technomart 
Invention Contest, 28 
September 2013, 
Taipei. 

SCI_56_5.7_4 

หมำยเหตุ/ข้อสังเกต : 

 ไม่นับซ้ าแม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการหลายครั้งก็ตาม 

 ไม่นับซ้ า แม้ว่าบทความวิชาการนั้นจะได้รับการตีพิมพ์หลายครั้ง/หลายฉบับก็ตาม 
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ตัวบ่งชี้ สมศ. 6 งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์ 
กำรคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  :  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย 
  คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภาควิชาชีววิทยา   
ผู้รำยงำนผล  :  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย 
 
วิธีกำรค ำนวณ 
 

 
ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ (ปีปฏิทิน) 

x 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด (ปีการศึกษา) 

 

หมำยเหตุ  

 การนับรอบเวลาใช้ปีปฏิทิน เป็นตัวตั้ง และใช้ปีการศึกษา เป็นตัวหาร 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 ในปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์มีจ านวนอาจารย์ประจ านับรวมที่ลาศึกษาต่อ  จ านวน  
129.5 คน โดยมีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ของอาจารย์ที่น าไปใช้ประโยชน์ รวม 9 ชิ้น เท่ากับร้อยละ 6.95 
มีค่าเท่ากับ 1.74 คะแนน 
 

กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน 

ปีกำรศึกษำ 
ผลกำรด ำเนินงำน 

คะแนนประเมินตนเอง 
ตวัตั้ง ตัวหำร ผลลัพธ์ 

ปีการศึกษา 2556 9*100 129.5 6.95 1.74 คะแนน 
 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินกำร คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

ร้อยละ 7 ร้อยละ 6.95 1.74 คะแนน  
 
ข้อมูลประกอบกำรค ำนวณผลงำนวิจัยของอำจำรย์และนักวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ 
ล ำดับ

ที ่
ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด 

ปีกำรศึกษำ 
2556 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  คน 129.5 
2 จ านวนนักวิจัยประจ าทั้งหมด  คน - 



66 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
 

ล ำดับ
ที ่

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด 
ปีกำรศึกษำ 

2556 

3 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง  คน 118.5 
4 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง  คน - 
5 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ  คน 11 
6 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ  คน - 
7 จ านวนรวมของงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์  ชิ้นงาน 9 
8 จ านวนรวมของงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์  ชิ้นงาน - 

 
รำยกำรหลักฐำน: 
6.1 สรุปผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ ปีการศึกษา 2556 

ล ำดับ
ที ่

ชื่องำนวิจัย 
ชื่อเจ้ำของผลงำน 
(อำจำรย์/นักวิจัย) 

หน่วยงำน/องค์กร
ที่น ำไปใช้

ประโยชน์ และ
เดือน-ปี พ.ศ.ที่ใช้

ประโยชน์  

ลักษณะกำร
ใช้ประโยชน ์

ผลที่เกิดจำกกำรน ำ
ผลงำน วิจัยไปใช้

ประโยชน ์

หมำยเลข
เอกสำร 
อ้ำงอิง 

1 การท าเหมืองข้อมูล
ของระบบการ
จัดการเรียน
ออนไลน์: 
กรณีศึกษาของ
ระบบ Atutor 

ผศ.สุณ ี            
รักษำเกียรติศักดิ ์

ศูนย์สารสนเทศ 
กรมปศุสตัว ์
26 ธ.ค. 2555 
จนถึงปัจจุบัน 

เชิงอ้อม มีความรู้ความเข้าใจ
ในหลักการ รวมถึง
ได้รับการฝึกปฏิบัติ 
เพื่อน าซอฟแวร์ 
Open Source 
Pentaho Suit มา
ประยุกต์ใช้งานให้
สามารถน าข้อมูลที่มี
อยู่ในหน่วยงาน มา
วิเคราะห์แสดงผลให้
อยู่ในรูปแบบท่ี
เข้าใจง่าย เพื่อ
สนับสนุนการ
ตัดสินใจ วางแผน 
และการบริหาร
จัดการดา้นการ         
ปศุสัตวส์ าหรับ
ผู้บริหาร 

SCI_56_6.1_1 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่องำนวิจัย 
ชื่อเจ้ำของผลงำน 
(อำจำรย์/นักวิจัย) 

หน่วยงำน/องค์กร
ที่น ำไปใช้

ประโยชน์ และ
เดือน-ปี พ.ศ.ที่ใช้

ประโยชน์  

ลักษณะกำร
ใช้ประโยชน ์

ผลที่เกิดจำกกำรน ำ
ผลงำน วิจัยไปใช้

ประโยชน ์

หมำยเลข
เอกสำร 
อ้ำงอิง 

2 การศึกษา
ความสามารถดา้น
สัดส่วนของนิสติ
ระดับปริญญาตรี
คณะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศรีนค
รินทรวิโรฒ 

อ.ขวัญ เพียซ้ำย, 
อ.ภิญญาพันธ์  
เพียซ้าย,          
อ.สุรศักดิ์   
ละลอกน้ ำ,        
ผศ.สมเกียรติ 
พรพิสุทธิมำศ 

โรงเรียนบ้านทุ่ง
สว่าง ต าบลสูงเนิน 
อ าเภอกระสัง 
จังหวัดบุรีรมัย ์
6 ธ.ค. 2556 –24 
ธ.ค. 2556 

เชิงสาธารณะ 1. ได้แนวทางในการ
ออกแบบกิจกรรม
การเรยีนการสอน
เรื่องอัตราส่วน 
สัดส่วน และร้อยละ 
2. ได้ทราบ
ข้อบกพร่องหรือหรือ
ปัญหาการใช้สดัส่วน
ของผู้เรียน 
3. ได้เครื่องมือซึ่ง
เป็นแบบทดสอบวัด
ความสามารถดา้น
สัดส่วน 

SCI_56_6.1_2 

3 การบริโภคผักและ
ผลไม้ของนิสิต
มหาวิทยาลยั              
ศรีนครินทรวโิรฒ 
ประสานมิตร 

ผศ.สิริมนต์         
ชำยเกตุ 

ส านักงาน
ทรัพยากร  
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม          
จ.ปทุมธานี 

เชิงสาธารณะ 1. ได้คู่มือแนะน า
การบริโภคผักผลไม้
ส าหรับวยัท างาน 
เพื่อส่งเสริมพนักงาน
ให้เห็นคุณคา่และ
ประโยชน์ของการ
บริโภคผักและผลไม้ 
2. พนักงานมีการ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมไปในทาง
ที่ดีขึ้น โดยบรโิภค
ผักและผลไมเ้พิ่มขึ้น
จากเดิม 
 

SCI_56_6.1_3 

4 การแยกทองแดง
จากน้ าท้ิงของ
โรงงาน

อ.สุจิตรำ ศรีสังข์ บริษัท สุนทรรไีฟ
เนอร์ จ ากัด         
27 ม. 1  

เชิงพาณิชย ์ สามารถแยก
ทองแดงจากน้ าทิ้ง
ของโรงงาน

SCI_56_6.1_4 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่องำนวิจัย 
ชื่อเจ้ำของผลงำน 
(อำจำรย์/นักวิจัย) 

หน่วยงำน/องค์กร
ที่น ำไปใช้

ประโยชน์ และ
เดือน-ปี พ.ศ.ที่ใช้

ประโยชน์  

ลักษณะกำร
ใช้ประโยชน ์

ผลที่เกิดจำกกำรน ำ
ผลงำน วิจัยไปใช้

ประโยชน ์

หมำยเลข
เอกสำร 
อ้ำงอิง 

อุตสาหกรรม ต.ชัยมงคล อ.เมือง 
จ. สมุทรสาคร  

อุตสาหกรรมกลับมา
ใช้ได้อีก และช่วยลด
ต้นทุนการบ าบัดน้ า
เสีย 

5 สารสกัดจาก
สมุนไพรเปลือก
มังคุด 

รศ.สุนิตย ์       
สุขส ำรำญ 

บริษัท ศิลาชัย 
1991 จ ากัด 

เชิงสาธารณะ มีอัตราการเจ็บป่วย
ด้วยโรคติดเชื้อ
ทางเดินหายใจของ
ประชาชน (พนักงาน
ในโรงงาน) ลดลง 

SCI_56_6.1_5 

6 การก าจัดข้าววัชพืช
ในแปลงนาโดยใช้
เชื้อจุลินทรีย์ด้วย
วิธีการทางชีวภาพ 

อ.สุขุมำภรณ์   
สุขขุม 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตลาด
ใหม ่

เชิงสาธารณะ น าจุลินทรียไ์ปยับยั้ง
ข้าววัชพืชใน แปลง
นาเกษตรกร                     
1. สามารถก าจดั
วัชพืชในนาข้าวและ
ยังเป็นปุ๋ยบ ารุงดิน 
2. ปรับปรุง
โครงสร้างดินให้อุดม
สมบูรณ ์
3. ลดต้นทุนการ
ผลิต ไมต่้องใช้
สารเคมี ปลอดภัย
ต่อผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค  

SCI_56_6.1_6 

7 ผลของมุมเอียงของ
แผงเซลล์
แสงอาทิตย์ในพื้นที ่
มศว. 

อ.ทรงศักดิ์        
พงษ์หิรัญ และ  
อ.ธญันพ        
นิลก ำจร 

ส านักงาน
ทรัพยากร  
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม          
จ.ปทุมธานี 

เชิงพาณิชย ์ 1.น าไปเป็นข้อมลู
ส าหรับใช้ประโยชน์
ด้านพลังงานไฟฟ้า 
ในเกาะจังหวัด
ภาคใต้ที่ยังห่างไกล
ส่วนกลาง           
2. ใช้เป็นเป้าเชิง
ตัวเลข (KPI) ส าหรบั
องค์กรที่ต้องการ

SCI_56_6.1_7 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่องำนวิจัย 
ชื่อเจ้ำของผลงำน 
(อำจำรย์/นักวิจัย) 

หน่วยงำน/องค์กร
ที่น ำไปใช้

ประโยชน์ และ
เดือน-ปี พ.ศ.ที่ใช้

ประโยชน์  

ลักษณะกำร
ใช้ประโยชน ์

ผลที่เกิดจำกกำรน ำ
ผลงำน วิจัยไปใช้

ประโยชน ์

หมำยเลข
เอกสำร 
อ้ำงอิง 

รักษามาตรฐาน
ISO14001                 
3. ใช้เป็นข้อมูลเพื่อ
ใช้พลังงานทางเลือก
และพลังงาน
หมุนเวียน ส าหรับ
องค์กรพาณิช ใน
มาตรฐาน 
ISO14001 

8 The Effects of 
Depositing            
Sn-Ag-Cu-S 
Systems at 
Different 
Temperatures 
on Silver 
Substrates 

Pathra Srisukho, 
Kageeporn 
Wongpreedee 

เทศบาลต าบล
วัฒนานคร          
จ.สระแก้ว 

เชิงพาณิชย ์ มีความเช่ือมโยงกับ 
อ.วัฒนานคร        
จ.สระแก้ว โดยมี
การฝึกอาชีพ ซึ่งมี
ชาวบ้านเข้ามาฝึก
ทักษะร่วม 20 คน 
ท าให้ชุมชน
เกษตรกรมีโอกาส
ฝึกอาชีพและสร้าง
รายได้ให้แก่ชุมชน 

SCI_56_6.1_8 

9 Interface Layers 
of Ag-Al Fusing 
Metals by 
Casting 
Processes 

Kageeporn 
Wongpreedee, 
Panphot 
Ruethaitanano, 
Tawinun 
Isariyamateekun 

บริษัท สมิทธ ิ      
จิวเวลรี ่

เชิงพาณิชย ์ เพิ่มช่องทาง
การตลาดในการ
ส่งออกของสินค้าโม
กุเม่ในราคาต้นทุนท่ี
ถูกลง และเพิ่มสาย
ผลิตภณัฑ์ของบริษัท  

SCI_56_6.1_9 

 
หมำยเหตุ/ข้อสังเกต :  - 
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ตัวบ่งชี้ สมศ. 7 ผลงำนวิชำกำรที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพ 
กำรคิดรอบปี :  ปีปฏิทิน / ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  :  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย 
  คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภาควิชาชีววิทยา   
ผู้รำยงำนผล  :  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย 
 
วิธีกำรค ำนวณ 

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ (ปีปฏิทิน) 

x 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด (ปีการศึกษา) 

หมำยเหตุ  

 การนับรอบเวลาใช้ปีปฏิทิน เป็นตัวตั้ง และใช้ปีการศึกษา เป็นตัวหาร 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 
  

ในปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์มีจ านวนอาจารย์ประจ านับรวมที่ลาศึกษาต่อ  จ านวน  
129.5 คน โดยมีผลงานวิชาการของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการรับรองคุณภาพรวม 16 ชิ้น เท่ากับ คิดเป็น
ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 7.34 มีค่าเท่ากับ 3.67 คะแนน 

 
กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน 

ปีกำรศึกษำ 
ผลกำรด ำเนินงำน 

คะแนนประเมินตนเอง 
ตัวตั้ง ตัวหำร ผลลัพธ์ 

ปีการศึกษา 2556 9.5*100 129.5 7.34 3.67 คะแนน 
 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินกำร คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

ร้อยละ 9 ร้อยละ 7.34 3.67 คะแนน  
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ข้อมูลประกอบกำรค ำนวณผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์และนักวิจัยที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพ 
ล ำดับ

ที ่
ข้อมูลประกอบตัวบ่งช้ี ค่ำน้ ำหนัก 

ปีกำรศึกษำ 
2556 

ผลรวมค่ำ
น้ ำหนัก 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  คน 129.5  

2 จ านวนนักวิจัยประจ าทั้งหมด  คน -  

3 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง  คน 118.5  

4 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง  คน -  

5 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ  คน 11  

6 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ  คน -  

7 
จ านวนรวมของผลงานวิชาการที่ได้รับ
การรับรองคุณภาพ 

ชิ้นงาน 16 9.5 

 
- บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์

ในวารสารระดับชาติ  
0.25 5 1.25 

 
- บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์

ในวารสารระดับนานาชาติ  
0.50 - - 

 
- ต าราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่าน

โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษา
ก าหนด  

0.75 11 8.25 

 

- ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอ
ผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือ
หนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอต าแหน่งทาง
วิชาการ  

1.00 - - 
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รำยกำรหลักฐำน:  
7.1 บทความวิชาการของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ (ค่ำน้ ำหนัก 0.25)  
ในปีกำรศึกษำ 2556 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อบทควำมวิชำกำร 
ชื่อเจ้ำของผลงำน 

และผู้ร่วม 
 

ชื่อวำรสำรวิชำกำร (Journal) 
ที่ได้รับกำรตีพิมพ์ ปีที่/ฉบับท่ี 
วัน-เดือน-ปี ที่ตีพิมพ์ และเลข

หน้ำ 

หมำยเลข
เอกสำร 
อ้ำงอิง 

1 ความผิดพลาดในการแก้ปัญหา
โจทย ์เรื่องลิมิต ในวิชาแคลคลูสั
ของนิสิตระดับปรญิญาตร ี

อ.ขวัญ เพียซ้ำย วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การเรยีนรู้. 2556. 4(1): 80-85 

SCI_56_7.1_1 

2 การรอดชีวิตของจุลินทรีย์             
โพรไบโอติกในน้ าผลไม ้  
 (บทความวิชาการที่ไดร้ับการ

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ) 

สวำมิน ีนวลแขกลุ และ 
Dimitris 
Charalampopoulos 

วารสารวิทยาศาสตร ์มศว. 2556. 
29(2): 237-262 

SCI_56_7.1_2 

3 ผลกระทบจากนิกเกลิใน
ผลิตภณัฑ์สู่การก าหนดมาตรฐาน 

สุจิตรำ ศรีสังข์ วารสารวิทยาศาสตร ์มศว. 2556. 
29(2):  225-236 

SCI_56_7.1_3 

4 การจัดการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ใน
ศตวรรษที่ 21  

(บทความวิชาการที่ไดร้ับการ

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ) 

สมเกียรต ิ พรพิสุทธิมาศ วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การเรยีนรู้. 2556. 4(1): 55-63 

SCI_56_7.1_4 

5 ความส าเร็จของการจดัโปรแกรม
สิ่งแวดล้อมศึกษาในรูปแบบค่าย
เยาวชน รักษ์น้ าท้องถิ่นส าหรบั
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา 
(บทความวิชาการที่ไดร้ับการ

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ) 

สุรศักด์ิ ละลอกน้ ำ, สุภำ

ภรณ์ ศิริโสภณำ, 
สมเกียรติ  พรพิสุทธิมำศ

, โพธิธรณ์ ครรชิตานุรักษ,์ 
วิชิตพล มีแก้ว, ชัยศาสตร์ 
คเชนทร์สุวรรณ และ 
วันทนี ทาทอง 

วารสารหน่วยวิจัยทาง
วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือการเรยีนรู้. 
2556. 4(2): 165-173 

SCI_56_7.1_5 
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7.2 บทความวิชาการของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (ค่ำน้ ำหนัก 0.50) 
ในปีกำรศึกษำ 2556 
 -ไม่มีผลด ำเนินกำร- 
 
7.3 ต าราหรือหนังสือของอาจารย์และนักวิจัยที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาก าหนด  
(ค่ำน้ ำหนัก 0.75) ในปีกำรศึกษำ 2556 

ล ำดับ
ที ่
 

ต ำรำหรือหนังสือที่มีกำร
ตรวจอ่ำนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  

(ระบุว่ำเป็นต ำรำ หรือ
หนังสือ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำน 
และผู้ร่วม 

 

ส ำนักพิมพ์ เมือง ประเทศ ปีที่พิมพ์ 
1) ผ่ำนกำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
2) ผ่ำนตำมเกณฑ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมิน 

หมำยเลข
เอกสำร 
อ้ำงอิง 

1 คณิตศาสตร์ทั่วไป (ต ารา) อ.ญำนิน กองทิพย,์           
อ.สุกัญญำ หะยีสำ และ 
อ.เอนก จันทรจรูญ 

ภาควิชาคณติศาสตร ์คณะวิทยาศาสตร์ 
(ผ่านตามเกณฑผ์ู้ทรงคณุวุฒิประเมิน) 

SCI_56_7.3_1 

2 คณิตศาสตร์ ส าหรับ

วิทยาศาสตร์ 1 (ต ารา) 
อ.ญำนิน กองทิพย,์          
อ.สุกัญญำ หะยีสำ และ 
อ.เอนก จันทรจรูญ 

ภาควิชาคณติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร ์
(ผ่านตามเกณฑผ์ู้ทรงคณุวุฒิประเมิน) 

SCI_56_7.3_2 

3 ประมวลสาระชุดวิชา           

หน่วย 1 – 7 เทคโนโลยี เพื่อ
การจัดการสารสนเทศ 
(หนังสือ)  

ผศ.สุณ ีรักษำเกียรติศักดิ์ ภาควิชาคณติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร ์
(ผ่านตามเกณฑผ์ู้ทรงคณุวุฒิประเมิน) 

SCI_56_7.3_3 

4 สถิติไม่อิงพารามิเตอร ์(ต ารา) ผศ.ชุติวรรณ เพ็ญเพียร ภาควิชาคณติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร ์
(ผ่านตามเกณฑผ์ู้ทรงคณุวุฒิประเมิน) 

SCI_56_7.3_4 

5 โภชนาการ....เรื่องใกล้ตัว 
(ต ารา) 

ผศ.สิริมนต์ ชำยเกตุ ภาควิชาคหกรรมศาสตร ์                    
คณะวิทยาศาสตร์ (ผ่านตามเกณฑ์
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน) 

SCI_56_7.3_5 

6 ไอโซควิโนลีน ปฏิกิริยา การ
สังเคราะห์ และฤทธ์ิทาง

ชีวภาพ (ต ารา) 

รัชนก ปิ่นแก้ว ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์              
(ผ่านตามเกณฑผ์ู้ทรงคณุวุฒิประเมิน) 

SCI_56_7.3_6 
 
 
 
 
 

7 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน (ต ารา) คณำจำรย์ภำควิชำเคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์                
(ผ่านตามเกณฑผ์ู้ทรงคณุวุฒิประเมิน) 

SCI_56_7.3_7 

8 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
(ต ารา) 

อ.พิชำภัค สมยูรทรัพย ์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์
(ผ่านตามเกณฑผ์ู้ทรงคณุวุฒิประเมิน) 

SCI_56_7.3_8 

9 จุลชีววิทยาเบื้องต้น (ต ารา) อ.พิชำภัค สมยูรทรัพย ์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์ SCI_56_7.3_9 
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ล ำดับ
ที ่
 

ต ำรำหรือหนังสือที่มีกำร
ตรวจอ่ำนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  

(ระบุว่ำเป็นต ำรำ หรือ
หนังสือ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำน 
และผู้ร่วม 

 

ส ำนักพิมพ์ เมือง ประเทศ ปีที่พิมพ์ 
1) ผ่ำนกำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
2) ผ่ำนตำมเกณฑ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมิน 

หมำยเลข
เอกสำร 
อ้ำงอิง 

(ผ่านตามเกณฑผ์ู้ทรงคณุวุฒิประเมิน) 

10 พันธุศาสตรร์ะดับโมเลกลุ 
(ต ารา) 

ผศ.อัจฉริยำ รังษิรุจิ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์
(ผ่านตามเกณฑผ์ู้ทรงคณุวุฒิประเมิน) 

SCI_56_7.3_10 

11 การผลิตตัวเรือนเครื่อง 

ประดับ 1 (ต ารา) 

อ.ถนัด จินตโกศล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป                   

คณะวิทยาศาสตร ์(ผ่านตามเกณฑ์

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน) 

SCI_56_7.3_11 

 
7.4 ต าราหรือหนังสือของอาจารย์และนักวิจัยที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตาม
เกณฑ์ขอต าแหน่งทางวิชาการ (ค่ำน้ ำหนัก 1.00) ในปีกำรศึกษำ 2555 

-ไม่มีผลด ำเนินกำร- 
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ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
ตัวบ่งชี้ สมศ. 8 ผลกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรให้บริกำรวิชำกำรมำใช้ในกำรพัฒนำ 

กำรเรียนกำรสอนและ/หรือกำรวิจัย 
กำรคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ :  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ผู้รำยงำนผล :  คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 
 
วิธีกำรค ำนวณ 

 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

x 100 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด 

หมำยเหตุ 

 การนับรอบเวลาเป็นปีการศึกษาท้ังตัวตั้งและตัวหาร 

 โครงการต้องมีผลการบูรณาการเสร็จสิ้นในปีที่ประเมิน 

 โครงการบริการวิชาการ คือ โครงการที่ให้บริการกับบุคคล/หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

(รวมการให้บริการที่โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย) 

 หลักฐานการบูรณาการต้องชัดเจน เช่น อยู่ในแผนการสอนและเอกสารประกอบการสอน 

และมีตัวโครงการบริการที่เชื่อมโยงกัน หรืออยู่ในโครงการวิจัย เป็นต้น 

 ประเด็นหลัก คือ โครงการบริการวิชาการ เมื่ออาจารย์ไปให้บริการวิชาการได้น า

ประสบการณ์มาใช้สอน หรือน านักศึกษาไปร่วมเป็นคณะท างาน และจากการไปให้บริการ

วิชาการอาจารย์พบว่ามีปัญหาที่ต้องการค าตอบจึงน ามาสู่การวิจัย 

 โครงการหนึ่งๆ จะบูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน หรือเฉพาะกับงานวิจัย หรือจะ

บูรณาการกับท้ังการเรียนการสอนและการวิจัยก็ได้ โดยต้องมีโครงการทั้ง 2 ประเภท 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
คณะวิทยาศาสตร์ก าหนดแผนงานการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการเรียนการสอนและ

งานวิจัยที่เน้นให้โครงการบริการวิชาการสอดคล้องกับการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์

ใช้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2557 (SCI_56_8_1) จัดท าแผนจัดท าแผน

กิจกรรมประจ าปี 2556 (Action plan 2556) (SCI_53_8_2) แล้วก าหนด แผนปฏิบัติการโครงการบริการ

วิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 (SCI_56_8_3) รายละเอียดการบูรณาการในแต่ละปี

การศึกษา มีดังนี ้

 

ในปีกำรศึกษำ 2556   

โครงกำรที่มีกำรบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอน จ านวน 8 โครงการ ได้แก่  

1) โครงการบริการวิชาการและแสดงผลงานนิสิตในงาน Bangkok Gems and Jewelry เป็นการบูร
ณาการกับรายวิชา Material Technology in Art และรายวิชา International Business ซึ่งจะเป็นการฝึกให้
นิสิตคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ Mokume Kane และน าเสนอผลงานเผยแพร่ความรู้ควบคู่กับแสดง
ศักยภาพนิสิตในงานแสดงเครื่องประดับระดับนานาชาติ ส าหรับงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 จะเป็นการ
น าเสนอผลงานวิจัยในวิชา Senior project ของนิสิตชั้นปีที่ 4 เป็นการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการพร้อมกับ
การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยแก่นิสิต (SCI_56_8_4) 

2) โครงการ Jewelry Season นิสิตที่เรียนรายวิชาการหล่อเครื่องประดับ จะฝึกการท าโมทีฟ
เครื่องประดับ เพ่ือท าเครื่องประดับจัดแสดงผลงานนิสิต นอกจากนี้  นิสิตยังได้ฝึกฝนความรู้ด้านการ
วิเคราะห์อัญมณีเพ่ือจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์อัญมณีเผยแพร่แก่สาธารณชนที่เข้าชม
งาน (SCI_56_8_5) 

3) โครงการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนตามแนวพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี : กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  
จังหวัด นครนายก  จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดน่าน เป็นโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ปีงบประมาณ 
2556 โดยจัดการให้บริการแก่พ้ืนที่เป้าหมาย จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว โดยน ากิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จัดการอบรมให้ความรู้แก่ครูปฐมวัยทั้งนี้น ารูปแบบกิจกรรมมาจัดบูรณาการกับรายวิชา 
วทษ 431 บูรณาการวิธีวิทยาส าหรับครูวิทยาศาสตร์และหรือคณิตศาสตร์ ซึ่งจะเป็นสร้างเสริมประสบการณ์ใน
การท ากิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในการพัฒนาทักษะการคิด และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์แก่นิสิต และน าความรู้ที่ได้รับร่วมให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยนิสิตเข้าร่วม ในระหว่างวันที่ 8-
9 มกราคม 2557 ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จังหวัดสระแก้ว และในระหว่างวันที่ 15 -16 มีนาคม 2557 ณ 
ส านักงานพื้นที่การประถมศึกษาการศึกษานครนายก จังหวัดนครนายก (SCI_56_8_6) 
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4)  โครงการฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 11 ประจ าปีการศึกษา 2556 โดยได้มีการบูรณาการร่วมกับรายวิชา  

วทศ 424 โครงงานฟิสิกส์ 2 โดยการน าผลของการบริการวิชาการมาให้นิสิตฝึกเขียน เค้าโครงงานวิจัย เพ่ือ

น าเสนอต่อที่ปรึกษาโครงงาน และ ฟศ 481 บูรณาการวิธีวิทยาส าหรับครูฟิสิกส์  โดยวัตถุประสงค์ของการบูร

ณาการกับรายวิชานี้  คือ การน าผลของการบริการวิชาการมาให้นิสิตฝึกการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้

วิธีการสอนแบบการทดลองทางด้านฟิสิกส์ (SCI_56_8_7) 

5)  โครงการจัดการความรู้เรื่อง การใช้โปรแกรม C.a.R. และ Euler เพ่ือการเรียนการสอนและการ

วิจัย (บริการวิชาการ) (SCI_56_8_8) แล้วน าเนื้อหาที่ใช้ในการบริการวิชาการมาเป็นตัวอย่างในรายวิชา 

ME471 บูรณาการวิธีวิทยาส าหรับครูคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นรายวิชาที่เปิดสอนในภาควิชาคณิตศาสตร์ในภาค

การศึกษา 2/2556 

6) ภาควิชาชีววิทยา จัดโครงการบริการวิชาการเรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

พืช ส าหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา BI 473 

Flowering and Ornamental Plants นอกจากนี้มีการต่อยอดจาก การบริการทางวิชาการเป็น การท า

โครงงานของนิสิต เรื่องโครงการน าเสนอผลงานของนิสิตการจัดสวนถาดสวน และโครงการศึกษาการผลิตไม้

ดอกไม้ประดับ ในรายวิชา BI 473 Flowering and Ornamental Plants (SCI_56_8_9) 

7) โครงการบริการทางวิชาการภาควิชาเคมี เรื่อง เทคนิคการใช้และการบ ารุงรักษา เครื่อง “High 

performance liquid chromatography (HPLC)” ณ  ห้อง 19-401/1 และ 19-901 ภาควิชาเคมี  คณะ

วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือให้บุคลากรทั่วไป ศิษย์ปัจจุบัน รวมทั้งศิษย์เก่าของภาควิชา 

น าความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานการใช้เครื่อง HPLC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (SCI_56_8_10) และกิจกรรมนี้ ได้มี

การบูรณาการกับรายวิชา คม 655 : เทคนิคการแยกสาร (SCI_56_8_11) 

8) โครงการบริการวิชาการภาควิชาเคมีแก่โรงเรียนขาดแคลน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 

จ.เพชรบุรี โดยมีการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอนกับใน

รายวิชา SCI 431: บูรณาการวิธีวิทยาสาหรับครูวิทยาศาสตร์และ/หรือ ครูคณิตศาสตร์ (SCI_56_8_12) ใน

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.วิทยาศาสตร์-เคมี) โดยมีรายละเอียดของการบูรณาการดังปรากฏในสรุปผล

การบูรณาการบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน (SCI_56_8_13) และเอกสารโครงการบริการ

วิชาการท่ีเกี่ยวข้อง (SCI_56_8_14) 
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โครงกำรที่มีกำรบูรณำกำรกับกำรวิจัย จ านวน 2 โครงการ ได้แก่  

1) ภาควิชาเคมี มีการจัดโครงการการเผยแพร่งานวิจัยสู่ชุมชน เรื่อง “การประยุกต์ใช้เครื่องวัดการ

ดูดกลืนแสงอย่างง่ายที่ท าขึ้นเองส าหรับปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เพ่ือตรวจวัดปริมาณเอทานอลในเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์” ณ ศูนย์ศึกษาและการพัฒนาชุมชน ต าบลสาลิกา อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นการจัด

กิจกรรมบรรยายเสริมสร้างความรู้และปฏิบัติการ เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้จากโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนา

บทปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ เพ่ือการศึกษาประสิทธิผลทางการเรียน ของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเคมี 

(SCI_56_8_15) 

2) ภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดโครงการค่ายสู่ฝัน...วันอัจฉริยะ โรงเรียนบ้านท่ากลอย อ. ท่าตะเกียบ จ. 

ฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2556 (SCI_56_8_16) และ โครงการ Math Day Camp ตอน 

“ตะลุยแดนคณิตศาสตร์ มหัศจรรย์” ณ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) จังหวัดนครนายก 

วันที่ 23 มกราคม 2557 (SCI_56_8_17) บูรณาการกับงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาความสามารถการฝึกสอน

วิชาคณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในรายวิชา ME471 ของนิสิตระดับปริญญาตรี 

กศ.บ. (คณิตศาสตร์) ที่ผ่านการฝึกจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์” (SCI_56_8_18) 

 

โครงกำรที่มีกำรบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัย จ านวน 2 โครงการ ได้แก่  

1) โครงการการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยด้วยฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือน าทุน
ทางวัฒนธรรมมาเพ่ิมมูลค่าการจัดนิทรรศการหลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
คณะวิทยาศาสตร์  ได้ท าความร่วมมือกับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
จังหวัดสระแก้ว สมาคมเครื่องถมไทยและเครื่องเงินในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศ 
สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ช่างทองหลวง และคณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพพรรณี  มีวัตถุประสงค์ใน
การจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอาชีพช่างฝีมือเครื่องประดับอัญมณีที่ก่อให้เกิดรายได้ให้กับคนใน
พ้ืนที ่และมีนิสิตที่เรียนรายวิชาเทคโนโลยีการหล่อเครื่องประดับ ได้มีการน าองค์ความรู้ทางด้านเครื่องประดับ
ไปเผยแพร่ ในโครงการที่มีความร่วมมือระหว่าง สมาคมเครื่องถมไทยและเครื่องเงินในพระบรมราชูปถมภ์ และ 
กศน. อ.วัฒนานคร   โดย แสดงองค์ความรู้ที่ได้เรียนมา ให้ชุมชนในท้องถิ่นเข้าใจในเครื่องประดับและสนใจฝึก
อาชีพเครื่องเงิน เครื่องถม ซึ่งเป็นศิลปะอนุรักษ์ ของชาติไทย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมฟังกว่า 150 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 
50 คน โดยนิสิตที่ได้ไปร่วมโครงการจะท าการน าเสนอผลงานของตนเองในรูปแบบ poster (SCI_56_8_19) 
และมีการบูรณาการกับงานวิจัยเรื่อง ยาถมด าปราศจากตะกั่ว  (SCI_56_8_20) 

2) โครงการบริการวิชาการ เรื่อง โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน มีการเชื่อมโยงและบูรณาการการ
บริการทางวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนของภาควิชาคหกรรม
ศาสตร์  คือรายวิชา  คส 421 โภชนาการชุมชน โดยมีรายละเอียดของการบูรณาการดังปรากฏในสรุปผล
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การบูรณาการบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน (SCI_56_8_21) Course Syllabus Online 
รายวิชา คส 421 โภชนาการชุมชน (SCI_56_8_22) และเอกสารโครงการบริการวิชาการเรื่อง โครงการ
เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ภาควิชา คหกรรมศาสตร์  (SCI_56_8_23) นอกจากนี้ ภาควิชายังมีการน าแนวทางใน
การด าเนินงานโภชนาการชุมชน เผยแพร่สู่สาธารณะในเว็บไซต์ของภาควิชา (SCI_56_8_24) และมีการบูรณา
การกับงานวิจัยเรื่อง “การบริโภคอาหารที่มีโซเดียมสูง ผัก และผลไม้ของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ได้รับการรักษาที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพสังโฆ อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี” (SCI_56_8_25) โดยมี
รายละเอียดของการบูรณาการ โดยศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมสูง และ การบริโภคผักและ
ผลไม้ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

จึงสรุปได้ว่าคณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2556 จ านวน 14 

โครงการ การจัดบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ เน้นให้คณาจารย์บูรณาการมีการน าความรู้และ

ประสบการณ์ จากการบริการวิชาการมาใช้ในการเรียนการสอน จ านวน 8 โครงการ การวิจัย จ านวน 2 

โครงการ และการเรียนการสอนและการวิจัย จ านวน 2 โครงการ ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์น าผลการน าความรู้

และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย  คิดเป็น ร้อยละ 

85.71 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน 

ปีกำรศึกษำ 
ผลกำรด ำเนินงำน 

คะแนนประเมินตนเอง 
ตัวตั้ง ตัวหำร ผลลัพธ์ 

ปีการศึกษา 2556 12 14 85.71 5 คะแนน 
 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินกำร คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

ร้อยละ 30.00 ร้อยละ 85.71 5 คะแนน  
 
ข้อมูลประกอบกำรค ำนวณผลกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรบริกำรวิชำกำรมำใช้ในกำร
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนและ/หรือกำรวิจัย 

ล ำดับที่ กำรบูรณำกำรวิชำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและ/หรือกำรวิจัย ปีกำรศึกษำ 2556 

1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการทั้งหมด 14 

2 
จ านวนโครงการกิจกรรมบริการทางวิชาการท่ีบูรณาการเฉพาะ
กับการเรียนการสอน 

8 

3 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่บูรณาการเฉพาะ
กับการวิจัย 

2 
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4 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่บูรณาการกับทั้ง
การเรียนการสอนและกับการวิจัย 

2 

5 
ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่บูรณาการกับ
ทั้งการเรียนการสอนและการวิจัยกับโครงการบริการทางวิชาการ
ทั้งหมด 

14.29 

 

โครงกำร/กิจกรรมกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรให้บริกำรวิชำกำรมำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียน
กำรสอนหรือกำรวิจัย ปีกำรศึกษำ 2556 
 

ล ำดับที ่ โครงกำรบริกำรวิชำกำร 
พันธกิจที่
บูรณำกำร 

รำยละเอียดกำรบูรณำกำรและ 
ผลของกำรบูรณำกำร 

รำยกำร
หลักฐำน 

สอน วิจัย 
1 โครงการค่ายฟิสิกส์สญัจร ครั้ง

ที่ 11 
  น าผลของการบริการวิชาการมาให้นิสิตฝึก

เขียน เค้าโครงงานวิจัย เพื่อน าเสนอต่อที่
ปรึกษาโครงงาน และ ฟศ 481 บูรณาการ
วิ ธี วิ ท ย า ส า ห รั บ ค รู ฟิ สิ ก ส์   โ ด ย
วัตถุประสงค์ของการบูณาการกับรายวิชา
นี้  คือ การน าผลของการบริการวิชาการ
มาให้นิสิตฝึกการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบการทดลอง
ทางด้านฟิสิกส์ 

(SCI_56_8_7)  

2 โครงการ Jewelry Season   นิสิตที่เรียนรายวิชาการหล่อเครื่องประดับ 
จะฝึกการท าโมทีฟเครื่องประดับ เพื่อท า
เครื่ อ งป ระดั บ จั ด แสด งผลงาน นิ สิ ต 
นอกจากนี้ นิสิตยังได้ฝึกฝนความรู้ด้าน
การวิเคราะห์อัญมณีเพื่อจัดนิทรรศการ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์อัญ
มณีเผยแพร่แก่สาธารณชนท่ีเข้าชมงาน  

(SCI_56_8_5) 

3 โครงการแสดงผลงานนิสติ
สาขาวัสดุศาสตร(์อัญมณีและ
เครื่องประดับ) Bangkok 
Gems and Jewelry Fair  
(2 ครั้ง) 

  เป็นการบูรณาการกับรายวิชา Material 
Technology in Art แ ล ะ ร า ย วิ ช า 
International business ซึ่ งจะเป็นการ
ฝึ ก ให้ นิ สิ ต คิ ด พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
เค รื่ อ งป ระดั บ  Mokume Kane แล ะ
น าเสนอผลงานเผยแพร่ความรู้ควบคู่กับ
แ ส ด งศั ก ย ภ า พ นิ สิ ต ใน งา น แ ส ด ง
เครื่องประดับระดับนานาชาติ ส าหรับงาน

(SCI_56_8_4) 



คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  81 

 

ล ำดับที ่ โครงกำรบริกำรวิชำกำร 
พันธกิจที่
บูรณำกำร 

รำยละเอียดกำรบูรณำกำรและ 
ผลของกำรบูรณำกำร 

รำยกำร
หลักฐำน 

สอน วิจัย 
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 จะเป็นการ
น า เส น อ ผ ล งาน วิ จั ย ใน วิ ช า  Senior 
project ข อ งนิ สิ ต ช้ั น ปี ที่  4 เป็ น ก าร
เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการพร้อมกับการ
พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยแก่นิสิต  

4 โครงการพัฒนาการศึกษาใน
โรงเรียนตามแนวพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี : 
กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย  จังหวัด นครนายก  
จังหวัดสระแก้ว และจังหวัด
น่านเป็นโครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน 
ปีงบประมาณ 2556 

  จัดการให้บริการแก่พ้ืนท่ีเป้าหมาย จังหวัด
นครนายก และจังหวัดสระแก้ว โดยน า
กิ จก รรม บ้ าน นั ก วิท ย าศ าสต ร์น้ อ ย 
ป ร ะ เท ศ ไท ย  อั น เป็ น โค ร งก ารอั น
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
จัดการอบรมให้ความรู้แก่ครูปฐมวัยทั้งนี้
น ารูปแบบกิจกรรมมาจัดบูรณาการกับ
รายวิชา วทษ 431 บูรณาการวิธีวิทยา
ส า ห รั บ ค รู วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ห รื อ
ค ณิ ต ศ าส ต ร์  ซึ่ งจ ะ เป็ น ส ร้ า ง เส ริ ม
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ใน ก า ร ท า กิ จ ก ร ร ม
วิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในการ
พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร คิ ด  แ ล ะ ทั ก ษ ะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แก่นิสิต และ
น าความรู้ที่ได้รับร่วมให้บริการวิชาการแก่
ชุมชน โดยนิสิตเข้าร่วม ในระหว่างวันท่ี 8-
9 มกราคม 2557 ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 
จังหวัดสระแก้ว และในระหว่างวันที่ 15-
16 มีนาคม 2557 ณ ส านักงานพื้นที่การ
ประถมศึกษาการศึกษานครนายก จังหวัด
นครนายก  

(SCI_56_8_6) 

5 โครงการจดัการความรูเ้รื่อง 
การใช้โปรแกรม C.a.R. และ 
Euler เพื่อการเรยีนการสอน
และการวจิัย (บริการวิชาการ) 

  น าเนื้อหาท่ีใช้ในการบริการวิชาการมาเป็น
ตัวอย่างในรายวิชา ME471 บูรณาการวิธี
วิทยาส าหรับครูคณิ ตศาสตร์  ซึ่ งเป็น
รายวิชาที่เปิดสอนในภาควิชาคณิตศาสตร์
ในภาคการศึกษา 2/2556 

(SCI_56_8_8) 

6 โครงการบริการวิชาการภาค
ชีววิทยา 

  บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา BI 
473 Flowering and Ornamental 

(SCI_56_8_9) 
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ล ำดับที ่ โครงกำรบริกำรวิชำกำร 
พันธกิจที่
บูรณำกำร 

รำยละเอียดกำรบูรณำกำรและ 
ผลของกำรบูรณำกำร 

รำยกำร
หลักฐำน 

สอน วิจัย 
Plants นอกจากนี้มีการต่อยอดจาก การ
บริการทางวิชาการเป็น การท าโครงงาน
ของนิสิต เรื่องโครงการน าเสนอผลงาน
ของนิ สิ ต การจั ด สวนถาดสวน  และ
โครงการศึกษาการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 
ใ น ร า ย วิ ช า  BI 473 Flowering and 
Ornamental Plants  

7 โครงการบริการทางวิชาการ
ภาควิชาเคม ีเรื่อง เทคนิคการ
ใช้และการบ ารุงรักษา เครื่อง 
“High performance liquid 
chromatography (HPLC) 

  เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อให้
บุคลากรทั่วไป ศิษย์ปัจจุบัน รวมทั้งศิษย์
เก่าของภาควิชา น าความรู้ไปใช้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกิจกรรมนี้ ได้
มีการบูรณาการกับรายวิชา  คม 655 : 
เทคนิคการแยกสาร 

(SCI_56_8_10) 
(SCI_56_8_11) 

8 โครงการบริการวิชาการ
ภาควิชาเคมีแกโ่รงเรยีนขาด
แคลน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อม
นานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุร ี

  มีการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทาง
วิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอนกับใน
รายวิชา SCI 431: บูรณาการวิธีวิทยาส าหรับครู
วิทยาศาสตร์และ /หรือ  ครูคณิ ตศาสตร์  ใน
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.วิทยาศาสตร์-
เคมี) โดยมีรายละเอียดของการบูรณาการดัง
ปรากฏในสรุปผลการบู รณาการบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน  และ
เอกสารโครงการบริการวิชาการที่เกี่ยวข้อง 

(SCI_56_8_12)  
(SCI_56_8_13) 
(SCI_56_8_14) 
 

9 โครงการการเผยแพร่งานวิจัย
สู่ชุมชน เรื่อง “การ
ประยุกต์ใช้เครื่องวัดการ
ดูดกลืนแสงอย่างง่ายที่ท าขึ้น
เองส าหรับปฏิบัติการเคมี
วิเคราะหเ์พื่อตรวจวดัปรมิาณ
เอทานอลในเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล”์ 

  จัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างความรู้และ
ปฏิบัติการ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จาก
โค ร งก ารวิ จั ย  เรื่ อ ง  การพั ฒ น าบ ท
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ เพื่อการศึกษา
ประสิทธิผลทางการเรียน ของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี สาขาเคมี (SCI_56_5.1_3.7) 
 

(SCI_56_8_15)  

10 โครงการค่ายสูฝ่ัน...วัน
อัจฉริยะ โรงเรียนบา้นท่า
กลอย อ. ท่าตะเกียบ จ. 
ฉะเชิงเทรา 
และและ โครงการ Math Day 

  โครงการค่ายสู่ฝัน...วันอัจฉริยะ โรงเรียน
บ้ า น ท่ า ก ล อ ย  อ . ท่ า ต ะ เกี ย บ  จ . 
ฉะเชิงเทราระหว่างวันที่ 24 – 26 ตุลาคม 
2556 และ โครงการ Math Day Camp 
ตอน “ตะลุยแดนคณิตศาสตร์ มหัศจรรย์” 

(SCI_56_8_16) 
(SCI_56_8_17) 
(SCI_56_8_18) 
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ล ำดับที ่ โครงกำรบริกำรวิชำกำร 
พันธกิจที่
บูรณำกำร 

รำยละเอียดกำรบูรณำกำรและ 
ผลของกำรบูรณำกำร 

รำยกำร
หลักฐำน 

สอน วิจัย 
Camp ตอน “ตะลุยแดน
คณิตศาสตร์ มหัศจรรย”์ ณ 
โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุง
องครักษ์ประชา) จังหวัด
นครนายก 

ณ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์
ประชา) จั งหวัดนครนายก วันที่  23 
มกราคม 2557 บูรณาการกับงานวิจัยเรื่อง 
“การศึกษาความสามารถการฝึกสอนวิชา
คณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ ในรายวิชา ME471 ของ
นิ สิ ต ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี  ก ศ .บ . 
(คณิตศาสตร์) ที่ผ่านการฝึกจัดกิจกรรม
ค่ายคณิตศาสตร์”  

11 โครงการการพัฒนามาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์ภูมปิัญญาไทยด้วย
ฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์
เพื่อน าทุนทางวัฒนธรรมมา
เพิ่มมูลค่า 

  การจัดนิทรรศการหลักสูตรอัญมณีและ
เครื่องประดับ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
คณะวิทยาศาสตร์  ได้ท าความร่วมมือกับ
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศั ย  จั งหวัด
สระแก้ ว  สม าคม เครื่ อ งถม ไทยและ
เครื่องเงินในพระบรมราชูปถัมภ์  สภา
อุตสาหกรรมแห่ประเทศ สาขาอัญมณีและ
เครื่องประดับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม กาญจนาภิเษกวิ
ทยาลัยช่างทองหลวง และคณะอัญมณี
ศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎร าไพพรรณี มีวัตถุประสงค์ในการ
จัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
อาชีพช่างฝีมือเครื่องประดับอัญมณีที่
ก่อให้เกิดรายได้ให้กับคนในพื้นที่ และมี
นิสิตที่เรียนรายวิชาเทคโนโลยีการหล่อ
เครื่องประดับ ได้มีการน าองค์ความรู้
ทางด้านเครื่องประดับไปเผยแพร่  ใน
โครงการที่มีความร่วมมือระหว่าง สมาคม
เครื่องถมไทยและเครื่องเงินในพระบรมรา
ชูปถมภ์ และ กศน. อ.วัฒนานคร   โดย 
แสดงองค์ความรู้ที่ได้เรียนมา ให้ชุมชนใน
ท้องถิ่นเข้าใจในเครื่องประดับและสนใจ
ฝึกอาชีพเครื่องเงิน เครื่องถม ซึ่ งเป็น

(SCI_56_8_19) 
(SCI_56_8_20)  
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ล ำดับที ่ โครงกำรบริกำรวิชำกำร 
พันธกิจที่
บูรณำกำร 

รำยละเอียดกำรบูรณำกำรและ 
ผลของกำรบูรณำกำร 

รำยกำร
หลักฐำน 

สอน วิจัย 
ศิลปะอนุรักษ์ ของชาติไทย ซึ่งมีผู้เข้าร่วม
ฟังกว่า 150 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 50 
คน โดยนิสิตที่ได้ไปร่วมโครงการจะท าการ
น าเสนอผลงานของตนเองในรูปแบบ 
poster 
บูรณาการกับงานวิจัยเรื่อง ยาถมด า
ปราศจากตะกั่ว งานวิจัยที่จดสิทธิบัตรยา
ถมด าปราศจากตะกั่ว ได้ถูกน าลงสู่ชุมชน
วัฒนานคร เนื่องจากเป็นการน างานวิจัย
นวัตกรรมทรัพย์ สิ นทางปัญ ญ าของ
มหาวิทยาลัย บูรณาการให้เกิดการบริการ
วิชาการการสร้างอาชีพ ศิลปหัตถกรรม
ให้แก่ชาวบ้านที่ท าการเกษตรซึ่งตรงกับ
หลักการของมูลนิธิศิลปาชีพในการสร้าง
รายได้สู่ชนบทด้วยการฝึกอาชีพทางศิลป
หัตกรรมให้แก่ชาวนา ในเวลาว่าง โดยการ
อบรมนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมเกินกว่าเป้าหมาย 
โด ย ใน กิ จ ก รรม ที่  1  เรื่ อ งฝึ ก อบ รม
เครื่องประดับเงิน มีผู้ เข้าอบรม 20 คน 
จากเป้าหมาย 15 คน และกิจกรรมที่ 2 
เรื่องฝึกการลงถมเครื่องประดับเงิน มีเข้า
อบรม 10 คน จากเป้าหมาย 6 คน ซึ่ง
ชาวบ้านที่ท าเกษตรกรรมสามารถท า
แหวนถมซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทยได้ในเวลา
อันสั้น 

12 โครงการบริการวิชาการเรื่อง 
โครงการเผยแพร่ความรู้สู่
ชุมชน 

  มีการเช่ือมโยงและบูรณาการการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการ
สอนในรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนของ
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 1 รายวิชา คือ
รายวิชา  คส 421 โภชนาการชุมชน โดยมี
รายละเอียดของการบูรณาการดังปรากฏ
ในสรุปผลการบู รณ าการบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
Course Syllabus Online รายวิชา คส 

(SCI_56_8_21) 
(SCI_56_8_22) 
(SCI_56_8_23) 
(SCI_56_8_24) 
(SCI_56_8_25) 
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ล ำดับที ่ โครงกำรบริกำรวิชำกำร 
พันธกิจที่
บูรณำกำร 

รำยละเอียดกำรบูรณำกำรและ 
ผลของกำรบูรณำกำร 

รำยกำร
หลักฐำน 

สอน วิจัย 
421 โภชนาการ ชุมชน  และ เอกสาร
โครงการบริการวิชาการเรื่อง โครงการ
เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ภาควิชา คหกรรม
ศาสตร์ นอกจากนี้ ภาควิชายังมีการน า
แนวทางในการด าเนินงานโภชนาการ
ชุมชน เผยแพร่สู่สาธารณะในเว็บไซต์ของ
ภาควิชา  
 และมีการบูรณาการกับงานวิจัยเรื่อง 
“การบริโภคอาหารที่มีโซเดียมสูง ผัก และ
ผลไม้ของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ได้รับการรักษา
ที่ โรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพต าบล
โพสังโฆ อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัด
สิงห์บุรี” โดยมีรายละเอียดของการบูรณา
การ โดยศึกษาพฤติกรรมการบริ โภค
อาหารที่มีโซเดียมสูง และ การบริโภคผัก
และผลไม้ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

 
 

รำยกำรหลักฐำน: 
 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

SCI_56_8_1 แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2557 

SCI_56_8_2 แผนกิจกรรมประจ าปี พ.ศ. 2556 (Action plan 2556) 

SCI_56_8_3 แผนการบริการวิชาการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2556 

SCI_56_8_4 โครงการบริการวิชาการและแสดงผลงานนิสิตในงาน Bangkok Gems and Jewelry 

SCI_56_8_5 โครงการ Jewelry Season 

SCI_56_8_6 
โครงการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนตามแนวพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี  : กิจกรรมการอบรม เชิ งปฏิบั ติการพัฒ นากิจกรรมบ้ าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  จังหวัด นครนายก  จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดน่าน 

SCI_56_8_7 โครงการฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 11 
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รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

SCI_56_8_8 
โครงการจัดการความรู้เรื่อง การใช้โปรแกรม C.a.R. และ Euler เพ่ือการเรียนการสอน
และการวิจัย 

SCI_56_8_9 
โครงการบริการวิชาการเรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ส าหรับครู
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

SCI_56_8_10 
โครงการบริการทางวิชาการภาควิชาเคมี เรื่อง เทคนิคการใช้และการบ ารุงรักษา เครื่อง 
“High performance liquid chromatography (HPLC) 

SCI_56_8_11 แผนการเรียนการสอน Course syllabus คม 655 

SCI_56_8_12 มคอ. 3 รายวิชา SCI 431: บูรณวิธีส าหรับครูวิทยาศาสตร์  

SCI_56_8_13 สรุปผลการบูรณาการบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน  

SCI_56_8_14 
เอกสารโครงการบริการวิชาการภาควิชาเคมี ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ  
สิรินธร จ.เพชรบุรี  

SCI_56_8_15 
โครงการการเผยแพร่งานวิจัยสู่ชุมชน เรื่องการประยุกต์ใช้เครื่องวัดการดูดกลืนแสงอย่าง
ง่ายที่ท าขึ้นเองส าหรับปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เพ่ือตรวจวัดปริมาณเอทานอลในเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 

SCI_56_8_16 โครงการค่ายสู่ฝัน...วันอัจฉริยะ  

SCI_56_8_17 โครงการ Math Day Camp ตอน “ตะลุยแดนคณิตศาสตร์ มหัศจรรย์” 

SCI_56_8_18 
การศึกษาความสามารถการฝึกสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ในรายวิชา ME471 ของนิสิตระดับปริญญาตรี กศ.บ. (คณิตศาสตร์) ที่ผ่าน
การฝึกจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 

SCI_56_8_19 
โครงการการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยด้วยฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์
เพ่ือน าทุนทางวัฒนธรรมมาเพ่ิมมูลค่า 

SCI_56_8_20 งานวิจัยเรื่อง ยาถมด าปราศจากตะกั่ว   

SCI_56_8_21 
สรุปผลการบูรณาการบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
รายวิชา คส 421 โภชนาการชุมชน 

SCI_56_8_22 
แผนการเรียนการสอน Course Syllabus รายวิชา รายวิชา คส 421  
โภชนาการชุมชน 
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รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

SCI_56_8_23 เอกสาร โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 

SCI_56_8_24 เอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 

SCI_56_8_25 
รายงานการวิจัย เรื่อง “การบริโภคอาหารที่มีโซเดียมสูง ผัก และผลไม้ 
ของผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีได้รับการรักษาท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
โพสังโฆ อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี”  
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ตัวบ่งชี้ สมศ. 9 ผลกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภำยนอก 
กำรคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ :  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ผู้รำยงำนผล :  คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

ประเด็นกำรพิจำรณำ กำรด ำเนินงำน 

 1. มีการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนหรือองค์กร 

คณะวิทยาศาสตร์ได้ก าหนดให้การบริการวิชาการแก่สังคมอยู่ในแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2556 (SCI_56_9_1.1) 
และได้มอบหมายให้แต่ละภาควิชาด าเนินโครงการบริการวิชาการตาม
วงจรคุณภาพ (PDCA) ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชา ดังนี้  

โครงกำรกำรพัฒนำมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญำไทยด้วย
ฐำนควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์เพื่อน ำทุนทำงวัฒนธรรมมำเพิ่มมูลค่ำ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์  หลักสูตรอัญมณีและ
เครื่องประดับ ได้ท าความร่วมมือกับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสระแก้ว สมาคมเครื่องถมไทย
และเครื่องเงินในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศ 
สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง และคณะอัญมณี
ศาสตร์และประยุกต์ศิ ลป์  มหาวิทยาลั ยราชภัฎร าไพพรรณี  มี
วัตถุประสงค์ในการจัดนิทรรศการเพ่ือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอาชีพ
ช่างฝีมือเครื่องประดับอัญมณีที่ก่อให้เกิดรายได้ให้กับคนในพ้ืนที่ และมี
นิสิตที่เรียนรายวิชาเทคโนโลยีการหล่อเครื่องประดับ ได้มีการน าองค์
ความรู้ทางด้านเครื่องประดับไปเผยแพร่ ในโครงการที่มีความร่วมมือ
ระหว่างสมาคมเครื่องถมไทยและเครื่องเงินในพระบรมราชูปถั มภ์ 
และกศน. อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยแสดงองค์ความรู้ที่ได้
เรียนมา ให้ชุมชนในท้องถิ่นเข้าใจในเครื่องประดับและสนใจฝึกอาชีพ
เครื่องเงิน เครื่องถม ซึ่งเป็นศิลปะอนุรักษ์ของชาติไทย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมฟัง
กว่า 150 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 50 คน โดยนิสิตที่ได้ไปร่วมโครงการจะ
ท าการน าเสนอผลงานของตนเองในรูปแบบ Poster (SCI_56_9_1.2) 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าฝึกอบรมการผลิตเครื่องเงิน 
กิจกรรมที่ 1 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการท าเครื่องประดับเงินเบื้องต้น ขั้นตอน
กระบวนการผลิตเครื่องประดับ และเทคนิคต่างๆ ในการท างานกับโลหะ
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ประเด็นกำรพิจำรณำ กำรด ำเนินงำน 
เบื้องต้น พบว่าผู้เข้าฝึกอบรมมีความพึงพอใจในด้านวิทยากรสามารถ
อธิบายและให้ความรู้ได้อย่างชัดเจนมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 
รองลงมาด้านเนื้อหาที่น ามาฝึกอบรม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 และ
เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ตามล าดับ  

และในการวัดความรู้ ความเข้าใจ ก่อนและหลังเข้าฝึกอบรมการผลิต
เครื่องเงิน ครั้งที่ 1 พบว่าหลังจากฝึกอบรมแล้วผู้เข้าฝึกอบรมมีพัฒนาการ 
มีศักยภาพ และมีความเข้าใจในเนื้อหาได้อย่างเห็นได้ชัด โดยมีคะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจหลังจากฝึกอบรมและก่อนการฝึกอบรม มีคะแนน
ความพึงพอใจมากขึ้น ( = 4.20 และ 3.40 ตามล าดับ) 

ผลการประ เมิ น ความ พึ งพอใจของผู้ เข้ าฝึ กอบ รมการผลิ ต
เครื่องประดับเงินยาถมด าปราศจากตะกั่ว กิจกรรมที่ 2 โดยมีเนื้อหา
เกี่ยวกับการกระบวนการท าเครื่องถม การออกแบบเครื่องถม และ
กรรมวิธีการลงยาถม เป็นต้น พบว่าผู้เข้าฝึกอบรมมีความพึงพอใจในด้าน
วิทยากรสามารถอธิบายและให้ความรู้ได้อย่างชัดเจนมากที่สุด มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.71 รองลงมาด้านเนื้อหาที่น ามาฝึกอบรมน่าสนใจมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.43 และความพร้อมของอุปกรณ์ในการฝึกอบรมมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.29 เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม และในการอบรมครั้งนี้มีความ
ตั้งใจจะอบรมหลักสูตรนี้ให้จบ เพ่ือน าความรู้ไปสร้างรายได้มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ตามล าดับ  

และในการวัดความรู้ ความเข้าใจ ก่อนและหลังเข้าฝึกอบรมการผลิต
เครื่องประดับเงินยาถมด าปราศจากตะกั่ว ครั้งที่ 2 หลังจากฝึกอบรมแล้ว
แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าฝึกอบรมมีพัฒนาการ มีศักยภาพ และมีความเข้าใจ
ในเนื้อหาได้อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจหลังจาก
ฝึกอบรมและก่อนการฝึกอบรม มีคะแนนความพึงพอใจมากขึ้น (  = 
4.29 และ 3.43 ตามล าดับ) 

ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมมีข้อเสนอแนะในเรื่องสถานที่ในการฝึกอบรมครั้งนี้ 
ยังไม่สะดวก ขาดสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ควรเป็นสถานที่ขนาด
กว้างขวางกว่านี้ เป็นต้น และต้องการให้จัดโครงการอบรมต่อไป และควร
มีสาขาอ่ืนๆ ที่น่าสนใจ เช่น ศิลปะ  และได้น าผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย โดยมีแผนและ
ทิศทางของการด าเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง จากการสัมภาษณ์ปลัดอ าเภอ
วัฒนานคร พบว่า จากผลการฝึกอบรมที่ผ่านมา มีคนในชุมชนสนใจและตั้งใจ
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ประเด็นกำรพิจำรณำ กำรด ำเนินงำน 
จะฝึกอบรมเพ่ือให้เกิดทักษะ ความช านาญ และต้องการให้มีการฝึกอบรมจน
ช านาญและประเมินผลงานเป็นมาตรฐาน ที่สามารถน าไปจ าหน่ายในตลาด
โดยผ่านความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่เป็นตัวกลางในการป้อนงานฝีมือ
เพ่ือผลิตเครื่องประดับที่ได้มาตรฐานนั้น และได้มีการน าโครงการดังกล่าว
บรรจุในร่างแผนของจังหวัด เพ่ือให้มีการด าเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องในปี 
2558 และ จากการสัมภาษณ์ ผู้อ านวยการ  กศน.วัฒนานคร จะท าการ
จัดเตรียมพ้ืนที่อาคารศาลาว่าการเก่าที่ก าลังจะปรับปรุงเป็นอาคารห้องสมุด
และพิพิธภัณฑ์ของอ าเภอ ในปีหน้า ซึ่งจะจัดแบ่งพ้ืนที่ส าหรับเป็นห้องสาธิต
ทดลองให้กับชาวบ้านอย่างถาวรในพ้ืนที่ส่วนพิพิธภัณฑ์  

 2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 80 

การด าเนินการบริการทางวิชาการแก่สังคมของคณะวิทยาศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2556 มีการบรรลุเป้าหมายตามแผนมากกว่าร้อยละ 80ทุก
โครงการ (SCI_56_9_2.1) 

 3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือ
สม าชิ ก ที่ มี ก าร เรี ย น รู้ แ ล ะ
ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

เนื่องจากโครงการการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยด้วย
ฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือน าทุนทางวัฒนธรรมมาเพ่ิมมูลค่าจัดขึ้น
เป็นปีแรก คณะวิทยาศาสตร์จึงอ้างอิงโครงการพัฒนาการศึกษาใน
โรงเรียนตามแนวพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี : กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  จังหวัด นครนายก  จังหวัดสระแก้ว 
และจังหวัดน่านซ่ึงเป็นโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ท าต่อเนื่องมา
ตลอด ในปีงบประมาณ 2556 ไดจ้ัดการอบรมให้ความรู้แก่ครูปฐมวัยทั้งนี้
ไดน้ ารูปแบบกิจกรรมมาจัดบูรณาการกับรายวิชา วทษ 431 บูรณาการวิธี
วิทยาส าหรับครูวิทยาศาสตร์และหรือคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นการสร้างเสริม
ประสบการณ์ในการท ากิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญใน
การพัฒนาทักษะการคิด และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แก่นิสิต 
และน าความรู้ที่ได้ไปให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยมีนิสิตเข้าร่วม ณ 
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จังหวัดสระแก้ว และ ณ ส านักงานพ้ืนที่การ
ประถมศึกษาการศึกษานครนายก จังหวัดนครนายก (SCI_56_9_3.1) 

 4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไก
ที่ มี ก าร พั ฒ นาตน เองอย่ าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัต
ลักษณ์ ของคนในชุมชนและ
เอกลักษณ์ ของท้องถิ่ นอย่าง

จากผลการฝึกอบรมโครงการการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
ด้วยฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือน าทุนทางวัฒนธรรมมาเพ่ิมมูลค่า มีคน
ในชุมชนสนใจและตั้งใจจะฝึกอบรมเพ่ือเกิดทักษะ ความช านาญ และ
ต้องการให้มีการฝึกอบรมจนช านาญและประเมินผลงานเป็นมาตรฐาน ที่
สามารถน าไปจ าหน่ายในตลาดโดยผ่านความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่เป็น
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ต่อเนื่องหรือยั่งยืน ตัวกลางในการป้อนงานฝีมือเพ่ือผลิตเครื่องประดับที่ได้มาตรฐานนั้น ได้มี

การน าโครงการดังกล่าวเสนอเพ่ือบรรจุในร่างแผนของจังหวัด เพ่ือให้มีการ
ด าเนินโครงการนี้ อย่ างต่อเนื่ องในปี  2558 และ จากการสัมภาษณ์ 
ผู้อ านวยการ กศน.วัฒนานคร จะท าการจัดเตรียมพ้ืนที่อาคารศาลาว่าการ
เก่าที่ก าลังจะปรับปรุงเป็นอาคารห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ของอ าเภอ ในปี
หน้า ซึ่งจะจัดแบ่งพ้ืนที่ส าหรับเป็นห้องสาธิตทดลองให้กับชาวบ้านอย่าง
ถาวรในพ้ืนที่ส่วนพิพิธภัณฑ์ (SCI_56_9_1.2) 

 5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์
ส ร้ า งคุณ ค่ าต่ อ สั งคม  ห รื อ
ชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

การร่างแผนของจังหวัดสระแก้ว เพ่ือให้มีการด าเนินโครงการนี้อย่าง
ต่อเนื่องในปี 2558 และจากการสัมภาษณ์ ผู้อ านวยการ กศน.วัฒนานคร จะ
ท าการจัดเตรียมพ้ืนที่อาคารศาลาว่าการเก่าที่ก าลังจะปรับปรุงเป็นอาคาร
ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ของอ าเภอ ในปีหน้า ซึ่งจะจัดแบ่งพ้ืนที่ส าหรับเป็น
ห้องสาธิตทดลองให้กับชาวบ้านอย่างถาวรในพ้ืนที่ส่วนพิพิธภัณฑ์ 
(SCI_56_9_1.2) 

หมายเหตุ    ( หมายถึง ปฏิบัติได้,   หมายถึง ปฏิบัติไม่ได้ หรือปฏิบัติได้แต่ไม่ครบถ้วน) 
การนับรอบเวลาเป็นปีการศึกษา 
 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

 
กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินกำร คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน  
 
รำยกำรหลักฐำน: 

รหัสเอกสำร รำยกำรหลักฐำน 

SCI_56_9_1.1 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2556  

SCI_56_9_1.2 
โครงการการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยด้วยฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์
เพ่ือน าทุนทางวัฒนธรรมมาเพ่ิมมูลค่า 

SCI_56_9_2.1 รายงานผลการด าเนินการบริการทางวิชาการแก่สังคมปีการศึกษา 2556 



92 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
 

รหัสเอกสำร รำยกำรหลักฐำน 

SCI_56_9_3.1 
โครงการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนตามแนวพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
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ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ สมศ. 10 กำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 
กำรคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ :  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต/ 

คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภาควิชาคหกรรมศาสตร์  
ผู้รำยงำนผล :  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

ประเด็นกำรพิจำรณำ กำรด ำเนินงำน 

 1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA) 

ปีการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตร์มีการปรับแผนยุทธศาสตร์ 
5 ปี  โดยเพ่ิมยุทธศาสตร์ที่  5 การท านุ บ ารุ งศิลปวัฒนธรรม 
(SCI_56_10_1.1) และในปีการศึกษา 2556 ได้วางแผนจัดโครงการ
และงบประมาณที่ ส่ งเสริมและสนับสนุนด้ านการท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปีของทั้งหน่วยงานกิจการ
นิสิต และส านักงานคณบดี (SCI_56_10_1.2  และ SCI_56_10_1.3)  
มีการด าเนินกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามแผน
ที่ก าหนดไว้ในแผนกิจกรรม/ปฏิทินประจ าปีการศึกษา 2556 โดยให้มี
บุคลากรรับผิดชอบดูแลการด าเนินงาน อีกทั้งการจัดโครงการ 
แต่ละโครงการได้ด าเนินการตามวงจรการประกันคุณภาพ PDCA 
ซึ่งต้องมีการประเมินผลโครงการ และเมื่อสิ้นสุดโครงการได้ท า
การสรุปและประเมินความส าเร็จของการด าเนินการทุกโครงการ 
เพ่ื อน าข้ อ เสนอแนะไป ป รับป รุ งโครงการในครั้ งต่ อ ไป 
(SCI_56_10_1.4 และ SCI_56_10_1.5 ) 

 2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปี 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

คณะวิทยาศาสตร์ มีโครงการภายใต้แผนปฏิทินกิจกรรมของ
ฝ่ายกิจการนิสิตบรรลุตามตัวชี้วัดทุกโครงการ ดังนั้นความส าเร็จ
ของแผนกิจกรรมร้อยละ 100 (SCI_56_10_2.1) 

 3. มีการด าเนินงานสม่ าเสมออย่าง
ต่อเนื่อง 

คณะวิทยาศาสตร์ มีโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ
และวัฒนธรรมของคณะวิทยาศาสตร์มีการด าเนินการทุกภาค
การศึกษาและมีการจัดโครงการอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการวันไหว้
ครูคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 โครงการถวายเทียน
พรรษา โครงการปฐมนิเทศนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ โครงการปัจฉิม
นิ เทศนิสิตคณะวิทยาศาสตร์  โครงการกีฬา science games  
ครั้ งที่  13 และโครงการสืบสานต านานเพลงลูกทุ่ ง ครั้ งที่  4 
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ประเด็นกำรพิจำรณำ กำรด ำเนินงำน 
(SCI_56_10_3.1)  

 4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
ชุมชนภายใน/ภายนอก 

คณะวิทยาศาสตร์ มีโครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรมสามารถ
สร้างคุณธรรมและจริยธรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดย
พิ จารณ าจาก ผลการป ระ เมิ น โค รงการ  (SCI_56_10_4.1) 
ตัวอย่างเช่น 

โครงการกีฬา Science Games จะเป็นการแข่งขันกีฬา
และมีกิจกรรมนันทนาการที่เป็นศิลปะและวัฒนธรรมคือการ
ประกวดกองเชียร์และผู้น าเชียร์ โดยการแข่งขันกีฬาท าให้นิสิต
และบุคลากร รวมถึงศิษย์เก่าที่เข้าร่วมโครงการรู้จักแพ้ ชนะ 
และอภัย รวมถึงความรักและความสามัคคีของนิสิตแต่ละ
สาขาวิชา รวมถึงเป็นก าลังใจให้กันและกันที่อยู่ต่างสาขาวิชา 
และชื่นชมแสดงความยินดีระหว่างการแข่งขันกีฬาและกองเชียร์ 
ผู้น าเชียร์ ที่ท าให้นิสิตคณะวิทยาศาสตร์มีความเข้มแข็งด้านการ
ท างาน (SCI_56_10_4.2 และ SCI_56_10_4.3) 

โครงการกีฬา Atom Games หรือกีฬาวิทยาศาสตร์
สัมพันธ์แห่งประเทศไทย จะเป็นการแข่งขันกีฬาและมีกิจกรรม
นันทนาการที่เป็นศิลปะและวัฒนธรรมคือการประกวดกองเชียร์
และผู้น าเชียร์ ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์จ านวน 9 สถาบัน โดย
การแข่งขันกีฬาท าให้นิสิตรู้จักสร้างเครือข่ายกับสถาบันอ่ืนๆ 
และท าให้นิสิตเข้าร่วมโครงการรู้จักแพ้ ชนะ และอภัย รวมถึง
ความรักและความสามัคคีของนิสิตแต่ละสาขาวิชา รวมถึงเป็น
ก าลังใจให้กันและกัน และชื่นชมแสดงความยินดีระหว่างการ
แข่ งขั นกีฬ าและกองเชี ยร์  ผู้ น า เชี ย ร์  ที่ ท า ให้ นิ สิ ตคณ ะ
วิทยาศาสตร์มีความเข้มแข็งจากการแข่งขัน Science Games สู่
การแข่ งขันกีฬา Atom Games และเกิดความภาคภูมิ ใจ 
(SCI_56_10_4.4 และ SCI_56_10_4.5) 

 5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/
หรือนานาชาติ 

คณะวิทยาศาสตร์ได้ก าหนดวัฒนธรรมที่ดีคือองค์ที่มี
คุณธรรมและจริยธรรม ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์ได้รับคัดเลือก
จากองค์การเภสัชกรรมให้ยกย่องนิสิตที่ท ากิจกรรมที่เป็นการ
บริการหรือการบ าเพ็ญประโยชน์ ด้วยความมีจิตอาสา ซึ่ ง
องค์การเภสัชกรรมให้เฉพาะคณะวิทยาศาสตร์ และคณะเภสัช
ศาสตร์ บางมหาวิทยาลัยเท่านั้น ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้รับ
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ประเด็นกำรพิจำรณำ กำรด ำเนินงำน 
ความไว้วางใจให้มีการคัดเลือกนิสิตดังกล่าวเบื้องต้น เพ่ือส่งให้
องค์การเภสัชกรรมท าการพิจารณาคุณสมบัติอีกครั้ง ด้วยความ
ไว้วางใจในการด าเนินการด้านนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้รับการ
สนับสนุนตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 จ านวน 4 ทุน และปีการศึกษา 
2553 ได้พิจารณาเพ่ิมเติมจากผลงานของนิสิต เพ่ิมทุนให้เป็น 5 
ทุน และในปีการศึกษา 2554 มีนิสิตได้รับทุน 5 ทุน ปีการศึกษา 
2555 มีนิสิตได้รับทุน 5 ทุน และปีการศึกษา 2556 มีนิสิตได้รับ
ทุน 5 ทุน อย่างต่อเนื่อง (SCI_56_10_5.1) นิสิตคณะวิทยาศาสตร์
ได้รับใบประกาศเกียรติคุณช่วยเหลืองานของสมาคมพุทธสมาคม 
โดยช่วยงานในส่วนต่างๆ ที่ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนด้านพุทธ
ศาสนา (SCI_56_10_5.2) 

ก า ร แ ข่ ง ขั น กี ฬ า  Atom Games ค รั้ ง ที่  23 ที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต คณะวิทยาศาสตร์ได้ส่งแข่งขัน
ผู้น าเชียร์และกองเชียร์ ซึ่งมีหัวข้อให้แสดงศิลปะและวัฒนธรรมที่
เป็นวัฒนธรรมของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการ
แข่งขัน คณะวิทยาศาสตร์ มศว ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการ
แข่งขันทั้งหมด 9 สถาบัน (SCI_56_10_5.3) นอกจากนี้ตัวแทน
คณ ะวิทยาศาสตร์ฝ่ ายหญิ งได้ รับ รางวัลขวัญ ใจมวลชน 
(SCI_56_10_5.4)   

หมายเหตุ    ( หมายถึง ปฏิบัติได้,   หมายถึง ปฏิบัติไม่ได้ หรือปฏิบัติได้แต่ไม่ครบถ้วน) 
                การนับรอบเวลาเป็นปีการศึกษา 
 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

 
กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินกำร คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน  
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รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 
รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

SCI_56_10_1.1 แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุงปี 2555 
SCI_56_10_1.2 แผนปฏิบัติการของฝ่ายกิจการนิสิต 
SCI_56_10_1.3 แผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมของส านักงานคณบดี 
SCI_56_10_1.4 คู่มือปฏิบัติฝ่ายกิจการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 
SCI_56_10_1.5 ข้อเสนอโครงการและสรุปผลโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
SCI_56_10_2.1 สรุปความส าเร็จของแผนกิจกรรมประจ าปีการศึกษา 2556 
SCI_56_10_3.1 ตัวอย่างโครงการที่มีการจัดอย่างต่อเนื่อง 
SCI_56_10_4.1 SSS News; PRScience SWU (facebook); Science News 
SCI_56_10_4.2 โครงการกีฬา Science Games 
SCI_56_10_4.3 ภาพถ่ายบรรยายกิจกรรมในโครงการ Science Games 
SCI_56_10_4.4 โครงการกีฬา Atom Games 
SCI_56_10_4.5 ภาพถ่ายบรรยายกิจกรรมในโครงการ Atom Games 
SCI_56_10_5.1 ระเบียบการสมัครขององค์การเภสัชกรรม รางวัลและทุนการศึกษาที่นิสิตได้รับ 
SCI_56_10_5.2 ใบประกาศเกียรติคุณของสมาคมพุทธสมาคม 
SCI_56_10_5.3 ภาพถ่ายรางวัลชนะเลิศการแข่งขันผู้น าเชียร์และกองเชียร์กีฬา Atom Games 
SCI_56_10_5.4 ภาพถ่ายขวัญใจมวลชนฝ่ายหญิงกีฬา Atom Games 
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ตัวบ่งชี้ สมศ. 11 กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะและวัฒนธรรม 
กำรคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ :  รองคณบดีฝ่ายบริหาร/รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
ผู้รำยงำนผล :  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
ผลกำรด ำเนินงำน: 

ประเด็นกำรพิจำรณำ กำรด ำเนินงำน 
 1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่

ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

คณะวิทยาศาสตร์มีการด าเนินการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย และประกาศให้บุคลากรและ
นิสิตรับทราบโดยให้มีวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน เรื่อง การไหว้ 
ก ารกล่ า วค าทั กท าย  แล ะการแต่ งก ายด้ วย ผ้ า ไท ย 
(SCI_56_11_1.1) จากการปรับแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะ
วิทยาศาสตร์ได้เพ่ิมยุทธศาสตร์ที่ 5 การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (SCI_56_11_1.2) มีแผนกิจกรรมประจ าปีชัดเจน 
ที่ส่งเสริมให้นิสิต บุคลากร เข้าร่วมเพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมใน
การเป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม เช่น โครงการ
กีฬา Science games โครงการรดน้ าขอพรผู้ใหญ่ โครงการ
เกษี ยณ อายุ ราชการ และโครงการวันปี ใหม่  เป็ นต้ น 
(SCI_56_11_1.3 และ SCI_56_11_1.4) 

นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์มีโครงการกิจกรรม 5 ส 
เพ่ือให้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ได้ตระหนักถึงวัฒนธรรม
องค์กรที่ดีด้านความสะอาด คือ ไม่รก มีระเบียบ รักษาง่าย 
และใช้สะดวก (SCI_56_11_1.5) ซึ่งในโครงการกิจกรรม 5 ส 
นี้ได้มีนิสิตเข้าไปมีส่วนร่วม (SCI_56_11_1.6) 

 2. สิ่ งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของ

อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ 

และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์  

คณะวิทยาศาสตร์มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
สถานที่ มีโครงการ 5 ส และโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพ
และศิลปวัฒนธรรม (กิจกรรม  5ส และปรับปรุงภูมิทัศน์) 
โดยนิสิตและบุคลากรมีส่วนร่วม โดยมีบริเวณที่นั่งพักให้นิสิต
บริเวณด้านหน้าอาคาร 10 อาคาร 15 และ อาคาร 19 พร้อม
ทั้งบริเวณหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ อาคาร 10 มีการท ากัน
สาดและเพ่ิมชุดโต๊ะหินอ่อนด้วย ทั้งนี้จะมีแม่บ้านท าความ
สะอาดภายในอาคาร โดยมีงานอาคารสถานที่ก ากับดูแล 
(SCI_56_11_2.1) จากการด าเนินงานท าให้บริเวณคณะ
วิทยาศาสตร์มีความสะอาด และเป็นระเบียบมากขึ้น 
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ประเด็นกำรพิจำรณำ กำรด ำเนินงำน 
(SCI_56_11_2.2) นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์มีเจ้าหน้าที่
วิทยาศาสตร์ช่วยก ากับดูแลการเตรียมห้องปฏิบัติการและ
รักษาเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน และคณะวิทยาศาสตร์มีการ
จัดโครงการป้องกันอัคคีภัย และอพยพหนีเพ่ือให้บุคลากร 
และนิสิต ได้รู้วิธีการเตรียมตัวและป้องกันเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น 
(SCI_56_11_2.3)  

 3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม 

สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

คณะวิทยาศาสตร์มีการดูแลเรื่องอาคารสถานที่และ
บริเวณโดยรอบโดยงานอาคารสถานที่ และมีการมอบหมาย
ให้นิสิตร่วมกันใช้พ้ืนที่อย่างสะอาด และช่วยกันดูแลรักษา
ต้นไม้บริเวณคณะวิทยาศาสตร์ และเมื่อท าการสรุปโครงการ
แล้ว จะมีการวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะในการท ากิจกรรม
ครั้งต่อไป (SCI_56_11_3.1)  

 4. การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทาง

วัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นิสิตและ

บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ 

คณะวิทยาศาสตร์มีการใช้พ้ืนที่อย่างสร้างสรรค์ในพ้ืนที่ที่
จ ากัดซึ่งพ้ืนที่คณะวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยอาคาร 10 อาคาร 
15 และ อาคาร 19  โดยโครงการที่รองรับนิสิตและผู้เข้าร่วม
โครงการจ านวนมาก จะใช้พ้ืนที่โถงอาคาร 19 ห้องประชุมขนาด
ใหญ่ชั้น 4 และ 5 อาคาร 19 จัดโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม 
หรือกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น โครงการรดน้ าขอพรผู้ใหญ่  โครงการ
วันสถาปณาคณะวิทยาศาสตร์ และโครงการวันขึ้นปีใหม่ จัดโถง
อาคาร 19 โครงการไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์  โครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และโครงการปัจฉิมนิเทศ จัด
ที่ห้องประชุม 19-501 และ 19-502 โครงการเกษียณอายุ
ราชการ จัดขึ้นที่ห้อง 10-204 อาคาร 10 และมีการจัดประชุม
ย่อย/สัมมนา ในส่วนห้องประชุมภาควิชา และใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ในการอบรมบุคลากร เป็นต้น (SCI_56_11_4.1) 

 5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและ

นิสิตที่เก่ียวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ ากว่า 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

       ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตที่เกี่ยวกับ
ประเด็น การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกิด
วัฒนธรรมที่ดี  อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และ
ตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์  ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้
สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และการจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและ
ส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ โดยผล
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ประเด็นกำรพิจำรณำ กำรด ำเนินงำน 
การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตโดยรวม
เท่ากับ 3.63 (SCI_56_11_5.1) 

 
หมายเหตุ     ( หมายถึง ปฏิบัติได้,   หมายถึง ปฏิบัติไม่ได้ หรือปฏิบัติได้แต่ไม่ครบถ้วน) 
                 การนับรอบเวลาเป็นปีการศึกษา 
 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

 

กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน 
เป้ำหมำย ผลด ำเนินกำร คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน  
 

 
รำยกำรหลักฐำน:  

รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
SCI_56_11_1.1 โครงการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย 
SCI_56_11_1.2 แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุงปี 2555 
SCI_56_11_1.3 แผนกิจกรรมฝ่ายกิจการนิสิต 
SCI_56_11_1.4 แผนกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมส านักงานคณบดี 
SCI_56_11_1.5 โครงการ 5 ส 
SCI_56_11_1.6 ภาพถ่ายโครงการ 5 ส ที่มีนิสิต 
SCI_56_11_2.1 กรรมการดูแลความสะอาด กรรมการอาคารสถานที่ และรักษาความปลอดภัย 
SCI_56_11_2.2 ภาพถ่ายอาคารสถานที่บริเวณต่างๆ  
SCI_56_11_2.3 โครงการป้องกันอัคคีภัยคณะวิทยาศาสตร์ 
SCI_56_11_3.1 สรุปโครงการ 5 ส  
SCI_56_11_4.1 ภาพถ่ายอาคารสถานที่บริเวณต่างๆ และการใช้จัดกิจกรรม 
SCI_56_11_5.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิต 
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ด้ำนกำรบริหำรและกำรพัฒนำสถำบัน 
 
ตัวบ่งชี้ สมศ. 14 กำรพัฒนำคณำจำรย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

กำรคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 

เกณฑ์กำรประเมิน : 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบก าหนดร้อยละ 6 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

สูตรกำรค ำนวณ :  

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ า 
 

 อำจำรย์ประจ ำท้ังหมด 

 
 

ผลกำรด ำเนินงำนตัวบ่งช้ี : 
ในปีการศึกษา 2556  คณะวิทยาศาสตร์ มีอาจารย์ประจ ารวมทั้งหมด 129.5 คน โดยจ าแนกตาม

คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้  
 

วุฒิกำรศึกษำ 
 
 
 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

อำจำรย์    

ค่าน้ าหนัก  0 2 5 
จ านวน (คน) 1 23.5 66 

ค่าถ่วงน้ าหนัก 0 47 330 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์    

ค่าน้ าหนัก 1 3 6 
จ านวน (คน) - 7 26 

ค่าถ่วงน้ าหนัก 0 21 156 
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วุฒิกำรศึกษำ 
 

 
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

รองศำสตรำจำรย์    
ค่าน้ าหนัก 3 5 8 

จ านวน (คน) - - 6 
ค่าถ่วงน้ าหนัก 0 0 48 

ศำสตรำจำรย์    
ค่าน้ าหนัก 6 8 10 

จ านวน (คน) - - - 
ค่าถ่วงน้ าหนัก 0 0 0 

 
จากตารางสรุปได้ว่า อาจารย์ประจ าเมื่อจ าแนกตามคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ มีผลรวมค่า

น้ าหนักเท่ากับ 602 จากจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 129.5 คน ดังนั้นการพัฒนาคณาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 
4.68  เมื่อเทียบเกณฑ์คะแนนเต็ม 5 ตามท่ีก าหนดไว้ มีค่าเท่ากับ 3.88 คะแนน 
 

ผลกำรค ำนวณ 

ข้อมูลพื้นฐำน 
ผลรวมจำก
ภำควิชำ 

จ ำนวนยืนยันของ
คณะวิทยำศำสตร์ 

จ านวนบุคลาการสายวิชาการทั้งหมด 129.5 129.5 
ผลรวมตามค่าน้ าหนักการพัฒนาคณาจารย ์ 602 602 
 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ : 

เป้ำหมำยปีนี้ ผลด ำเนินกำร คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

ร้อยละ 4.60 ร้อยละ 4.65 3.88 คะแนน  
 

เอกสำรอ้ำงอิง 
SCI_56_2.13_1.1 สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดในปีการศึกษาท่ีประเมินจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
  (ปริญญาตรี, ปริญญาโท และปริญญาเอก) 
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ด้ำนกำรพัฒนำและประกันคุณภำพภำยใน 
 

ตัวบ่งชี้ สมศ. 15 ผลประเมินกำรประกันคุณภำพภำยในรับรองโดยต้นสังกัด 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ :  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ 
ผู้รำยงำนผล :  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ใช้คะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในของปีการศึกษาก่อนหน้าปีที่ประเมิน (คะแนนเต็ม 5) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ในปีการศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์ ท าการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ 10-
13 มิถุนายน 2556 โดยมีผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์ของ สกอ. เท่ากับ  ….. คะแนน 
 

กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน 

ล ำดับ
ที ่

ปีกำรศึกษำ 
ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนประเมิน

ตนเอง ตั้งตั้ง ตัวหำร ผลลัพธ์ 

1 ปีการศึกษา 2556     
รวม     

 
เป้ำหมำย ผลด ำเนินกำร คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

ร้อยละ 3.51 ร้อยละ …. …. คะแนน … 
 
รำยกำรหลักฐำน 

รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
SCI_56_15_1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 
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กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์
 

ตัวบ่งชี้ สมศ. 16.1 ผลกำรพัฒนำตำมอัตลักษณ์ของสถำบัน 
กำรคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ :  รองคณบดีฝ่ายบริหาร     
ผู้รำยงำนผล :  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ผลกำรด ำเนินงำน : 

ประเด็นกำรพิจำรณำ กำรด ำเนินงำน 

 1. มีการก าหนดกลยุทธ์และ
แ ผ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ที่
สอดคล้อง กับอัตลักษณ์ของ
สถาบัน โดยได้รับการเห็นชอบ
จากสภาสถาบัน 

       จากรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 
13/2554 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 (SCI_56_16.1_1.1) มีมติเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบการ
ก าหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ อัตลักษณ์นิสิต “มีทักษะสื่อสาร” 
ที่หมายถึง ความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารได้เข้าใจชัดเจน 
(Language) ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูล/ความรู้ (Teaching) 
ความสามารถในการใช้ ICT (Information Communication 
Technology) ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ได้รับนโยบายของมหาวิทยาลัยมา
ถ่ายทอดสู่พันธกิจด้านต่างๆ ของคณะมาโดยตลอด (SCI_56_16.1_1.2) 
         ในปีการศึกษา 2556 ทุกหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ได้
ก าหนดให้ทักษะสื่อสารเป็นหนึ่งในคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และ
จัดให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยฝึกให้นิสิต
สามารถฝึกฝนทักษะในการสื่อสารครบทุกด้าน ดังเช่น ได้จัดให้มีรายวิชา 
SWU1 2 1  English for effective for communication I วิ ช า 
SWU123 English for international communication I วิชา SCI301 
English for science I และวิชา SCI302 English for science II เพ่ือ
พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ วิชา SWU141 Information literacy 
Skills เพ่ื อ พัฒ นาทั กษะด้ านการใช้  ICT  วิช า SCI411 Science 
seminar  วิชา SCI421  Project for pure science และวิชา SCI422 
Project for applied science เพ่ือเป็นการบูรณาการทักษะสื่อสารทั้ง
ด้ า น ก า ร ใช้ ภ า ษ า  ก า ร ใช้  ICT แ ล ะ ก า ร ถ่ า ย ท อ ด ค ว า ม รู้ 
(SCI_56_16.1_1.3) 
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ประเด็นกำรพิจำรณำ กำรด ำเนินงำน 
          นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์และภาควิชายังได้จัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีและแผนงบประมาณที่บรรจุโครงการที่พัฒนาอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยให้ แก่นิ สิตทุ กระดับชั้น  (SCI_56_16.1_1.4) ดั งเช่น 
โครงการอบรมการใช้สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์จากคอมพิวเตอร์
ในระดับมัธยมศึกษา และโครงการ Math Day Camp ของภาควิชา
คณิตศาสตร์ (SCI_56_16.1_1.5) โครงการชิมขนมชมดอกไม้ ของ
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ (SCI_56_16.1_1.6) โครงการพัฒนาศักยภาพ
นิสิตด้านวิชาชีพ ของภาควิชาเคมี (SCI_56_16.1_1.7) โครงการศึกษา
การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ของภาควิชาชีววิทยา (SCI_56_16.1_1.8) 
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิชาการ บ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคม และบ ารุงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 และโครงการฟิสิกส์สัญจร ของภาควิชา
ฟิสิกส์ (SCI_56_16.1_1.9) โครงการบริการวิชาการและแสดงผลงาน
นิสิตในงาน Bangkok Gems and Jewelry Fairsโครงการพัฒนาศักยภาพ
นิสิตและศิษย์เก่า ด้านการออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ เพ่ือตอบ
รับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโครงการ Jewelry Season และโครงการ
แสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์ของนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ของ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (SCI_56_16.1_1.10) เป็นต้น 

 2. มีการสร้างระบบการมีส่วน
ร่วมของผู้เรียนและบุคลากรใน 
ก ารป ฏิ บั ติ ต าม ก ล ยุ ท ธ์ ที่
ก าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

          แผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของ
คณะวิทยาศาสตร์และภาควิชา มีการก าหนดค่าเป้ าหมายชี้ วัด
ความส าเร็จและผู้รับผิดชอบโครงการที่พัฒนาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ให้แก่นิสิตทุกระดับชั้น (SCI_56_16.1_2.1) และให้มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อภาควิชาและคณะตามล าดับ (SCI_56_16.1_2.2) 

 3. ผลการประเมินความเห็น
ข อ งผู้ เรี ย น แ ล ะบุ ค ล าก ร 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
ส ถ า บั น ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ 
อัตลักษณ์  ไม่ต่ ากว่า 3 .51 
จากคะแนนเต็ม 5 

            คณะวิทยาศาสตร์ มีการเก็บข้อมูลแบบประเมินความเห็นของ
ผู้เรียนและบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้สร้างเครื่องมือ โดยมีผู้เรียนให้ข้อมูล 
จ านวน1,227 คน จากทั้งหมด 2,621 คน คิดเป็นร้อยละ 46.81 และ
บุคลากร (รวมคณาจารย์) จ านวน 152 คน จากทั้งหมด 200 คนคิดเป็น
ร้อยละ 76 ซึ่งมีผลการประเมินของนิสิตเท่ากับ 3.63 และผลการประเมิน
ของอาจารย์และบุคลากรเท่ากับ3.83 (SCI_56_16.1_3.1) 
 

 4.ผลการด าเนินงานก่อให้เกิด การเสริมสร้างให้นิสิตมีทักษะสื่อสารซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของ
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ประเด็นกำรพิจำรณำ กำรด ำเนินงำน 
ผลกระทบที่ เป็นประโยชน์
และ/ หรือสร้ างคุณ ค่ าต่ อ
สังคม 

มหาวิทยาลัย  ที่หมายถึง ความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารได้เข้าใจ
ชัดเจน (Language) ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูล/ความรู้ 
( Teaching) ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ใ ช้  ICT (Information 
Communication Technology) เพ่ือการสื่อสาร อันมาจากรากฐาน
ของ “ความเป็นครู”  ซึ่ งนิสิตได้น าทักษะเหล่านี้ ไปช่วยในการท า
โครงการ/กิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม เช่น 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและศิษย์เก่า ด้านการออกแบบ
เครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ เพ่ือตอบรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(SCI _56_16.1_4.1) ซึ่งเป็นโครงการที่มีความร่วมมือกับสมาคมผู้ค้า 
อัญมณีไทยและเครื่องประดับในการสร้างความตระหนักถึงการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนให้กับผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ และ
การน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรม
เครื่องประดับ ไทย (โปรแกรมการออกแบบเครื่ องประดับด้ วย
คอมพิวเตอร์) โดยในการด าเนินงานโครงการดังกล่าว เป็นการเพ่ิมทักษะ
และประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมการออกแบบเครื่องประดับด้วย
คอมพิวเตอร์ให้กับศิษย์ปัจจุบันและมีศิษย์เก่าเป็นผู้พัฒนาทักษะให้กับรุ่น
น้อง ผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นจะได้รับการคัดเลือกจากทางสมาคมฯ และ
น า เสนอใน งาน  Bangkok Gems and Jewelry ซึ่ ง เป็ น งานแสดง
สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับระดับนานาชาติที่เมืองทองธานี เมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ 2557 

2. การบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการเรียน
การสอนโดยการจัด โครงการจัดการความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม C.a.R. 
และ Euler เพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัย (บริการวิชาการ) 
(SCI _56_16.1_4.2 - 4.4) แล้วน าเนื้อหาที่ใช้ในการบริการวิชาการมา
เป็นตัวอย่างในรายวิชา ME471บูรณาการวิธีวิทยาส าหรับครูคณิตศาสตร์ 
ซึ่งเป็นรายวิชาที่ เปิดสอนในภาควิชาคณิตศาสตร์ในภาคการศึกษา 
2/2556 ท าให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการและโรงเรียนที่เข้ารับการอบรมได้
ฝึกประสบการณ์การใช้สื่อการสอนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็น 
Freeware  

 5. ผู้ เรียน/บุคลากร/คณะ/
สถาบัน ได้รับการยกย่องใน
ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ในปีการศึกษา 2556 นิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน

ทางวิชาการในระดับชาติ จนได้รับรางวัลและเกียรติบัตรต่างๆ จ านวน 5 
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ประเด็นกำรพิจำรณำ กำรด ำเนินงำน 
ใน ป ระ เด็ น ที่ เกี่ ย ว กั บ อั ต
ลักษณ์ 

รางวัล (SCI _56_16.1_5.1) 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

 

กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน 
เป้ำหมำย ผลด ำเนินกำร คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

 3ข้อ 5ข้อ 5 คะแนน  
 

รำยกำรหลักฐำน: 
รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

SCI_56_16.1_1.1 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2554 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 
วาระท่ี 4.8 

SCI_56_16.1_1.2 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน วาระพิเศษ ครั้งที่ 4/2556 
มีมติอนุมัติกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน การก าหนดอัตลักษณ์ และ เอกลักษณ์ 

SCI_56_16.1_1.3 
 

มคอ.2 ของหลักสูตร และมคอ.3 ของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ฝึกให้นิสิตมีทักษะในการสื่อสารครบทุกด้าน 

SCI_56_16.1_1.4 แผนปฏิบัติการประจ าปีคณะวิทยาศาสตร์ที่บรรจุโครงการที่พัฒนาอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

SCI_56_16.1_1.5 แผนปฏิบัติการประจ าปี 2556 ที่ระบุกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิต ภาควิชา
คณิตศาสตร์ 

SCI_56_16.1_1.6 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และปฏิทินกิจกรรม/โครงการ 
ประจ าปี 2556 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 

SCI_56_16.1_1.7 แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนานิสิตประจ าปีการศึกษา 2556 ภาควิชาเคมี 
SCI_56_16.1_1.8 รายงานสรุปผลการจัดโครงการพัฒนานิสิต ปี 2556 ภาควิชาชีววิทยา 
SCI_56_16.1_1.9 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2556 ที่ระบุกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิต 

ภาควิชาฟิสิกส์ 
SCI_56_16.1_1.10 แผนกิจการนิสิต ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
SCI_56_16.1_2.1 แผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของคณะวิทยาศาสตร์

และภาควิชา  
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รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
SCI_56_16.1_2.2 สรุปโครงการที่พัฒนาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้แก่นิสิตของแต่ละภาควิชา 
SCI _56_16.1_3.1 ผลการประเมินความเห็นของผู้เรียนและบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ

สถาบันที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ 
SCI _56_16.1_4.1 สรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและศิษย์เก่า ด้านการ

ออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ เพ่ือตอบรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
SCI _56_16.1_4.2 โครงการจัดการความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม C.a.R. และ Euler เพ่ือการเรียน 

การสอนและการวิจัย(บริการวิชาการ) 
SCI _56_16.1_4.3 สรุปผลการบูรณาการการจัดโครงการจัดการความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม C.a.R.

และ Euler เพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัย (บริการวิชาการ)กับการเรียนการ
สอนวิชา ME471บูรณาการวิธีวิทยาส าหรับครูคณิตศาสตร์ 

SCI _56_16.1_4.4 เอกสารอบรมโครงการจัดการความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม C.a.R. และ Euler 
เพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัย 

SCI _56_16.1_5.1 เอกสารแสดงการได้รับรางวัลของนิสิต 
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ตัวบ่งชี้ สมศ. 16.2 ผลกำรพัฒนำบัณฑิตตำมอัตลักษณ์  
กำรคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ :  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 

คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์  
ผู้รำยงำนผล :  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
 
วิธีกำรค ำนวณ 

คะแนนประเมินบัณฑิต = 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 

จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 
หมำยเหตุ  * การนับรอบเวลาเป็นปีการศึกษา 
              * ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพครอบคลุมทุกระดับการศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 20 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ  
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 คณะวิทยาศาสตร์ ส ารวจคุณภาพของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2556 ที่
ครอบคลุม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  5 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
(2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ (5) ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส ารวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผู้จ้าง
งาน ดังนี้ 

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555 ด าเนินการส ารวจทางไปรษณีย์ ผลการส ารวจ
พบว่า  

- มีจ านวนบัณฑิตปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษารวม 574 คน โดยได้รับแบบส ารวจกลับมาจ านวน 

131 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 22.82 จากจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด 

โดยระดับความพึ งพอใจของผู้ จ้ างงานที่ มี ต่ อบัณ ฑิ ตระดับปริญ ญ าตรี เฉลี่ ย เท่ ากับ  

4.16 (544.93/131) 

- มีจ านวนบัณฑิตปริญญาโท ที่ส าเร็จการศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษารวม 16 คน โดยได้รับแบบ

ส ารวจกลับมาจ านวน 6 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 26.09 จากจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาระดับ
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ปริญญาโททั้งหมด โดยระดับความพึงพอใจของผู้จ้างงานที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาโทเฉลี่ย

เท่ากับ 4.39 (26.36/6) 

- มีจ านวนบัณฑิตปริญญาเอก ที่ส าเร็จการศึกษา ที่ส าเร็จการศึกษารวม 3 คน โดยได้รับแบบ

ส ารวจกลับมาจ านวน 2 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 28.57 จากจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกทั้งหมด โดยระดับความพึงพอใจของผู้จ้างงานที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาเอกเฉลี่ย

เท่ากับ 4.40 (8.80/2) 

 
กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน 

ล ำดับ
ที ่

ปีกำรศึกษำ 
ผลกำรด ำเนินงำน 

คะแนนประเมิน
ตนเอง ตั้งตั้ง ตัวหำร ผลลัพธ์ 

1 ปีการศึกษา 2556 640.32 154 4.16  4.16 คะแนน 
 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินกำร คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

3.51 4.16 4.16  
 
ข้อมูลประกอบกำรค ำนวณกำรพัฒนำบัณฑิตตำมอัตลักษณ์  
ล ำดับ

ที ่
ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด 

ปีกำรศึกษำ 
2556 

1 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 

คะแนน 580.09 

2 จ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาท้ังหมด  604 
  - ระดับปริญญาตรี คน 574 

  - ระดับปริญญาโท คน 16 

  - ระดับปริญญาเอก คน 3 

3  จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด คน 139 

 - ระดับปริญญาตรี คน 131 
 - ระดับปริญญาโท คน 6 
 - ระดับปริญญาเอก คน 2 
4 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจากจ านวน

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด  
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ล ำดับ
ที ่

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด 
ปีกำรศึกษำ 

2556 
 - ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 22.83 
 - ระดับปริญญาโท ร้อยละ 26.09 
 - ระดับปริญญาเอก ร้อยละ 28.57 

 
รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 
 

รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
SCI_56_16.2_1 รายงานสรุปผลการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต 
หรือสถาบันที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2556 

SCI_56_16.2_2 ตัวอย่างแบบส ารวจ 
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กลุ่มตัวบ่งชี้เอกลักษณ์ 
 

ตัวบ่งชี้ สมศ. 17 ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถำบัน 
กำรคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ :  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 

คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์  
ผู้รำยงำนผล :  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
ผลกำรด ำเนินงำน : 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน 

 1 มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
กับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
มหาวิทยาลัยและ/หรือหน่วยงาน โดยได้รับการ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

คณะวิทยาศาสตร์ มีการด าเนินงานด้านเอกลักษณ์
ร่วมกับมหาวิทยาลัย ที่เน้นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
คือ “การบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือให้ชุมชน
เข ้ม แ ข ็ง แ ล ะ ยั ่ ง ย ืน ” ( SC I _56_17_1 . 1 ) ค ณ ะ
วิทยาศาสตร์มียุทธศาสตร์การบริการวิชาการ โดย
ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย 
และการเรียนอย่างบูรณาการเพ่ือการบริการมีการ
ก าหนดกลยุทธ์ของการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมี 2 เป้าประสงค์ คือ 
เป้าประสงค์ที่ 1 มีระบบกลไกในการบริการวิชาการ และ
เป้าประสงค์ที่ 2 การให้บริการวิชาการที่มีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพเป็นที่ ยอมรับ ในระดับชาติและ
นานาชาติ (SCI_56_17_1.2) 



112 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน 

 2 มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและ
บุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ ์

คณะวิทยาศาสตร์ก าหนดให้มีค่าเป้าหมายชี้วัด
ความส าเร็จและผู้ รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมตาม
แผ น ป ฏิ บั ติ ก ารป ระจ าปี  2 5 56 (SCI_56_17_2.1
แผนปฏิบัติการของคณะและของภาควิชา ) โดยในปี
การศึกษา 2556 คณะวิทยาศาสตร์มี โครงการบริการ
วิชาการที่ลงสู่พ้ืนที่เป้าหมายตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
คือ จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว ดังนี้ 

1) โครงการการเผยแพร่งานวิจัยสู่ชุมชนเรื่อง “การ
ประยุกต์ใช้เครื่องวัดการดูดกลืนแสงอย่างง่ายที่ท าขึ้นเอง
สาหรับปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เพ่ือตรวจวัดปริมาณเอทา
นอลในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ณ ศูนย์ศึกษาและการ
พัฒนาชุมชนต าบลสาลิกาอ าเภอเมืองจังหวัดนครนายก  ซึ่ง
เป็ นการจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างความรู้และ
ปฏิบัติการเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้จากโครงการวิจัยเรื่อง
การพัฒนาบทปฏิบัติการเคมีวิ เคราะห์ เพ่ือการศึกษา
ประสิทธิผลทางการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรีสาขา
เคมีของ ดร.นวลละออ รัตนวิมานวงศ์ เป็นการบูรณาการ
ความรู้และประสบการณ์จากการท างานวิจัยกับการบริการ
ทางวิ ช าการแก่ สั งคมซึ่ งก่ อ ให้ เกิ ดป ระโยชน์ กั บ
กลุ่มเป้าหมายสามารถน าความรู้ที่ได้จากการบูรณาการมา
พั ฒ น า ต่ อ ย อ ด แ ล ะ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใช้ ง า น ได้ จ ริ ง 
(SCI_56_17_2.2) 

2) โครงการการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ภูมิ
ปัญญาไทยด้วยฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือน าทุนทาง
วัฒนธรรมมาเพ่ิมมูลค่าโดยภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
คณะวิทยาศาสตร์  ได้ท าความร่วมมือกับส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
สระแก้ว สมาคมเครื่องถมไทยและเครื่องเงินในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ สาขาอัญมณีและ
เครื่องประดับ กรมส่ งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
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มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน 

อุตสาหกรรม กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง และ
คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ร าไพพรรณี  มีวัตถุประสงค์ ในการจัดนิทรรศการเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอาชีพช่างฝีมือเครื่องประดับอัญมณี
ที่ก่อให้ เกิดรายได้ให้กับคนในพ้ืนที่  และมีนิสิตที่ เรียน
รายวิชาเทคโนโลยีการหล่อเครื่องประดับ ได้มีการน าองค์
ความรู้ทางด้ านเครื่ องประดับไปเผยแพร่  (สอนท า
เครื่องประดับลงถม)ท าให้ ชุมชนในท้ องถิ่นเข้ าใจใน
เครื่องประดับและสนใจฝึกอาชีพเครื่องเงิน เครื่องถม ซึ่ง
เป็นศิลปะอนุรักษ์ ของชาติไทย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมฟังกว่า 150 
คน จากกลุ่มเป้าหมาย 50 คน โดยนิสิตที่ได้ไปร่วมโครงการ
จะท าการน าเสนอผลงานของตนเองในรูปแบบ poster 
(SCI_56_17_2.3) 

 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่
เกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น 
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงาน ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

โครงการบริการวิชาการที่จัดขึ้นมีการประเมินความ               
พึ งพอใจของบุคลากรที่ เกี่ ยวกับการด าเนินการตาม
เอกลั กษ ณ์ ของคณ ะวิ ท ยาศาสตร์  เท่ ากั บ  3.74 
(SCI_56_17_3.1) 

 4 ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงาน และเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และ
สร้างคุณค่าต่อสังคม 

โครงการบริ การวิ ชาการที่ จั ดขึ้ นมี ผลการ
ด าเนินงานบรรลุตามเอกลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ และ
เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม เช่น 
โครงการการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
ด้ วยฐานความรู้ท างวิทยาศาสตร์ เพ่ื อน าทุ นทาง
วัฒนธรรมมาเพ่ิมมูลค่า มีผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้าฝึกอบรมการผลิตเครื่องเงิน กิจกรรมที่ 1 ใน
ระหว่างวันที่ 17-23 มีนาคม 2557 มีผู้เข้าร่วมฝึกการ
อบรม จ านวน 10 คน โดยวิทยากรจ านวน 3 ท่าน โดยมี
เนื้อหาเกี่ยวกับการท าเครื่องประดับเงินเบื้องต้น ขั้นตอน
กระบวนการผลิตเครื่องประดับ และเทคนิคต่างๆ ในการ
ท างานกับโลหะเบื้องต้น จะเห็นว่าผู้เข้าฝึกอบรมมีความ
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มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน 

พึงพอใจในด้านวิทยากรสามารถอธิบายและให้ความรู้ได้
อย่างชัดเจน มากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ ยเท่ากับ 4.70 
รองลงมาด้านเนื้อหาที่น ามาฝึกอบรม มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.60 และเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ตามล าดับ และในการวัดความรู้ 
ความเข้าใจ ก่อนและหลังเข้าฝึกอบรมการผลิตเครื่องเงิน 
ครั้งที่  1 นี้หลังจากฝึกอบรมแล้วแสดงให้เห็นว่าผู้ เข้า
ฝึกอบรมมีพัฒนาการ มีศักยภาพ และมีความเข้าใจใน
เนื้อหาได้อย่างเห็นได้ชัด   ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
หลังจากฝึกอบรมและก่อนการฝึกอบรม มีคะแนนความ 
พึงพอใจมากขึ้น ( = 4.20 และ 3.40 ตามล าดับ) 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าฝึกอบรม
การผลิตเครื่องประดับเงินยาถมด าปราศจากตะกั่ ว
กิจกรรมที่ 2 ในระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 1 เมษายน 
2557 ผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 7 คน โดยวิทยากร
จ านวน 3 ท่าน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการกระบวนการท า
เครื่องถม การออกแบบเครื่องถม และกรรมวิธีการลงยา
ถม เป็นต้น จะเห็นว่าผู้เข้าฝึกอบรมมีความพึงพอใจใน
ด้านวิทยากรสามารถอธิบายและให้ความรู้ได้อย่าง
ชัดเจน มากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 รองลงมา
ด้านเนื้อหาที่น ามาฝึกอบรมน่าสนใจ มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ ากับ  4.43 และความพร้อมของอุปกรณ์ ในการ
ฝึกอบรมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 เป็นช่วงเวลาที่
เหมาะสม และในการอบรมครั้งนี้มีความตั้งใจจะอบรม
หลักสูตรนี้ให้จบ เพ่ือน าความรู้ไปสร้างรายได้ มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ตามล าดับ และในการวัดความรู้ 
ความ เข้ า ใจ  ก่ อนและหลั งเข้ าฝึ กอบรมการผลิ ต
เครื่องประดับเงินยาถมด าปราศจากตะกั่ว ครั้งที่ 2 นี้
หลังจากฝึกอบรมแล้วแสดงให้ เห็นว่าผู้เข้าฝึกอบรมมี
พัฒนาการ มีศักยภาพ และมีความเข้าใจในเนื้อหาได้
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มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน 

อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจหลังจาก
ฝึกอบรมและก่อนการฝึกอบรม มีคะแนนความพึงพอใจ
มากขึ้น ( =4.29 และ 3.43 ตามล าดับ) 

ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมมีข้อเสนอแนะในเรื่องสถานที่ใน
การฝึกอบรมครั้งนี้  ยังไม่สะดวก ขาดสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ ควรเป็นสถานที่ขนาดกว้างขวางกว่านี้ เป็น
ต้น และ อยากให้จัดโครงการเช่นนี้ มีการอบรมแบบนี้ไป
เรื่อยๆ และควรมีสาขาอ่ืนๆ ที่น่ าสนใจ เช่น ศิลปะ 
(SCI_56_17_4.1) 

 5 ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/มหาวิทยาลัยมีเอกลักษณ์
ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่
ก าหนด และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/
หรือนานาชาติ 

มีนิสิตจ านวน 1 คน คือนางสาวชุติมา อันชนะ 
ได้รับรางวัลเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2013 จากมูลนิธิสภา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

หมำยเหตุ   ( หมายถึง ปฏิบัติได้,   หมายถึง ปฏิบัติไม่ได้ หรือปฏิบัติได้แต่ไม่ครบถ้วน) 
 การนับรอบเวลาเป็นปีการศึกษา 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

 
กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินกำร คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน  
 
รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
SCI_56_17_1.1 รายงานการประชุ มคณ ะกรรมการคณ ะวิทยาศาสตร์  ที่ มี มติ เรื่ องเอกลั กษณ์  

ของคณะวิทยาศาสตร์ 
SCI_56_17_1.2 แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 
SCI_56_17_2.1 แผนปฏิบัติการของคณะและของภาควิชา 
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รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
SCI_56_17_2.2 โครงการเผยแพร่งานวิจัยสู่ชุมชนเรื่อง “การประยุกต์ใช้เครื่องวัดการดูดกลืนแสงอย่างง่ายที่

ท าขึ้นเองส าหรับปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ เพ่ือตรวจวัดปริมาณเอทานอลในเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 

SCI_56_17_2.3 โครงการการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยด้วยฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือ
น าทุนทางวัฒนธรรมมาเพ่ิมมูลค่า 

SCI_56_17_3.1 ผลประเมินความพึงพอใจที่เกี่ยวกับการการบริการวิชาการ 
SCI_56_17_4.1 ผลการด าเนินงานโครงการการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยด้วยฐานความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์เพ่ือน าทุนทางวัฒนธรรมมาเพ่ิมมูลค่า 
SCI_56_17_5.1 ใบประกาศเกียรติคุณนิสิตที่ได้รับรางวัลเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2013 
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กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม 
 

ตัวบ่งชี้ สมศ. 18.1 ผลกำรชี้น ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมในประเด็นที่ 1 ภำยในสถำบัน 
 (กำรพัฒนำคุณลักษณะของนิสิตที่เอื้อต่อสังคม ไดแ้ก่ กำรมีจิตสำธำรณะ) 
กำรคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ :  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ผู้รำยงำนผล :  คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

ผลกำรด ำเนินงำน: 

ประเด็นกำรพิจำรณำ กำรด ำเนินงำน 

 1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA) 

คณะวิทยาศาสตร์ได้พิจารณาร่วมด าเนินการกับมหาวิทยาลัย 
ภายใต้ประเด็นในการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม 
ประเด็นภายใน : การพัฒนาคุณลักษณะของนิสิตที่เอ้ือต่อสังคม 
ได้แก่ การมีจิตสาธารณะ  

คณะวิทยาศาสตร์มีนโยบายและการเผยแพร่อัตลักษณ์นิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์ การส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม และ
เอกลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ที่เน้นบริการวิชาการสู่ชุมชนอย่างมีส่วนร่วมโดย
ก าหนดให้มีแผนกิจกรรมประจ าปีที่ครอบคลุมการพัฒนา
คุณลักษณะของนิสิตที่เอ้ือต่อสังคม ได้แก่ การมีจิตสาธารณะ
ตามแผนบริการวิชาการประจ าปีการศึกษา 2556 
(SCI_56_18.1_1.1) ได้แก่โครงการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน
ตามแนวพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี: กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยจังหวัดนครนายก จังหวัด
สระแก้ว และจังหวัดน่าน (SCI_56_18.1_1.2) โดยด าเนินการ
ตามวงจรคุณภาพ PDCA มีการส ารวจพ้ืนที่ให้บริการเมื่อมีการร้อง
ขอ จากนั้นท าการวางแผนโครงการ เขียนข้อเสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ด าเนินการ และท าการ
สรุปผลรวมถึงให้ข้อเสนอแนะ และแจ้งให้คณะกรรมการบริหาร
คณะให้ข้อเสนอแนะในการจัดโครงการในครั้งต่อไป 
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ประเด็นกำรพิจำรณำ กำรด ำเนินงำน 

 2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 80 

 

โครงการที่คณะวิทยาศาสตร์ด าเนินการเองและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม ด้านที่ ๑ ภายในสถาบันเดียวกัน คือ การพัฒนา
คุณลักษณะของนิสิตด้านจิตสาธารณะ มีการประเมินผลทุก
โครงการและมีการด าเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการทุกโครงการ 
โดยมีการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายร้อยละ 100 
(SCI_56_18.1_2.1) 

 3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคน
ในสถาบัน 

โครงการที่คณะวิทยาศาสตร์ด าเนินการเองและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม ด้านที่ 1 ภายในสถาบันเดียวกัน คือ การพัฒนา
คุณลักษณะของนิสิตด้านจิตสาธารณะ ท าให้นิสิตมีความภูมิใจใน
ตนเองที่ได้ท าประโยชน์สอนน้องๆ ในโรงเรียน และได้เสียสละใน
การบ าเพ็ญประโยชน์ (SCI_56_18.1_3.1) 

 4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และ
สร้างคุณค่าต่อสถาบัน 

โครงการที่คณะวิทยาศาสตร์ด าเนินการเองและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม ด้านที่ 1 ภายในสถาบันเดียวกัน นอกจากจะเป็นการ
พัฒนาคุณลักษณะของนิสิตด้านจิตสาธารณะ เป็นประโยชน์และ
ต่อชุมชนหรือสังคมแล้ว ยังเป็นการสร้างคุณค่าให้กับสถาบันด้วย 
เช่น โครงการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนตามแนวพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี: กิจกรรมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทยจังหวัดนครนายก จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดน่าน 
โดยการมีส่วนร่วมทั้งอาจารย์ และการน านิสิตมาช่วยสอน เป็น
การสร้างประโยชน์และการเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะ
วิทยาศาสตร์ (SCI_56_18.1_4.1) 

 5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/
หรือนานาชาติ 

ไม่มีข้อมูล 

**หมายเหตุ ( หมายถึง ปฏิบัติได้,   หมายถึง ปฏิบัติไม่ได้ หรือปฏิบัติได้แต่ไม่ครบถ้วน) 
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เกณฑ์กำรให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
-- ปฏิบัติได้1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2ข้อ ปฏิบัติได้ 3ข้อ ปฏิบัติได้ 4-5 ข้อ 

 

กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินกำร คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

4 ข้อ 4 ข้อ 5คะแนน  

 

รำยกำรหลักฐำน: 

รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
SCI_56_18.1_1.1 แผนบริการวิชาการประจ าปีการศึกษา 2556 

SCI_56_18.1_1.2 
โครงการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนตามแนวพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี: กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรม
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

SCI_56_18.1_2.1 สรุปแผนการด าเนินการบริการวิชาการท่ีตอบตามตัวชี้วัด 
SCI_55_18.1_3.1 สรุปโครงการค่ายวิชาการ ค่ายฟิสิกส์สัญจร ค่ายคณิตศาสตร์ 
SCI_56_18.1_4.1 สรุปโครงการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนตามแนวพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี: กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรม
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
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ตัวบ่งชี้ สมศ. 18.2 ผลกำรชี้น ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมในประเด็นที่ 2 ภำยนอกสถำบัน 
 (กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคมและปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง) 
กำรคิดรอบปี :  ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ :  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ผู้รำยงำนผล :  คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

ผลกำรด ำเนินงำน:  

ประเด็นกำรพิจำรณำ กำรด ำเนินงำน 

 1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA) 

คณะวิทยาศาสตร์มีการด าเนินการในประเด็นด้านที่ 2 การ 
ลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและเศรษฐกิจพอเพียง โดยการ
ก าหนดแผนการจัดโครงการบริการวิชาการท่ีได้รับการอนุมัติ
เงินงบประมาณจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บก.) 
ภายใต้ชื่อโครงการการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา
ไทยด้วยฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อน าทุนทางวัฒนธรรม
มาเพ่ิมมูลค่า ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเผยแพร่การความรู้เรื่อง
การจัดท าเครื่องประดับเงินและการเครื่องประดับถม เพื่อ
สร้างทางเลือกอาชีพให้กับประชาชน เกษตรกรในจังหวัด
สระแก้ว โดยด าเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA มีการ
ส ารวจพื้นที่ให้บริการเมื่อมีการร้องขอ จากนั้นท าการวางแผน
โครงการ เขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน ด าเนินการ และท าการสรุปผล
รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ และมีการประเมินผลเพ่ือน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป 
(SCI_56_18.2_1.1) 

 2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 80 

คณะวิทยาศาสตร์ได้ด าเนนิโครงการเองและมีสว่นรว่มในกิจกรรม 
ด้านที่ 2การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโครงการการพัฒนามาตรฐานผลติภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
ด้วยฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือน าทุนทางวัฒนธรรมมาเพ่ิม
มูลค่า (SCI_56_18.2_2.1) และโครงการจัดการความรู้เรื่อง การ
ใช้โปรแกรม C.a.R. และ Euler เพ่ือการเรียนการสอนและการ
วิจัย (บริการวชิาการ) (SCI_56_18.2_2.2) ซ่ึงมีการประเมินผล
ทุกโครงการและมีการด าเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการทุก
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100  
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ประเด็นกำรพิจำรณำ กำรด ำเนินงำน 

 3. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนใน
ชุมชน 

โครงการ/กิจกรรม ด้านที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและ
เศรษฐกิจพอเพียง ของคณะวิทยาศาสตร์ ทั้ง 2 โครงการ
สร้างประโยชน์และคุณค่าต่อคนในชุมชน กล่าวคือ โครงการ
การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยด้วยฐานความรู้
ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือน าทุนทางวัฒนธรรมมาเพ่ิมมูลค่า เป็น
การถ่ายทอดความรู้ด้านการท าเครื่องประดับเงินและ
เครื่องประดับยาถมให้กับชุมชนอ าเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสพัฒนาอาชีพช่าง
เครื่องประดับ สร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป โครงการ
ดังกล่าวได้รับการตอบรับอย่างดีจากชุมชนในอ าเภอวัฒนา
นคร และมีการเรียกร้องให้ท าโครงการต่อเนื่องต่อไป 
(SCI_56_18.2_3.1) 
        ส าหรับโครงการจัดการความรู้เรื่อง การใช้โปรแกรม 
C.a.R. และ Euler เพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัย 
(บริการวิชาการ) เป็นการน าวิทยาการสมัยใหม่ที่จะช่วย
พัฒนาการเรียนรู้ให้กับนักเรียนไปเผยแพร่ยังโรงเรียนใน
จังหวัดนครนายก เป็นการลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึง
วิทยาการ การเรียนการสอนให้กับนักเรียนจากต่างจังหวัด ซึ่ง
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความสนใจอย่างมาก และมี
ความต้องการจะน าโปรแกรมดังกล่าวไปใช้ในการเรียนการ
สอนจริงในโรงเรียน (SCI_56_18.2_3.2) 

 4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 

จากการสัมภาษณ์จากปลัดอ าเภอวัฒนานคร ให้แนวโน้มว่า 
จากผลการฝึกอบรมที่ผ่านมา มีคนในชุมชนสนใจและตั้งใจจะ
ฝึกอบรมเพ่ือเกิดทักษะ ความช านาญ และต้องการให้มีการ
ฝึกอบรมจนช านาญและประเมินผลงานเป็นมาตรฐาน ที่
สามารถน าไปจ าหน่ายในตลาดโดยผ่านความร่วมมือจาก
ผู้ประกอบการที่เป็นตัวกลางในการป้อนงานฝีมือเพ่ือผลิต
เครื่องประดับที่ได้มาตรฐานนั้น ได้มีการน าโครงการดังกล่าว
บรรจุในร่างแผนของจังหวัด เพื่อให้มีการด าเนินโครงการนี้
อย่างต่อเนื่องในปี 2558 และ จากการสัมภาษณ์ ผอ. กศน.
วัฒนานคร จะท าการจัดเตรียมพ้ืนที่อาคารศาลาว่าการเก่าที่
ก าลังจะปรับปรุงเป็นอาคารห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ของ
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ประเด็นกำรพิจำรณำ กำรด ำเนินงำน 
อ าเภอ ในปีหน้า ซึ่งจะจัดแบ่งพ้ืนที่ส าหรับเป็นห้องสาธิต
ทดลองให้กับชาวบ้านอย่างถาวรในพื้นที่ส่วนพิพิธภัณฑ์ 
(SCI_56_18.2_4.1) 

 5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ 

ไม่มีข้อมูล 

**หมายเหตุ ( หมายถึง ปฏิบัติได้,   หมายถึง ปฏิบัติไม่ได้ หรือปฏิบัติได้แต่ไม่ครบถ้วน) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
-- ปฏิบัติได้1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2ข้อ ปฏิบัติได้ 3ข้อ ปฏิบัติได้ 4-5 ข้อ 

กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินกำร คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย 

4 ข้อ 4 ข้อ 5 คะแนน  
 

รำยกำรหลักฐำน: 

รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 

SCI_56_18.2_1.1 
โครงการการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยด้วยฐานความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อน าทุนทางวัฒนธรรมมาเพ่ิมมูลค่า 

SCI_56_18.2_2.1 
สรุปการประเมินโครงการการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยด้วย
ฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือน าทุนทางวัฒนธรรมมาเพ่ิมมูลค่า 

SCI_56_18.2_2.2 
สรุปการประเมินโครงการจัดการความรู้เรื่อง การใช้โปรแกรม C.a.R. และ Euler เพ่ือ
การเรียนการสอนและการวิจัย 

SCI_56_18.2_3.1 
สรุปการประเมินโครงการการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยด้วย
ฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือน าทุนทางวัฒนธรรมมาเพ่ิมมูลค่า 

SCI_56_18.2_3.1 
สรุปการประเมินโครงการจัดการความรู้เรื่อง การใช้โปรแกรม C.a.R. และ Euler เพ่ือ
การเรียนการสอนและการวิจัย 

SCI_56_18.2_4.1 
สรุปการประเมินโครงการการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยด้วย
ฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือน าทุนทางวัฒนธรรมมาเพ่ิมมูลค่า 
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ส่วนที่ 3 
ผลกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อนที่ควรพัฒนำ 

 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์แลแผนกำรด ำเนินกำร 
จุดแข็ง แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

คณะวิทยาศาสตร์มีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีที่มีเป้าหมายครบทุกพันธกิจ โดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ 

ควรมีการส่งเสริมให้มีการติดตามกระบวนการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของคณะ และมีการ
รายงานผลอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงทั้งองค์กรอย่าง
ครบถ้วน 

จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
- - 

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ำมี) นวัตกรรม (ถ้ำมี) 
- - 

 

องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต 
จุดแข็ง แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

มีหลักสูตรที่หลากหลายทั้งระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาซึ่งครอบคลุมสาขาวิชาส าคัญและเป็น
สาขาขาดแคลนสามารถสนองตอบความต้องการของ
ประเทศได้ 

1. ควรก าหนดแนวทางเพ่ือเชื่อมโยงศาสตร์/พัฒนา
ความเข้มแข็งด้านวิชาการของแต่ละสาขาวิชา
เพ่ือน าไปสู่การสร้างสมรรถนะเฉพาะของนิสิตที่
โดดเด่นจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอื่น 

2. กรณีหลักสูตรวิชาชีพ คณะควรก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาหลักสูตรใหตอบสนองความ
ต้องการของสังคม  รวมทั้งประเด็นของความ
ต้องการอัตราก าลังส าหรับพัฒนาสาขาวิชานั้นๆ 

3. ควรมีนโยบายพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรทุก
ฝ่ายเพ่ือรองรับการเข้าสู่ ASEAN เช่น คณะควร
มีการทบทวนกลั่นกรองเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร
เดิมให้มีมาตรฐาน และทันสมัยสามารถแข่งขัน
ในระดับภูมิภาคได้ หรืออาจผนวก/บูรณาการ
หลักสูตรที่อยู่ในศาสตร์คล้ายกันให้เป็นกลุ่มวิชา 
(Academic Cluster) เป็นต้น 
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จุดแข็ง แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
คณาจารย์ของคณะมีความทุ่มเทในการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือถ่ายทอดความรู้แก่นิสิต ท าให้นิสิตมี
ความภาคภูมิใจและความผูกพันต่อสาขาวิชา/คณะ 

ควรสร้างกลยุทธ์ในการธ ารงรักษาองค์ความรู้
และประสบการณ์ของคณาจารย์อาวุโส เพ่ือ
น ามาถ่ายทอดสู่คณาจารย์รุ่นใหม่ให้มีศักยภาพ
ทัดเทียม เพ่ือรักษาคุณภาพด้านวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
1. ขาดกลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนุนที่ชัดเจน 
2. จ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการมี

แนวโน้มลดลงเนื่องจากมีบุคลากรเกษียณอายุ
อย่างต่อเนื่องทุกปี 

1. ก าหนดกลไกท่ีชัดเจนและต่อเนื่องในการ
วิเคราะห์สภาวะที่แท้จริงของบุคลากร เช่น 
ส ารวจความต้องการบุคลากร ความเพียงพอของ
บุคลากรต่องาน  คุณภาพของบุคลากรกับงาน  
จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิและต าแหน่งทาง
วิชาการ เป็นต้น 

2. สร้างระบบการติดคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนในการน าความรู้และทักษะที่ได้รับการ
อบรม/พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
และ ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง เพื่อ
น าไปสู่การสร้างแนวปฏิบัติที่ดีแก่คณะ 

3. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร/กลยุทธ์ที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถน าไปสู่การปฏิบัติจริงเพื่อ
สร้างบุคลากรรุ่นใหม่ให้เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เช่น การวาง
กลไกจัดสรรภาระงานให้อาจารย์มีเวลาส าหรับ
ท าผลงานวิชาการ  การจัดสรรงบประมาณ และ
สร้างแรงจูงใจในการท าวิจัยเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ำมี) นวัตกรรม (ถ้ำมี) 
- - 
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ 
จุดแข็ง แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

1. มีกลไกการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ส าหรับ
นิสิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

2. มีกิจกรรมที่พัฒนานิสิตทั้งในด้านวิชาการและ
คุณธรรม จริยธรรม 

- 

จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
- - 

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ำมี) นวัตกรรม (ถ้ำมี) 
- - 

 

องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย 
จุดแข็ง แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญด้านการวิจัย โดยระบุ
แผนงานวิจัยให้เป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ของ
คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งนอกเหนือจากการจัดสรร
งบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ส าหรับ
การวิจัยแล้ว ยังมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม
ในการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ที่ช่วยพัฒนา
งานวิจัย 

2. มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
จ านวนมาก 

3. มีวารสารวิทยาศาสตร์ มศว เพ่ือสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย ซึ่ งอยู่ ในระบบ SWUe-
JournalsSystem ส่งผลให้มีผู้น าไปใช้ประโยชน์
ในการอ้างอิงที่รวดเร็วและแพร่หลาย (impact 
factor = 0.059) 

- 

จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
1. เงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

(กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ยังไม่
ถึงตามเกณฑ์ 180,000 บาทต่อคน 

2. มีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาน้อย ท าให้ขาดความ

1. สนับสนุนให้คณาจารย์ขอทุนวิจัยที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของแหล่งทุนภายนอกมากข้ึน 

2. ส่งเสริมการท างานวิจัยเป็นทีมหรือชุดโครงการที่
ประกอบด้วยคณาจารย์ นิสิต และผู้ใช้งานวิจัย 
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ต่อเนื่องของงานวิจัย  
3. คณาจารย์มีเวลาท างานวิจัยไม่เพียงพอ เนื่องจาก

มีภาระงานสอนและงานด้านอ่ืน ๆ ค่อนข้างมาก 
มีจ านวนอาจารย์ลดลง แต่มีจ านวนรับเข้าของ
นิสิตเพ่ิมขึ้น รวมทั้งการขาดแคลนบุคลากรสาย
สนับสนุนและนักวิทยาศาสตร์ 

เพ่ือการบูรณาการงานวิจัย การเรียนการสอน 
และบริการวิชาการ ได้เป็นเนื้อหางานเดียวกัน 

3. ประชาสัมพันธ์และสร้างแรงจูงใจให้มีการรับนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาได้ครบตามแผนการรับนิสิตใน
แต่ละปีการศึกษา 

4. มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณส าหรับการ
วิจัยเพิ่มข้ึน  

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ำมี) นวัตกรรม (ถ้ำมี) 
- - 

 

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำร 
จุดแข็ง แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

1. บุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มีศักยภาพ
และความเชี่ยวชาญสามารถเอ้ือต่อการท าโครงการ/
กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคมที่หลากหลาย 

- 

จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
1. ส่งเสริมให้มีการสร้างความร่วมมือในการบริการ

วิชาการร่วมกันทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
คณะ โดยเน้นให้เกิดการ      บูรณาการกับพันธกิจ
หลักด้านการเรียนการสอนและการวิจัย 

2. ก าหนดสาระส าคัญของกลุ่มหัวข้อในการบริการ
วิชาการให้   สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและของชาติ 

3. ศึกษารูปแบบการประเมินเชิงคุณภาพ เช่น การ
ประเมินผล กระทบ การประเมินผลความส าเร็จ 
การประเมินการบรรลุเป้าหมายของแผน เพ่ือให้
สามารถน าผลการประเมิน มาพัฒนาปรับปรุงการ
บริการวิชาการแก่สังคม 

4. เพ่ิมแรงจูงใจบุคลากรและนิสิตในการเข้าร่วม
โครงการบริการ วิชาการอย่างต่อเนื่อง 

 

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ำมี) นวัตกรรม (ถ้ำมี) 
- - 



คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  127 

 

องค์ประกอบที่ 6 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดแข็ง แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

มีการวางแผนกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 

- 

จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
- - 

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ำมี) นวัตกรรม (ถ้ำมี) 
- - 

 

องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
จุดแข็ง แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

1. คณะวิทยาศาสตร์มีการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร 

2. คณะวิทยาศาสตร์มีแผนการจัดการความรู้และ
คณะกรรมการรับผิดชอบงานจัดการความรู้ที่
ร่วมก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ 

- 

จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
- - 

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ำมี) นวัตกรรม (ถ้ำมี) 
- - 

 

องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ 
จุดแข็ง แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

1. คณะวิทยาศาสตร์มีกลไกในการจัดสรร
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. คณะวิทยาศาสตร์มีคณะกรรมการติดตามและ
เร่งรัดการใช้งบประมาณและรายงานต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะทุกเดือน 

- 

จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
- - 

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ำมี) นวัตกรรม (ถ้ำมี) 
- - 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
จุดแข็ง แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

1. คณะมีนโยบาย ระบบและกลไกด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน โดยผู้บริหารและ
บุคลากรให้ความส าคัญในการบูรณาการงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาเข้ากับพันธกิจหลักตาม
วงจรคุณภาพ 

1. ควรคั ด ส รรป ระ เด็ น ที่ เป็ น จุ ด เด่ น ขอ งการ
ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพ่ือพัฒนาให้เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีอย่างยั่งยืน 

2.  นิสิตในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับโอกาสให้
เข้าร่วมและมีบทบาทในงานประกันคุณภาพของ
คณะ 

2. ควรขยายผลกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ศิษย์เก่า 
ให้ เข้ าม าร่ วมแสด งคว าม คิ ด เห็ น ห รือ ร่ ว ม
รับผิดชอบในงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณ ะ เพ่ื อสะท้ อนมุมมองของการพัฒ นาที่
หลากหลาย 

จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
- - 

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ำมี) นวัตกรรม (ถ้ำมี) 
- - 
 

องค์ประกอบที่ 10 อัตลกัษณ์นิสิต 
จุดแข็ง แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

คณะวิทยาศาสตร์มีระบบและกลไกในการผลักดัน
ตามนโยบายสถาบัน 

- 

จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
- - 

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ำมี) นวัตกรรม (ถ้ำมี) 
- - 
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ภำคผนวก 
ตำรำงข้อมูลพื้นฐำน (Common Data Set) 

ตัวบ่งชี ้สมศ. 1 บัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี 

รำยกำรข้อมูลพ้ืนฐำน ปีการศึกษา 2556 

จ านวนบัณฑติปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 80.60 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทั้งหมด 574 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีต่อบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า   561 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไมน่ับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 374 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ  
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา  
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีม่ีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว  
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีศ่ึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 97 
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีอุ่ปสมบท  
จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่เกณฑ์ทหาร   
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

 

ร้อยละของผูต้อบแบบส ารวจเรื่องเรื่องการมีงานท า (อย่างน้อยร้อยละ 70) 97.74 
 

ตัวบ่งชี ้ สมศ. 2 คุณภำพของบัณฑิตปริญญำตรี โท และเอก ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ 

รำยกำรข้อมูลพ้ืนฐำน ปีการศึกษา 2556 

2.1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทั้งหมด (คน) 574 

  - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดร้ับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  

146 

-  - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิตตามกรอบ TQF เฉลี่ย 4.14 

  - จ านวนผูต้อบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 146 

  - ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรี 25.44 

2.2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด (คน) 16 

  - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  

6 

-  - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิตตามกรอบ TQF เฉลี่ย  4.39 

  - จ านวนผูต้อบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 6 

  - ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโท 26.09 
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รำยกำรข้อมูลพ้ืนฐำน ปีการศึกษา 2556 

2.3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกท้ังหมด (คน) 3 

  - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  

2 

-  - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิตตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 4.40 

  - จ านวนผูต้อบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก 2 

  - ร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญา
เอก 

28.57 

2.4 จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินท้ังหมด 154 
2.5 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินบณัฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

640.32 

2.6 ร้อยละของบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินต่อจ านวนบณัฑิตทั้งหมด (อย่างน้อยร้อยละ ๒๐) 25.50 
 

ตัวบ่งชี ้สมศ. 3 ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทท่ีได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ปีปฏิทิน) 

รำยกำรข้อมูลพ้ืนฐำน ปีการศึกษา 2556 

ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทท่ีได้กำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
3.1  จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (คน) 16 
 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแผน ก. 16 

 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแผน ข. - 

3.2 จ านวนรวมบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ 13 

 - จ านวนงานวิจัยท่ีมีการเผยแพรสู่ส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (ค่าน้ าหนัก 0.25) - 

  - จ านวนรวมของบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
(proceedings) (ค่าน้ าหนัก 0.50) 

2 

  - จ านวนรวมของบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
(proceedings) (ค่าน้ าหนัก 0.75)  

- 

  - จ านวนรวมของบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.75) 10 

  - จ านวนรวมของบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 1 

3.3 จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่  - 
- จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ค่าน้ าหนัก 0.125) - 
- จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.25) - 
- จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่า

น้ าหนัก 0.50) 
- 
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- จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซียน (ค่าน้ าหนัก 0.75) - 
- จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 1.00) - 

3.4  ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผูส้ าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท - 
 
 

ตัวบ่งชี ้สมศ. 4 ผลงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกที่ได้กำรตีพิมพ์ (ปีปฏิทิน) 

รำยกำรข้อมูลพ้ืนฐำน 
ปีกำรศึกษำ 2556 

4.1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกท้ังหมด (คน) 3 
4.2 จ านวนรวมของบทความวิจัยของวิทยานิพนธ์ท่ีตีพิมพ์ (ปริญญาเอก) 3 

  - จ านวนบทความวิจัยที่มีการตีพมิพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ค่า
น้ าหนัก 0.25) 

- 

  - จ านวนบทความวิจัยที่มีการตีพมิพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
(ค่าน้ าหนัก 0.25) 

- 

  - จ านวนบทความวิจัยที่มีการตีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI (ค่าน้ าหนัก 
0.25) 

1 

  - จ านวนบทความวิจัยที่มีการตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติทีม่ีชื่อปรากฏในประกาศของ  
สมศ. (ค่าน้ าหนัก 0.50) 

- 

  - จ านวนบทความวิจัยที่มีการตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. (ค่าน้ าหนัก 0.75) 

- 

 - จ านวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฏในฐานข้อมลูการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank  :www.scimagojr.com) โดยวารสารนัน้ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 4 (Q4) 
ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

- 

- จ านวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฏในฐานข้อมลูการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 (Q3) 
ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

- 

- จ านวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฎในฐานข้อมลูการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 2 (Q2) 
ในปีล่าสุด ใน subject category  
ที่ตีพิมพ์ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

6 

- จ านวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฎในฐานข้อมลูการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 (Q1) 
ในปีล่าสุด ใน subject category  

1 
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ที่ตีพิมพ์ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
- จ านวนบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

- 

- จ านวนบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล Scopus (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

- 

4.3  จ านวนรวมของผลงานสรา้งสรรค์ท่ีเผยแพร่  - 
- จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจงัหวัด (ค่าน้ าหนัก 0.125) - 

 - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.25) - 

- จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ าหนัก 
0.25) 

- 

- จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซยีน (ค่าน้ าหนัก 0.75) - 
- จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 1.00) - 
4.4 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอก - 
 

ตัวบ่งชี ้สมศ. 5 งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

รำยกำรข้อมูลพ้ืนฐำน ปีกำรศึกษำ 2556 

5.1  จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวิจัยประจ าทั้งหมด 129.5 

   - จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (คน) 129.5 

   - จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบตัิงานจริง (คน) 118.5 

  - จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ (คน) 11 

  - จ านวนนักวิจัยประจ าทั้งหมด (คน) - 

  - จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (คน) - 

  - จ านวนนักวิจัยประจ าทีล่าศึกษาต่อ (คน) - 

5.2 จ านวนรวมของบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ (อาจารย์ประจ าและนักวิจัย รวมลาศึกษา
ต่อ) 

73 

 - จ านวนบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ค่า
น้ าหนัก 0.25) 

14 

 - จ านวนบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
(ค่าน้ าหนัก 0.25) 

5 

 - จ านวนบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI (ค่าน้ าหนัก 
0.25) 

9 

 - จ านวนบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มช่ืีอปรากฏในประกาศของ 
สมศ. (ค่าน้ าหนัก 0.25) 

- 
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 - จ านวนบทความวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. (ค่าน้ าหนัก 0.75) 

- 

 - จ านวนการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมลูการจัดอันดับวารสาร SJR 
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสดุ ใน subject 
category ที่ตีพิมพ ์(ค่าน้ าหนัก 1.00) 

23 

 - จ านวนการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมลูการจัดอันดับวารสาร SJR 
โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category 
ที่ตีพิมพ์ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 

18 

5.3 จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่  4 

 - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจงัหวัด (ค่าน้ าหนัก 0.125) - 

 - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.25) - 

 - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่า
น้ าหนัก 0.50) 

  

4 

 - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซยีน (ค่าน้ าหนัก 0.75) - 

 - จ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 1.00) - 

 

ตัวบ่งชี ้สมศ. 6 งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์ 

รายการข้อมลูพื้นฐาน ปีกำรศึกษำ 2556 

จ านวนรวมของงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ (ช้ินงาน) 9 
จ านวนรวมของงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ (ช้ินงาน) - 
ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ - 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ าทั้งหมด 129.5 
 

ตัวบ่งชี ้สมศ. 7 ผลงำนวิชำกำรที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพ 

รำยกำรข้อมูลพ้ืนฐำน ปีกำรศึกษำ 2556 

จ านวนรวมของผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการรับรองคณุภาพ 16 
บทความวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.25) 5 
บทความวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.50) - 
ต าราหรือหนังสือท่ีมีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาก าหนด (ค่าน้ าหนัก 
0.75) 

11 

ต าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอ - 
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ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือท่ีมคีุณภาพสูง มผีู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่าน
ตามเกณฑ์ขอต าแหน่งทางวิชาการ (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ าทั้งหมด 129.5 
 

ตัวบ่งชี ้สมศ. 8 ผลกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรให้บริกำรวิชำกำรมำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียน
กำรสอนและ/หรือกำรวิจัย 

รำยกำรข้อมูลพ้ืนฐำน ปีกำรศึกษำ 2556 

 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการตามแผนท่ีสภาสถาบนัอนุมัติ 14 

จ านวนโครงการกจิกรรมบริการทางวิชาการที่บูรณาการเฉพาะกับการเรยีนการสอน 8 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่บูรณาการเฉพาะกับการวิจัย 2 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่บูรณาการกับทั้งการเรียนการสอน 
และการวจิัย 

2 

 
ตัวบ่งชี ้สมศ. 11 กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะและวัฒนธรรม 

รำยกำรข้อมูลพ้ืนฐำน ปีกำรศึกษำ 2556 

 (สมศ.) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกีย่วกับ 1) การมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 2) สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคาร
สถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรยี์ 3) ปรับแต่งและรักษาภมูิ
ทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 4) การจัดให้มี
พื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมทีเ่อื้อและส่งเสรมิให้นักศึกษาและบคุลากรมีส่วนร่วม
อย่างสม่ าเสมอ (ไมต่่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5) 

4.62 

 

ตัวบ่งชี ้สมศ. 14 กำรพัฒนำคณำจำรย ์

รำยกำรข้อมูลพ้ืนฐำน ปีกำรศึกษำ 2556 

 จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวชิาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี  
 (ค่าน้ าหนัก 0) 

1 

 จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวชิาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท  
 (ค่าน้ าหนัก 2) 

23.5 

 จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวชิาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก  
 (ค่าน้ าหนัก 5) 

66 

 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี  - 
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 (ค่าน้ าหนัก 1) 
 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท  
 (ค่าน้ าหนัก 3) 

7 

 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก  
 (ค่าน้ าหนัก 6) 

26 

 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี  
 (ค่าน้ าหนัก 3) 

- 

 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท  
 (ค่าน้ าหนัก 5) 

- 

 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก  
 (ค่าน้ าหนัก 8) 

6 

 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี  
 (ค่าน้ าหนัก 6) 

- 

 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท  
 (ค่าน้ าหนัก 8) 

- 

 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก  
 (ค่าน้ าหนัก 10) 

- 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ า 602 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 129.5 

 
ตัวบ่งชี ้สมศ. 15 ผลประเมินกำรประกันคุณภำพภำยในรับรองโดยต้นสังกัด 

รำยกำรข้อมูลพ้ืนฐำน ปีกำรศึกษำ 2556 

 ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด  
 
 

ตัวบ่งชี ้สมศ. 16.1 ผลกำรบริหำรสถำบันให้เกิดอัตลักษณ์ 

รำยกำรข้อมูลพ้ืนฐำน ปีกำรศึกษำ 2556 

 ผลการประเมินของผู้เรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ (จาก
คะแนนเต็ม 5) 

3.63 

 ผลการประเมินของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคลอ้งกับอัตลักษณ์ (จาก
คะแนนเต็ม 5) 

3.82 

 ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกบัอัต
ลักษณ์ (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.72 
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ตัวบ่งชี ้สมศ. 16.2 ผลกำรพัฒนำบัณฑิตตำมอัตลักษณ์ 

รำยกำรข้อมูลพ้ืนฐำน ปีกำรศึกษำ 2556 

ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑติที่มีคณุลักษณะตาม 
อัตลักษณ ์

4.16 

จ านวนบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 604 
 จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 154 
 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจากจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด (ครอบคลุมทุก

คณะ อย่างน้อยร้อยละ 20) 
 

 - ระดับปริญญาตรี 25.44 
 - ระดับปริญญาโท 26.09 
 - ระดับปริญญาเอก 28.57 

 

ตัวบ่งชี ้สมศ. 17 ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถำบัน 

รำยกำรข้อมูลพ้ืนฐำน ปีกำรศึกษำ 2556 

ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกีย่วกับการด าเนินการตามจุดเน้น และ
จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา จากคะแนนเต็ม 5 

4.40 
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