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คานา
คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อรายงานผลการดาเนินงานในรอบ
12 เดือน ประจาปีการศึกษา 2558 โดยทางคณะได้ตระหนักและเห็นความสาคัญต่อระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาที่จะช่วยสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตามพันธกิจหลักทั้ง 4 คือ การผลิต
บั ณฑิต การวิจั ย การบริ การวิช าการ และการทานุบารุงศิล ปะและวัฒ นธรรม สอดคล้ องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ทั้งจากคณาจารย์
บุคลากร และนิสิตในการรวบรวมข้อมูล เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และร่วมวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลใน
การจั ด ท าเอกสารนี้ ต ามเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของส านั ก งานคณะกรรมก ารการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ด้วยความมุ่งหวังในการประเมินตนเองและเตรียมรับการประเมินภายใน ระดับคณะ ที่จะมี
ขึ้นระหว่าง วันที่ 2–4 สิงหาคม 2559 ให้เป็นไปด้วยความพร้อมและได้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์ ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่กรุณาให้ความร่วมมืออย่างเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันใน
การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะให้เป็นไปได้ด้วยดีและมีมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
อย่างแท้จริง อันจะนาไปการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ให้เจริญก้าวหน้าด้วยวงจรคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนสืบต่อไป
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
กรกฎาคม 2559
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บทสรุปผู้บริหาร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2558 อยู่ใน
ระดับดีมาก (4.61) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประกอบด้วย ผลการดาเนิ นงาน
ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการในระดับคณะ จานวน 13 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น
(มศว) จานวน 2 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งสิ้น 15 ตัวบ่งชี้ โดยมีจานวน 4 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบ
ที่ 2, 3, 4, 5) และมีจานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่ 1)
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ
ระดับคุณภาพ
องค์ประกอบ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

องค์ประกอบที่ 1

(3.46 + 5.00 + 2.10 + 5.00 + 5.00 +
5.00)/6
= 4.35
(5.00 + 3.47 + 4.63)/3
= 4.37
5.00
5.00
(5.00 + 5.00 + 5.00 + 5.00)/4
= 5.00

องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ

4.61

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

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

ดี

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ดีมาก

3

สารบัญ
Contents
บทสรุปผูบ้ ริหาร .........................................................................................................................................................................3
ส่วนที่ 1 ส่วนนา .........................................................................................................................................................................5
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานและผลการประเมิน....................................................................................................................... 23
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ........................................................................................................................................... 24
ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ..................................................................................... 24
ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก ............................................................................... 27
ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ....................................................................... 29
ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.4 จานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา............................................................ 32
ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี............................................................................................... 37
ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี ................................................................................................... 44
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย .................................................................................................................................................... 52
ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.1

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ......................................... 52

ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.2

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ................................................................................ 63

ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.3

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย ................................................................. 73

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ................................................................................................................................... 87
ตัวบ่งชี้ สกอ. 3.1

การบริการวิชาการแก่สังคม .................................................................................................... 87

องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม .......................................................................................................... 95
ตัวบ่งชี้ สกอ. 4.1

ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ................................................................ 95

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ................................................................................................................................... 100
ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.1

การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ ....... 100

ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.2

ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร............................................................................. 128

ตัวบ่งชี้ มศว 5.1

การบริหารจัดการแบบลีน(lean Management) ................................................................ 135

ตัวบ่งชี้ มศว 5.2

การดาเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน .................................... 139

ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา ............................................................................................................. 144

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

4

ส่วนที่ 1
ส่วนนา
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ส่วนนา
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เมื่อวัน ที่ 22 สิ งหาคม พ.ศ.2497 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลั ยศรีนครินทรวิโ รฒ ได้ก่อตั้งขึ้น
ในฐานะคณะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิทยาลั ยวิชาการศึกษา ประสานมิตร สั งกัดกรมการฝึ กหัดครู
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ประกอบด้วย 5 แผนกวิชา คือ คณิตศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ แต่ละ
แผนกวิชาทาหน้าที่สอนวิชาเอก วิชาโท และวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ให้แก่นิสิตหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิตในคณะวิชาต่าง ๆ รวมถึงหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงและหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต ต่อมาในปี
พ.ศ. 2508 ได้เปิดแผนกวิชาใหม่คือ แผนกวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ในขณะนั้นมีผู้บริหารสูงสุดเรียกว่า หัวหน้า
คณะวิชาและ ผู้บริหารสูงสุดของคณะวิชาในวิทยาเขตทั้ง 7 แห่ง (วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน บางแสน
พิษณุโลก มหาสารคาม สงขลา บางเขน และพลศึกษา) เรียกว่า รองหัวหน้าคณะวิชาสาหรับหัวหน้าคณะวิชา
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ ค นแรกคื อ ศาสตราจารย์ ดร.พิ ทั ก ษ์ รั ก ษพลเดช และคนที่ ส อง คื อ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ พงษ์ทองเจริญ และในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับ
การยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2517
ว่า ศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งหมายความว่า มหาวิทยาลัยที่เจริญเป็นศรีสง่าแก่ มหานคร คณะวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะวิทยาศาสตร์” มาจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตบัณฑิต
ในสาขาขาดแคลนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตลอดจนครูวิทยาศาสตร์และครูคณิตศาสตร์ เพื่อ
ประโยชน์ต่อส่วนรวมและรับใช้สังคมอย่างต่อเนื่อง
รายนามคณบดีคณะวิทยาศาสตร์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ พงษ์ทองเจริญ
พ.ศ. 2518 – 2526
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมณฑา พรหมบุญ

พ.ศ. 2526 – 2530

3. ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ยกส้าน

พ.ศ. 2530 – 2532

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดาภรณ์ วีรสาร

พ.ศ. 2532 – 2536

5. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเอิญ มิลินทสูต

พ.ศ. 2536 – 2538

6. รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ทองอยู่

พ.ศ. 2538 – 2540

7. รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น

พ.ศ. 2540 – 2544

8. อาจารย์ ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์

พ.ศ. 2544 – 2548

9. ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น

พ.ศ. 2548 – 2557

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์

พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน
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ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2541 คณบดีเป็นตาแหน่งผู้บริหารสูงสุดใน
คณะ โดยดารงตาแหน่งวาระละ 4 ปี และอยู่ในตาแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ
2. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ยุทธศาสตร์*
*ที่มา แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562)
2.1 ปรัชญา (Philosophy)
การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม
2.2 ปณิธาน (Pledge)
มุ่งมั่นงานสอนและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีคุณธรรมและ
จริยธรรมใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตและมีจิตสาธารณะ
2.3 วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การวิจัย และสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล
2.4 ค่านิยม (Core Values)
S Scientific Excellence
C

Corporate and Social Responsibility

I

International Recognition

2.5 พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
2. พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล
3. บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
4. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
5. ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานิสิตและบุคลากรไปสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยสหสาขาวิชา และบูรณาการการวิจัยกับพันธกิจอื่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะอย่างยั่งยืน
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3. นโยบายคุณภาพ
คณะวิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยใช้การประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างความ
เป็ น เลิ ศ ในการผลิ ต บั ณ ฑิต การวิ จั ย การบริ ก ารวิช าการ และการท านุ บ ารุง ศิ ล ปวัฒ นธรรม ซึ่ ง ได้ มี ก าร
ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้กาหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่
1. จัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีส่วนร่วมของคณะกรรมการประจาคณะ และ
ประสานงานให้การดาเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละระดับเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา และสร้าง
ความพร้อมเพื่อการตรวจสอบประเมินผลคุณภาพการศึกษา
3. เสริมสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา
4. จัดระบบส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
5. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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4. โครงสร้างองค์กร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แบ่งส่วนการบริหารงานเป็น 7 ส่วน ดังแผนภาพที่ 1
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิทยาศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์

งานบริหารและธุรการ

1.
2.
3.
4.

หน่วยสารบรรณ
หน่วยประชาสัมพันธ์
หน่วยการเจ้าหน้าที่
หน่วยอาคารสถานที่และ
ซ่อมบารุง
5. หน่วยยานพาหนะ
6. หน่วยโสตทัศนูปกรณ์
7. หน่วยบริการอัดสาเนา
8. หน่วยจัดการประชุม
9. หน่วยสารสนเทศ
10. หน่วยสวัสดิการ

ภาควิชาเคมี

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
สานักงานคณบดี

ภาควิชาฟิสิกส์

คณะกรรมการประจา
คณะวิทยาศาสตร์

งานคลังและพัสดุ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

งานบริการการศึกษา

1. หน่วยการเงินและบัญชี
2. หน่วยพัสดุ

1. หน่วยประกันคุณภาพ
2.
3.
4.
5.
6.

ภาควิชาชีววิทยา

การศึกษา
หน่วยกิจการนิสิต
หน่วยจัดการเรียนการสอน
หน่วยพัฒนาหลักสูตร
หน่วยบริหารวิชาการ
หน่วยวิจัย

งานนโยบายและแผน
1. หน่วยนโยบายและแผน
2. หน่วยแผนงบประมาณ
3. หน่วยติดตามและ
ประเมินผล

แผนภาพที่ 1
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5. โครงสร้างการบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตามโครงสร้าง
การบริหารดังแผนภาพที่ 2
อธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์

รองคณบดี

หัวหน้าภาควิชา

ฝ่ายบริหาร

คณิตศาสตร์

ฝ่ายวิชาการ

คหกรรมศาสตร์

ฝ่ายวางแผนและวิจัย

เคมี

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

ชีววิทยา

ฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

ฟิสิกส์

ผู้ช่วยคณบดี

เลขานุการคณะ
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
หัวหน้างานคลังและพัสดุ
หัวหน้างานบริการการศึกษา

หัวหน้างานนโยบายและแผน

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

แผนภาพที่ 2
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6. รายชื่อคณะกรรมการประจา/บริหารหน่วยงาน ประจาปีการศึกษา 2558
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
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
7.
อาจารย์มาโนชญ์ เฮงวัฒนะ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมศักยภาพ
วิชาการ
8.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวีวรรณ งามสันติกุล
หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
9.
อาจารย์ ดร.ประเสริฐ พัฒนาประทีป
หัวหน้าภาควิชาเคมี
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศณีวรรณ ภู่อารีย์*
หัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริมนต์ ชายเกตุ**
หัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจีนาฏ โพธิเวชกุล
หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ มุศิริ
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี***
หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
15. รองศาสตราจารย์ ดร.เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา**** หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
หมายเหตุ
* ดารงตาแหน่งหัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ครบวาระเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558
** ดารงตาแหน่งหัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
*** ดารงตาแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครบวาระเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559
**** ดารงตาแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559
7. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
คณะวิทยาศาสตร์ มีหลักสูตรทั้งสิ้น 29 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 14 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 10
หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 5 หลักสูตร ดังแสดงในตาราง
ระดับปริญญาตรี
หมายเหตุ
ลาดับที่
รายชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
1.
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2.
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
3.
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
4.
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
5.
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
6.
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
7.
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
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ลาดับที่
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

รายชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี)
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ปี)
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี)
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี)
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)
รวมระดับปริญญาตรีทั้งหมด 14 หลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา
ลาดับที่
รายชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
1.
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
2.
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
3.
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
4.
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
5.
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
7.
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
8.
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
9.
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
10.
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
11.
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
12.
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
13.
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
14.
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
15.
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
รวมระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 15 หลักสูตร
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8. จานวนนิสิต
คณะวิ ท ยาศาสตร์ มี นิ สิ ต จ านวนทั้ ง สิ้ น 2,393 คน เป็ น นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี 2,228 คน
ระดับปริญญาโท 135 คน และระดับปริญญาเอก 30 คน ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จานวนนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2558
จานวนนิสิตแยกตามระดับการศึกษา
ลาดับ
หลักสูตร/สาขาวิชา
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญา
ที่

รวม

เอก

1

2

3

4

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาสถิติ
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาเคมี
- สาขาวิชาชีววิทยา
- สาขาวิชาจุลชีววิทยา
- สาขาวิชาฟิสิกส์
- สาขาวิชาอัญมณีและ
เครื่องประดับ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี)
- สาขาวิชาเคมี (5 ปี)
- สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี)
- สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี)
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาเคมี
- สาขาวิชาชีววิทยา
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาวิชาฟิสิกส์
- สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์
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จานวนนิสิตแยกตามระดับการศึกษา

ลาดับ
ที่

5

6

หลักสูตร/สาขาวิชา

ปริญญาตรี

- สาขาวิชาเคมี
- สาขาวิชาชีววิทยา
- สาขาวิชาฟิสิกส์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์
- สาขาวิชาเคมีประยุกต์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาวิชาฟิสิกส์
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์
รวม

ปริญญาโท

รวม

ปริญญา
เอก

12
24
10

2,228

12
24
10

135

1
9
10
2

1
9
10
2

8
30

8
2,393

9. จานวนอาจารย์และบุคลากร
คณะวิ ทยาศาสตร์ มี จ านวนอาจารย์ บุ ค ลากรสายวิ ช าการ ทั้ งสิ้ น 152 คนดั ง แสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 จานวนอาจารย์ประจา จาแนกตามคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์จาแนกตามคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ (คน)
ภาควิชา
1. คณิตศาสตร์
2. คหกรรมศาสตร์
3. เคมี
4. ชีววิทยา
5. ฟิสิกส์
6. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
7. คณะวิทยาศาสตร์*
รวม

ปริญญาตรี
อ. ผศ. รศ.

1

ศ.

อ.
8
1
2
1
4
1

ปริญญาโท
ผศ. รศ. ศ.
5
1
1

17 7
รวมทั้งสิ้น

อ.
16
6
9
20
14
7
72

ปริญญาเอก
ผศ. รศ.
8
2
11 7
3
5
8
1
6
2
38
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รวม
ศ.

3
3

อ.
24
7
11
21
18
8
89

ผศ.
13
2
12
4
8**
6
45

รศ.

ศ.

7
5
1
2
3
3

15
152

* ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ** ผศ.จานวน 1 ท่าน บรรจุเมื่อ 1 กรกฎาคม 2559
ในปีการศึกษา 2558 มีบุคลากรสายวิชาการลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จานวน 1 คนบุคลากร
ปฏิบัติงานเกิน 6 เดือน แต่ไม่ครบ 9 เดือน จานวน 4 คน ดังนั้น จึงมีบุคลากรประจาสายวิชาการที่ปฏิบัติงาน
จริง จานวน 148 คน (146 คน + (4 คน*0.5)) จาแนกตามภาควิชา ดังตารางที่ 5
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รวม
37
9
30
30
27
16
3
152

ตารางที่ 5 จานวนบุคลากรสายวิชาการที่ปฏิบัติงานจริง
ภาควิชา
คณิตศาสตร์
คหกรรมศาสตร์
เคมี
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์*
รวม

ทั้งหมด
(ปฏิบัติงาน
ตั้งแต่ 9 เดือน
ขึ้นไป)

37
7
29
30
25
15
3
146

บุคลากรสายวิชาการ
ปฏิบัติงานเกิน6
ปฏิบัติงาน
เดือนแต่ไม่ถึง 9
ไม่ครบ 6
เดือน
เดือน
(1 คน นับ 0.5 )
-

ลาศึกษา
ต่อและลา
อื่นๆ

จานวน
บุคลากร
ทั้งหมด

จานวนบุคลากร
สายวิชาการที่
ปฏิบัติงานจริง

37
9
30
30
27
16
3
152

37
8
29.5
30
25.5
15
3
148

2 (นับ 1)
1 (นับ 0.5)

-

1
-

-

-

-

1 (นับ 0.5)
-

1
1
2

-

4 (2)

-

1

* ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ

10. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ตารางที่ 6 จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ภาควิชา
ต่ากว่า ป.ตรี
ป. ตรี
ป. โท
ป. เอก
ภาควิชาคณิตศาสตร์
3
31
0
0
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
1
2
0
0
2
ภาควิชาเคมี
1
8
1
0
ภาควิชาชีววิทยา
3
54
0
0
ภาควิชาฟิสิกส์
5
4
0
0
3
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
3
3
0
0
สานักงานคณบดี
7
17
4
0
รวม
23
42
5
0
หมายเหตุ: 1. นายรัชพล ผดุงนาค บรรจุ 1 ธ.ค. 2558 2. นางสาวพรผกา จาปาเทศ บรรจุ 16 ต.ค. 2558
3. นางสาวฐาปนี เพ็ชระ บรรจุ 1 ธ.ค. 2558 4. นางสาวจตุพร เนื้อทอง บรรจุ 1 ก.ค. 2559

รวม
6
3
10
8
9
6
28
70

ทั้งนี้ มีลูกจ้างประจา 11 คน (วุฒิการศึกษาปริญญาตรี 1 คน และต่ากว่าปริญญาตรี 10 คน) และมี
บุคลากรช่วยราชการจานวน 1 คน (นายสังคม อุดสัย พนักงานขับรถยนต์)
11. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับงบประมาณ
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คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2559 เป็นเงินทั้งสิ้น 150,375,000 บาท
(หนึ่งร้อยห้าสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน ได้รับการจัดสรรในรูป
แผนงาน / โครงการ เป็นเงิน 91,960,000 บาท (เก้าสิบเอ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และงบประมาณ
เงินรายได้ ในรูปแผนงาน / โครงการ เป็นเงิน 58,415,000บาท (ห้าสิบแปดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาท
ถ้วน) พิจารณารายละเอียด ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 เงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบประมาณ
งบบุคลากร
1. เงินเดือนค่าจ้างประจา
2. ค่าจ้างชั่วคราว
งบดาเนินงาน
3. ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ
4. ค่าจ้างเหมาทาความสะอาดอาคาร
5. ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
6. ค่าครุภัณฑ์
7. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
8. สาขาวิชาที่ขาดแคลน
9. โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม
10. ทุนเรียนดี/ทุนการศึกษา
11. ทุนวิจัย
12. งบพัฒนาหน่วยงาน /
พัฒนาบุคลากร/สมทบกองทุน
งบรายจ่ายอื่น
13. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
14. อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนา
ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
งบกลาง
15. ฉุกเฉิน
รวม

งบประมาณแผ่นดิน
จานวนเงิน
ร้อยละ
50,063,600
54.44
48,632,000
52.88
1,431,600
1.56
8,982,300
9.77
6,938,300
7.54
2,044,000
2.22
15,591,500
16.95
8,623,100
9.38
6,968,400
7.58
17,322,600
18.84
839,400
0.91
733,200
0.80
3,183,400
3.46
12,566,600
13.67
-

งบประมาณเงินรายได้
จานวนเงิน
ร้อยละ
7,604,600
13.02
7,604,600
13.02
23,657,100
40.50
18,097,100
30.98
5,560,000
9.52
13,406,300
22.95
11,171,300
19.12
2,235,000
3.83
9,570,500
16.38
2,920,800
5.00
6,649,700
11.38

รวมทั้งสิ้น
จานวนเงิน
ร้อยละ
57,668,200
38.35
48,632,000
32.34
9,036,200
6.01
32,639,400
21.71
25,035,400
16.65
2,044,000
1.36
5,560,000
3.70
28,997,800
19.28
19,794,400
13.16
9,203,400
6.12
26,893,100
17.88
839,400
0.56
733,200
0.49
3,183,400
2.12
15,487,400
10.30
6,649,700
4.42

-

-

3,676,500
3,314,100
362,400

6.29
5.67
0.62

3,676,500
3,314,100
362,400

2.44
2.20
0.24

91,960,000

61.15

500,000
500,000
58,415,000

0.86
0.86
38.85

500,000
500,000
150,375,000

0.33
0.33
100.00

หมายเหตุ : งบประมาณแผ่นดินแจ้งมาเฉพาะ "งบลงทุนและงบดาเนินงานบางส่วน" ส่วนงบอื่น ๆ ยังอยู่ระหว่างการ
ดาเนินงาน
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12. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาคารสถานที่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการใช้พื้นที่รวมทั้งสิ้น 48,175.95 ตารางเมตร โดย
แยกออกเป็น 3 อาคารดังนี้
- อาคาร 10
มีพื้นที่ 6,133.25
ตารางเมตร
- อาคาร 15
มีพื้นที่ 5,042.70
ตารางเมตร
- อาคาร 19
มีพื้นที่ 37,000.00 ตารางเมตร

อาคาร 10

อาคาร 19

อาคาร 15

รูปที่ 1 ที่ตั้งคณะวิทยาศาสตร์

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

17

13. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมิน ปีการศึกษา 2558
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดาเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินในปีการศึกษา 2557
โดยจั ดทาแผนพัฒ นาคุณภาพการศึ ก ษา ประจาปีการศึกษา2558 และมอบผู้ รับผิ ดชอบดาเนิน การตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังมีผลการปรับปรุงปรากฏดังนี้
องค์ประกอบ
ข้อเสนอแนะ
เร่งด่วน

ข้อเสนอแนะใน
การจัดทา
รายงานการ
ประเมินตนเอง
(SAR)

ข้อเสนอแนะจากการตรวจ
ประเมินปีการศึกษา 2557
1. พัฒนาอาจารย์ คุณวุฒิ
ป.เอกให้เข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการมากขึ้น

แนวทางการพัฒนา/
ปรับปรุง
1. ได้จัดทา/เผยแพร่
แนวปฏิบัติของ
กระบวนการขอ
ตาแหน่งวิชาการใน
เว็บไซต์คณะ
- เพื่อให้บุคลากรมี
ความชัดเจนโดย
สามารถลดรอบ
กระบวนการภายใน
คณะให้แล้วเสร็จภายใน
7.5 สัปดาห์
2. จัดสรรทุนสนับสนุน
การทาวิจัยเพิ่มขึ้น เช่น
ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์
จัดสิทธิบัตร เป็นต้น

2. การเขียน SAR ควรมี
รายละเอียดที่สามารถ
แสดงผลการดาเนินการ
รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่
อ้างอิงต้องตรวจสอบได้ตรง
กับที่อ้างอิงใน SAR

1. ปรับปรุงการเขียน
รายงานให้กระชับและ
แสดงถึงผลการ
ดาเนินงานเชิงคุณภาพ
และปริมาณให้ชัดเจน
2. ใช้เครื่องมือทาง IT
สาหรับสร้างลิงค์ไปยัง
หลักฐานอ้างอิงเพื่อเพิ่ม
ความสะดวกในการ
ตรวจสอบ

ผลการดาเนินการ
1.ดาเนินการจัดทาและเผยแพร่แนวปฏิบัติ
กระบวนการขอตาแหน่งวิชาการในเว็บไซต์
คณะที่เว็บไซต์ฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์
http://science.swu.ac.th/Portals/22/Aca
demic/documents/academicranks.pdf
ในปีการศึกษา 2558 มีจานวนอาจารย์ที่ยื่นขอ
ตาแหน่งทางวิชาการ 2 คนและมีจานวน
อาจารย์ที่ได้เลื่อนตาแหน่งทางวิชาการระดับ
ผศ. 4 คน และ รศ. 1 คน
2.คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดสรรงบประมาณ
เป็นจานวน ร้อยละ 5 จากงบประมาณเงิน
รายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปี 2559 เพื่อ
เป็นงบประมาณในการสนับสนุนทุนการทาวิจยั
ให้กับคณาจารย์อีกทั้งมีการสนับสนุนทุน
จัดสรรเป็นทุนรางวัลการตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการระดับชาติและรางวัลงานสร้างสรรค์ที่
ได้จดสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร

1. ชี้แจงแนวทางการเขียนรายงานให้แสดงถึง
รายละเอียดผลการดาเนินงานอย่างชัดเจน
2. รายการหลักฐานจัดเก็บในรูปแบบ soft
copy บน Google Drive ซึ่งผู้เกี่ยวข้อง
สามารถเข้าถึงและแบ่งปันได้ง่าย
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ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ

ผู้จัดเก็บและ
รายงานข้อมูล
งานบริการ
การศึกษา
(คุณยุภาวดี
โคษา)

รองคณบดี
งานประกัน
ฝ่ายประกันฯ คุณภาพ
(คุณชลรดา
สารทสมัย)
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องค์ประกอบ
1 การผลิต
บัณฑิต

2 การวิจัย

ข้อเสนอแนะจากการตรวจ
ประเมินปีการศึกษา 2557
O1. ควรพัฒนาอาจารย์ให้
เข้าสู่ตาแหน่งวิชาการมาก
ขึ้น

แนวทางการพัฒนา/
ปรับปรุง
1. กากับ/ดูแลให้
กระบวนการขอ
ตาแหน่งวิชาการภายใน
คณะให้เสร็จสิ้นภายใน
7.5 สัปดาห์หรือน้อย
กว่า
2. ส่งเสริม สนับสนุน
การขอทุนวิจัย และการ
ทาวิจยั ร่วมกับ
หน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
3. จัดระบบการยกย่อง
และเชิดชูเกียรติให้แก่
คณาจารย์ที่ได้รับรางวัล
ตลอดจนการเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ

W1. ผลประเมินความพึง
พอใจของนิสิตต่อการให้
ข้อมูลของหน่วยงานที่
ให้บริการ กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงานทั้ง
เต็มเวลาและนอกเวลา มี
คะแนนน้อยกว่า 3.51 และ
มีความคิดเห็นจากนิสิตใน
บางประเด็นที่ต้องปรับปรุง
เช่น ช่องทางการจัดหางาน
ที่ไม่ทั่วถึงทุกสาขา เป็นต้น
O1. สนับสนุนให้คณาจารย์
ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
อย่างต่อเนื่อง

1.จัดระบบการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารในเรื่องที่เกี่ยว
ข้อวกับนิสิต ผ่านทาง
สื่อที่หลากหลาย เช่น
Digital Signage
Website เฟสบุ๊ค
2. ปรับปรุงรูปแบบการ
นาเสนอข้อมูลบนสื่อ
ต่างๆ ให้ทันสมัย และ
ค้นหาง่าย
จัดทาโครงการส่งเสริม
บรรยากาศการวิจัยหรือ
โครงการจัดการความรู้
ที่ส่งเสริมให้เกิดการ
เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการรวมถึงจัดสรร

ผลการดาเนินการ
1.นอกเหนือจากการกากับดูแลกระบวนการขอ
ตาแหน่งวิชาการให้เป็นไปตามรอบเวลาที่
กาหนดนั้น เมื่อผูย้ ื่นขอตาแหน่งได้ดาเนินการ
ปรับแก้เอกสารตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ
แล้วยังมีระบบตรวจสอบรายการเอกสาร
ทั้งหมดก่อนเสนอคณบดีลงนามเพื่อนาส่งออก
นอกคณะไปยังกองการเจ้าหน้าที่เพือ่ ตรวจทาน
ความครบถ้วนของเอกสารและป้องกันความ
ล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นกรณีที่เอกสารอาจตกหล่น
อีกด้วย
2.คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดสรรงบประมาณ
เป็นจานวน ร้อยละ 5 จากงบประมาณเงิน
รายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปี 2559 เพื่อ
เป็นงบประมาณในการสนับสนุนทุนการทาวิจยั
ให้กับคณาจารย์อีกทั้งมีการสนับสนุนทุน
จัดสรรเป็นทุนรางวัลการตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการระดับชาติและรางวัลงานสร้างสรรค์ที่
ได้จดสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร
3. ในปีการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้เสนอชื่อ
คณาจารย์ที่มีผลงานโดดเด่นให้ได้รับการ
คัดเลือกรับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ
ของคณะวิทยาศาสตร์ในเครือเทางาม และ
คณะได้ยกย่องเชิดชูคณาจารย์ผู้มีผลงานด้าน
วิชาการโดดเด่นผ่านเว็บไซต์ และเครือข่าย
สังคมออนไลน์ของคณะ
1.จัดระบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารใน
เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ วกั บ นิ สิ ต ผ่ า นทางสื่ อ ที่
หลากหลาย เช่ น Digital Signage Website
เฟสบุ๊ค และไลน์
2. ปรับ ปรุงรูป แบบการนาเสนอข้ อ มูลบนสื่อ
ต่า งๆ ให้ ทันสมัย และ ค้นหาง่า ย โดยได้เพิ่ม
การประชาสัมพันธ์ทาง ไลน์

1. จัดทาโครงการส่งเสริมบรรยากาศการวิจัย
และการจัดความรู้ด้านการวิจยั เรื่อง “How to
give a presentation for a conference”
2. จัดทาโครงการส่งเสริมบรรยากาศการวิจัย
“การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (URMS)”

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
และรอง
คณบดีฝ่าย
วางแผนและ
วิจัย

ผู้จัดเก็บและ
รายงานข้อมูล
งานบริการ
การศึกษา
(คุณยุภาวดี
โคษา)

รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพ
นิสิต

หน่วยกิจการ
นิสิต
(คุณธรรมนูญ
เหลาคม)

รองคณบดี
ฝ่ายวางแผน
และวิจยั

หน่วยวิจยั
(นางสาว
นพวรรณ หงษ์
ทอง)
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3 การบริการ
วิชาการ

ข้อเสนอแนะจากการตรวจ
ประเมินปีการศึกษา 2557

แนวทางการพัฒนา/
ปรับปรุง
ทุนต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน
การตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการของคณาจารย์
ในคณะ

O2. ดาเนินการตาม
นโยบายขับเคลื่อนงานวิจัย
สู่เวทีโลกอย่างต่อเนื่องเพื่อ
เพิ่มจานวนงานวิจัยและ
พัฒนาให้คณาจารย์จากทุก
ภาควิชาได้มีผลงานตีพิมพ์
ในระดับนานาชาติ

จัดทาโครงการส่งเสริม
บรรยากาศการวิจัยใน
รูปแบบต่าง ๆ เพือ่
ขับเคลื่อนงานวิจัยของ
คณะสู่เวทีสากลอย่างมี
ทิศทาง

O1. ควรมีการบูรณาการกับ
หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในและ
นอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้มี
การบริการวิชาการที่มีความ
หลากหลาย และสามารถ
ให้บริการแบบองค์รวม

1. จัดทาโครงการ
บริการวิชาการ ที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการชุมชนตาม
นโยบายของ
มหาวิทยาลัย
2. ร่วมมือกับคณะ/
ศูนย์/สถาบันต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัย และ
หน่วยงานภายนอก
เพื่อให้เกิดการบูรณา
การความรู้จากการ
เรียนการสอน การวิจัย
ที่หลากหลายและ
เชื่อมโยงในภาพรวมใน
การบริการวิชาการที่
ก่อให้เกิดการพัฒนา
ชุมชนอย่างมีนัยสาคัญ

ผลการดาเนินการ
3. ทุนสนับสนุนผลงานวิจัยที่ได้รับอนุสทิ ธิบัตร/
สิทธิบัตร ประจาปีงบประมาณ 2559 และ ทุน
รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิชาการใน
วารสารวิชาการระดับชาติ ประจาปี
งบประมาณ 2559
4. การจัดทาโครงการขับเคลื่อนงานวิจยั สู่เวที
โลก : โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพือ่ พัฒนาสู่
ความเป็นศูนย์วิจยั เฉพาะทางคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นการจัดตั้ง
โครงการหน่วยวิจยั ปีงบประมาณ 2559 –
2561
1.การจัดทาโครงการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เวที
โลก : โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพือ่ พัฒนาสู่
ความเป็นศูนย์วิจยั เฉพาะทางคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นการจัดตั้ง
โครงการหน่วยวิจยั ปีงบประมาณ 2559 –
2561
2.โครงการส่งเสริมบรรยากาศการวิจยั และการ
จัดความรู้ด้านการวิจยั เรื่อง “How to give a
presentation for a conference”
3. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเสวนา
คลื่นโน้มถ่วง : เบิกอนาคตมวลมนุษยชาติ
1. นานโยบายของมหาวิทยาลัยและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการจัดโครงการในปี
การศึกษา 2557 มาจัดทาโครงการบริการ
วิชาการในปีการศึกษา 2558 ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนได้แก่การพัฒนาครูให้
มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนทางวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนานักเรียนให้มีแรง
บันดาลใจมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และพัฒนา
ขีดความสามารถในการทดสอบ O-NET
2. จัดโครงการบริการวิชาการคณะวิทยาศาตร์
โดยความร่วมมือของคณาจารย์ บุคลากร และ
นิสิตภายในคณะ กับหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม
และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน ศูนย์วิทยาศาสตร
ศึกษา และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ได้แก่ ศูนย์การศึกษานอกระบบ (กศน.)
องค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอวัฒนา
นคร โรงเรียนวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ทาให้
เกิดการเชื่อมโยงในการนาวิทยาศาสตร์มา
พัฒนาคนได้แก่ครู และนักเรียน ซึ่งเป็น

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

ผู้จัดเก็บและ
รายงานข้อมูล

รองคณบดี
ฝ่ายวางแผน
และวิจยั

หน่วยวิจยั
(นางสาว
นพวรรณหงษ์
ทอง)

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

คุณพิลาส
ลักษณ์ ลือเลิศ
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4 การทานุบารุง
ศิลปะ
และวัฒนธรรม

ข้อเสนอแนะจากการตรวจ
ประเมินปีการศึกษา 2557

แนวทางการพัฒนา/
ปรับปรุง

O2. แผนบริการวิชาการแก่
ชุมชนควรกาหนดตัวชีว้ ัด
ความสาเร็จและเป้าหมาย
ในด้านผลกระทบต่อชุมชน

ปรับปรุงตัวชี้วัดที่
สะท้อนวัตถุประสงคฺ์
ของโครงการที่
ดาเนินการตามความ
ต้องการของชุมชนเป็น
สาคัญ

O1. ควรกาหนดตัวชีว้ ัด
ของแผนการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
เพิ่มเติมนอกเหนือจากการ
นับจานวนโครงการทั้งหมด
ที่ให้ดาเนินการ โดยเน้นใน
การเกิดผล เช่น การเกิด
ความตระหนักในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมความเป็น
ไทย เป็นต้น
O2. ควรนาผลการดาเนิน
โครงการ มาปรับปรุงการ
ดาเนินโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง

ปรับปรุงตัวชี้วัดที่
สะท้อนวัตถุประสงคฺ์
ของโครงการ ที่
ดาเนินการตามความ
ต้องการในการพัฒนา
นิสิตและบุคลากรให้
ตระหนักถึงคุณค่าของ
วัฒนธรรมและศิลปะ
ไทย

กาหนดให้เป็นนโยบาย
ในการนาที่ประชุม
คณะกรรมการประจา
คณะ เพื่อทราบผลการ
ดาเนินงาน และการ
ปรับปรุงโครงการในครั้ง
ต่อไป
O3. พิจารณาการบูรณาการ ปรับปรุงโครงการใหม่
การทานุบารุงศิลปะและ
ให้มีวัตถุประสงค์หนึ่งใน
วัฒนธรรม กับการเรียนการ เรื่องการบูรณาการ
สอนตามบริบทของสาขา
ศิลปวัฒนธรรมกับการ
เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์มี
เรียนการสอน
บทบาทในการอนุรกั ษ์
วัฒนธรรม/ภูมิปัญญา

ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

ผู้จัดเก็บและ
รายงานข้อมูล

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

คุณพิลาส
ลักษณ์ ลือเลิศ

รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพ
นิสิต

หน่วยกิจการ
นิสิต
(คุณธรรมนูญ
เหลาคม)

ได้รายงานผลการดาเนินการโครงการต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจาคณะอย่าง
ต่อเนื่อง และนาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการ
ดาเนินงาน

รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพ
นิสิต

หน่วยกิจการ
นิสิต
(คุณธรรมนูญ
เหลาคม)

แต่ละสาขามีการบูรณาการการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนตามบริบท
ของสาขา ซึ่งได้เขียนไว้ในรายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ในตัวชี้วัด
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียน
การสอน หัวข้อเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับ
การวิจยั การบริการวิชาการทางสังคม การทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม

รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพ
นิสิต

หน่วยกิจการ
นิสิต
(คุณธรรมนูญ
เหลาคม)

ผลการดาเนินการ
ทรัพยากรบุคคลที่สาคัญในการนาไปสู่การ
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
จัดโครงการบริการวิชาการที่มุ่งเน้นพัฒนาทาง
การศึ ก ษา โดยความร่ ว มมื อ ของคณาจารย์
บุ คลากร และนิสิตจากภาควิชาคณิตศาสตร์
คห ก รรมศา สตร์ เคมี ชี ว วิ ท ย า ฟิ สิ ก ส์
วิ ท ยาศาสตร์ ทั่ ว ไป และ คณะวั ฒ นธรรม
สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน ทาให้
ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย ในการนาไปพัฒนา
ทางการศึก ษา จึ งได้มีก ารปรั บ ปรุงตัวชี้วัดให้
เปรี ย บเที ย บความสามารถในการทดสอบ
ร ะ ดั บ ช า ติ ขั้ น พื้ น ฐ า น (O - NET) ข อ ง ปี
การศึกษา 2557 กับปีการศึกษา 2558
ได้มีการปรับตัวชี้วัดในแผนทานุบารุง
วัฒนธรรมและศิลปะ (ฉบับปรับปรุง 2559) ใน
ยุทธศาสตร์ 1 ส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรเห็น
คุณค่าในวัฒนธรรมและศิลปะ
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องค์ประกอบ
5 การบริหาร
จัดการ

ข้อเสนอแนะจากการตรวจ
ประเมินปีการศึกษา 2557
O1. ควรดาเนินกิจกรรม
รณรงค์การประหยัด
พลังงานอย่างต่อเนื่อง

แนวทางการพัฒนา/
ปรับปรุง
1. จัดกิจกรรมการให้
ความรู้รับฟัง
ข้อเสนอแนะในการ
ดาเนินกิจกรรมการ
ประหยัดพลังงาน
2. เพิ่มช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์การ
ประหยัดพลังงานที่
หลากหลาย

ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
1.จั ดประชุมคณะกรรมการประหยัดพลังงาน รองคณบดี
และรักษ์สิ่งแวดล้อมประกาศแนวปฏิบัติในการ ฝ่ายบริหาร
ประหยั ด พลั ง งานและรายงานค่ า ใช้ จ่ า ย
สาธารณู ป โภคในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
ประจาคณะทุกเดือนเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ
และพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการประหยัด
พลั ง งานรวมทั้ ง ภาควิ ช ามี ก ารแจ้ ง บุ ค ลากร
ทราบ และรณรงค์ ใ นการประหยั ด พลั ง งาน
2. ประชาสัมพันธ์โดยติดประกาศที่บอร์ดลิฟ ต์
สื่อประชาสัมพันธ์ทางจอดิจิตอล และ Science
News
O2. ในการทบทวนแผนกล 1. จัดทาโครงการ
จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา รองคณบดี
ยุทธ์ในรอบปีงบประมาณ
ทบทวนแผนกลยุทธ์
แผนกลยุ ท ธ์ จ ากผลการวิ เ คราะห์ วิ เ คราะห์ ฝ่ายบริหาร/
ถัดไปควรมีการวิเคราะห์จุด เพื่อวิเคราะห์ จุดแข็ง- SWOT Analysis ของคณะวิทยาศาสตร์ ”เพื่อ รองคณบดี
แข็ง – จุดอ่อน (SWOT
จุดอ่อนในภาพรวมของ พัฒนาแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขับเคลื่อ น ฝ่ายวางแผน
analysis) ในภาพรวมของ องค์กร
จากผลการวิเคราะห์ จุ ดแข็ ง จุ ดอ่ อ นโอกาส และวิจยั
องค์กรภายใต้การมีส่วนร่วม 2. จัดช่องทางการรับฟัง และอุ ป สรรค โดยเชื่อ มโยงกับ วิสัย ทัศน์ แ ละ
ของบุคลากรทุกคนด้วย
ข้อเสนอแนะจาก
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยตลอดจนเป็นการ
รวมทั้งวิเคราะห์ตาแหน่ง
บุคลากรเพื่อให้ทุกคนมี สร้างบรรยากาศการบริหารงานที่ก่อให้เกิดจาก
ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ส่วนร่วมในการ
การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร โดย
(Position analysis) เพื่อ
วิเคราะห์และนาข้อมูล ในการจั ด โครงการดั ง กล่ า วได้ เ ปิ ด โอกาสให้
นาไปใช้เป็นข้อมูล
มาใช้เพื่อการพัฒนา
เสนอความคิดเห็ นและร่ว มวิเคราะห์ ได้อย่าง
ประกอบการจัดทาแผนกล ยุทธศาสตร์ของคณะ
เต็มที่ โดยมีตังแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
ยุทธ์การกาหนดเป้าหมาย
ต่อไป
นิสิต เข้าร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ และ
และตัวชี้วัดให้มี
เมื่ อ ได้ ผ ลการวิ เ คราะห์ SWOT แล้ ว ก็ จั ด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ช่ อ งทางให้ บุ ค ลากรทุ ก ท่ า นสามารถเข้ า ถึ ง
ข้ อ มู ลและทาการประชาพิจารณ์ได้ ซึ่งข้ อ มูล
ทั้งหมดจะถูกรวบรวมเพื่อเสนอเข้าพิจารณาใน
ที่ ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ า ค ณ ะ
วิทยาศาสตร์ครั้งที่ 3/2559
W1. การวิเคราะห์ต้นทุนต่อ จัดหาพันธมิตรต่าง
คณะได้ดาเนินการวิคราะห์ข้อมูลต้นทุนต่อ
คณบดี/รอง
หน่วยในแต่ละหลักสูตรยัง สถาบันที่มีกระบวนการ หน่วยของหลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์ และ
คณบดีฝ่าย
ไม่มีการเปรียบเทียบกับ
จัดการด้านการเงินและ เปรียบเทียบกับต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตรใน วางแผนและ
หลักสูตรที่ใกล้เคียงกันใน
มีวิธีการในการคิด
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ วิจัย
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่มี
ต้นทุนต่อหน่วยที่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
บริบทคล้ายคลึงกัน
ใกล้เคียงกัน
ลาดกระบัง เพื่อนามาปรับปรุงการบริหาร
หลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ความคุ้มค่า
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ผลการดาเนินการ

ผู้จัดเก็บและ
รายงานข้อมูล
คุณธรรมนูญ
เหลาคม

งานแผนและ
นโยบาย
(คุณสัญญา พา
ลุน)

งานแผนและ
นโยบาย
(คุณสัญญา พา
ลุน)
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ส่วนที่ 2
ผลการดาเนินงานและผลการประเมิน
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ส่วนที่ 2
ผลการดาเนินงานและผลการประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี
ผู้กากับตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์
ปีการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์,
หัวหน้าภาควิชาทุกภาค
นางชลรดา สารทสมัย

ผู้รวบรวมข้อมูล

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่คณะ
รับผิดชอบ
เกณฑ์การประเมิน
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
สูตรการคานวณ
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
คะแนนที่ได้ =

จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ

หมายเหตุ :
หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้องนาคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคานวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงานผล
การรับรองตามระบบนั้น ๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน
ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรในช่วงเดือน
กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา จานวนรวม 29 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรี 14 หลักสูตร
ปริญญาโท 10 หลักสูตร และปริญญาเอก 5 หลักสูตร มีผลรวมเฉลี่ยของคะแนนประเมินเท่ากับ 3.46
ดังรายละเอียด คือ (SCI58_ สกอ1.1_1)
รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
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ภาควิชา
คณิตศาสตร์ (8 หลักสูตร)

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

กศ.บ. คณิตศาสตร์
กศ.ม. คณิตศาสตร์
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

คหกรรมศาสตร์ (1 หลักสูตร)
เคมี (5 หลักสูตร)

ชีววิทยา (7 หลักสูตร)

ฟิสิกส์ (6 หลักสูตร)

วิทยาศาสตร์ทั่วไป (2 หลักสูตร)

กศ.ด. คณิตศาสตร์
ปร.ด. คณิตศาสตร์
วท.บ.คหกรรมศาสตร์
วท.บ. เคมี
กศ.บ. เคมี
วท.ม. เคมี
กศ.ม. เคมี
ปร.ด. เคมีประยุกต์
วท.บ. ชีววิทยา
วท.บ. จุลชีววิทยา
กศ.บ. ชีววิทยา
กศ.ม.ชีววิทยา
วท.ม. ชีววิทยา
วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ
ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ
วท.บ. ฟิสิกส์
กศ.บ. ฟิสิกส์
วท.ม. ฟิสิกส์
กศ.ม. ฟิสิกส์
วท.ม. วัสดุศาสตร์
ปร.ด. ฟิสิกส์
วท.บ. อัญมณีและเครื่องประดับ

กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป
คะแนนเฉลี่ย (29 หลักสูตร)
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รหัสหลักสูตร
25450091100944
25450091100966
25450091100955
25540091103374
25550091104859
25560091103883
25480091108812
25480091108823
25450091101012
25450091100911
25540091103407
25520091107422
25550091104916
25480091100082
25450091100988
25450091100999
25540091103396
25550091104927
25520091107433
25480091108687
25480091108834
25450091100977
25540091103418
25520091107444
25550091104938
25530091100302
25490091109948
25500091109354
25540091103385

ผลการ
ประเมิน
2.74
2.88
3.85
3.58
3.21
3.7
3.06
3.86
3.69
3.36
3.68
3.54
3.6
3.3
3.94
3.63
3.91
3.64
2.65
3.37
3.4
3.37
3.12
3.17
3.14
3.81
2.95
4.22
3.86

ระดับ
คุณภาพ
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ดึ
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ปานกลาง
ดีมาก
ดี
3.46
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ตัวตั้ง
100.33

ผลการดาเนินงาน
ตัวหาร
29

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลดาเนินการ
3.01
3.46

ผลลัพธ์
3.46

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
3.46

คะแนนประเมินตนเอง
3.46

บรรลุเป้าหมาย


รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
SCI58_สกอ1.1_1
รายงานผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรประจาปีการศึกษา 2558
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ตัวบ่งชี้ สกอ.1.2

อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี
ผู้กากับตัวบ่งชี้
ผู้รวบรวมข้อมูล

ปัจจัยนาเข้า
ปีการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
นางวัลย์ลิกา สวัสดิ์นฤเดช, นางสาวพิมพ์ประภา บุญใช้

คาอธิบายตัวบ่งชี้
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสาคัญของคณะในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษา
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
เกณฑ์เฉพาะมหาวิทยาลัย กลุ่ม ค1
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร
จานวนอาจารย์
ระจาคณะที
่มคี ุณชวุาที
ฒิป่มริีวญุฒญาเอก
จานวนอาจารย์
ประจปาภาควิ
ชา/สาขาวิ
ิปริญญาเอก

X 100

จานวนอาจารย์
ประจาคณะทั
้งหมด
จานวนอาจารย์
ประจาภาควิ
ชา/สาขาวิ
ชาทั้งหมด
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
80
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หมายเหตุ :
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสาเร็จการศึกษา
ภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ สาหรับกรณี
ที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2. การนับจานวนอาจารย์ประจา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ ให้คานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจาที่ระบุในคาชี้แจงเกี่ยวกับ
การนับจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
3. การนับจานวนอาจารย์กรณีอาจารย์ไปดารงตาแหน่งผู้บริหารทุกระดับ (มหาวิทยาลัย/คณะ/
หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ)ให้นับผลงานและจานวนอาจารย์ในปีการศึกษานั้น ๆ ที่หน่วยงาน
ต้นสังกัด
4. การนั บ จ านวนอาจารย์ กรณี การช่ว ยราชการข้ามหน่ว ยงานที่จัด การเรียนการสอนหากเกิ น
9 เดือนให้นับผลงานและจานวนอาจารย์ในปีการศึกษานั้นๆที่หน่วยงานที่ช่วยราชการ
(หมายเหตุข้อ 3 และข้อ 4 อ้างอิงจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพ ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 23 มกราคม 2558 วาระที่ 4.3)
ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์มีบุคลากรสายวิชาการเป็นอาจารย์ประจา 145 คน และเป็น
อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ จานวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 148 คน โดยมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จานวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 83.78 (SCI58_1.2_1.1)
ผลการดาเนินงาน
ตัวหาร
148

ตัวตั้ง
124
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ร้อยละ 80

ผลดาเนินการ
83.78

รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
SCI58_1.2_1.1_ข้อมูลบุคลากร

ผลลัพธ์
83.78

คะแนนประเมินตนเอง

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
5

5

บรรลุเป้าหมาย


รายการเอกสารหลักฐาน
ตารางสรุปข้อมูลบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์
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ตัวบ่งชี้ สกอ.1.3

อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี
ผู้กากับตัวบ่งชี้
ผู้รวบรวมข้อมูล

ปัจจัยนาเข้า
ปีการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
นางวัลย์ลิกา สวัสดิ์นฤเดช, นางสาวพิมพ์ประภา บุญใช้

คาอธิบายตัวบ่งชี้
มหาวิทยาลัยถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ ดังนั้นคณะมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์
ทาการศึ กษาวิจั ยเพื่ อแสวงหาและพั ฒนาองค์ ความรู้ ในศาสตร์ สาขาวิชาต่ าง ๆ อย่างต่อเนื่ อง เพื่อนาไปใช้
ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อน
การปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
เกณฑ์เฉพาะมหาวิทยาลัย กลุ่ม ค1
ค่ า ร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจ าคณะที่ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์รวมกันที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร
านวนอาจารย์ปประจ
ระจาภาควิ
าคณะทีชา/สาขาวิ
่ดารงตาแหน่
จจานวนอาจารย์
ชาทีง่มทางวิ
ีวุฒิปชริาการ
ญญาเอก
จานวนอาจารย์
ระจาคณะทั
้งหมดชาทั้งหมด
จานวนอาจารย์
ประจปาภาควิ
ชา/สาขาวิ

X 100
X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
80
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หมายเหตุ :
1. การนับจานวนอาจารย์ประจา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ ให้คานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจาที่ระบุในคาชี้แจงเกี่ยวกับ
การนับจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
2. การนับจานวนอาจารย์กรณีอาจารย์ไปดารงตาแหน่งผู้บริหารทุกระดับ (มหาวิทยาลัย/คณะ/
หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ)ให้นับผลงานและจานวนอาจารย์ในปีการศึกษานั้น ๆ ที่หน่วยงาน
ต้นสังกัด
3. การนั บ จ านวนอาจารย์ กรณี การช่ว ยราชการข้ามหน่ว ยงานที่จัด การเรียนการสอนหากเกิ น
9 เดือนให้นับผลงานและจานวนอาจารย์ในปีการศึกษานั้นๆที่หน่วยงานที่ช่วยราชการ
(หมายเหตุข้อ 3 และข้อ 4 อ้างอิงจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพ ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 23 มกราคม 2558 วาระที่ 4.3)
ข้อมูลพื้นฐาน
ลาดับ
ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วย
วัด

ผลการ
ดาเนินงาน

1

จานวนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

คน

44

2

จานวนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์

คน

15

3

จานวนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตาแหน่งศาสตราจารย์

คน

3

4
5
6
7

รวมจานวนอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการทั้งหมด
คน
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
คน
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์) ในปีก่อนหน้าปีที่ ร้อยละ
ประเมิน
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วย
ร้อยละ
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์) ในปีที่ประเมิน
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36.11
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ผลการดาเนินงาน
ตัวหาร
148

ตัวตั้ง
62
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ร้อยละ 40

ผลดาเนินการ
ร้อยละ 41.89

รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
SCI58_1.2_1.1_ข้อมูลบุคลากร

ผลลัพธ์
ร้อยละ 41.89

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
2.62

คะแนนประเมิน
ตนเอง
2.62

บรรลุเป้าหมาย


รายการเอกสารหลักฐาน
ตารางสรุปข้อมูลบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
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ตัวบ่งชี้ สกอ.1.4

จานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา

ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี
ผู้กากับตัวบ่งชี้
ผู้รวบรวมข้อมูล

ปัจจัยนาเข้า
ปีการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย
นายสัญญา พาลุน, นางสาวปราณี ประสงค์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ปัจจัยสาคัญประการหนึ่งสาหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษาคือ สัดส่วนของนิสิตต่ออาจารย์
ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมทั้งมีความเชื่อมโยงไปสู่
การวางแผนต่าง ๆ เช่น การวางแผนอัตรากาลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณ ฑิต ดังนั้น คณะ
จึงควรมีจานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง ไม่เกินจานวนที่เหมาะสมกับ
สาขาวิชา
เกณฑ์การประเมิน
ในกรณีที่จานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานกาหนด เป็น
คะแนน 5
ในกรณีที่จานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้ คานวณหาค่า ความ
แตกต่างระหว่างจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจากับเกณฑ์มาตรฐาน และนาค่าความแตกต่างมา
พิจารณาดังนี้
ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่
ร้อยละ 20 กาหนดเป็นคะแนน 0
ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่
ร้อยละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้นามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ
สูตรการคานวณจานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า
1. ค านวณค่ า หน่ ว ยกิ ต นิ สิ ต (Student Credit Hours : SCH) ซึ่ ง ก็ คื อ ผลรวมของผลคู ณ ระหว่ า ง
จ านวนนิ สิ ต ที่ล งทะเบี ย นเรี ย นกับ จ านวนหน่วยกิตแต่ล ะรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา
รวบรวมหลังจากนิสิตลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกาหนดเวลาการเพิ่ม– ถอน) โดยมีสูตรการคานวณดังต่อไปนี้
SCH

= ∑nici

เมื่อ ni = จานวนนิสิตที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i

ci

= จานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i
2. คานวณค่า FTES โดยใช้สตู รคานวณดังนี้
Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี

จานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี(FTES) =
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จานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
การลงทะเบียนในระดับปริญญานั้น ๆ
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การปรับจานวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้มีการปรับค่าจานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าใน
ระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพื่อนามารวมคานวณหาสัดส่วนจานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์
ประจา
นิสิตเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

= FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา
= FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)
= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)

สัดส่วนจานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาแยกตามกลุ่มสาขา

1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ

สัดส่วนจานวนนิสิตเต็มเวลา
ต่ออาจารย์ประจา
8:1

- แพทยศาสตร์

4:1

- พยาบาลศาสตร์

6:1

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ

20 : 1

3. วิศวกรรมศาสตร์

20 : 1

4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

8:1

5. เกษตร ป่าไม้และประมง

20 : 1

6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์

25 : 1

7. นิติศาสตร์

50 : 1

8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

30 : 1

9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

8:1

10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์

25 : 1

กลุ่มสาขา
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สูตรการคานวณ
1. คานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร
สัดส่วนจานวนนิสติ เต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาที่เป็นจริง – สัดส่วนจานวนนิสิตเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน

X 100

สัดส่วนจานวนนิสติ เต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน

2. นาค่าร้อยละจากข้อ 1 มาคานวณคะแนน ดังนี้
2.1) ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน
2.2) ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน
2.3) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้นามาคิดคะแนนดังนี้
คะแนนที่ได้ =

5−

(ค่าร้อยละที่คานวณได้จาก 2.3)
4

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

24 – 25
X 100
25

= ร้อยละ -4 ได้คะแนน 5 คะแนน

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

32 – 25
X 100
25

= ร้อยละ 28 ได้คะแนน 0 คะแนน

จานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจานวนอาจารย์ประจา
ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์= 28
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =

28 – 25
X 100
25

= ร้อยละ 12

แปลงค่าความแตกต่างเป็นคะแนน เท่ากับ 20 – 12 = 8 ได้คะแนน = 8 X 5
10
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ผลการดาเนินงาน
คณะวิ ท ยาศาสตร์ มี ก ารวิ เ คราะห์ แ ผนอั ต ราก าลั ง และภาระงานของอาจารย์ ป ระจ าของคณะ
วิทยาศาสตร์ทุกปี การศึกษา เพื่อเป็ น การบริห ารจัดการด้านการเรียนการสอนให้ มีประสิ ทธิภ าพ รวมทั้ง
เชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายการผลิตบัณฑิตและจานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริงใน
สัดส่วนที่เหมาะสมกับสาขาวิชา ซึ่งในปีการศึกษา 2558 มีการนับอาจารย์ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2558 (ระหว่างเดือนสิงหาคม 2558 – กรกฎาคม 2559) รวมบุคลากรสายวิชาการได้
เท่ากับ 145 คน และรวมบุคลากรสายวิชาการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษจานวน 3 คน จานวนรวมเท่ากับ
148 คน (SCI58_สกอ1.4_1.1)
ในส่วนของจานวนนิสิตที่ลงทะเบียนจาแนกในแต่ละภาควิชาระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2558 ที่ลงทะเบียนเรียน หน่วยกิตนิสิต (SCH) และนิสิตเต็มเวลา (FTES) เท่ากับ 2,180.22
(SCI58_สกอ1.4_1.2) และจานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแต่ละภาควิชาระดับสูงกว่าปริญญาตรี ปีการศึกษา
2558 ปริญญาตรีเท่ากับ 303.33 (SCI58_สกอ1.4_1.3) ดังนั้นข้อมูลจานวนนิสิต คณะวิทยาศาสตร์เต็มเวลา
เทียบเท่า (Student Credit Hours : SCH) และ FTES รายละเอียดดังนี้
นิสิตเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)
คณะวิทยาศาสตร์
= 2180.22 + (2 x 151.67)
เท่ากับ 2,483.55
ทั้งนี้สัดส่วนจานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาแยกตามกลุ่มสาขา ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์จัดอยู่ใน
กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ ดังนั้นจึงมีสัดส่วนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาเท่ากับ 20 : 1
กลุ่มสาขา
สัดส่วนจานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
20 : 1
คณะวิทยาศาสตร์
16.78
1. คานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร
สัดส่วนจานวนนิสติ เต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาที่เป็นจริง – สัดส่วนจานวนนิสิตเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงาน

สัดส่วนจานวนนิสติ เต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน

คะแนนได้

(16.78 – 20)
20

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

X 100

เท่ากับ -16.10
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สรุปผลการคานวณค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนามาคิดเป็นร้อยละ ตามหลักสูตรของ
คณะวิทยาศาสตร์ได้เท่ากับ - 16.1 นาค่าร้อยละมาคานวณคะแนนซึ่ง ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0
คิดเป็น 5 คะแนน

ตัวตั้ง
2483.55
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
5

ผลการดาเนินงาน
ตัวหาร
148

ผลดาเนินการ
5

ผลลัพธ์
16.78

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
5

คะแนนประเมินตนเอง
5

บรรลุเป้าหมาย


รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
SCI58_สกอ1.4_1.1_ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
SCI58_สกอ1.4_1.2_ข้อมูล FTES ระดับปริญญาตรี

รายการเอกสารหลักฐาน
ข้อมูลอาจารย์ประจาที่เป็นจริง ประจาปีการศึกษา 2558
จานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน หน่วยกิตนิสิต (SCH)และ
นิสิตเต็มเวลา FTES ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558
SCI58_สกอ1.4_1.3_ข้อมูล FTES ระดับบัณฑิตศึกษา จานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน หน่วยกิตนิสิต (SCH)และ
นิสิตเต็มเวลา FTES ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
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ตัวบ่งชี้ สกอ.1.5

การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี

ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี
ผู้กากับตัวบ่งชี้

กระบวนการ
ปีการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต, รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,
หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์สุกัญญา หะยีสาและ, อาจารย์สุกัญญา อินทรภักดิ์, คุณธรรมนูญ เหลาคม,
ประธานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์

ผู้รวบรวมข้อมูล

คาอธิบายตัวบ่งชี้
คณะควรจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้นิสิตและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนิสิตเพื่อการดารงชีวิต
อย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การให้คาปรึกษาทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต
จั ดบริ การข้อมูลหน่ วยงานที่ให้ บริ การ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่ งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน
แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา ข้อมูล
ข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่จาเป็นแก่นิสิตและศิษย์เก่า โดยการให้บริการ
ทั้งหมดต้องให้ความสาคัญกับการบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง
เกณฑ์มาตรฐาน
1. จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นิสิตในคณะ
2. มีการให้ ข้อมูล ของหน่วยงานที่ให้ บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลั กสู ตร แหล่ งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นิสิต
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นิสิต
4. ประเมิน คุณภาพของการจั ด กิจ กรรมและการจัด บริ การในข้ อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ากว่ า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
5. น าผลการประเมิ น จากข้ อ 4 มาปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารและการให้ ข้ อ มู ล เพื่ อ ส่ ง ให้
ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนิสิต
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 – 4 ข้อ

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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ผลการดาเนินงาน
1. จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นิสิตในคณะ
คณะวิทยาศาสตร์มีการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการ และการใช้
ชีวิตแก่นิสิตในคณะวิทยาศาสตร์ 2 งาน ได้แก่ งานฝ่ายวิชาการและงานฝ่ายกิจการนิสิต (SCI58_สกอ1.5_1.1)
โดยงานฝ่ายวิชาการมีหน้าที่กากับดูแลและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการให้แก่นิสิต ภายใต้การดาเนินการของ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และงานฝ่ายกิจการนิสิต มีหน้าที่กากับดูแลและพัฒนาศักยภาพนิสิตรวมถึงการใช้ชีวิต
ของนิสิตในมหาวิทยาลัยภายใต้การดาเนินการของรองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
ในด้านวิชาการนั้น ฝ่ายวิชาการ มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการไว้อย่าง
ชัดเจนตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ระบุไว้ในคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ประจาปีการศึกษา 2558 (SCI58_สกอ
1.5_1.2) และแนวทางของคณะดังระบุไว้ในแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษาตามกรอบ TQF (SCI58_สกอ.
1.5_1.3) โดยทุกหลักสูตรและภาควิชาจะประสานและเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจาชั้นปีกับฝ่ายวิชาการ
เพื่อให้ มหาวิทยาลั ย จั ดทาคาสั่ งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิ ตระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2558
(SCI58_สกอ1.5_1.4) เพื่อรั บ ผิ ดชอบดูแลให้ คาปรึกษาด้านวิช าการแก่นิสิ ต ซึ่งมหาวิทยาลั ยได้จัดระบบ
ฐานข้อมูล SUPREME2004 (SCI58_สกอ1.5_1.5) ที่มีรายละเอียดของข้อมูล เกี่ยวกับประวัติส่ ว นตัวนิสิต
ตารางเรียน ผลการลงทะเบียน ผลการเรียน การตรวจสอบกิจกรรมที่เข้าร่วม โดยอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถ
ติดตามและดูแลความเป็นไปของนิสิตได้ตลอดเวลา นอกเหนือจากการติดต่อส่วนบุคคลผ่านช่องทางสื่อสาร
ต่ า งๆ นอกจากนั้ น ฝ่ า ยวิ ช าการยั ง จั ด ท า คู่ มื อ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2558
(SCI58_สกอ1.5_1.6) และมอบให้คณาจารย์ในฐานะผู้สอน และนิสิตชั้นปีที่ 1 ในฐานะผู้เรียนมีข้อมูลของ
หลักสูตรดัง มคอ.2 ที่แสดงรายละเอียดอย่างครบถ้วน อาทิเช่น โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษาคาอธิบาย
รายวิชาและรายละเอียดอื่น ๆ ที่จาเป็นของหลักสูตร เพื่อให้มีข้อมูลที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้นิสิตมีความพร้อมและรับ
การพัฒนาสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์ได้เมื่อสาเร็จการศึกษาส่วนฝ่าย
กิจการนิสิต มีหน้าที่ดูแลการจัดกิจกรรมของนิสิตในด้านต่าง ๆ เช่น กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา เป็นต้น โดยคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตที่
ประกอบด้วยคณาจารย์ที่เป็นตัวแทนจากภาควิชา เจ้าหน้าที่ นิสิตระดับปริญญาตรี (SCI58_สกอ1.5_1.7) ที่
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะวิทยาศาสตร์ อีกทั้ง ฝ่ายกิจการนิสิตยังจัดเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลให้คาปรึกษาในการใช้
ชีวิต ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมนอกหลักสูตร ทุนการศึกษาทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
เป็นต้น รวมทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศของคณะวิทยาศาสตร์ ในการ
ประชาสั มพัน ธ์กิจ กรรม/โครงการต่าง ๆ เพื่อให้ นิสิ ต และศิษย์เก่า ได้รับทราบข้อมูล และข่าวสารที่จาเป็น
ตลอดจนรับทราบความเคลื่อนไหวทั้งภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์
ในการบริการนิสิตระดับปริญญาตรีนั้น คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิต เพื่อให้ นิสิต
ทุกคนได้รับรู้ข้อมูลเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์ ข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการเรียน (เช่น การ
ลงทะเบียน การชาระค่าเทอม การแต่งกายที่ถูกต้อง กฎต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิสิตใหม่กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
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นิสิต และกิจกรรมภาคบังคับ) การใช้ชีวิตในคณะตลอดจนการสาเร็จการศึกษาตามแผนการเรียน (SCI58_สกอ
1.5_1.8)
นอกจากนี้งานฝ่ายวิชาการและงานฝ่ายกิจการนิสิตยังทางานประสานกับหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัย
อีก 2 หน่วยงาน ได้แก่ กองบริการการศึกษา เช่น การลงทะเบียน การจัดการเรียนการสอน การแจ้งจบ
การศึกษา เป็นต้น และกองกิจการนิสิต เช่น การศึกษาวิชาทหาร การกู้ยืมเพื่อการศึกษา การจัดหางาน การให้
ทุนการศึกษา การแนะแนวให้คาปรึกษา เป็นต้น
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นิสิต
มหาวิทยาลัยให้จัดให้มีหน่วยงานที่ให้บริการแก่นิสิต 2 หน่วยงาน ได้แก่
1. กองบริการการศึกษา ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน คู่มือการเรียนการสอน
การขอใบรับรองต่างๆ การลงทะเบียน การแจ้งจบการศึกษา แบบฟอร์ม ต่าง ๆ ของนิสิตในหลักสูตร ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย ปฏิทินการศึกษา ระบบสารสนเทศสาหรับนิสิต (SCI58_สกอ1.5_2.1)
2. กองกิจการนิสิต ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิต บริการและสวัสดิการนิสิต (เช่น ประกันอุบัติเหตุ
ราชการทหาร กองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา บริการจัดหางาน ทุนการศึกษา) ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ข้อบังคับ
ประกาศ คาสั่ง สาระความรู้และจิตวิทยา (SCI58_สกอ1.5_2.2)
คณะวิทยาศาสตร์มีหน่วยงานในการให้บริการแก่นิสิต 2 หน่วยงาน ได้แก่
1. งานฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน คู่มือการเรียน
การสอน การยื่นคาร้องเกี่ยวกับการลงทะเบียน (เช่นการเพิ่ม -ลดรายวิชา การถอนรายวิชา การพักการเรียน
การลาออก) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ปฏิทินการศึกษา ระบบสารสนเทศสาหรับนิสิต (SCI58_สกอ1.5_2.3)
2. งานฝ่ายกิจการนิสิต มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการและสวัสดิการนิสิ ต (เช่น การเรียก
สิ น ไหมทดแทนกรณี เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ การศึ ก ษาวิ ช าทหาร การกู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา การจั ด หางาน การให้
ทุนการศึกษาการแนะแนวให้คาปรึกษา แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา) (SCI58_สกอ1.5_2.4) การจัด
กิจ กรรมพิเศษนอกหลั กสู ตรแก่ นิ สิ ต โดยมีแผนกิจกรรม/โครงการฝ่ ายกิจการนิสิ ตและสโมสรนิสิ ต คณะ
วิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2558 (SCI58_สกอ1.5_2.5)
นอกจากนิสิตจะได้รับข้อมูลจากฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนิสิตโดยตรงแล้ว นิสิตยังสามารถรับทราบ
และค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ได้จากการประชาสัมพันธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ เฟสบุค
แฟนเพจ ดิจิตอลไซต์เนท (SCI58_สกอ1.5_2.6) และเฟสบุคของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ (SCI58_สกอ
1.5_2.7)
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3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นิสิต
คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดเตรียมแหล่งฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพและการประสานงานกับแหล่ง
ฝึกประสบการณ์เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมในการทางาน และมีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพที่ต้องทาเมื่อสาเร็จ
การศึกษาโดยระหว่างที่นิสิตฝึกประสบการณ์นั้นจะมีอาจารย์ติดตามและให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งประเมินผล
การฝึกประสบการณ์ของนิสิต (SCI58_สกอ1.5_3.1)
คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการเตรี ย มความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อส าเร็จการศึกษาให้ แก่นิสิต โดย
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ได้กาหนดให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งมีการจัด
โครงการสัมมนาก่อน ระหว่าง และหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อให้นิสิตแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
สอนและประสบการณ์ในโรงเรียน (SCI58_สกอ1.5_3.2) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ได้มีการ
กาหนดรายวิชาสหกิจศึกษา/ฝึกงานให้แก่นิสิตเพื่อให้นิสิตไปฝึกงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ
(SCI58_สกอ1.5_3.3) โดยหลั ก สู ต รจะได้ รั บ ผลการประเมิ น การฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ /การฝึ ก งาน
(SCI58_สกอ1.5_3.4)
นอกจากการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพแล้ว คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัด โครงการพัฒ นาศักยภาพนิสิ ต
โครงการย่อยที่ 1 แนะแนวการทางานและการศึกษาต่อ กิจกรรมย่อยที่ 1 : การเขียนจดหมายสมัครงาน
ประจ าปี การศึกษา 2558 ซึ่งจะมีการบรรยายเกี่ยวกับการกรอกเอกสารแนะนาตัว เองทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษในการสมัครงานอย่างไร เพื่อให้ผู้บริษัทสนใจรับ รวมถึงบุคลิกภาพที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์งาน
ด้วย และโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 โดยเชิญตัวแทนบริษัทจัดหางานมาบรรยายเกี่ยวกับการสมัคร
งานและการหางานทาให้แก่นิสิต เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงานอย่างมีคุณภาพ และให้คาแนะนาใน
การประกอบอาชี พ แก่ นิ สิ ต ก่ อ นจบการศึ ก ษา (SCI58_สกอ1.5_3.5) นอกจากนี้ ฝ่ า ยกิ จ การนิ สิ ต
คณะวิทยาศาสตร์ ได้เชิญตัวแทนบริษัทต่าง ๆ มารับสมัครงานให้กับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จะมีการสอบถาม
เกี่ยวกับวิชาเอกของนิสิต และแนะนาเกี่ยวกับอาชีพที่นิสิตสนใจ มีบริษัทให้นิสิตได้เลือกสมัครงาน พร้อมทั้งให้
กรอกเอกสารสมัครงานที่พร้อมนาไปยื่นสมัครงานตามบริษัทที่สนใจ และหากนิสิตส่งกรอกเอกสารไว้กับบริษัท
จัดหางาน ทางบริษัทจะมีการส่งเมลล์ให้กับนิสิตในกรณีที่มีตาแหน่งงานที่เหมาะสมกับนิสิต เพื่อให้นิสิตได้
เลือกสมัครตามความสนใจ (SCI58_สกอ1.5_3.6) และมีการให้ข้อมูลแก่นิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรมนัดพบ
แรงงานที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพื่อให้นิสิตได้พบสถานประกอบการณ์ และได้สมัครงาน กองกิจการนิสิตจะ
ประสานงานกับบริษัทจัดหางาน เพื่อมาสอนการกรอกเอกสารแนะนาตนเอง และบริษัทต่าง ๆ มาจัดบูธเพื่อให้
นิสิตได้เลือกรับสมัครงานที่ตรงกับสาขาของตนเอง (SCI58_สกอ1.5_3.7) นอกจากนี้ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ยังได้จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย “ชิมขนม ชมดอกไม้” ในการสอนทาขนมไทยแก่
นิสิต พร้อมทั้งแจกสูตรขนมไทยที่จัดขึ้นในโครงการด้วย (SCI58_สกอ1.5_3.8)
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4. ประเมินคุณภาพของการจัด กิจกรรมและการจัดบริ การในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ ต่ากว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดทาแบบสารวจในการประเมินคุณภาพของการ
จัดกิจกรรมและการจัดบริการของคณะวิทยาศาสตร์ โดยให้ค่าระดับความพึงพอใจจากากรตอบแบบสอบถาม
4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับ ความพึ ง พอใจมากที่สุ ด 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความพึ ง พอใจมาก
2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 1.00 –
1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด มาใช้ในการประเมินคุณภาพการให้บริการนิสิตระดับปริญญาตรี
จากการให้บริการ 3 ด้านได้แก่
1) การจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการ แนะแนวการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นิสิต มี
ค่าเฉลี่ย 3.78 คะแนน มีความพึงพอใจระดับมาก
2) การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นิสิต มีค่าเฉลี่ย 3.69 คะแนน มีความพึงพอใจระดับมาก
3) การจั ดกิจ กรรมเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่ อส าเร็จการศึกษาแก่นิสิ ต มี
ค่าเฉลี่ย 3.87คะแนน มีความพึงพอใจระดับมาก
เมื่อสรุปความพึงพอใจในภาพรวมต่อคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการของคณะวิทยาศาสตร์
อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเท่ากับ 3.77 คะแนน (SCI58_สกอ.1.5_4.1)
5. น าผลการประเมิน จากข้อ 4 มาปรั บปรุ งพัฒนาการให้บริ การและการให้ข้ อ มูล เพื่อส่ง ให้
ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนิสิต
จากผลการประเมิน การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้ง
เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2557 มีผลการประเมินความพึงพอใจของ
การจัดกิจกรรมและบริการในระดับปานกลาง (3.46 คะแนน) โดยมีข้อเสนอแนะว่าการประชาสัมพันธ์ไม่
เพียงพอ ในปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์จึงนาผลการประเมิน มาปรับปรุงเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลให้เข้าถึงนิสิตโดยตรงโดยตั้งกลุ่ม ไลน์ระหว่างรองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตกับ ผู้ประสานงาน
(หัวหน้านิสิตแต่ละสาขา (SCI58_สกอ.1.5_5.1)) และระหว่างรองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตกับตัวแทน
คณะกรรมการสโมสรนิสิต (SCI58_สกอ.1.5_5.2) ในการส่งข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลให้นิสิต (SCI58_สกอ.1.5_5.3) เพื่อเพิ่มการประชาสัมพันธ์ด้วยดิจิตอลไซต์เนท ทีต่ ิดตั้งบริเวณหน้าลิฟท์
อาคาร 10 อาคาร 15 และอาคาร 19 และโถงล่างอาคาร 19 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการกิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ (SCI58_สกอ.1.5_5.4)
ในปี การศึกษา 2558 ผลการประเมิน การให้ ข้ อมูล ของหน่ว ยงานที่ ให้ บริ การกิจ กรรมพิเ ศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นิสิตของคณะวิทยาศาสตร์มีผลการประเมินความพึงพอใจของ
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การจั ด กิ จ กรรมและบริ ก ารในระดั บ มาก (3.69 คะแนน) ซึ่ ง เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ก ารศึ ก ษา 2557 (SCI58_สกอ
1.5_5.1)
ในปีการศึกษา 2559 ฝ่ายกิจการนิสิต และฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จะมีการวางแผน
ร่วมกันเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิ เศษนอกหลักสูตร แหล่ง
งานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นิสิตเพิ่มมากขึ้น
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า
คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดตั้งชมรมวิทยาศาสตร์ มศว เพื่อรวบรวมข้อมูลศิษย์เก่าของคณะวิทยาศาสตร์
ได้แก่ ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อีเมลเป็นต้น เพื่อสามารถติดต่อกับศิษย์เก่าได้และหน้าเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มี
การให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า เช่นการประชุมวิชาการการสัมมนา
ความรู้ ใหม่ ๆ ข้อมูล แหล่ งทุน การศึกษาต่อในระดับที่สู งขึ้นทุนวิจัย การรับสมัครงาน ข่าวสารวิช าการที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา (SCI58_สกอ1.5_6.1) รวมทั้งมหาวิทยาลัยยังได้จัดทาจุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว
ส่งแก่ศิษย์เก่า (SCI58_สกอ1.5_6.2) นอกจากนี้แล้วคณะวิทยาศาสตร์ได้มีช่องทางให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง การให้บริการผ่านช่องทางเว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ เฟสบุ๊คคณะวิทยาศาสตร์
และเฟสบุ๊ คสโมสรนิ สิ ต คณะวิ ท ยาศาสตร์ และนาข้อคิ ดเห็ น ดัง กล่ าวไปใช้ ในการพัฒ นาปรั บปรุ ง บริ ก าร
(SCI58_สกอ1.5_6.3) อีกทั้งยังมีการตั้งกลุ่ม ไลน์ ศิษย์เก่า เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้ วย
(SCI58_สกอ1.5_6.4)
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลดาเนินการ
6 ข้อ
6 ข้อ
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
SCI58_สกอ1.5_1.1
SCI58_สกอ1.5_1.2
SCI58_สกอ1.5_1.3

SCI58_สกอ1.5_1.4
SCI58_สกอ1.5_1.5
SCI58_สกอ1.5_1.6

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
5 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย


รายการเอกสารหลักฐาน
แผนผังโครงสร้างงานคณะวิทยาศาสตร์
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน ประจาปีการศึกษา 2558
แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษาตามกรอบ TQF
http://science.swu.ac.th/Portals/22/Academic/
documents/2557/advisors2557.pdf
คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจาปีการศึกษา 2558
http://supreme.swu.ac.th/register/index.php
คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2558

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

42

รหัสเอกสาร
SCI58_สกอ1.5_1.7
SCI58_สกอ1.5_1.8
SCI58_สกอ1.5_2.1
SCI58_สกอ1.5_2.2
SCI58_สกอ1.5_2.3
SCI58_สกอ1.5_2.4
SCI58_สกอ1.5_2.5
SCI58_สกอ1.5_2.6
SCI58_สกอ1.5_3.1
SCI58_สกอ1.5_3.2
SCI58_สกอ1.5_3.3
SCI58_สกอ1.5_3.3
SCI58_สกอ1.5_3.5

SCI58_สกอ1.5_3.6
SCI58_สกอ1.5_3.7
SCI58_สกอ1.5_3.8
SCI58_สกอ1.5_4.1
SCI58_สกอ1.5_5.1
SCI58_สกอ.1.5_5.2
SCI58_สกอ.1.5_5.4
SCI58_สกอ.1.5_5.4
SCI58_สกอ.1.5_6.1
SCI58_สกอ.1.5_6.2
SCI58_สกอ.1.5_6.3
SCI58_สกอ.1.5_6.4

รายการเอกสารหลักฐาน
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต
รายงานโครงการปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์
หน้าเว็บของกองบริการการศึกษา
หน้าเว็บของกองกิจการนิสิต
หน้าเว็บคณะวิทยาศาสตร์ งานวิชาการ
เอกสารการบริการข้อมูลต่าง ๆ ให้นิสิต
แผนกิจกรรม/โครงการฝ่ายกิจการนิสิตและสโมสรนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2558
ข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
แบบประเมินนิเทศ และแบบประเมินฝึกงาน
เอกสารสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
ตัวอย่างรายวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา
เอกสารสัมมนานิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต โครการย่อยที่ 1 แนะแนวการทางานและการศึกษา
ต่อ กิจกรรมย่อยที่ 1 : การเขียนจดหมายสมัครงาน ประจาปีการศึกษา 2558
และโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา
2558
ใบเชิญบริษัท JOBDB มารับสมัครงาน
ประชาสัมพันธ์ job fair
โครงการชิมขนม ชมดอกไม้
สรุปผลการสารวจความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการนิสิตระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา 2558
กลุ่มไลน์นิสิต
กลุ่มไลน์สโมสรนิสิต
ตัวอย่างข่าวสารประชาสัมพันธ์
รูปภาพสถานที่ติดตั้งดิจิตอลไซต์เนท และตัวอย่างข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างจุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว
หน้าเว็บไซต์ศิษย์เก่าคณะ
ชื่อกลุ่มไลน์ศิษย์เก่า เช่น ประธาน55และอ.ญานิน SWU Math-ed#61
B.Ed.(Math)_54 และตัวอย่างการส่งข่าวสาร
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ตัวบ่งชี้ สกอ.1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี
ผู้กากับตัวบ่งชี้
ผู้รวบรวมข้อมูล

กระบวนการ
ปีการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต, รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,
หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์สุกัญญา หะยีสาและ, อาจารย์สุกัญญา อินทรภักดิ์, คุณธรรมนูญ เหลาคม,
ประธานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนิสิตต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนิสิต
หมายถึง กิจกรรมเสริ มหลักสูตรที่ดาเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนิสิต เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมี
โอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ
ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ที่คณะ มหาวิทยาลัย และสภา/องค์กรวิชาชีพได้กาหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และนาหลัก PDSA / PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใช้ในชีวิตประจาวันเป็น
การพัฒนาคุณภาพนิสิตอย่างยั่งยืน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในภาพรวมของคณะโดยให้นิสิตมีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
และการจัดกิจกรรม
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ให้ดาเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
1) คุณธรรม จริยธรรม
2) ความรู้
3) ทักษะทางปัญญา
4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นิสิต
4. ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ มีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนาผล
การประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
5. ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
6. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 – 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
1. จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในภาพรวมของคณะโดยให้นิสิตมีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนและการจัดกิจกรรม
ในปี ก ารศึ ก ษา 2558 คณะวิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ มี ก ารจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 5 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง มกราคม 2559)
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SCI58_สกอ1.6_1.1) โดยมีนิสิตเข้าร่วม
ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ในครั้งนี้ (SCI58_สกอ1.6_1.2) ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ได้ แต่งตั้ง
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต (SCI58_สกอ1.6_1.3) เพื่อจัดทา
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุก
ด้าน โดยปรากฏในแผนกิจกรรม/โครงการฝ่ายกิจการนิสิต ประจาปีการศึกษา 2558 (SCI58_สกอ1.6_1.4)
โดยนิสิตมีส่วนร่วมในการจัดทาแผน การปรับแผน และการจัดกิจกรรม (SCI58_สกอ1.6_1.5)
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ให้ดาเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
1)
2)
3)
4)
5)

คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการดาเนิน การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรม/โครงการ
พัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้านโดยปรากฏใน
แผนกิจกรรม/โครงการฝ่ายกิจการนิสิต ประจาปีการศึกษา 2558 (SCI58_สกอ1.6_2.1) ซึ่ง ในแผนการจัด
กิจกรรมดังกล่าวได้ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ ครบทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) คุณธรรม จริยธรรม
2) ความรู้ 3) ทักษะทางปั ญญา 4) ทักษะความสั มพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบ 5) ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
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ล
ลาดับ

โครงการและตัวอย่างกิกรรม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
5 ด้าน
1

2

3

4

5

1

โครงการปฐมนิเทศนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ (SCI58_สกอ1.6_2.2) โดยนิสิต  
จะได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบการลงทะเบียนของ มศว กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต
การแต่งกายให้ถูกต้อง การทาความเคารพ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่นิสิตใหม่ควรทราบ และ
มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างนิสิตใหม่กับอาจารย์ บุคลากร นิสิตรุ่นพี่ใน
คณะวิทยาศาสตร์



2

โครงการวั น สถาปนาคณะวิ ท ยาศาสตร์ (SCI58_สกอ1.6_2.3) โดยจั ด ให้ 
คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตร่วมกิจกรรมตักบาตร ทาบุญ เลี้ยงพระ



3

โ ค ร ง ก า ร พิ ธี ไ ห ว้ ค รู ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ (SCI58_ส ก อ 1.6_2.4)     
โดยนิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับพิธีไหว้ครู การคิด ออกแบบ และประดิษฐ์พานไหว้ครูจาก
เศษวัสดุเหลือใช้ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการสโมสร
นิสิตที่อุทิศตนทาประโยชน์ให้แก่คณะวิทยาศาสตร์ และมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตที่มีผล
การเรียนยอดเยี่ยม

4

โครงการนิสิตรักษ์สิ่งแวดล้อม (SCI58_สกอ1.6_2.5) โครงการย่อยเกี่ยวกับ     
การลดใช้พลังงาน นิสิตประชุม วางแผน สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลมาใช้
ในการจัดทาบอร์ดเกี่ยวกับการลดใช้พลังงาน (เช่น ประหยัดน้า ประหยัดไฟ แยกขยะ)
เพื่อรณรงค์ให้นิสิตประหยัดพลังงานและนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจาวัน
โครงการย่อย เกี่ยวกับจิตอาสาพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ นิสิตประชุม วางแผน
สารวจพื้นที่ของคณะวิทยาศาสตร์คิดกิจกรรมให้นิสติ ของคณะวิทยาศาสตร์ได้ร่วมกัน
พัฒนาคณะ

5

โครงการเข้ า ร่ ว ม SWU OPEN HOUSE คณะวิ ท ยาศาสตร์ (SCI58_สกอ     
1.6_2.6) โดยนิสิตจะมีส่วนร่วมในการวางแผน เตรียมงาน ออกแบบกิจกรรม และจัด
กิจกรรม เพื่อให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ และประชาสัม พัน ธ์หลักสูตรต่า ง ๆ ในคณะ
วิทยาศาสตร์แก่นักเรียนที่มาเข้ามาร่วมกิจกรรม

6

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ : โครงการย่อยที่ 2 โครงการ     
นิสิตวิทยาฯ จิตอาสาร่วมใจ รับใช้สังคม (SCI58_สกอ1.6_2.7) โดยนิสิตคิด วางแผน
สารวจ ออกแบบกิจกรรม ในการให้ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกิจกรรมฐานแก่นิสิต จัดกิจกรรมจิตอาสาให้โรงเรียน ให้
ความรู้เกี่ยวกับน้ายาล้างจานแก่ ชุมชน เรียนรู้อาชีพการทอเสื่อของชุมชนในจังหวัด
สระแก้ว
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ล
ลาดับ

โครงการและตัวอย่างกิกรรม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
5 ด้าน
1

7

2

3

โครงการส่งเสริมสุขภาพคณะวิทยาศาสตร์ (SCI58_สกอ1.6_2.8) โดยนิสิตได้ 
สืบค้นข้อมูลเพื่อนามาออกแบบการแสดงของผู้นาเชียร์และแสตนเชียร์ การแข่งขันกีฬา
ในการแข่งขันกีฬาภายในคณะและต่างมหาวิทยาลัย

4

5

 

ในปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์ได้ดาเนินการบ่มเพาะนิสิตตามสมรรถนะเฉพาะ/ค่ านิยม
( Core value) SCI ซึ่ ง ห ม า ย ถึ ง Scientific Excellence, Corporate and Social Responsibility,
International Recognition เพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิตที่ต้องได้รับการพัฒนาคนสู่ความเป็นมืออาชีพตาม
บริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงด้วยการให้ความรู้ทางวิชาการ ควบคู่กับการเสริมสร้างความสามารถและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่พึงมีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
ดังมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติที่ปรากฏใน มคอ 2 ของ
หลักสูตร ฝ่ายวิชาการได้ดาเนินโครงการที่พัฒนาศักยภาพทางวิชาการให้แก่นิสิตในรูปแบบของกิจกรรมเสริม
หลักสูตร จานวน 5 โครงการคือ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
5 ด้าน
ลาดับ
โครงการและตัวอย่างกิกรรม
1 2 3 4 5
1

โครงการปรั บ พื้ น ฐานวิ ท ย์ - คณิ ต -อั ง กฤษ-ส าหรั บ นิ สิ ต ใหม่ ปี
การศึกษา 2558 วันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2558 ณ ห้องเรียน 19-501, 502
และ 503 อาคาร 19 คณะวิ ท ยาศาสตร์ (SAR58_1.6_2.9) โดยเน้ น การ
อบรมเพื่อปรับพื้นฐานความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
คณิ ต ศาสตร์ และภาษาอั ง กฤษส าหรั บ นิ สิ ต ใหม่ ชั้ น ปี ที่ 1 ของคณะ
วิทยาศาสตร์เพื่อเสริมความรู้ให้นิสิตด้วยพื้นฐานทางวิชาการที่เพียงพอต่อ
การเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์

2

โครงการพั ฒ นาสมรรถนะเฉพาะของนิ สิ ต คณะวิ ท ยาศาสตร์ ปี     
การศึกษา 2558 (SAR58_1.6_2.10)
- กิจ กรรมที่ 1 การพัฒ นานิสิ ตในบริบทประชาคมอาเซียน :
Let's go ASEAN ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้อง 19-401/1 อาคาร
19 คณะวิทยาศาสตร์
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ลาดับ

3

4

โครงการและตัวอย่างกิกรรม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
5 ด้าน
1 2 3 4 5

- กิจกรรมที่ 2 เทคนิคการนาเสนอผลงานให้เลอค่า : Tips and
Techniques ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 ณ ห้อง 19-701 อาคาร 19 คณะ
วิทยาศาสตร์
- กิจกรรมที่ 3 การสอนวิทยาศาสตร์ในยุคดิจิติล ในวันพุธที่ 9
มีนาคม 2559 ณ ห้อง 19-401/1 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
- กิ จ กรรมที่ 4 รู้ และอยู่ อย่ างเท่ าทั นกั บ ICT : Social Media
Awareness ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 ณ ห้อง 19-401/1 อาคาร 19 คณะ
วิทยาศาสตร์
ที่มุ่งหวังในการพัฒนาความสามารถตามสมรรถนะเฉพาะ SCI
และเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมและยุคสมัย
ด้วยทักษะ 3R x 7C และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์นิสิตทุนเรียน     
ดี การฝึ ก อบรมเพื่ อ เพิ่ ม พู น ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
คณิตศาสตร์ การเรียนรู้ธรรมชาติ และรากฐานวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 22 –
25 ธั น วาคม 2558 ณ พุ หวาย ฮิ ลล์ รี สอร์ ต อ าเภอชะอ า จั งหวั ดเพชรบุ รี
(SAR58_1.6_2.11) ที่มีจุดประสงค์หลักในการสร้างเสริมประสบการณ์นอก
ห้ องเรี ย น และพัฒ นาทักษะด้านวิช าการและวิจัยให้ แก่นิสิ ตทุนเรียนดีใน
ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา
โครงการต้นกล้าวิทยาศาสตร์ :โครงการอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ     
นอกสถานที่เพื่อการเรียนรู้ ทางวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 1 “Slow life”ระหว่าง
วั น ที่ 4–5 กั น ยายน 2558 ณ ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาเขาหิ น ซ้ อ น อั น
เนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดฉะเชิงเทรา และ รุ่นที่ 2 “Let’s Save the
Sea” ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2559 ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติเกาะ
และทะเลไทย อาเภอสัตหีบ จังหวั ดชลบุรี (SAR58_1.6_2.12) ที่เปิดโอกาส
ให้นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่มีคุณสมบัติตามแนวคิดต้นกล้าวิทยาศาสตร์คือ
เป็นนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี มีคุณสมบัติ
ผ่านการคัดเลือกให้ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียนพร้อมกับปลูกฝัง
ความมีจิตอาสาในการบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
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ลาดับ
5

โครงการและตัวอย่างกิกรรม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
5 ด้าน
1 2 3 4 5

โครงการแสดงผลงานของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 : SCI     
Fair : Senior Project Presentation ปีการศึกษา 2558 วันที่ 22 เมษายน
2559 ณ อาคารนวั ต กรรม ศ.ดร.สาโรช บั ว ศรี (SAR58_1.6_2.13) ที่ มี
เป้ าหมายเพื่อเผยแพร่ กิจ กรรมและผลงานทางวิช าการของนิสิ ตชั้นปีที่ 4
จานวน 14 หลักสูตร และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านวิชาการและวิจัย
ผ่านผลงานทางวิชาการ เพื่อสร้างผลิตผลที่เป็นบัณฑิตผู้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์

นอกจากนั้นคณะได้จัดสรรทุนการศึกษาโครงการทุนดี -Science ประจาปีการศึกษา 2558 (รุ่น 2)
คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2557 จานวน 14 ทุน เพื่อมอบให้เป็นขวัญและ
กาลังใจในรูปแบบทุนการศึกษาสาหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 ที่มีผลการเรียนโดดเด่นและมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ประกาศให้ทุน จานวน 1 คนต่อหลักสูตร โดยในปีการศึกษา 2558 มีนิสิตผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนจานวน
12 ทุน (SAR58_1.6_2.14)
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นิสิต
คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัด โครงการสัมมนาสโมสรนิสิ ต คณะวิทยาศาสตร์ โดยอาจารย์และ
คณะกรรมการสโมสรนิ สิ ต ปี ก ารศึ ก ษา 2558 ได้ ใ ห้ ค วามรู้ เ รื่ อ งการประกั น คุ ณ ภาพที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับนิสิ ต
หลั กการเขีย นโครงการ และงานด้านประกันคุณภาพที่เกี่ ยวข้องกับนิสิ ต แก่คณะกรรมการสโมสรนิสิ ต ปี
การศึกษา 2559 และตัวแทนนิสิตชั้นปีที่ 1 (SCI58_สกอ1.6_3.1)
4. ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ มีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
และนาผล การประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
กิ จ กรรม/โครงการพั ฒ นานิสิ ตคณะวิท ยาศาสตร์ ที่ ด าเนิ นการมี ผ ลประเมิ น ความส าเร็จ
มากกว่า 3.51 คะแนน ยกตัวอย่างเช่น โครงการนิสิตรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามนโยบายคณะวิทยาศาสตร์ในการลด
ใช้พลังงาน ประดิษฐ์พานไหว้ครูจากวัสดุเหลือใช้ โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ปรับระยะเวลาให้เร็วขึ้ น
โครงการไหว้ครู ปรับลดจานวนผู้เข้าร่วมโครงการ โครงการปัจฉิมนิเทศ ลดเวลาและปรับกิจกรรมของสโมสร
นิสิต จากการบายศรีสู่ขวัญ เป็นการร้องเพลงให้พี่ เพื่อกระชับเวลา (SCI58_สกอ1.6_4.1) เพื่อนาผลการ
ประเมินมาพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัด กิจกรรม/โครงการ และจัดทารายงานผลการ
ดาเนินกิจกรรม/โครงการต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ (SCI58_สกอ1.6_4.2)
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5. ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
คณะกรรมการฝ่ ายกิจ การนิ สิ ต คณะวิทยาศาสตร์ได้ ร่ว มกันประชุมเพื่ อ ประเมินความส าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต บรรลุผลทุกโครงการ แต่การดาเนินการ
ตามแผนพั ฒ นาศั ก ยภาพนิ สิ ต ไม่ ไ ด้ จั ด ท าเป็ น โครงการ จึ ง ควรมี ก ารปรั บ แผนพั ฒ นาศั ก ยภาพนิ สิ ต ในปี
การศึกษา 2559 (SCI58_สกอ1.6_5.1) และนาผลการประเมินเสนอต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
(SCI58_สกอ1.6_5.2)
6. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต
จากการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต
ของคณะวิทยาศาสตร์ พบว่าทุกกิจกรรม/โครงการได้ดาเนินการตามแผนและบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่
ก าหนดไว้ อย่ า งไรก็ ต าม ฝ่ า ยกิ จ การนิ สิ ต ได้ มีก ารประชุม ร่ว มกั น เพื่ อ ปรับ ปรุง แผนหรือ ปรับ ปรุ ง การจัด
กิจกรรม/โครงการฝ่ายกิจการนิสิต ที่ประชุมมีมติว่า ในปีการศึกษา 2559 ฝ่ายกิจการนิสิต จะมีการติดตามเป็น
รอบทุก 3 เดือน (SCI58_สกอ1.6_6.1) และมีการปรับปรุงการจัดกิ จกรรม/โครงการตามข้อเสนอแนะของ
นิสิต เช่น ในปีการศึกษา 2559 โครงการปฐมนิเทศ ควรเพิ่มการประเมินการบรรยายการประเมินโครงการโดย
ใช้ระบบ E-survey ในหัวข้อ การใช้เทคโนโลยี โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต โครงการย่อยที่ 2 โครงการนิสิต
วิทยาฯ จิตอาสาร่วมใจ รับใช้สังคม ควรมี การดาเนินการในจังหวัดสระแก้วต่อไป โครงการปัจฉิมนิเทศ ควร
ปรับปรุงกระชับเวลาการดาเนินการ ติดแผนผังที่นั่งของแต่ละสาขา ส่วนแผนพัฒนาศักยภาพนิสิต ควรปรับ
การดาเนินการในปีการศึกษาถัดไป เป็นต้น
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลดาเนินการ
6 ข้อ
6 ข้อ
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
SCI58_สกอ1.6_1.1
SCI58_สกอ1.6_1.2
SCI58_สกอ1.6_1.3
SCI58_สกอ1.6_1.4
SCI58_สกอ1.6_1.5
SCI58_สกอ1.6_2.1

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
5 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย


รายการเอกสารหลักฐาน
แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง มกราคม
2559)
ภาพถ่ายนิสิตที่เข้าร่วมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต
แผนกิจกรรม/โครงการฝ่ายกิจการนิสิต ประจาปีการศึกษา 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต
แผนกิจกรรม/โครงการฝ่ายกิจการนิสิต ประจาปีการศึกษา 2558
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รหัสเอกสาร
SCI58_สกอ1.6_2.2
SCI58_สกอ1.6_2.3
SCI58_สกอ1.6_2.4
SCI58_สกอ1.6_2.5
SCI58_สกอ1.6_2.6
SCI58_สกอ1.6_2.7
SCI58_สกอ1.6_2.8
SCI58_สกอ1.6_2.9
SCI58_สกอ1.6_2.10
SCI58_สกอ1.6_2.11

SCI58_สกอ1.6_2.12

SCI58_สกอ1.6_2.13
SCI58_สกอ1.6_2.14
SCI58_สกอ1.6_3.1
SCI58_สกอ1.6_4.1
SCI58_สกอ1.6_4.2
SCI58_สกอ1.6_5.1
SCI58_สกอ1.6_5.2
SCI58_สกอ1.6_6.1

รายการเอกสารหลักฐาน
โครงการปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์
โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์
โครงการพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์
โครงการนิสิตรักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการเข้าร่วม SWU OPEN HOUSE
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะวิทยาศาสตร์: โครงการย่อยที่ 2 โครงการนิสิต
วิทยาฯ จิตอาสาร่วมใจ รับใช้สังคม ประจาปีการศึกษา 2558
โครงการส่งเสริมสุขภาพคณะวิทยาศาสตร์
รายงานผลการดาเนินงานโครงการปรับพื้นฐานวิทย์-คณิต-อังกฤษ-สาหรับนิสิตใหม่
ปีการศึกษา 2558
รายงานผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะของนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
รายงานผลการดาเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์
นิสิตทุนเรียนดี การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ การเรียนรู้ธรรมชาติ และรากฐานวัฒนธรรม
รายงานผลการดาเนินงานโครงการต้นกล้าวิทยาศาสตร์ :โครงการอบรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการนอกสถานที่เพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 1 “Slow life” และ
รุ่นที่ 2 “Let’s Save the Sea”
รายงานผลการดาเนินงานโครงการแสดงผลงานของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2
: SCI Fair : Senior Project Presentation ปีการศึกษา 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาโครงการทุนดี-Science
ประจาปีการศึกษา 2558 (รุ่น 2) คณะวิทยาศาสตร์
รายงานสรุปโครงการสัมมนาสโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์
รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ และ
ครั้งที่ 2/2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 10
กรกฎาคม 2558 (เพื่อประเมินผล)
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 (เพื่อขอข้อเสนอแนะ)
รายงานการประชุมเพื่อปรับแผนการดาเนินการ
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ สกอ.2.1

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี
ผู้กากับตัวบ่งชี้
ผู้รวบรวมข้อมูล

กระบวนการ
ปีการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย, หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์, หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณีกานต์ น้าสอาด, อาจารย์วิศรุตตา อัตถากร, อาจารย์สุกญ
ั ญา อินทรภักดิ,์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ละลอกน้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยกร นิตยพัฒน์,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมวัฒน์ วงศ์วาณิช, นางสาวนพวรรณ หงษ์ทอง, นางสาวปราณี ประสงค์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
คณะต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการดาเนินงาน
ที่ เ ป็ น ระบบและมี ก ลไกส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ครบถ้ ว น เพื่ อ ให้ ส ามารถด าเนิ น การได้ ต ามแผนที่ ก าหนดไว้
ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของคณะให้กับบุคลากร
ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จาเป็น ซึ่งรวมถึง ทรัพยากรบุคคล
ทรั พยากรการเงิน เครื่ องมืออุปกรณ์ที่เกี่ ยวข้ องต่าง ๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและกาลั งใจแก่นั กวิ จั ย
อย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในประเด็นต่อไปนี้
- ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารหรื อ ห้ อ งปฏิ บั ติ ง านสร้ า งสรรค์ หรื อ หน่ ว ยวิ จั ย หรื อ ศู น ย์ เ ครื่ อ งมื อ
หรือศูนย์ให้คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- สิ่ ง อ านวยความสะดวกหรื อ การรั ก ษาความปลอดภั ย ในการวิ จั ย หรื อ การผลิ ต งาน
สร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
- กิจ กรรมวิช าการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ
การจั ดแสดงงานสร้ างสรรค์ การจัดให้ มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์
รับเชิญ (visiting professor)
3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
4. จัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุ ม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

52

6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 – 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
คณะวิทยาศาสตร์มีระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการเผยแพร่งานวิจัย เช่นการจัดทาวารสารวิทยาศาสตร์
มศว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการจัดทาระบบ SWU eJournals System เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยผ่านทางเว็บไซต์http://ejournals.swu.ac.th/index.php/ssj
(SCI58_สกอ2.1_1.1)
และคณะวิทยาศาสตร์มีการนาระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อบริหารงานวิจัยในหลายๆด้าน โดยใน
เว็บไซต์ของคณะมีพื้นที่จัดสรรสาหรับงานฝ่ายวิจัยโดยเฉพาะ เพื่อรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานวิจัยประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์คณะ http://science.swu.ac.th (SCI58_สกอ2.1_1.2) ซึง่
ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
แผนการดาเนินงานวิจัย และคู่มืองานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งรวบรวมหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
ข้อมูลห้องปฏิบัติการต่างๆในคณะวิทยาศาสตร์
ข้อมูลทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ข้อมูลบทคัดย่องานวิจัยและปัญหาพิเศษ
ข้อมูลประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแหล่งทุนวิจัย
รายละเอียดเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา
เว็บลิงค์ไปยังแหล่งทุนวิจัยต่างๆ
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
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2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในประเด็นต่อไปนี้
2.1ห้องปฏิบัติ การหรื อห้องปฏิบัติงานสร้ า งสรรค์ หรื อหน่วยวิจัย หรื อศูน ย์เ ครื่ องมือ
หรือศูนย์ให้คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
คณะวิทยาศาสตร์มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายและเหมาะสมกับงานวิจัย
แต่ ล ะประเภท มี คุ ณ ภาพและได้ ม าตรฐาน คณะวิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ จั ด รวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร และเครื่ อ งมื อ ต่ า งๆของคณะวิ ท ยาศาสตร์ ไ ว้ ใ นเว็ บ ไซต์ ค ณะวิ ท ยาศาสตร์
http://science.swu.ac.th (SCI58_สกอ2.1_2.1.1) เพื่อให้นักวิจัยได้รับทราบข้อมูล เอื้อต่อ การใช้
เครื่ องมือวิทยาศาสตร์ ร่ วมกัน ในระดับภาควิช า และในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 นี้ มีการจัดสรร
งบประมาณจานวน 3.5 ล้านบาทเพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการที่อาคาร 15
2.2 ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
คณะวิทยาศาสตร์มีแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ ได้แก่ หนังสือและวารสารทั้งในรูปของเอกสาร
(hard copy) และ e-book โดยจากการสารวจของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒ
พบว่ามี ห นั งสื อ และต าราที่ เ กี่ย วข้ อ งทางด้ านวิ ทยาศาสตร์ จานวน 152,064 เล่ ม (SCI58_สกอ
2.1_2.2.1) นอกจากนี้ ค ณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรสามารถเข้ า ถึ ง ฐานข้ อ มู ล ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ จ าก
ฐานข้อมูล เช่น Science Direct หรือ SCOPUS เป็นต้น
2.3 สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน
สร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
คณะวิทยาศาสตร์ มีระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย โดยมีถังดับเพลิงตู้น้า
ดับเพลิง อย่างเพียงพอตามชั้นที่มีห้องปฏิบัติการในอาคารเรียนต่าง ๆ ของคณะ นอกจากนี้ในอาคาร
19 ยังมีระบบฉีดน้ าในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ มีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และมี
สัญญาณเตือนภัยในทุกชั้น
คณะวิทยาศาสตร์ได้ดาเนินการติดตามและแก้ไขเสถียรภาพของระบบสาธารณูปโภค และ
เพิ่มเติมสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนประจาปีการศึกษา 2558 ดังนี้
เสถียรภาพของระบบสาธารณูปโภค
 ติดตั้งเครื่องสูบน้าอาคาร 19 จานวน 2 เครื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดึงน้าขึ้น
กักเก็บ บนแท็งก์น้าอาคาร 19 ชั้นดาดฟ้า (ชั้น 23) ช่ว ยลดการทางานของ
เครื่องสูบน้าที่มีอยู่เดิมซึ่งมีประสิทธิภาพการทางานที่ลดน้อยลง (SCI58_สกอ
2.1_2.3.1) โดยเครื่องดังกล่าวนี้สลับการใช้งานในกรณีที่มีเครื่องใดเครื่องหนึ่ง
เสีย
 ติ ด ตั้ ง ระบบไฟส ารองในชั้ น 9 11 12 และ 17 ในอาคาร 19 (SCI58_สกอ
2.1_2.3.2)
 ในปีงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2560 ได้มีการตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อ เครื่อง
กาเนิดไฟฟ้าประกอบสาเร็จรูปพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในอาคาร 10 เพื่อบรรเทา
ปัญหาไฟฟ้าที่ขาดความเสถียรภาพและดับบ่อย
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ความปลอดภัย ในคณะวิทยาศาสตร์
 มีการจั ดโครงการป้องกัน อัคคี ภัยและอพยพหนีไฟ และมีการบรรยายเรื่อง
ความปลอดภัยในอาคารสูง การสาธิตและฝึกปฏิบัติการดับเพลิงประเภทต่างๆ
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 (SCI58_สกอ2.1_2.3.3)
 ในคณะวิทยาศาสตร์ได้ ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบอินฟาเรด ที่
อาคาร 15 บริเวณทางเดินชั้น 1 ถึง ชั้น 10 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสาหรับ
นักวิจัยที่ต้องทางานที่ห้องแลบในอาคาร 15 อีกด้วย (SCI58_สกอ2.1_2.3.4)
 ติ ด ตั้ ง ตู้ ไ ฟปั๊ ม (Fire pump) เพื่ อ ใช้ ค วบคุ ม ระบบดั บ เพลิ ง ในอาคาร 19
(SCI58_สกอ2.1_2.3.5)
 มีการจัดโครงการอบรมเรื่อง การจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ โดยมีการ
บรรยายเรื่ อ ง “การจั ด การของเสี ย ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร” และ “การคั ด แยก
สารเคมีและของเสียในห้องปฏิบัติการเพื่อส่งทาลาย” ให้กับคณาจารย์ในคณะ
วิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการ และ นิสิตเมื่อ วันที่ 29 มิถุนายน
2559 (SCI58_สกอ2.1_2.3.6)
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
 คณะวิทยาศาสตร์ยังมีระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เช่น การจัดทา
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสานักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการจัดทาระบบ SWU e-Journals System
เพื่อเป็นเครื่องมือในการดาเนินกิจกรรมการจัดทาวารสาร อาทิ การส่ง
บทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์
มศว โดยระบบ SWU e-Journals System จะเป็นเครื่องมือที่มีส่วนช่วยลด
ขั้นตอนการทางานของกองบรรณาธิการ และผู้นิพนธ์บทความทั้งที่เป็น
บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถส่งบทความผ่านระบบ
ดังกล่าวได้จากทั่วทุกแห่งผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ระบบยังเป็นสื่อ
ช่องทางในการเผยแพร่บทความวิจัยและวิชาการที่ตีพิมพ์แล้วได้อย่าง
แพร่หลาย โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงบทความที่ได้ลงตีพิมพ์ออนไลน์ผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ http://ejournals.swu.ac.th/index.php/ssj
(SCI57_สกอ2.1_2.3.7)

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

55

2.4 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ
การจั ด แสดงงานสร้ า งสรรค์ การจั ด ให้ มี ศ าสตราจารย์ อ าคั น ตุ ก ะหรื อ ศาสตราจารย์
รับเชิญ (visiting professor)
คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดังนี้
2.4.1 มี ก ารจั ด โครงการเพื่ อ ให้ นิ สิ ต ได้ น าเสนอโครงงานหรื อ ปั ญ หาพิ เ ศษโดยมี ก ารจัด
โครงการนาเสนอผลงานของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2558 ซึ่งในงานดังกล่าวจัดให้
มีการแสดงผลงานวิจัย ของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ แบบบรรยายและโปสเตอร์ ในวันที่ 22เมษายน
2559 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริม ให้ นิ สิ ต ได้บู รณาการความรู้สู่ ก ารปฏิบั ติ ให้ เกิ ด องค์ ความรู้
ใหม่ และส่งเสริมให้นิสิตนาเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้นิสิตได้ใช้ทักษะกระ
บวนการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการสื่อสาร (Language) ในการสื่อสารผลงานของตนเองเพื่อ
ถ่ายทอดข้อมูล/ความรู้ (Teaching) และใช้ไอซีที (Information Communication Technology)
ในการจัดการการนาเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามอัตตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
นอกจากนี้ในโครงการฯ ดังกล่าว มี การจัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง วิทย์คิดนอกกรอบ
โดย อาจวรงค์ จันทมาศ เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การ
มหาชน) แฟนพันธุ์แท้นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก (SCI58_สกอ2.1_2.4.1)
2.4.2 โครงการส่งเสริมบรรยากาศการวิจัยและการจัดความรู้ด้านการวิจัยเรื่อง “How to
give a presentation for a conference” ซึ่ ง ไ ด้ รั บ เ กี ย ร ติ จ า ก Dr. Gregory Heness จ า ก
University of Technology Sydney มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการนาเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา
เพื่อเป็นการส่งเสริมบรรยากาศทางการวิจัย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการเสวนาเล่าสู่กันฟัง
เพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์ และนิสิตได้มีการตื่นตัว ด้านพัฒนาทักษะในการสื่อสาร และ การผลิตและ
นาเสนอผลงานวิจัย นาไปสู่การพัฒนาตนเองเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ การศึกษาต่อ และอื่น ๆ อัน
จะเป็นประโยชน์ในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป นอกจากนี้ยังได้จัดทาแนวปฏิบัติที่ดี เผยแพร่ ในหลาย
ช่องทางให้คณาจารย์และนิสิตได้นาไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย (SCI58_สกอ2.1_2.4.2)
2.4.3 โครงการส่งเสริมบรรยากาศการวิจัย ครั้งที่ 1การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้
ระบบบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (URMS)” ระบบบริหารจัดการงานวิจัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ (URMS) เป็นระบบสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการ
บริหารงานวิจัยและประกอบการพิจารณาอนุมัติการดาเนินงานโครงการวิจัย เพื่อเป็นการจัดการและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ที่ทาวิจัยสามารถใช้ระบบ URMS ในกระบวนการ
งานวิจัยได้อย่างมีประสิท ธิภาพ และเป็นการจัดการระบบและกลไกในการบริหารงานวิจัยของคณะ
วิ ท ยาศาสตร์ ใ ห้ เ ป็ น ประสิ ท ธิ์ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น ด้ ว ยการน าระบบและสารสนเทศมาใช้ (SCI58_สกอ
2.1_2.4.3)
2.4.4 โครงการส่งเสริมบรรยากาศทางการวิจัย เรื่อง การใช้จุลินทรีย์เพื่อการผลิตวัสดุที่เป็น
มิ ต ร ต่ อ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม Beyond Nature : Engineering Microbial Factories for Sustainable
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Chemicals" โ ด ย Asst.Professor Kechen Zhang จ า ก University of Minnesota ป ร ะ เ ท ศ
สหรัฐอเมริกา (SCI58_สกอ2.1_2.4.4)
2.4.5 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เรื่อง เสวนา “คลื่นโน้มถ่วง : เบิกอนาคตมวล
มนุษยชาติ” จัดขึ้นเมื่อ 15 มีนาคม 2559 โดยมีจุดประสงค์ เพื่อเผยแพรงานวิจัยสาคัญทางฟสิกสที่ส
งผลกระทบต่อวงการวิทยาศาสตรและสังคมในปจจุบัน เพื่อเปนแรงขับเคลื่อนความสาคัญตอการสราง
งานวิจัยวิทยาศาสตรพื้นฐานและเพื่อเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการในคณะวิทยาศาสตร โดยได้รับ
เกียรติจากคุณโสภณ สุภาพงษ์ ศาสตราจารย์สุทัศน์ ยกส้าน รองศาสตราจารย์ณสรรค์ ผลโภค ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สุพจน์ มุสิริ มาเป็นผู้ร่วมเสวนา และ มีอาจารย์บัณฑิตา ทรัพย์สินวิวัมน์ เป็นผู้ดาเนิน
รายการ (SCI58_สกอ2.1_2.4.5)
นอกจากนี้ ในปี ก ารศึ ก ษา 2558 คณะวิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ มี ก ารจ้ า งอาจารย์ ผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถพิเศษ 3 ท่าน ได้แก่ ศ.ไพศาล สิทธิกรกุล ศ.ณรงค์ ปั้นนิ่ม และ Prof.Julian Poulter
เพื่อมาช่วยในด้านการเรียนการสอนและวิจัย ในภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาคณิตศาสตร์ และ ภาควิชา
ฟิสิกส์
3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
คณะวิทยาศาสตร์ มีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพื่อสนับสนุนการทาวิจัยของคณาจารย์
และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ในด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ รวมทั้งด้านการวิจัยในชั้นเรียน โดย
ในปีงบประมาณ 2558 คณะวิทยาศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ เป็นจานวน ร้อยละ 5.5
ของจานวนงบประมาณทั้งหมดสาหรับการวิจัย เป็นจานวนเงิน 2,932,644 (สองล้านเก้าแสนสาม
หมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) โดยจัดสรรร้อยละ 90 เป็นเงิน 2,639,379.60 (สองล้านหกแสน
สามหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาท หกสิบสตางค์) ซึ่งเป็นงบประมาณจัดสรรให้กับโครงการวิจัย
ทั้งสิ้น 3 แผนงานวิจัย (9 โครงการวิจัยย่อย) และ 26 โครงการ (SCI58_สกอ2.1_3.1) และอีกจานวน
ร้อยละ 10 เป็นเงินจานวน 293,264.40 (สองแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบสี่บาท สี่สิบสตางค์)
ได้ใช้จัดสรรให้เป็นงบประมาณสาหรับการจัดการความรู้ด้านการวิจั4ย (KM) และส่งเสริมบรรยากาศ
การวิ จั ย (SCI57_สกอ2.1_3.2) และในปี ง บประมาณ 2559 คณะวิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ รั บ จั ด สรร
งบประมาณเงินรายได้ เป็นจานวน ร้อยละ 5 ของจานวนงบประมาณทั้งหมดสาหรับการวิจัย เป็น
จานวนเงิน 2,920,800 (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) โดยจัดสรรร้อยละ 90 เป็นเงิน
2,628,720 บาท (สองล้านหกแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้า บาทถ้วน) ซึ่งเป็นงบประมาณ
จั ด สรรให้ กั บ โครงการวิ จั ย ทั้ ง สิ้ น 4 แผนงานวิ จั ย (12 โครงการวิ จั ย ย่ อ ย) และ22 โครงการ
(SCI58_สกอ2.1_3.3) นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งโครงการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เวทีโลก : โครงการจัดตั้ง
หน่วยวิจัยเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ เป็ น การจั ดตั้งโครงการหน่ ว ยวิจัย ปีงบประมาณ 2559 – 2561 หน่ว ยวิจัยเสมือน (Virtual
Research Unit) ที่ใช้เป็นกลไกสาคัญอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนและสร้างบรรยากาศในการสร้ าง
งานวิจัย โดยหน่วยวิจัยนี้จะเป็นการรวมตัวของคณาจารย์ บุคลากร หรือนักวิจัยที่มีความรู้ความ
รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

57

ชานาญในการทาวิจัยด้านใดด้านหนึ่ง มารวมตัวกันเพื่อเป้าหมายหลักในการแบ่งปัน เรียนรู้ และ
พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาหรือสหสาขาวิชา โดยได้จัดสรรงบประมาณปีที่ 1
โดยใช้งบประมาณจากจานวนร้อยละ 90 และเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย ในการ
สนั บ สนุ น หน่ ว ยวิ จั ย ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ทั้ ง สิ้ น 5 หน่ ว ยวิ จั ย เป็ น งบประมาณทั้ ง สิ้ น 1,200,000 (คณะ
วิทยาศาสตร์สนับสนุน 4 หน่วยวิจัย และมหาวิทยาลัยสนับสนุน 1 หน่วยวิจัย)และอีกจานวนร้อยละ
10 เป็นเงินจานวน 292,080 บาท(สองแสนเก้าหมื่นสองพันแปดสิบบาทถ้วน) เป็นงบประมาณในการ
จัดสรรเป็นงบประมาณสาหรับการจัดการความรู้ด้านการวิจัย (KM) และส่งเสริมบรรยากาศการวิจัย
และทุนสนับสนุนผลงานสร้างสรรค์ ได้แก่ ทุนสนับสนุนผลงานวิจัยที่ได้รับอนุสิ ทธิบัตร/สิ ทธิบัตร
ประจาปีงบประมาณ 2559 และ ทุนรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติ
ประจาปีงบประมาณ 2559
นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ ยังได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากงบประมาณ
ข้างต้นในการสนับสนุนโครงการการจัดทาวารสารวิทยาศาสตร์ มศว เป็นจานวนเงิน 250,000 บาท
(SCI57_สกอ2.1_3.4) เพื่อเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ โดยวารสารดังกล่าวนั้นมีกาหนดตีพิมพ์เผยแพร่
ปีละ 2 ครั้ง อย่างต่อเนื่องจึงทาให้วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ผ่านเกณฑ์การประเมินศูน ย์ดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทย (TCI) ให้อยู่ในกลุ่มวารสารที่ 1 เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ
4. จัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทาวารสารวิทยาศาสตร์ มศว อย่างต่อเนื่อง
โดยมีกาหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ครั้ง (ฉบับเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม) เพื่อให้เป็นแหล่ง
เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ของบุคคลากรสายวิชาการทั้งภายในและนอกคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ยังจัดสรรงบประมาณเป็นทุนสนับสนุนผลงานสร้างสรรค์ ได้แก่
ทุนสนับสนุนผลงานวิจัยที่ได้รับอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร ประจาปีงบประมาณ 2559 และ ทุนรางวัลการ
ตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติ ประจาปีงบประมาณ 2559 เพื่อเป็นแรงสนับสนุน
เป็นแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการต่อไป
และคณะวิทยาศาสตร์ยังได้จัดสรรงบประมาณพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาหรับคณาจารย์
เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์สายวิชาการ และทั้งยังเป็นการ
สนับสนุน สร้างขวัญและกาลังใจให้กับคณาจารย์ บุคลากรสายวิชาการ โดยในปีการศึกษา 2558 นั้น
คณะวิทยาศาสตร์ได้อนุมัติเงินสนับสนุน ให้กับบุคลากรเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ประชุมเพื่อไปเสนอผลงานระดับชาติ (SCI_58_สกอ2.1_4.1)
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5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดสรรงบประมาณ (ร้อยละ 10 จากงบประมาณ ร้อยละ 5.5 ที่ฝ่าย
วิจัยได้รับจัดสรร) เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย โดยในปีการศึกษา 2558 เช่น
โครงการส่ ง เสริ ม บรรยากาศการวิ จั ย และการจั ด ความรู้ ด้ า นการวิ จั ย เรื่ อ ง “How to give a
presentation for a conference” ซึ่งได้รับเกียรติจาก Dr. Gregory Heness จาก University of
Technology Sydney มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการนาเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมบรรยากาศทางการวิจัย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการเสวนาเล่าสู่กันฟัง เพื่อกระตุ้น
ให้คณาจารย์ และนิสิตได้มีการตื่นตัว ด้านพัฒนาทักษะในการสื่อสาร และ สมรรถนะด้านการนาเสนอ
ผลงานวิจัย (SCI_58_สกอ2.1_5.1) และโครงการส่งเสริมบรรยากาศการวิจัย ครั้งที่ 1 การอบรมเชิง
ปฏิบั ติการ เรื่ อง “การใช้ร ะบบบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลั ยศรีนครินทรวิโรฒ (URMS)”
ระบบบริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ (URMS) เป็ น ระบบสารสนเทศที่
มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการบริหารงานวิจัยและประกอบการพิจารณาอนุมัติการดาเนินงาน
โครงการวิจัย เพื่อเป็นการจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ที่ทาวิจัย
สามารถใช้ระบบ URMS ในกระบวนการงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการจัดการระบบ
และกลไกในการบริหารงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ให้เป็นประสิทธิ์ภาพยิ่งขึ้น ด้วยการนาระบบ
และสารสนเทศมาใช้ (SCI_58_สกอ2.1_5.2)
นอกจากนี้ ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ ยั ง เป็ น เจ้ า ภาพในการจั ด โครงการพั ฒ นาคณาจารย์ ค ณะ
วิทยาศาสตร์ ในเครือเทางาม ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 59 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสและพั ฒ นา
ศักยภาพด้านวิชาชีพ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบุคลากมหาวิทยาลัยในเครือเทางาม
ทั้ ง 6 แห่ ง ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา
มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม และมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์และแนวคิดในการทางานตามพันธกิจหลักทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การทา
วิจัย การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้เข้มแข็งอีกทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมการทางานระหว่างกัน
และกันด้วย (SCI_58_สกอ2.1_5.3)
คณะวิ ท ยาศาสตร์ มี ก ารให้ เ กี ย รติ แ ละยกย่ อ งคณาจารย์ ที่ มี ผ ลงานวิ จั ย ดี เ ด่ น โดยในปี
การศึกษา 2558 ให้กับคณาจารย์ โดยผ่านสื่อสารสนเทศ เว็บ ไซต์คณะวิทยาศาสตร์ และ เว็ บเพจ
คณะวิทยาศาสตร์ในเครือข่าย social network ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วีณา เสียงเพราะ อาจารย์ประจาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ ของคณะวิทยาศาสตร์ในเครือ เทา-งาม ในปีการศึกษา 2558
2. อาจารย์ ดร.จันตรี ผลประเสริฐ อาจารย์ประจาภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ได้ รั บ ทุ น แลกเปลี่ ย นคณาจารย์ (Asean-Uninet Staff Exchange, one-month scholarship)
ภายใต้โ ครงการความร่ ว มมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิล ปะ ระหว่างไทยกับออสเตรีย
ประจาปี 2558 (SCI57_สกอ2.1_5.4)
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6. มี ร ะบบและกลไกเพื่อ ช่ ว ยในการคุ้ ม ครองสิท ธิ์ ของงานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ที่ น าไปใช้
ประโยชน์และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
คณะวิทยาศาสตร์ได้มีระบบและกลไกเพื่อช่วยให้คณาจารย์ที่มีความประสงค์จะขอยื่นจดอนุ
สิทธิบัตรทราบถึงแนวปฏิบัติในการยื่นขอ โดยสถาบันยุทธศาสตร์ฯทาหน้าทีเ่ ป็นตัวแทนคณาจารย์ผู้มี
ความจานงยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรไปยื่นคาร้องในการขอจดอนุสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา
(SCI57_สกอ2.1_6.1) โดยฝ่ายวิจัยได้จัดทาแนวปฏิบัติทใี่ ช้ในการยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา พร้อม
ทั้งเอกสารประกอบไว้ในเว็บไซต์ฝ่ายวิจัย (SCI58_สกอ2.1_6.2)
1. นักวิจัยเจ้าของผลงาน ผู้มีความประสงค์จะขอคุ้มครองสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา

2. ยื่นเอกสารคาร้องแจ้งความจานงขอให้ดาเนินการมายังฝ่ายวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์

3. ผู้ประสานงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ เก็บรวบรวมแบบคาร้อง
เสนอรองคณบดีฝ่ายวิจัย และคณบดีลงนามพร้อมประสานงานการ
ดาเนินงานไปยังสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

4. นักวิชาการศึกษา (ตัวแทนจากสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญา
และวิจัย) ที่เป็นตัวแทนสิทธิบัตรประเภท ก (เลขที่ใบอนุญาต
2271) ตรวจสอบ และดาเนินการยื่นขอความคุ้มครอง

5. ผู้ประสานงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ประสานงานแจ้งความ
คืบหน้าต่างๆ และเมื่อได้รับความคุ้มครองแล้วทาการแจ้งผลแก่
นักวิจัย

6. ฝ่ายวิจัย แจ้งผลอย่างเป็นทางการแก่ที่ประชุมคณะกรรมการ
คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ และเชิดชูเกียรติ
นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์ก็ได้ จัดสรรงบประมาณเป็นทุนสนับสนุนผลงานวิจัยที่ได้รับอนุ
สิทธิบัตร/สิทธิบัตร ประจาปีงบประมาณ 2559 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ หรือพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ทั้ง
ยังเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจ และยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น อีกด้วย
(SCI58_สกอ2.1_6.3)
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ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
6 ข้อ
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
SCI58_สกอ2.1_1.1
SCI58_สกอ2.1_1.2
SCI58_สกอ2.1_2.1.1
SCI58_สกอ2.1_2.2.1
SCI58_สกอ2.1_2.3.1
SCI58_สกอ2.1_2.3.2
SCI58_สกอ2.1_2.3.3
SCI58_สกอ2.1_2.3.4
SCI58_สกอ2.1_2.3.5
SCI58_สกอ2.1_2.3.6
SCI58_สกอ2.1_2.3.7
SCI58_สกอ2.1_2.4.1
SCI58_สกอ2.1_2.4.2
SCI58_สกอ2.1_2.4.3

SCI58_สกอ2.1_2.4.4

SCI58_สกอ2.1_2.4.5
SCI58_สกอ2.1_3.1
SCI58_สกอ2.1_3.2

ผลดาเนินการ
6 ข้อ

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
5 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย


รายการเอกสารหลักฐาน
หลักฐานหน้าเว็บไซต์ระบบ e-journal
หลักฐานหน้าเว็บไซต์ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
หลักฐานหน้าเว็บไซต์แสดงข้อมูลปฏิบัติการและสิ่งอานวยความสะดวกทางการวิจัย
หลักฐานแสดงจานวนหนังสือและสิ่งตีพิมพ์ในห้องสมุด
รูปภาพเครื่องสูบน้า อาคาร 19
รูปภาพเครื่องสารองไฟ
รูปภาพประกอบกิจกรรมโครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ
รูปภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบอินฟาเรด
รูปภาพตู้ไฟปั๊ม (Fire Pump)
รูปภาพประกอบกิจกรรมโครงการเรารักสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่ 2 การบรรยาย เรื่อง
การจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ
หลักฐานหน้าเว็บไซต์ระบบ e-journal
รายงานสรุปโครงการนาเสนอผลงานของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา
2558
รายงานสรุปโครงการส่งเสริมบรรยากาศการวิจัยและจัดการความรู้ด้านการวิจัยเรื่อง
“How to give a presentation for a conference”
รายงานสรุปโครงการส่งเสริมบรรยากาศวิจัยครั้งที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ (URMS)”
รายงานสรุปโครงการส่งเสริมบรรยากาศทางการวิจัย เรื่อง การใช้จุลินทรีย์เพื่อการผลิต
วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Beyond Nature : Engineering Microbial Factories
for Sustainable Chemicals"
รายงานสรุปโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เรื่อง เสวนา
“คลื่นโน้มถ่วง :เบิกอนาคตมวลมนุษยชาติ”
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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รหัสเอกสาร
SCI58_สกอ2.1_3.3
SCI58_สกอ2.1_3.4
SCI58_สกอ2.1_4.1
SCI58_สกอ2.1_5.1
SCI58_สกอ2.1_5.2

SCI58_สกอ2.1_5.3
SCI58_สกอ2.1_5.4
SCI58_สกอ2.1_6.1
SCI58_สกอ2.1_6.2
SCI58_สกอ2.1_6.3

รายการเอกสารหลักฐาน
สรุปโครงการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เวทีโลกครั้งที่ 1 : การประชุมอภิปรายกรอบและทิศ
ทางการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
หนังสือขออนุมัติค่าใช้จ่ายเข้าร่วมงานประชุมเพื่อไปเสนอผลงานระดับชาติ คณาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์
รายงานสรุปโครงการส่งเสริมบรรยากาศการวิจัยและจัดการความรู้ด้านการวิจัยเรื่อง
“How to give a presentation for a conference”
รายงานสรุปโครงการส่งเสริมบรรยากาศวิจัยครั้งที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ (URMS)”
ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ในเครือเทางาม
หน้าเวบไซต์การแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์วีณา เสียงเพราะ
เอกสารแบบคาร้องขอยื่นจดอนุสิทธิบัตร
หน้าเว็บไซต์แสดงขั้นตอนการดาเนินงานยื่นขอจดผลงานทางทรัพย์สินทางปัญญา
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การขอรับทุนสนับสนุนผลงานวิจัยที่ได้รับอนุ
สิทธิบัตร/สิทธิบัตรประจาปีงบประมาณ 2559
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ตัวบ่งชี้ สกอ.2.2

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี
ผู้กากับตัวบ่งชี้
ผู้รวบรวมข้อมูล

ปัจจัยนาเข้า
ปีการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย, หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์, หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณีกานต์ น้าสอาด, อาจารย์วิศรุตตา อัตถากร, อาจารย์สุกญ
ั ญา อินทรภักดิ,์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ละลอกน้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยกร นิตยพัฒน์,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมวัฒน์ วงศ์วาณิช, นางสาวนพวรรณ หงษ์ทอง, นางสาวปราณี ประสงค์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ปัจจัยสาคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในคณะคือ เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดังนั้น คณะจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในคณะเพื่อสนับสนุนการทาวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของคณะ
ทั้ งนี้ เงิ นทุ นวิ จั ยหรื องานสร้ างสรรค์ ที่ คณะได้รั บจากแหล่ ง ทุ นภายนอกมหาวิทยาลั ยยั งเป็น ตัวบ่งชี้
ที่สาคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงจานวนเงินต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค1

จาแนกเป็น 3 กลุม่ สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 220,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาทขึ้นไปต่อคน
สูตรการคานวณ
1. คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

63

2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก

X5

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ
หมายเหตุ :
1. จานวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษา
ต่อ
2. ให้นับจานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษา ไม่ใช่จานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง
3. กรณี ที่ มี ห ลั ก ฐานการแบ่ ง สั ด ส่ ว นเงิ น สนั บ สนุ นงานวิ จัย ซึ่ ง อาจเป็ น หลั ก ฐานจากแหล่ ง ทุ น หรือ
หลั กฐานจากการตกลงร่ ว มกัน ของมหาวิทยาลั ยที่ร่ว มโครงการ ให้ แบ่งสั ดส่ ว นเงินตามหลั กฐาน
ที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ
4. การนับจานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยที่ได้ลงนามในสัญญา
รับทุนโดยอาจารย์ประจ าหรื อนั กวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยมหาวิทยาลั ยที่บุคลากร
สายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดาเนินการ
ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
22,448,132 บาท
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
220,000 บาท/คน

ผลการดาเนินงาน
ตัวหาร
147 คน

ผลดาเนินการ
152,708.38

ผลลัพธ์
152,708.38

คะแนนประเมินตนเอง

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
3.47

3.47

บรรลุเป้าหมาย


คณะวิทยาศาสตร์มีเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยเป็นเงินจานวน ในช่วงปีการศึกษา 2558 เป็นเงินจานวน
22,448,132 บาท โดยมีอาจารย์ประจาและนักวิจัย ประจาปีการศึกษา รวมทั้งสิ้น 147 คน (ไม่นับรวมผู้ศึกษา
ต่อ) คิดเป็นเงินทุน สนับสนุนฯ เท่ากับ 152,708.38บาท/คน คิดเป็น 3.47 คะแนน
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รายการหลักฐานอ้างอิง
ที่

ชื่อผู้ได้รับทุน

1.

รศ.ปริ
1 นทร์ ชัยวิสุทธากูร

2.

รศ.อั
2 จฉริยา รังษิรุจิ

3.

รศ.อรอนงค์
3
พริ้งศุลกะ

4.

ผศ.นลิ
4 นา ประไพรักษ์สิทธิ์

5.

ผศ.พิชาภัค ศรียาภัย

6.

อ.ฐาปนา ชลธนานารถ

7.

อ.ฐาปนา ชลธนานารถ

8.

อ.ฐาปนา ชลธนานารถ

9.

อ.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย

ชื่องานวิจัยที่ได้รบั ทุน
การผลิตรีคอมบิแนนท์ฮีโมไซยานินของกุ้งก้ามกรามและการทดสอบฤทธิ์ตา้ น
ไวรัส MrNV และแบคทีเรียชนิดต่างๆ
การจัดจาแนกและวิวัฒนาการระดับโมเลกุลของไลเคน
การเหนี่ยวนาโปรเฟจที่แทรกอยู่ใน Lactobacillus paracasei ที่แยกได้จาก
นมเปรี้ยว
พิษเฉียบพันของยาฆ่าแมลง Imidacloprid ต่อสิ่งมีชีวิตนอกกลุ่มเป้าหมาย
โดยใช้ปลาตะเพียนขาวเป็นเครื่องทดสอบ
การทาบริสุทธิแ์ ละการศึกษาคุณสมบัตขิ องเอนไซม์ที่ย่อยสลายพลาสติก
ชีวภาพจากเชื้อชอบร้อน Actinomadura sp. สายพันธุ์ TF1
การศึกษาระบาดวิทยาของพยาธิใบไม้ขนาดเล็กชนิด Haplorchis taichui
ด้วยวิธีการทางอนูชีววิทยาและการพัฒนาชุดดีเอนเอจาเพาะสาหรับปรสิตช
นิตนี้
การประยุกต์ใช้ปฏิกริยาลูกโซ่เพอลิเมอเรส เพื่อตรวจสอบการติดเชื้อของใน
ลาไส้ขนาดเล็ก Haplorchis taichui ในสัตว์น้าบริเวณพื้นที่ราบลุ่มแม่นา้
เจ้าพระยา
การประยุกต์ใช้ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสสาหรับการระบุชนิดพยาธิใบไม้มน
โฮสต์กึ่งกลางและโฮสต์เฉพาะในพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณในจังหวัด
นครนายก
สารยับยั้งจุลินทรียแ์ ละสารต้านอนุมูลอิสระของรา Xylaria และการจาแนก
ชนิดโดยการดีเอนเอบาร์โค้ด
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ระยะเวลาทีร่ ับทุน
(วันที่รับ – วันที่
สิ้นสุด)

จานวน
สนับสนุน
(บาท)

สัดส่วน

พ.ย.58 – ต.ค.59

700,000

100%

700,000

1 ต.ค.55 – 30
กย.60 (หาร 5 ปี)
มี.ค.59-ก.พ.60

6,632,700

70%

928,578

70,000

100

70000



SCI58_สกอ2.2_12

มี.ค.59 – ก.พ.60

70000

100

70000



SCI58_สกอ2.2_13

พ.ย.58 – ต.ค.59

700,000

100%

700,000



SCI58_สกอ2.2_14

พ.ย.58 – ต.ค.59

994,600

20%

994,600



SCI58_สกอ2.2_20

พ.ย.58 – ต.ค.59

992,600

70%

992,600



SCI58_สกอ2.2_21

ก.ย. 58 – ส.ค59

140,000

100%

140,000



SCI58_สกอ2.2_22

พ.ย.58 – ต.ค.59

300,000

100%

300,000



SCI58_สกอ2.2_24
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จานวน
เงินทุน
ตามสัดส่วน

ประเภททุน
ภายใน ภายนอก

รหัสเอกสาร
หลักฐาน
SCI58_สกอ2.2_1




SCI58_สกอ2.2_5

ที่

ชื่อผู้ได้รับทุน

10.

อ.ธนวรรณ เตชางกูร

11.

อ.ธนวรรณ เตชางกูร

12.

อ.ประภากร ตันตโยทัย

13.

อ.ประภากร ตันตโยทัย

14.

อ.วิศรุตตา อัตถากร

15.

อ.สิริรักษ์ ศรวณียารักษ์

16.

อ.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์

17.
อ.สุขุมาภรณ์ แสงงาม
18.

อ.อนิษฐาน ศรีนวล

ชื่องานวิจัยที่ได้รบั ทุน
การศึกษาระบาดวิทยาของพยาธิใบไม้ขนาดเล็กชนิด Haplorchis taichui
ด้วยวิธีการทางอนูชีววิทยาและการพัฒนาชุดดีเอนเอจาเพาะสาหรับปรสิต
ชนิตนี้
การประยุกต์ใช้ปฏิกริยาลูกโซ่เพอลิเมอเรส เพื่อตรวจสอบการติดเชื้อของใน
ลาไส้ขนาดเล็ก Haplorchis taichui ในสัตว์น้าบริเวณพื้นที่ราบลุ่มแม่นา้
เจ้าพระยา
การคัดเลือกและการคัดแยกกลุ่มประชากรแบคทีเรียผู้ย่อยสลายเซลลูโลสที่
ทนต่อความร้อนและไอออนิคลิควิดเพื่อการผลิตพลังงานชีวภาพแบบรวม
ขั้นตอน
การคัดกรองและคัดเลือกสายพันธุย์ ีสต์เพื่อการผลิตอิริทริทอลจากกลุ่มยีสต์ที่
ทนทานความดันออสโมติก
Rapid biomonitoring for streams in Khorat Plateau and adjacent
ecoregions by using benthic macroinvertebrates, and a study on
Ephemertoptera and aquatic Coleoptera for biomonitoring
purpose
การคัดแยกและคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ต่อเชื้อสาเหตุโรคแคงเกอร์ใน
มะนาวแป้น
การขยายระดับการย่อยสลายพอลิแลกไทด์โดยใช้เอนไซม์จาก
Actinomadura Keratinilytica สายพันธุ์ T16-1 ในถังหมักขนาด 5 ลิตร
การเพิ่มผลผลิตของข้าวไทยในพื้นที่เพาะปลูกจังหวัดสิงห์บุรี ด้วยสารบราสสิ
โนสเตียรอยด์มิมิกการเพิ่มผลผลิตของข้าวไทยในพื้นที่เพาะปลูกจังหวัด
สิงห์บุรี ด้วยสารบราสสิโนสเตียรอยด์มมิ ิก
กายวิภาคศาสตร์ใบเนื้อไม้ของพืชสมุนไพรวงศ์เปล้า (Euphorbiaceae) ใน
จังหวัดสระแก้ว
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ระยะเวลาทีร่ ับทุน
(วันที่รับ – วันที่
สิ้นสุด)

จานวน
สนับสนุน
(บาท)

สัดส่วน

พ.ย.58 – ต.ค.59

994,600

70%

994,600



SCI58_สกอ2.2_27

พ.ย.58 – ต.ค.59

992,600

20%

992,600



SCI58_สกอ2.2_28

พ.ย.58 – ต.ค.59

800,000

100%

800,000



SCI58_สกอ2.2_31

ตุลาคม 2558 ตุลาคม 2559
เมษายน 2559 มีนาคม 2562

720,000

30%

216,000



SCI58_สกอ2.2_32

2,500,000
(หาร 3 ปี)

10%

83,333.33



SCI58_สกอ2.2_35

ก.ย. 58 – ส.ค59

100,000

100%

100,000



SCI58_สกอ2.2_36

ก.ย. 58 – ส.ค59

160,000

100%

160,000



SCI58_สกอ2.2_38

ตุลาคม 2558มีนาคม 2559

350,000

100%

350,000

ก.ย. 58 – ส.ค59

100,000

100%

100,000
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จานวน
เงินทุน
ตามสัดส่วน

ประเภททุน
ภายใน ภายนอก





รหัสเอกสาร
หลักฐาน

SCI58_สกอ2.2_43

SCI58_สกอ2.2_45

ที่

ชื่อผู้ได้รับทุน

19.

อ.อนิษฐาน ศรีนวล

20.

อ.อภิรดา สถาปัตยานนท์

21.

รศ.พรพิมล ม่วงไทย

22.

รศ.รัชนก ปิ่นแก้ว

23.
24.

รศ.รัชนก ปิ่นแก้ว
รศ.วีณา เสียงเพราะ

25.

รศ.วีณา เสียงเพราะ

26.

รศ.วีณา เสียงเพราะ

27.

รศ.สิริธร สโมสร

28.

รศ สุนิตย์ สุขสาราญ

29.

รศ สุนิตย์ สุขสาราญ

ชื่องานวิจัยที่ได้รบั ทุน
การปรับตัวด้านกายวิภาคศาสตร์ใบของพืชในป่าชายเลนทางภาคตะวันออก
ของประเทศไทย
ความหลากหลายของกล้วยไม้สุก Cendrobium Sw. ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันออก อาเภออุง้ ผาง จังหวัดตาก
การประเมินศักยภาพพืชพื้นบ้านบางชนิดในการชะลอการเกิดปฏิกิรยิ าลิปิด
ออกซิเดชันในผลิตภัณฑ์เนื้อ
การสังเคราะห์และฤทธิ์ทางชีวภาพของอนุพันธ์ naphthoquinonesulfonamide
การสังเคราะห์และฤทธิ์ทางชีวภาพของโมเลกุลผสมคูมาริน
การพัฒนาชุดตรวจวัดไอออนบวกในดินที่มีความจาเพาะสูงด้วยอุปกรณ์
ปฏิบัติการบนกระดาษร่วมกับแผ่นเงินขนาดนาโนเมตร
องค์ความรู้ใหม่ทางเคมีวิเคราะห์เพื่อนวัตกรรมทางการตรวจวัด
(ผู้ร่วมโครงการจากทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ศ.ดร. อรวรรณ ชัยลภากุล)
การพัฒนาอุปกรณ์ปฏิบัตกิ ารบนขัว้ ไฟฟ้าเพื่อการตรวจวัดตะกั่วและทองแดง
ด้วยเทคนิคแอโนดิกสทริปปิงโวลแทมเมตรี
การออกแบบและสังเคราะห์สารอนุพันธ์เบอร์เบอรีนให้เป็นสารชนิดใหม่ที่
มีฤทธ์ลดคอเลสเตอรอล
การสังเคราะห์สารไรนาแคนโทนที่มีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง จากสมุนไพร
ทองพันชั่ง เพื่อเป็นสารต้นแบบในการพัฒนาเป็นยารักษาโรคมะเร็ง
ทุนงบประมาณแผ่นดิน กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 25582559 (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
การค้นพบยาที่ได้จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากสมุนไพรไทยและจีน (สกว)

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

ระยะเวลาทีร่ ับทุน
(วันที่รับ – วันที่
สิ้นสุด)

จานวน
สนับสนุน
(บาท)

สัดส่วน

พ.ย.58 – ต.ค.59

480,000

100%

480,000



SCI58_สกอ2.2_46

ก.ย. 58 – ส.ค59

130,000

100%

130,000



SCI58_สกอ2.2_49

ก.ย. 58 – ส.ค59

185,000

100%

185000



SCI58_สกอ2.2_52

พ.ย.58 – ต.ค59

400,000

100%

400,000



SCI58_สกอ2.2_58

พ.ย.58 – ต.ค.59
ก.ย.58 - ส.ค.59

450,000
125,000

100%
100%

450,000
125,000
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SCI58_สกอ2.2_60

กย. 57-สค.60

14.4%

180,000

พ.ย.58 – ต.ค.59

3,750,000
(หาร 3 ปี)
365,000

100%

365,000
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ก.ย. 58 – ส.ค59

150,000

100%

150,000



SCI58_สกอ2.2_65

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558-2559

900,000

20%

180,000



SCI58_สกอ2.2_66

30 กย 56 - 30
ก.ย.58

4,000,000

10%

200,000



SCI58_สกอ2.2_67

67

จานวน
เงินทุน
ตามสัดส่วน

ประเภททุน
ภายใน ภายนอก



รหัสเอกสาร
หลักฐาน

SCI58_สกอ2.2_61

ชื่องานวิจัยที่ได้รบั ทุน

ระยะเวลาทีร่ ับทุน
(วันที่รับ – วันที่
สิ้นสุด)

จานวน
สนับสนุน
(บาท)

สัดส่วน

1 มิ.ย.57-31 พ.ค.
60
1 ธ.ค.55-30 พ.ย.
58
กย. 57-สค.60

240,000
(หาร 3 ปี)
1,555,000
(หาร 3 ปี)
3,750,000
(หาร 3 ปี)

100%

80,000
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100%

518,333



SCI58_สกอ2.2_70

14.4%

180,000
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2 ก.ย. 58 - 1 ก.ย.
59

3,003,506

10%

300,350



SCI58_สกอ2.2_76

500,000

100%

500,000



125,000

100%

125,000



จานวน
เงินทุน
ตามสัดส่วน

ประเภททุน

รหัสเอกสาร
หลักฐาน

ที่

ชื่อผู้ได้รับทุน

30.

รศ.อภิญญา ชัยวิสุทธางกูร

31.

รศ.อภิญญา ชัยวิสุทธางกูร

32.

ผศ.เกรียงศักดิ์ ส่งศรีโรจน์

33.

ผศ.นวลละออรัตน์วิมานวงศ์

34.

ผศ.แพน ทองเรือง

การพัฒนาชุดตรวจวัดโลหะหนักและยากาจัดศัตรูพืชด้วยโลหะเงินนาโน"
ภายใต้โครงการองค์ความรู้ใหม่ทางเคมีวิเคราะห์เพื่อนวัตกรรมทางการ
ตรวจวัด
(ผู้ร่วมโครงการจากทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ศ.ดร. อรวรรณ ชัยลภากุล)
โครงข่ายเซนเซอร์เฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้าทางไกลเพื่อการประมงชายฝั่ง
ทะเล จังหวัดสมุทรสาคร ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยการเกษตร ปีพ.ศ. 2558 2559 สานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (ผู้ร่วมโครงการวิจยั )
Colorimetric chemosensors ตัวใหม่ที่จาเพาะเจาะจงกับ Cu2+ และ F-

35.

ผศ.มณีกานต์ น้าสอาด

การแยกและการศึกษาฤทธิ์ชวี ภาพของเชื้อราเอนโดไฟต์จากพืชป่าชายเลน

ก.ย. 58 – ส.ค59

36.

อ.ฐิติรัตน์ แม้นทิม

การพัฒนาเครื่องตรวจวัดค่าการนาไฟฟ้าแบบไม่สัมผัสการละลายและวัดค่า
ทางแสงร่วมกับการใช้อปุ กรณ์ไอระเหยแบบไม่ใช้เมมเบรนในระบบการไหล
สาหรับหาปริมาณซัลไฟด์และเอทานอลในไวน์

ก.ค.58-มิ.ย.60

600,000
(หาร 2 ปี)

100%

300,000



SCI58_สกอ2.2_82

37.

อ.ฐิติรัตน์ แม้นทิม

2 ก.ย. 58 - 1 ก.ย.
59

3,003,506

8%

240,280



SCI58_สกอ2.2_83

38.

อ.ศิริขวัญ พลประทีป

โครงข่ายเซนเซอร์เฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้าทางไกลเพื่อการประมงชายฝั่ง
ทะเล จังหวัดสมุทรสาคร ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยการเกษตร ปีพ.ศ. 2558 2559 สานักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร (ผู้ร่วมโครงการวิจยั )
การระบุโปรตีนเป้าหมายของแอลฟาทูแม็กโคลโกบูลินจากไวรัสตัวแดงดวง
ขาวและหน้าที่ในระบบภูมิคุ้มกันกุ้ง

ก.ค.58-มิ.ย.60

600,000
(หาร 2 ปี)

100%

300,000



SCI58_สกอ2.2_87

Synthesis of new protein cleaving reagents for ligand protein
interaction
Interaction studies of new probe with proteins

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

พ.ย.58 – ต.ค.59

68

ภายใน ภายนอก

SCI58_สกอ2.2_80
SCI58_สกอ2.2_81

ที่

ชื่อผู้ได้รับทุน

39.
40.

อ.ศิริขวัญ พลประทีป
อ.ศิริขวัญ พลประทีป

41.

ผศ.สุเชาวน์ ดอนพุดซา

42.

ผศ.สุเชาวน์ ดอนพุดซา

43.

ผศ.วลัยกรนิตยพัฒน์

44.

ผศ.วลัยกรนิตยพัฒน์

45.

อ.รสพร เจียมจริยธรรม

46.

ผศ.นุวีย์ วิวัฒนวัฒนา

47.

ผศ.วรานุช แขมมณี

48.

ผศ.วราภรณ์ วิยานนท์

49.
50.

ชื่องานวิจัยที่ได้รบั ทุน
การคัดเลือกละศึกษาลักษณะของแบคทีเรียผลิตพลาสติกชีวภาพน้าเสีย
ภูมิคุ้มกันของกุ้งกับกลไกลควบคุมโรค ทุนเมธีวิจัยอาวุโส สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั พ.ศ. 2558-2561 (ผู้ร่วมโครงการวิจยั )
(โครงการต่อเนื่อง 3 ปี)
การตอบสนองต่อการต้านเชื้อไวรัสของตัวยับยั้งซีรีนโปรทีเนสแบบคาซาล
ชนิด 2 โดเมน จากกุ้งกุลาดา Panaeus monodon
ภูมิคุ้มกันของกุ้งกับกลไกลควบคุมโรค ทุนเมธีวิจัยอาวุโส สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั พ.ศ. 2558-2561 (ผู้ร่วมโครงการวิจยั )
(โครงการต่อเนื่อง 3 ปี)
การดูดซับไอออนโลหะทองจากน้ายาชุบโลหะด้วยวัสดุเชิงประกอบมอนต์
มอริลโลไนต์/อัลจิเนต
การดูดซับโลหะเงินจากน้ายาชุบโลหะด้วยวัสดุเชิงประกอบระดับนาโนไคโต
ซาน/มอนต์โมริลโลไนต์ดัดแปร
การพัฒนาขนมขบเคี้ยวพร้อมบริโภคจากแป้งข้าวพันธุพ์ ื้นเมืองเสริมอินนูลิน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงบนอุปกรณ์พกพาในการ
แนะแนวทางการเรียนรู้การพับกระดาษ
แกมมา-สเปกตรัมของกราฟวงที่มีคอร์ด

ระยะเวลาทีร่ ับทุน
(วันที่รับ – วันที่
สิ้นสุด)

จานวน
สนับสนุน
(บาท)

สัดส่วน

ก.ย. 58 – ส.ค59
3 ส.ค.58-2 ส.ค.
61

135,000
7,500,000
(หาร 3 ปี)

100%
8%

135,000
200,000

ก.ค.58-มิ.ย.60

600,000
(หาร 2 ปี)
7,500,000
(หาร 3 ปี)

100%

มีนาคม 2559กุมภาพันธ์ 2560
มี.ค.58-ก.พ.59
มีนาคม 2559กุมภาพันธ์ 2560
ก.ย. 58 – ส.ค59

ประเภททุน
ภายใน ภายนอก

รหัสเอกสาร
หลักฐาน



SCI58_สกอ2.2_88
SCI58_สกอ2.2_91

300,000



SCI58_สกอ2.2_93

8%

200,000



SCI58_สกอ2.2_96

300,000

50%

150,000



SCI58_สกอ2.2_99

300,000

100%

300,000
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70,000

100%

70,000



SCI58_สกอ2.2_103

145,000

100%

145,000
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ก.ย. 58 – ส.ค59

75,000

100%

75,000
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มี.ค.59-ก.พ.60

70,000

100%

70,000



SCI58_สกอ2.2_113

140,000

100%

140,000



90,000

100%

90,000



3 ส.ค.58-2 ส.ค.
61

อ.จันตรี ผลประเสริฐ

การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเซ็นเซอร์ของอุปกรณ์เคลื่อนที่และให้คาแนะนาการตี
เทเบิลเทนนิสโดยใช้แบบจาลองการตัดสินใจแบบกิ่งก้าน (Decision Tree)
การส่งข้อมูลลับพร้อมกับคลื่นเสียงแบบความเร็วสูง

ก.ย. 58 – ส.ค59

อ.ชิรา ลาดวนหอม

การให้สีวิถแี ท้ในกราฟ

ก.ย. 58 – ส.ค59

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

จานวน
เงินทุน
ตามสัดส่วน

69



SCI58_สกอ2.2_118
SCI58_สกอ2.2_122

ที่

ชื่อผู้ได้รับทุน

51.

อ.ปัญญวัฒน์ หาอาษา

52.

ผศ.สุพจน์ มุศิริ

53.

ผศ.อารียา เอีย่ มบู่

54.

อ.โชคชัย พุทธรักษา

55.

อ.ปฏิภาณ อุทยารัตน์

56.

อ.ปณิธาน วนากมล

57.

รศ.เสรีวัฒน์ สมินทรปัญญา

58.

ผศ.ขจีพร วงศ์ปรีดี

59.

ผศ.ขจีพร วงศ์ปรีดี

60.

ผศ.ขจีพร วงศ์ปรีดี

61.

ผศ.ขจีพร วงศ์ปรีดี

ชื่องานวิจัยที่ได้รบั ทุน
การศึกษาการตอบสนองของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าต่อสภาพโครงสร้างของดิน
ซึ่งแบ่งเป็นสามชั้นโดยตัวนาไฟฟ้ามีลักษณะเป็นเส้นโค้งเบ้เอียงขวาในชั้น
โฮส์ทมีเดียมโดยวิธีการสร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์
เพอร์เทอร์เบชั้นเชิงสเกลาร์ของควอซินอร์มอลโมตหลุมดามีประจุในโฮโลกรา
ฟิกแลตทิช
การเคลือบอนุภาคนาโนทองคาบนท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซต์ที่มีการ
จัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบสาหรับการบาบัดน้าเสีย
การพัฒนาโพเทนซิโอเมตริกไบโอเซ็นเซอร์โดยใช้ท่อนาโนไททาเนียสาหรับ
การตรวจวัดยูเรีย
การศึกษาสสารมืดในบริบทของทฤษฎีทางเชื่อมต่อฮิกส์
การประยุกต์ใช้เส้นใยซิลิก้าจากกระบวนการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิตเพือ่ การ
เสริมแรงในพอลิเมอร์คอมพอสิต
การลดการสะสมโลหะแคดเมียมของข้าวในดินปนเปื้อนแคดเมียมโดยชีววิธี
ภายใต้แผนงานวิจัย กระบวนการตรึงและชีวบาบัดแคดเมียมและสังกะสี
ปนเปื้อนในดินเพื่อการเพาะปลูกข้าวอย่างยั่งยืน (2,500,000)
กระบวนการผลิตเบ้าบิสมัทสาหรับการวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ของทองคาด้วย
เทคนิค Fire Assad
การสร้างเครื่องต้นแบบของกระบวนการผลิตและการปรับปรุงคุณภาพแท่ง
ยาถมไร้สารตะกัว่ สาหรับการส่งออก
การประยุกต์เครื่องออกซิเจนพลาสมาสาหรับเพิ่มมูลค่าพลอยธรรมชาติทวั ร์
มาลีนสีเขียว
การฝังพร้อมหล่อที่เหมาะสมสาหรับพลอยธรรมชาติทวั มาลีนสีเขียวหลังผ่าน
ขบวนการออกซิเจนพลาสมา

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

ระยะเวลาทีร่ ับทุน
(วันที่รับ – วันที่
สิ้นสุด)

จานวน
สนับสนุน
(บาท)

สัดส่วน

ก.ย. 58 – ส.ค59

90,000

100%

90,000



SCI58_สกอ2.2_125

พ.ย.58 – ต.ค.59

169,400

100%

169,400



SCI58_สกอ2.2_133

ก.ย. 58 – ส.ค59

155,000

100%

155,000



SCI58_สกอ2.2_136

พ.ย.58 – ต.ค.59

440,000

100%

440,000



SCI58_สกอ2.2_140

1 ธค 58 - 30 พย.
59
พ.ย.58 – ต.ค.59

243,182

100%

243,182

200,000

100%

200,000

1 ต.ค.58 –
30 ก.ย.59

1,762,880

40%

705,152

ก.ย. 58 – ส.ค59

175,000

100%

175,000



SCI58_สกอ2.2_157

พ.ย.58 – ต.ค.59

834,000

100%

834,000



SCI58_สกอ2.2_158

พ.ย.58 – ต.ค.59

150,000

10%

15,000



SCI58_สกอ2.2_159

พ.ย.58 – ต.ค.59

608,000

70%

425,600



SCI58_สกอ2.2_160
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จานวน
เงินทุน
ตามสัดส่วน

ประเภททุน
ภายใน ภายนอก



รหัสเอกสาร
หลักฐาน

SCI58_สกอ2.2_144
SCI58_สกอ2.2_145




SCI58_สกอ2.2_155

ที่

ชื่อผู้ได้รับทุน

จานวน
สนับสนุน
(บาท)

สัดส่วน

ชื่องานวิจัยที่ได้รบั ทุน

ระยะเวลาทีร่ ับทุน
(วันที่รับ – วันที่
สิ้นสุด)

จานวน
เงินทุน
ตามสัดส่วน

ประเภททุน
ภายใน ภายนอก

รหัสเอกสาร
หลักฐาน
SCI58_สกอ2.2_162

62.

ผศ.ขจีพร วงศ์ปรีดี

การถ่ายทอดเทคโนโลยีแท่งถมเพื่อการพัฒนาตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน

ก.พ.59-ก.ย.59

730,000

100%

730,000

63.

ผศ.ดวงแข บุตรกูล

พ.ย.58 – ต.ค.59

150,000

50%

75,000



SCI58_สกอ2.2_163

64.

ผศ.ดวงแข บุตรกูล

พ.ย.58 – ต.ค.59

608,000

15%

91,200



SCI58_สกอ2.2_164

65.

ผศ.ดวงแข บุตรกูล

พ.ย.58 – ต.ค.59

601,000

20%

120,200



SCI58_สกอ2.2_165

66.

ผศ.ถนัด จินตโกศล

ก.ย. 58 – ส.ค59

130,000

100%

130,000



SCI58_สกอ2.2_167

67.

ผศ.สุรศักดิ์ ละลอกน้า

พ.ย.58 – ต.ค.59

460,000

100%

460,000



SCI58_สกอ2.2_168

68.
69.

ผศ.สุรศักดิ์ ละลอกน้า
ผศ.อโนชา หมั่นภักดี

พ.ย.58 – ต.ค.59
มิ.ย.57-พ.ย.58
(18 เดือน)

380,000
1,929,000

100%
49%

380,000
950,000




SCI58_สกอ2.2_170
SCI58_สกอ2.2_173

70.

ผศ.อโนชา หมั่นภักดี

พ.ค.59-ต.ค.60
(18 เดือน)

2,100,000

54%

1,135,000



SCI58_สกอ2.2_174

71.

อ.บงกช พิชัยกาจรวุฒิ

พ.ย.58 – ต.ค.59

150,000

20%

30,000



SCI58_สกอ2.2_175

72.

อ.บงกช พิชัยกาจรวุฒิ

การประยุกต์เครื่องออกซิเจนพลาสมาสาหรับเพิ่มมูลค่าพลอยธรรมชาติทวั ร์
มาลีนสีเขียว
การฝังพร้อมหล่อที่เหมาะสมสาหรับพลอยธรรมชาติทวั มาลีนสีเขียวหลังผ่าน
ขบวนการออกซิเจนพลาสมา
การศึกษาสมบัติเชิงกายภาพและเชิงแสงพลอยธรรมชาติทัวร์มาลีนสีเขียว
หลังผ่านขบวนการออกซิเจนพลาสมาเผาอบสาหรับขึ้นรูปเครื่องประดับ
การดูดซับโลหะเงินจากน้ายาชุบโลหะด้วยวัสดุเชิงประกอบไค้โตซาน/มอนต์
มอริลโลไนต์
การพัฒนาชุดกิจกรรมวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้
ประโยชน์จากตะไคร่น้า สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในท้องถิ่น
การใช้ประโยชน์จากไซยาโนแบคทีเรียทีแ่ ยกได้จากตะไคร่น้าคลองแสนแสบ
การผลิตซิลเวอร์เคลย์และโลหะผสมซิลเวอร์เคลย์อุณหภูมิเผาผนึกต่า
(950,000 บาท)
ภายใต้แผนงานวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่สาหรับการผลิตแก้วคริสตัลสี
แดงและโลหะผสมซิลเวอร์เคลย์เพื่อใช้งานด้านการประดับตกแต่ง
การพัฒนาแก้วคริสตัลปราศจากตะกัว่ (1,135,000 บาท)
ภายใต้แผนงานวิจัย การพัฒนาแก้วคริสตัลปราศจากตะกัว่ และการประดิษฐ์
แก้วคริสตัลบาง
การประยุกต์เครื่องออกซิเจนพลาสมาสาหรับเพิ่มมูลค่าพลอยธรรมชาติทวั ร์
มาลีนสีเขียว
การฝังพร้อมหล่อที่เหมาะสมสาหรับพลอยธรรมชาติทวั มาลีนสีเขียวหลังผ่าน
ขบวนการออกซิเจนพลาสมา

พ.ย.58 – ต.ค.59

608,000

15%

91,200



SCI58_สกอ2.2_176

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

71



ที่

ชื่อผู้ได้รับทุน

73.

อ.บงกช พิชัยกาจรวุฒิ

74.

อ.บงกช บุญบุรพงศ์

75.

อ.สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา

76.

อ.อัครินทร์ บุญสมบัติ

77.
78.

ผศ.ดวงแข บุตรกูร
อ.บงกช พิชัยกาจรวุฒิ
รศ.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร

79.

อ.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย

80.

อ.ศิริขวัญ พลประทีป

81.

อ.ปฏิภาณ อุทยารัตน์

ชื่องานวิจัยที่ได้รบั ทุน
การศึกษาสมบัติเชิงกายภาพและเชิงแสงพลอยธรรมชาติทัวร์มาลีนสีเขียว
หลังผ่านขบวนการออกซิเจนพลาสมาเผาอบสาหรับขึ้นรูปเครื่องประดับ
การผลิตกรดอะมิโนและสารอนุพันธ์ของกรดอะมิโนจากไซยาโนแบคทีเรีย
การศึกษาการรับรู้ของกลุ่มลูกค้าในประเทศที่มีต่อเครื่องประดับบรอนซ์ที่
ผ่านกระบวนการอะโนไดซ์
การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
จากสารสกัดสีย้อมธรรมชาติที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SYSTEM EDUCATION)
การพัฒนาเทคนิคออกซิเจนพลาสมาเผาอบให้เพิ่มมูลค่าพลอยธรรมชาติทวั ร์
มาลีนสีเขียว
การพัฒนาวิธี Loop-mediated isothermal amplification (LAMP)
ควบคู่กับ gold nanoparticle hybridization probe ที่จาเพาะต่อยีน ecfx
สาหรับตรวจการติดเชื้อ Pseudomonas aeruginosa
ประสิทธิภาพของสารต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดของรา Hypaxylon และ
Annulohypoxylon เพื่อใช้เป็นแหล่งผลิตใหม่จากธรรมชาติ
การตรวจสอบอย่างรวดเร็วในการระบุขา้ วหอมและไม่หอมด้วยยีน BADH2
โดยเทคนิค Loop-mediate isothermal amplification
สมบัติของฮิกส์โบซอน หน้าต่างสู่ฟิสิกส์ใหม่

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

ระยะเวลาทีร่ ับทุน
(วันที่รับ – วันที่
สิ้นสุด)

จานวน
สนับสนุน
(บาท)

สัดส่วน

พ.ย.58 – ต.ค.59

601,000

60%

360,600



SCI58_สกอ2.2_177

มี.ค.59 – ก.พ.60

70,000

100%

70,000



SCI58_สกอ2.2_178

ก.ย. 58 – ส.ค59

135,000

100%

135,000



SCI58_สกอ2.2_179

ก.ค.59 – มิ.ย.60

50,000

100%

50,000



SCI58_สกอ2.2_182

พ.ย.58 – ต.ค.59

2,042,000

80%

1,633,600



SCI58_สกอ2.2_183

มี.ค.59-ก.พ.60

400,000

70%

280,000



SCI58_สกอ2.2_184

มี.ค.59-ก.พ.60

250,000

50%

125,000



SCI58_สกอ2.2_185

มี.ค.59-ก.พ.60

300,000

80%

240,000



SCI58_สกอ2.2_186

ก.ค.58 –มิ.ย.60

600,000
(หาร 2 ปี)

100%

300,000
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จานวน
เงินทุน
ตามสัดส่วน

ประเภททุน
ภายใน ภายนอก



รหัสเอกสาร
หลักฐาน

SCI58_สกอ2.2_187

ตัวบ่งชี้ สกอ.2.3

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย

ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี
ผู้กากับตัวบ่งชี้
ผู้รวบรวมข้อมูล

ผลลัพธ์
ปีปฏิทิน
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย, หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์, หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณีกานต์ น้าสอาด, อาจารย์วิศรุตตา อัตถากร, อาจารย์สุกญ
ั ญา อินทรภักดิ,์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ละลอกน้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยกร นิตยพัฒน์,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมวัฒน์ วงศ์วาณิช, นางสาวนพวรรณ หงษ์ทอง, นางสาวปราณี ประสงค์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สาคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจาและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้น
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า
สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงาน
ทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุ ม
วิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus
หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิท ธิบัตรหรือสิทธิบัตร
หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงาน
หรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการตาราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณา
ตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิด ดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้
เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค1
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
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สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนัก วิจัย
ตามสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย

X 100

จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยทั้งหมด
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย

X5

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

กาหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ค่า
ระดับคุณภาพ
น้าหนัก
0.20 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
- บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
0.40 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลัยนาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม วิชาการระดับนานาชาติ
หรื อในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ ไม่ อยู่ ในฐานข้ อมูลตามประกาศก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลั ย
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.60 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุม่ ที่ 2
- บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุม่ ที่ 2
0.80 - บทความวิจัยฉบับ สมบูร ณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้ อ มูล
ตามประกาศก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลัยนาเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้
ทราบเป็ น การทั่ ว ไปและแจ้ ง ให้ ก .พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วั น นั บ แต่ วั น ที่ อ อกประกาศ
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)
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ค่า
น้าหนัก

1.00

ระดับคุณภาพ
- บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลั ยนาเสนอสภามหาวิท ยาลั ย อนุมั ติและจั ดท าเป็นประกาศ
ให้ ท ราบเป็ น การทั่ ว ไปและแจ้ ง ให้ ก .พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วั น นั บ แต่ วั น ที่ อ อกประกาศ
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)
- บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ทตี่ ีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้ อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศก.พ.อ.
- บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศก.พ.อ.
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่คน้ พบใหม่ และได้รับการจดทะเบียน
- ตาราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- หนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- งานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตาราที่ผ่ านการพิจ ารณาตามหลั กเกณฑ์ การประเมินตาแหน่ งทางวิช าการแต่ ไม่ได้ นามาขอรับ
การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
- หนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการ
ประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
- งานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ ไม่ได้นามาขอรับ
การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ

การส่ งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full
Paper)และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้วการตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
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กาหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ดังนี้
ค่า
ระดับคุณภาพ
น้าหนัก
0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ on
ไลน์
0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับมหาวิทยาลัย
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน
โดยมีบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมพิจารณาด้วย
หมายเหตุ :
1. การนับผลงานวิชาการให้นับตามปีปฏิทิน
2. จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
3. ศูนย์ ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยการสนับสนุนจากส านักงานกองทุ น

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ทาการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล
TCI และทาการแบ่งกลุ่มวารสารในฐานข้อมูลTCI ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
- วารสารกลุ่มที่ 1 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (ระยะเวลา 3 ปี จนถึง
ธันวาคม 2557) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN
Citation Index (ACI) ต่อไป
- วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อขอการรับรองจาก TCI
และอยู่ในฐานข้อมูล TCI
- วารสารกลุ่ ม ที่ 3 : วารสารที่ ไ ม่ ผ่ า นการรั บ รองคุ ณ ภาพ และอาจไม่ ป รากฏอยู่ ใ น
ฐานข้อมูล TCI ในอนาคต
(อ้างอิงจาก http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/News/News55_Feb24/ประกาศ.html)

4. Beall’s List หรือ Beall’s List of scholarly open-access publishers เป็นรายการรายชื่อ

สานักพิมพ์ รายชื่อวารสาร ที่เข้าข่ายน่าสงสัย มีพิรุธ เป็นลักษณะจอมปลอม หลอกลวง
(อ้างอิงจาก http://www.nstda.or.th/nstda-knowledge/10624-science-and-technology-knowledge-services)
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ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
82.20

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ร้อยละ 60

ผลการดาเนินงาน
ตัวหาร
148

ผลดาเนินการ
ร้อยละ 55.54

ผลลัพธ์
ร้อยละ 55.54

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
4.63
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คะแนนประเมินตนเอง
4.63

บรรลุเป้าหมาย
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รายการหลักฐานอ้างอิง
2.3.1 ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในงานระดับชาติ (ค่าน้าหนัก 0.20)
2.3.2 ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ในระดับมหาวิทยาลัย(ค่าน้าหนัก 0.40)
ลาดับ
ที่
1

ชื่อบทความวิจยั วิชาการ งานสร้างสรรค์

ชื่อเจ้าของผลงาน

ภาควิชา

ระยะเวลาทีเ่ ผยแพร่

รหัสเอกสาร

Go Run Go: An Android Game-Story Application for Aiding Motivation to Exercis

อาจารย์ศุภชัยไทยเจริญ

คณิตศาสตร์

ธันวาคม 2558

SCI58_สกอ2.3.2_1

อาจารย์จันตรีผลประเสริฐ

คณิตศาสตร์

พฤศจิกายน 2558

SCI58_สกอ2.3.2_2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุวยี ์ววิ ัฒน์วัฒนา

คณิตศาสตร์

กันยายน 2558

SCI58_สกอ2.3.2_3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์วยิ านนท์

คณิตศาสตร์

พฤศจิกายน 2558

SCI58_สกอ2.3.2_4

5

A New Approach to Improve The Performance of a Two-Player Board Game
using P300-based Brain-Computer Interface
An Analysis and Case Study of Using Mobile Crowdsourcing for Weather
Forecast Verification
MXML: Implementation of a web-based application for merging XML
documents using XML-SIM
THE SURVEY OF ATTITUDES TOWARD STATISTICS IN THAI VERSION

อาจารย์สุกัญญาอินทรภักดิ์

คณิตศาสตร์

กันยายน 2558

SCI58_สกอ2.3.2_5

6

แยมสาหร่ายไก

รองศาสตราจารย์พรพิมล ม่วงไทย

เคมี

มีนาคม 2558

SCI58_สกอ2.3.2_6

2
3
4
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2.3.3 ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ในระดับชาติ(ค่าน้าหนัก 0.60)
ลาดับ
ที่
1
2

3

ชื่อบทความวิจยั วิชาการ งานสร้างสรรค์

ชื่อเจ้าของผลงาน

ภาควิชา

ระยะเวลาทีเ่ ผยแพร่

รหัสเอกสาร

การวิเคราะห์ปริมาณทอรีนในตัวอย่างน้านมแปรรูปโดยเทคนิคโครมาโตกราฟีของเหลว
สมรรถนะสูง
การพัฒนาวิธีการเตรียมตัวอย่างในการวิเคราะห์กรดแทนนิกในตัวอย่างพืชด้วยวิธีการสกัด
ระดับไมโครโดยอาศัยหลักการกระจายตัวระหว่างชั้นของเหลวที่ใช้ตัวทาละลายสกัดเป็นชนิด
ความหนาแน่นต่า
การศึกษาลักษณะเฉพาะของท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซต์ที่มีการจัดเรียงตัวอย่างเป็น
ระเบียบ สาหรับการดูดซับโปรตีนอัลบูมนี

รองศาสตราจารย์พรพิมล ม่วงไทย

เคมี

พ.ศ. 2558

SCI58_สกอ2.3.3_1

รองศาสตราจารย์พรพิมล ม่วงไทย

เคมี

พ.ศ. 2558

SCI58_สกอ2.3.3_2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารียา เอี่ยมบู่

ฟิสิกส์

พ.ศ. 2558

SCI58_สกอ2.3.3_3

2.3.4 ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ(ค่าน้าหนัก 0.80)
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อบทความวิจยั วิชาการ งานสร้างสรรค์
ศักยภาพทางอัลลีโลพาทีของใบพืชวงศ์ Apocynaceae บางชนิด
การผลิตเอทานอลจากวัชพืชน้าด้วยกระบวนการหมักแบบ Simultaneous saccharification
and ferementation (SSF) และ Separpte hydrolysis and ferementation (SHF)
The Optimization of Biosurfactant Production by Bacillus amyloliquefaciens
subsp. plantarum
Anammox Process : the Principle,the Technological Development and Recent
Industrial Applications
การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องการตรวจสอบสารเคมีปนเปื้อนในอาหารสาหรับ

ชื่อเจ้าของผลงาน

ภาควิชา

ระยะเวลาทีเ่ ผยแพร่

รหัสเอกสาร

รองศาสตราจารย์เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ

ชีววิทยา

ปี 2558

SCI58_สกอ2.3.4_1

อาจารย์สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์

ชีววิทยา

เดือนธันวาคม 2558

SCI58_สกอ2.3.4_2

อาจารย์ประภากร ตันตโยทัย

ชีววิทยา

ปี 2558

SCI58_สกอ2.3.4_3

อาจารย์ประภากร ตันตโยทัย

ชีววิทยา

ปี 2558

SCI58_สกอ2.3.4_4

รองศาสตราจารย์น้าฝน คูเจริญไพศาล

วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

เดือนมิถุนายน 2558

SCI58_สกอ2.3.4_5

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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ลาดับ
ที่
6

ชื่อบทความวิจยั วิชาการ งานสร้างสรรค์
การพัฒนาบทเรียนโปรแกรมเรื่องเคมีนิวเคลียร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต

ชื่อเจ้าของผลงาน

ภาควิชา

ระยะเวลาทีเ่ ผยแพร่

รหัสเอกสาร

รองศาสตราจารย์น้าฝน คูเจริญไพศาล

วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

เดือนมิถุนายน 2558

SCI58_สกอ2.3.4_6

รองศาสตราจารย์น้าฝน คูเจริญไพศาล

วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

เดือนธันวาคม 2558

SCI58_สกอ2.3.4_7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริมนต์ ชายเกตุ
อาจารย์พรเพ็ญ มรกตจินดา
อาจารย์ณหทัย ฤกษ์ฤทัยรัตน์

คหกรรมศาสตร์

เดือนธันวาคม 2558

SCI58_สกอ2.3.4_8

คณิตศาสตร์

เดือนมิถุนายน 2558

SCI58_สกอ2.3.4_9

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวีวรรณ งามสันติกลุ

คณิตศาสตร์

เดือนมิถุนายน 2558

SCI58_สกอ2.3.4_10

อาจารย์โชคชัย พุทธรักษา

ฟิสิกส์

เดือนมิถุนายน 2558

SCI58_สกอ2.3.4_11

รองศาสตราจารย์วีณา เสียงเพราะ

เคมี

เดือนธันวาคม 2558

SCI58_สกอ2.3.4_12

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ละลอกน้า

วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

เดือนธันวาคม 2558

SCI58_สกอ2.3.4_13

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปยิ รัตน์ ดรบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพน ทองเรือง

เคมี

ปี 2558

SCI58_สกอ2.3.4_14

รองศาสตราจารย์สุนิตย์ สุขสาราญ

เคมี

ปี 2558

SCI58_สกอ2.3.4_15

ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1
7

การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องแรงและการเคลื่อนที่เพื่อฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

8

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเรไรเสริมแคลเซียม

9

การประมาณค่า Pi ด้วยความน่าจะเป็น

10

การทานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรีภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาแบบสอบตรง

11

การตรวจสอบการดูดซับของโปรตีน bovine serum albumin และเคซีนบนพื้นผิวทองโดยใช้
เทคนิคอิเล็กโตรเคมีคอลอิมพีแดนซ์สเปกโตรสโคปี

12

การพัฒนาวิธีการคัดกรองและวิเคราะห์เอทธาโนลามีนเชิงสีโดยใช้อนุภาคเงินขนาดนาโนเมตร
เป็นตัวตรวจวัดเชิงสี

13

Potential of Cyanobacterium Oscillatoria sp. SWU 121 to Promote the Rice
Growth under Salt Stress Condition

14

ผลของการใช้บทเรียนโปรแกรมแนะนาการเข้าห้องปฏิบัติการเคมีออนไลน์สาหรับนิสิตชั้นปีที่ 1
ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์

15

ไตรเทอปีนชนิด lupane และ ceanothane จากเปลือกต้นตะครองที่แสดงฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ
แบคทีเรีย Helicobacter pylori

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

80

2.3.5 ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ(ค่าน้าหนัก 1.00)
ลาดับ
ชื่อบทความวิจยั วิชาการ งานสร้างสรรค์
ที่
1
One base pair deletion and high rate of evolution : Keys to viral
accommodation of Australian Penaeus stylirostris densovirus
2
Interaction study of a novel Macrobrachium rosenbergii effector caspase with
B2 and capsid proteins of M. rosenbergii nodavirus reveals their roles in
apoptosis
3
Rapid and sensitive detection of Vibrio harveyi by loop - mediated isothermal
amplification combined with lateral flow dipstick targeted to vhhP2 gene
4
Rapid and sensitive detection of Vibrio harveyi by loop - mediated isothermal
amplification combined with lateral flow dipstick targeted to the rpoX gene
5
Development of a PCR Assay Based on a Single - Base Pair Substitution for the
Detection of Aeromonas caviae by Targeting the gyrB Gene
6
Interaction sudy of a novel Macrobrachium rosenbergii effector caspase with B2
and capsid proteins of M.rosenbergii nodavirus reveals their roles in apoptosis
7
Artificial metallopeptidases: Protein cleavage by molybdenum(VI) peroxo αamino acid complexes
8
Artificial metallopeptidases: Protein cleavage by molybdenum(VI) peroxo αamino acid complexes
9
Effects of additives on the dyeing of cotton yarn with the aqueous extract of
Combretum latifolium Blume stems
10
ESI-MS Investigation of an Equilibrium between a Bimolecular Quadruplex DNA
and a Duplex DNA/RNA Hybrid
11
Indole-3-acetic acid production by newly isolated red yeast Rhodosporidium
paludigenum.

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

ชื่อเจ้าของผลงาน

ภาควิชา

ระยะเวลาทีเ่ ผยแพร่

รหัสเอกสาร

รองศาสตราจารย์ปรินทร์ชัยวิสุทธางกูร

ชีววิทยา

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_1

รองศาสตราจารย์ปรินทร์ชัยวิสุทธางกูร

ชีววิทยา

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_2

รองศาสตราจารย์ปรินทร์ชัยวิสุทธางกูร

ชีววิทยา

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_3

รองศาสตราจารย์ปรินทร์ชัยวิสุทธางกูร

ชีววิทยา

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_4

รองศาสตราจารย์ปรินทร์ชัยวิสุทธางกูร

ชีววิทยา

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_5

รองศาสตราจารย์ปรินทร์ชัยวิสุทธางกูร

ชีววิทยา

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_6

รองศาสตราจารย์อภิญญา ชัยวิสุทธางกูร

เคมี

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_7

รองศาสตราจารย์ธีรยุทธ ลิว่ พรเจริญวงศ์

เคมี

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_8

รองศาสตราจารย์สิริธร สโมสร

เคมี

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_9

รองศาสตราจารย์สิริธร สโมสร

เคมี

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_10

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์ อรุณรัติยากร

เคมี

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_11

81

ลาดับ
ที่
12
13
14
15
16
17
18
19

20

21
22
23

ชื่อบทความวิจยั วิชาการ งานสร้างสรรค์

ชื่อเจ้าของผลงาน

ภาควิชา

ระยะเวลาทีเ่ ผยแพร่

รหัสเอกสาร

Discovery of novel 1,2,3-triazole derivatives as anticancer agents using QSAR
and in silico structural modification.
Novel 1,4-naphthoquinone-based sulfonamides: Synthesis, QSAR, anticancer
and antimalarial studies.
Synthesis and molecular docking of 1,2,3-triazole-based sulfonamides as
aromatase inhibitors
Simultaneous Determination of Iodide and Creatinine in Human Urine by Flow
Analysis with an On-ไลน์ Sample Treatment Column.
Tandem Measurements of Iron and Creatinine by Cross Injection Analysis with
Application to Urine from Thalassemic Patients.
Maniratanachote R. Interaction evaluation of silver and dithizone complexes
using DFT calculations and NMR analysis.
R. Determination of silver in personal care nanoproducts and effects on
dermal exposure.
Sensitive and selective electrochemical sensor using silver nanoparticles
modified glassy carbon electrode for determination of cholesterol in bovine
serum
Development of gold nanoparticles modified screen-printed carbon electrode
for the analysis of thiram, disulfiram and their derivative in food using ultra-high
performance liquid chromatography
Highly sensitive determination of mercury using copper enhancer by diamond
electrode coupled with sequential injection-anodic stripping voltammetry
An Electrochemical Compact Disk-type Microfluidics Platform for Use as an
Enzymatic Biosensor
Synthesis and in vitro transfection efficiency of spermine-based cationic lipids
with different central core structures and lipophilic tails.

รองศาสตราจารย์รัชนก ปิ่นแก้ว

เคมี

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_12

รองศาสตราจารย์รัชนก ปิ่นแก้ว

เคมี

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_13

รองศาสตราจารย์รัชนก ปิ่นแก้ว

เคมี

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_14

อาจารย์ฐิติรัตน์ แม้นทิม

เคมี

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_15

อาจารย์ฐิติรัตน์ แม้นทิม

เคมี

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_16

อาจารย์สุจิตรา ศรีสังข์

เคมี

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_17

อาจารย์สุจิตรา ศรีสังข์

เคมี

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_18

รองศาสตราจารย์วีณา เสียงเพราะ

เคมี

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_19

รองศาสตราจารย์วีณา เสียงเพราะ

เคมี

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_20

รองศาสตราจารย์วีณา เสียงเพราะ

เคมี

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_21

รองศาสตราจารย์วีณา เสียงเพราะ

เคมี

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_22

อาจารย์ณัฐพล อภิรติกุล

เคมี

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_23
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ลาดับ
ชื่อบทความวิจยั วิชาการ งานสร้างสรรค์
ที่
24 A New 3’-Prenyloxypsoralen from the raw fruits of aegle marmelos and its
cytotoxic activity.
25 Simultaneous determination of iodide and creatinine in human urine by flow
analysis with an on-ไลน์ sample treatment column
26 S. NMR characterization of HIV-1 reverse transcriptase binding to various nonnucleoside reverse transcriptase inhibitors with different activities
27
Removal of Methylene Blue from Aqueous Solution by Coffee Residues
28

Removal of silver (I) from aqueous solutions by chitosan/bamboo charcoal

ชื่อเจ้าของผลงาน

ภาควิชา

ระยะเวลาทีเ่ ผยแพร่

รหัสเอกสาร

อาจารย์ณัฐพล อภิรติกุล

เคมี

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_24

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลละออ รัตนวิมานวงศ์

เคมี

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_25

อาจารย์พรทิพย์ บุญศรี

เคมี

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_26

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยกร นิตยพัฒน์

คหกรรมศาสตร์

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_27

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยกร นิตยพัฒน์

คหกรรมศาสตร์

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_28

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยกร นิตยพัฒน์

คหกรรมศาสตร์

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_29

คหกรรมศาสตร์

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_30

อาจารย์ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม

คณิตศาสตร์

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_31

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองวรินท์ สราญรักษ์สกุล

คณิตศาสตร์

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_32

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองวรินท์ สราญรักษ์สกุล

คณิตศาสตร์

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_33

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศญาพัฒน์ สุกใส

คณิตศาสตร์

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_34

composite beads
29
30

Durable press finishing of cotton fabrics dyed with Henna (Lawsonia Inermis
Linn.) leaves extract

อาจารย์พรเพ็ญ มรกตจินดา

Dyeing properties and color fastness of chitosan treated cotton fabrics with

อาจารย์พรเพ็ญ มรกตจินดา

Thian King leaves extract
31

A Note on Isomorphism Theorems for Semigroups of Order - Preserving

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยกร นิตยพัฒน์

Transformations with Restricted Range
32

Some regular equivalence relation on the semihypergroup of the partial
transformation semigroup on a set and local subsemihypergroups with that
regular equivalence relation

33

Regularity of certain subsemirings of full matrix semirings

34

The prediction model of the relation of displacement,stress,strain and porosity
between substrate and cell
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ลาดับ
ชื่อบทความวิจยั วิชาการ งานสร้างสรรค์
ที่
35 ON gamma - LABEINGS OF GRAPHS
36

THE g - SPECTRUM OF CYCLE WITH ONE CHORD

37

The study of electromagnetic response to the soil structure for a three

ชื่อเจ้าของผลงาน

ภาควิชา

ระยะเวลาทีเ่ ผยแพร่

รหัสเอกสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรานุช แขมมณี

คณิตศาสตร์

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_35

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรานุช แขมมณี

คณิตศาสตร์

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_36

อาจารย์ปัญญวัฒน์ หาอาษา

คณิตศาสตร์

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_37

layered model with a right skewed curve in overburden
38

On cauchy - euler equation with a bulge function by using laplace transform

อาจารย์ปัญญวัฒน์ หาอาษา

คณิตศาสตร์

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_38

39

On the integro - differential equation with a bulge function by using laplace

อาจารย์ปัญญวัฒน์ หาอาษา

คณิตศาสตร์

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_39

transform
40

On heaviside step function with a bulge function by using laplace transform

อาจารย์ปัญญวัฒน์ หาอาษา

คณิตศาสตร์

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_40

41

On volterra integral equations of the first kind with a bulge function by using

อาจารย์ปัญญวัฒน์ หาอาษา

คณิตศาสตร์

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_41

laplace transform
42

The reduction of order on cauchy - euler equation with a bulge function

อาจารย์ปัญญวัฒน์ หาอาษา

คณิตศาสตร์

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_42

43

A bulge funtion on volterra integral equations of the second kind by using the

อาจารย์ปัญญวัฒน์ หาอาษา

คณิตศาสตร์

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_43

อาจารย์ปัญญวัฒน์ หาอาษา

คณิตศาสตร์

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_44

laplace transform
44

The power series expansion on a bulge heaviside step function

45

The Singular Chromatic Number of a Graph

อาจารย์ชิรา ลาดวนหอม

คณิตศาสตร์

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_45

46

Chromatic-Connection in Graphs

อาจารย์ชิรา ลาดวนหอม

คณิตศาสตร์

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_46

47

On characterizations of trees having large (2,0)-chromatic numbers

อาจารย์ชิรา ลาดวนหอม

คณิตศาสตร์

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_47
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ลาดับ
ชื่อบทความวิจยั วิชาการ งานสร้างสรรค์
ที่
48 Color-distance in color-connected graphs
49

Application of surface plasmon resonance biosensor for the detection of

ชื่อเจ้าของผลงาน

ภาควิชา

ระยะเวลาทีเ่ ผยแพร่

รหัสเอกสาร

อาจารย์ชิรา ลาดวนหอม

คณิตศาสตร์

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_48

อาจารย์โชคชัย พุทธรักษา

ฟิสิกส์

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_49

อาจารย์ปฏิภาณ อุทยารัตน์

ฟิสิกส์

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_50

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุศิษฐ์ ทองนา

ฟิสิกส์

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_51

อาจารย์สุรวุฒิ วิจารณ์

ฟิสิกส์

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_52

อาจารย์สุรวุฒิ วิจารณ์

ฟิสิกส์

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_53

อาจารย์สุวรรณ พลายพิชิต

ฟิสิกส์

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_54

Candida Albicans
50

Probing anomalous ttZ interactions with rare meson decays

51

Electron transport properties in m - plane and c - plane AIN/GaN
heterostructures with interface roughness and anisotropic in - plane strain
scatterings

52

Intense terahertz-pulse generation by four-wave mixing rectification process in
induced gas plasma

53

Nonไลน์ar frequency conversion effect in a one-dimensional graphene based
photonic crystal

54

The investigation of thermal effect on dynamical shape changing of solder
paste by using doubling - view Digital holography

55

Imaging ennhancement of digital holography using photorefractive effect

อาจารย์สุวรรณ พลายพิชิต

ฟิสิกส์

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_55

56

Digital holography system for undergraduate student laboratory

อาจารย์สุวรรณ พลายพิชิต

ฟิสิกส์

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_56

57

A simple ion implanter for material modifications in agriculture and gemmology

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงแข บุตรกูล

วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_57

58

Analysis and modification of blue sapphires from Rwanda by ion beam

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงแข บุตรกูล

วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_58

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อโนชา หมั่นภักดี

วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_60

techniques
59

Fabrication of SrFe12O19-P2O5-CaO-Na2O Bioactive Glass-Ceramics at Various
Sintering Temperatures
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ลาดับ
ชื่อบทความวิจยั วิชาการ งานสร้างสรรค์
ที่
60 Thin films of PtAl2 and AuAl2 by solid-state reactive synthesis
61

Design tools for interdisciplinary translation of material experiences

62

Xanthones Isolated from Pericarp of Mangosteen Inhibit Neurotransmitter
Receptors Expressed in Xenopus Oocytes
Tandem measurements of iron and creatinine by cross injection analysis with
application to urine from thalassemic patients
Stopped-in-loop flow analysis system for successive determination of trace
vanadium and iron in drinking water using their catalytic reaction
Highly selective and sensitive paper-based colorimetric sensor using thiosulfate
catalytic etching of silver nanoplates for trace determination of copper ions
A novel paper-based device coupled with a silver nanoparticle- modified
boron-doped diamond electrode for cholesterol detection

63
64
65
66
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ชื่อเจ้าของผลงาน

ภาควิชา

ระยะเวลาทีเ่ ผยแพร่

รหัสเอกสาร

อาจารย์สุพิชฌา สุพรรณสมบูรณ์

วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_61

อาจารย์สุภิญญา วงศ์ศรีรักษษ

วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_62

รองศาสตราจารย์สุนิตย์ สุขสาราญ

เคมี

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_63

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปยิ ะดา จิตรตั้งประเสริฐ

เคมี

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_64

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลละออ รัตนวิมานวงศ์

เคมี

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_65

รองศาสตราจารย์วีณา เสียงเพราะ

เคมี

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_66

รองศาสตราจารย์วีณา เสียงเพราะ
อาจารย์ศิริขวัญ พลประทีป

เคมี

ปี 2015

SCI58_สกอ2.3.5_67

86

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ สกอ.3.1
ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี
ผู้กากับตัวบ่งชี้
ผู้รวบรวมข้อมูล

การบริการวิชาการแก่สังคม
กระบวนการ
ปีการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร, หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์อมรมาศ กีรติสนิ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ มุศิริ, อาจารย์ธนวรรณ เตชางกูร,
อาจารย์วันชาติ สุมโนจิตราภรณ์, นางสาเนียง วงษ์งาม

คาอธิบายตัวบ่งชี้
การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัย ดังนั้นคณะควรคานึงถึงกระบวนการ
ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนามาจัดทาแผนบริการวิช าการ
ประจาปี ทั้งการบริการวิชาการที่ทาให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะจัดทาเพื่อสร้างประโยชน์แก่
ชุมชน โดยมีการประเมินความสาเร็จของการบริการวิชาการ และนามาจัดทาเป็นแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนแก่นิสิตให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและนามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชน
และสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. จัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกาหนดตัวบ่งชี้
วัดความสาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอคณะกรรมการประจา
คณะ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานิสิต ชุมชน หรือสังคม
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า
4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และนาเสนอ
คณะกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณา
5. นาผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม
6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับ มหาวิทยาลัย โดยมีจานวนอาจารย์เข้าร่วม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ประจาในคณะ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 – 4 ข้อ
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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หมายเหตุ :
การนับจานวนอาจารย์ประจา ให้นับตามปีการศึกษาและนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวม
ผู้ลาศึกษาต่อ
ผลการดาเนินงาน
1. จัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกาหนดตัวบ่งชี้
วัดความสาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอคณะกรรมการประจาคณะ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการจั ดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) โดยมีพันธกิจหลั กด้ าน
บริการวิชาการคือบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
(SCI58_3.1_1.1) และได้ มี ก ารจั ด ท าแผนบริ ก ารวิ ช าการ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562
(SCI58_3.1_1.2) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์ และสอดรับกับ ความ
ต้องการของสังคมโดยแผนบริการวิชาการนี้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่
18/2557 วาระที่ 4.7 (SCI58_3.1_1.3) และได้มีการพิจารณาปรับปรุงแผนการบริการวิชาการประจาปี 2559
ผ่านการเห็นชอบในที่ประชุม กรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 4/2559 วาระที่ 4.6 (SCI58_3.1_1.4)
นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้ มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนคณะวิทยาศาสตร์ ประจาปี
งบประมาณ 2559 (SCI58_3.1_1.5) เพื่อกากับดูแลการดาเนินโครงการบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ให้
ดาเนินการด้วยความเรียบร้อย
คณะกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนคณะวิทยาศาสตร์ประจาปีงบประมาณ 2559 ได้มีการประชุม
ครั้งที่ 1/2558 เพื่อพิจารณาแผนการดาเนินงานการบริการวิชาการแก่ชุมชนคณะวิทยาศาสตร์ และเตรียมความ
พร้อมในการจัดโครงการการบริการวิชาการประจาปีงบประมาณ 2559 (SCI58_3.1_1.6) โดยคณะกรรมการ
บริการวิชาการฯ ได้เห็นความสาคัญของการนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์เพื่อร่ว มขับเคลื่ อ นและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจชุมชนให้ดีขึ้นจึงได้ จัด “โครงการเปิดโลก
วิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืนครั้งที่ 2” (SCI58_3.1_1.7) โดยนาองค์ความรู้ที่มีการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ในด้านคณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คหกรรม
ศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป รวมทั้งงานวิจัยด้านสถิติ เคมี และชีววิทยา มาบูรณาการในการบริการวิชาการ
โดยการจัดฐานกิจกรรมสาธิตให้ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์จานวน 6 ฐาน ได้แก่ 1) ฐาน
Bio-Eco and Protozoa 2) ชะลอ ชรา 3) สนุกคณิต คิดหาบาร์โค๊ตที่หายไป 4) จากชานอ้อยสู่พลังงานทดแทน
5) หิน แร่ และ อัญมณีและ 6) คลื่นพิศวง และมีความร่วมมือจากคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศจัดฐานกิจกรรมทรัพยากรชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ได้มีการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้แก่ครูในเขตพื้นที่การศึกษาเขต 7 ที่สอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้ได้รับทั้งเนื้อหา
และทักษะในการสอนภาคปฏิบัติ เป็นการพัฒนาทั้งครูและนักเรียนซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลสาคัญให้มีแรงบันดาล
ใจ มีศักยภาพความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
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นอกจากนี้ภาควิชาต่าง ๆ ได้มีการเสนอจัดโครงการบริการวิชาการดังปรากฏในแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์ (SCI58_3.1_1.8) ดังนี้
o โครงการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนตามแนวพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
o โครงการยกระดับชุมชนให้เป็นหมู่บ้านเครื่องประดับเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวท้องถิ่นจังหวัด
สระแก้ว
o โครงการค่ายสู่ฝัน...วันอัจฉริยะ
o โครงการบริการวิชาการ Math Day Camp
o โครงการบริการทางวิชาการ : โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว
o โครงการฟิสิกส์สัญจรครั้งที่ 13
o โครงการบูรณาการการเรียนการสอนการศึกษาวิทยาศาสตร์กับวิจัยและบริการวิชาการ
o โครงการ Jewelry Season
o โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานิสิต ชุมชน หรือสังคม
โครงการบริการวิชาการ “โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน
ครั้งที่ 2” มีการจัดทาแผนกิจกรรมการบริการวิชาการ ทั้งหมด 2 กิจกรรม ได้แก่
กิจ กรรมที่ 1 การจั ดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ แก่ครูวิทยาศาสตร์ในระดับมัธ ยมศึ กษาตอนปลาย ใน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์
กิจกรรมที่ 2 การจัดฐานกิจกรรมสาธิตให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ ได้แก่คณิตศาสตร์ สถิติ
คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป และสิ่งแวดล้อม ให้แก่นักเรียน
จากการจัดกิจกรรมตามแผนการดาเนินงานดังกล่าว มีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์ดังนี้
1. ครูวิทยาศาสตร์ที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ นอกจากจะเป็นการพัฒนาตนเองแล้ว สามารถ
นาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนและเพิ่มขีดความสามารถในการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
2. นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเพิ่มขีดความสามารถในการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รวมทั้งมีแรงบันดาลใจในการนาวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้
ประโยชน์เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
3. นิสิตได้นาความรู้จากการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ มาบูรณาการกับการบริการวิชาการ โดยนา
ความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนไปเผยแพร่ให้กับนักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรม จากการเข้าร่วมในการบริการ
วิชาการทาให้นิสิตได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยฝึกทางานร่วมกัน มีการวางแผน
และแก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีมซึ่งทาให้เกิดการคิดเชิงวิพากษ์ (collaboration and critical thinking) นิสิตได้มี
การนาความรู้ไปถ่ายทอด สาธิต (information media and technology skills)
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(SCI58_3.1_1.7 และ SCI58_3.1_2.1)
นอกจากนี้ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ยังได้จัด โครงการบริการทางวิชาการ : โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว
(SCI58_3.1_2.2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้ โดยเป็นโครงการ
บริการวิชาการที่มีการเก็บค่าลงทะเบียนเพื่อเป็นการหารายได้นามาใช้ในการพัฒนาภาควิชาฯ
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า
โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 เป็นการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการให้แก่ครูที่สอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้ได้รับทั้งเนื้อหาและทักษะในการสอน
ภาคปฏิบัติ และจัดฐานกิจกรรมสาธิตให้ความรู้แก่นักเรียน โดยผู้เข้าร่วมโครงการไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เนื่องจาก
โครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในการดาเนินการ (SCI58_3.1_1.7) นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์มี
การจัดโครงการบริการวิชาการอื่น ๆ ที่เป็นแบบให้เปล่า เช่น โครงการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนตามแนว
พระราชด าริ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ (SCI58_3.1_3.1) โครงการยกระดั บ ชุ ม ชนให้ เ ป็ น หมู่ บ้ า น
เครื่องประดับเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว (SCI58_3.1_3.2) โครงการฟิสิกส์สัญจรครั้งที่ 13
(SCI58_3.1_3.3) โ ค ร ง ก า ร ค่ า ย สู่ ฝั น . . . วั น อั จ ฉ ริ ย ะ (SCI58_3.1_3.4) โ ค ร ง ก า ร Math Day Camp
(SCI58_3.1_3.5) โครงการบู ร ณาการการเรียนการสอนการศึก ษาวิ ทยาศาสตร์ กับวิจัย และบริ ก ารวิช าการ
(SCI58_3.1_3.6) โครงการ Jewelry Season (SCI58_3.1_3.7) โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ภาควิชา
คหกรรมศาสตร์ (SCI58_3.1_3.8) โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเสวนา คลื่นโน้มถ่วง : เบิกอนาคตมวล
มนุษยชาติ (SCI58_3.1_3.9) เป็นต้น
นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์ยังมีการบริการวิชาการโดยมีการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันกับมูลนิธิ
ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่
นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยการจัดอบรมให้แก่ครู วิทยากรและ
นักเรียนในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี และชีววิทยา ซึ่งเป็นการบริการแบบให้เปล่า (SCI58_3.1_3.10)
4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และนาเสนอ
คณะกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณา
คณะกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนคณะวิทยาศาสตร์ได้มีการประชุมสรุปผลและประเมินผลในการ
ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการฯ ครั้งที่ 3/2558 วาระที่ 4.1 (SCI58_3.1_4.1) เพื่อประเมินความสาเร็จ
ตามตัวบ่ งชี้ของแผนและโครงการ พบว่า จากผลการดาเนินการเป็นไปตามค่าเป้าหมายของแผนการบริการ
วิชาการ ปีงบประมาณ 2559 ที่ตั้งไว้ ดังนี้ (SCI58_3.1_4.2)
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 : สร้ างความร่วมมือเพื่อนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ไปพัฒนาชุมชน
1. จำนวนหน่วยงำนที่สร้ำงควำมร่วมมือกับคณะวิทยำศำสตร์ในกำรบริกำรวิชำกำร
≥2
แก่ชุมชนและสังคม
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ผลดาเนินการ
4
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ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ
2
2. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่เกิดจากการสร้ างความร่วมมือในการบริ การวิชาการ
≥2
แก่ชมุ ชนและสังคม
2
3. จานวนโครงการ/กิจกรรมในการบริ การวิชาการแก่ชุมชนในเขตพื ้นที่รับผิดชอบ
≥2
ของมหาวิทยาลัย
6
4. จานวนโครงการ/กิจกรรมในการบริ การวิชาการตามความต้ องการของชุมชน/
≥2
ภาคการผลิต
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 : บูรณาการการจัดการเรี ยนการสอนและวิจยั ในการบริ การวิชาการให้ แก่ชมุ ชนและสัง คมอย่างยัง่ ยืน
2
1. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณาการผลงานวิจัยและ/หรื อการเรี ยนการ
≥2
สอนกับการบริ การวิชาการ
2
2. จ านวนโครงการ/กิ จกรรมที่ บริ การวิชาการแก่ชุมชนและสัง คม เพื่ อ พัฒนา
≥1
ก่อให้ เกิดรายได้ /อาชีพเสริ มที่เพิ่มขึ ้น/พัฒนาการเรี ยนรู้ทางด้ านวิทยาศาสตร์
2
3. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่จดั อบรมทางวิชาการหรื อการบริ การด้ านเครื่ องมือ
≥1
ทางวิทยาศาสตร์
6
4. จานวนชิ ้นงานที่มีการเผยแพร่ความรู้บริ การวิชาการ
≥1

การประเมินความสาเร็จของโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน
ครั้งที่ 2 ที่ได้ดาเนินการโดยความร่วมมือจากคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตจากภาควิชาคณิตศาสตร์ คหกรรม
ศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป และหน่วยงานอื่น พบว่าผลการดาเนินการตามตัวชี้วัดบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ (SCI58_3.1_4.2)
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ
1. จำนวนกำรจัดอบรมสัมมนำ
กิจกรรม
2. จำนวนผู้เข้ำรับบริกำร (ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้ำหมำย)
คน
3. จำนวนงำนเผยแพร่ควำมรู้บริกำรวิชำกำร (ถ้ำมี)
ชิ้น
4. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับบริกำร (ควำมพึงพอใจระดับดีและดีมำก)
ร้อยละ
5. ร้อยละของจำนวนงำนบริกำรวิชำกำรแล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่กำหนด ร้อยละ
6. ร้อยละของผู้รับบริกำรนำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์(ควำมพึงพอใจระดับดี ร้อยละ
และดีมำก)
7. ร้อยละของครูที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนสำขำ
คณิตศำสตร์ เคมี ชีววิทยำและฟิสิกส์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพในระดับดีและ
ร้อยละ
ดีมำก
8. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับกำรพัฒนำให้มีศักยภำพทำงวิทยำศำสตร์และ ร้อยละ
รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม
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ค่าเป้าหมาย
1
600
1
95
100
85

ผลดาเนินการ
1
632
6
96
100
91

80
80

93
90

91

สาหรับผลการประเมินตามตัวชี้วัดของโครงการอื่น ๆ ปรากฏตามราละเอียดในเอกสารสรุปผลประเมิน
ความส าเร็ จตามตัวบ่ งชี้ ของแผนและโครงการ (SCI58_3.1_4.2) และได้ น าข้ อ สรุ ป ที่ ไ ด้ เ สนอในการประชุม
กรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 15/2559 ระเบียบวาระที่ 5 (SCI58_3.1_4.3) เพื่อพิจาณาให้คาแนะนา
และข้อเสนอแนะในการจัดโครงการปีต่อไป
5. นาผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม
จากผลการประเมินความสาเร็จของตัวบ่งชี้ของโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัด
สระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 รวมทั้งจากข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประเมินโครงการฯ พบว่ามี
ประเด็นความต้องการในการพัฒนาชุมชนด้านการศึกษา (SCI58_3.1_5.1) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 15/2559 ระเบียบวาระที่ 5 (SCI58_3.1_4.3) ได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแนวทาง
ในการจัดบริการวิชาการในปีต่อไปดังนี้
- ควรเพิ่มเวลาในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูวิทยาศาสตร์ และให้มีหัวข้อที่หลากหลาย
เพื่ อ สามารถน าไปในการจั ด การเรี ย นการสอนทางวิ ท ยาศาสตร์ ส าขาต่ า ง ๆ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
- ควรเพิ่มเติมแนวทางในการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนในการจัดฐานกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักเรียนให้มีแรงบันดาลใจมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนาขีดความสามารถในการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีจานวนอาจารย์เข้า
ร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ประจาในคณะ
โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน เป็นโครงการบริการวิชาการ
แก่ สั ง คม ซึ่ ง อยู่ ภ ายใต้ ร่ ม ของโครงการบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คมของมหาวิ ท ยาลั ย โดยมี อ าจารย์
คณะวิ ท ยาศาสตร์ เ ข้ า ร่ ว มโครงการจ านวน 27 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 18 ของอาจารย์ ป ระจ าในคณะ
(SCI58_3.1_6.1)
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลดาเนินการ
6 ข้อ
6 ข้อ

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
5 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย


รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
SCI58_3.1_1.1
แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 - 2562
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รหัสเอกสาร
SCI58_3.1_1.2
SCI58_3.1_1.3
SCI58_3.1_1.4
SCI58_3.1_1.5
SCI58_3.1_1.6
SCI58_3.1_1.7
SCI58_3.1_1.8
SCI58_3.1_2.1
SCI58_3.1_2.2
SCI58_3.1_3.1
SCI58_3.1_3.2
SCI58_3.1_3.3
SCI57_3.1_3.4
SCI57_3.1_3.5
SCI57_3.1_3.6
SCI57_3.1_3.7
SCI57_3.1_3.8
SCI57_3.1_3.9
SCI58_3.1_3.10
SCI58_3.1_4.1
SCI58_3.1_4.2
SCI58_3.1_4.3
SCI58_3.1_5.1

รายการเอกสารหลักฐาน
แผนบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 18/2557 วันที่ 26
พฤศจิกายน 2557 วาระที่ 4.7
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2559 วาระที่ 4.6
คาสั่งที่ 294/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนคณะวิทยาศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนครั้งที่ 1/2558
วันที่ 20 ตุลาคม 2558
โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่2
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์
รายงานโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน
ครั้งที่ 2
โครงการบริการทางวิชาการ : โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว
โครงการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนตามแนวพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
โครงการยกระดับชุมชนให้เป็นหมู่บ้านเครื่องประดับเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวท้องถิ่น
จังหวัดสระแก้ว
โครงการฟิสิกส์สัญจรครั้งที่ 13
โครงการค่ายสู่ฝันวันอัจฉริยะ
โครงการ Math day camp
โครงการบูรณาการการเรียนการสอนการศึกษาวิทยาศาสตร์กับวิจัยและบริการวิชาการ
โครงการ Jewelry Season
โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเสวนา คลื่นโน้มถ่วง
โครงการโอลิมปิกวิชาการจัดอบรมให้แก่ครูวิทยากรและนักเรียนในสาขาวิชาคณิตศาสตร์
เคมี และชีววิทยา
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนครั้งที่ 3/2559 วันที่ 18
พฤษภาคม 2559 วาระที่ 4.1
รายงานการประเมินผลสาเร็จโครงการบริการวิชาการประจาปี 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 14/2559 วันที่ 22
มิถุนายน 2559
สรุปผลโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน
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รหัสเอกสาร
SCI58_3.1_6.1

รายการเอกสารหลักฐาน
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่าง
ยั่งยืน
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องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ สกอ.4.1

ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี
ผู้กากับตัวบ่งชี้
ผู้รวบรวมข้อมูล

กระบวนการ
ปีการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต, หัวหน้าวิชาภาคคหกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยกร นิตยพัฒน์, อาจารย์พรเพ็ญ มรกตจินดา,
นายธรรมนูญ เหลาคม

คาอธิบายตัวบ่งชี้
คณะต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทานุบารุงศิลปะ และวัฒนธรรม
ทั้งการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของคณะอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
เกณฑ์มาตรฐาน
1. กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
3. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. ประเมินความสาเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
7. กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 – 4 ข้อ
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 - 7 ข้อ

95

ผลการดาเนินงาน
1. กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะวิทยาศาสตร์ได้มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต เป็นผู้รับผิดชอบในการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม มีหน้าที่หลักในการดาเนินการกาหนดแผนการทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะ และมี
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ประกอบด้วยคณาจารย์จากทุกภาควิชา บุคลากร และตัวแทนสโมสรนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์ ในการดาเนิ น การจั ด กิจ กรรม/โครงการในการทานุ บารุ งวัฒ นธรรมและศิ ล ปะ (SCI58_สกอ
4.1_1.1)
2. จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
คณะวิทยาศาสตร์ มี แ ผนยุ ทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลั ย ศรี น คริน ทรวิโ รฒ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง มกราคม 2559) ซึ่งมียุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการทานุบารุง
วัฒนธรรมและศิลปะอย่า งยั่งยืน ที่มีตัวชี้วัดความสาเร็จเป็น จานวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมการทานุบารุง
วัฒนธรรมและศิลปะไม่น้อยกว่า 5 โครงการ และจานวนโครงการ/กิจกรรมบูรณาการการทานุบารุงวัฒนธรรม
และศิลปะกับการเรียนการสอน/การวิจัย/การบริการวิชาการ ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ/กิจกรรม(SCI58_สกอ
4.1_2.1) แล้ ว ได้ น าแผนยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 มาจั ด ท าแผนท านุ บ ารุ ง วัฒ นธรรมและศิ ล ปะ คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในยุทธศาสตร์ 1 ส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมและศิลปะ
ได้กาหนดตัวชี้วัดไว้ 3 ข้อ คือ 1) มีกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรม ศิล ปะ และประเพณีที่ดีงาม 2) มีนิสิตและ
บุคลากรเข้าร่วมโครงการ 3) นิสิตและบุคลากรแสดงออกถึงความสาคัญและคุณค่าของวัฒนธรรมและศิลปะ
ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการวัฒนธรรมและศิลปะกับการเรียนการสอน การวิจัย หรือการ
บริการวิชาการ ได้กาหนดตัวชี้วัดไว้ 2 ข้อ คือ 1) จานวนรายวิชาที่มีการบูรณาการวัฒนธรรมและศิลปะในการ
เรียนการสอน การวิจัย 2) จานวนโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการด้านวัฒนธรรมและศิลปะ
ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดทาแผนกิจกรรม/โครงการด้านทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
(SCI58_สกอ4.1_2.2) และปรับปรุงแผนโดยเพิ่มตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ 1 ส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรเห็นคุณค่า
ในวัฒนธรรมและศิลปะ คือจานวนรายวิชาที่มีการบูรณาการวัฒนธรรมและศิลปะในการเรียนการสอน การวิจัย
กาหนดไว้ไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 จานวน 487,200 บาท และ พ.ศ. 2559 จานวน 115,400 บาท (SCI58_สกอ4.1_2.3)
3. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้กากับติดตามกิจกรรม/โครงการด้านทานุบารุง
วัฒนธรรมและศิลปะให้มี การดาเนินงานเป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ เพื่อรายงานฝ่ายวางแผนและพัฒนา และ
นาเข้าคณะกรรมการประจาคณะเป็นระบบ 6 เดือน (SCI58_สกอ4.1_3.1)
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4. ประเมินความสาเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ประเมิน ความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้าน
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้
ข้อ 1 จานวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมการทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะไม่น้อยกว่า 5 โครงการ
คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดกิจกรรม/โครงการในปีการศึกษา 2558 ดังนี้
1)
2)
3)
4)

โครงการปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มีการจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ
โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มีการตักบาตร ทาบุญ เลี้ยงพระ
โครงการพิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ มีพิธีไหว้ครู และทาพานไว้ครูจากเศษวัสดุเหลือใช้
โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โครงการย่อยที่ 3 โครงการแต่งกายด้วยผ้าไทยอย่าง
เหมาะสม มีการนาคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตไปชมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
5) โครงการสนับสนุนกิจกรรมชุมนุม คณะวิทยาศาสตร์ โครงการย่อยที่ 1 โครงการสืบสานตานาน
เพลงไทยลูกทุ่ง ครั้งที่ 6 มีการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
6) โครงการรดน้าขอพรผู้ใหญ่ มีการรดน้าขอพรผู้ใหญ่
7) โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 มีการแสดงมุทิตาจิตต่อคณาจารย์
(SCI58_สกอ4.1_4.1)
ซึ่งไม่น้อยกว่า 5 โครงการ จึงบรรลุผลสาเร็จตามแผนส่งเสริมการทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
ที่กาหนดไว้ โดยในแต่ละโครงการมีผลการประเมินเกี่ยวกับการทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะ อยู่ในระดับมาก
อีกทั้งบางโครงการยังมีผู้เข้าร่วมโครงการเกินเป้าหมายที่กาหนดไว้
และ ข้อ 2 จานวนโครงการ/กิจกรรมบูรณาการการทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะกับการเรียน
การสอน/การวิจัย/การบริการวิชาการ ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย “ชิมขนม ชมดอกไม้ไทย”
2. โครงการยกระดับชุมชนให้เป็นหมู่บ้านเครื่องประดับเชื่อมกับการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว
3. โครงการ Jewerly Season ครั้งที่ 22 : พยุหยาตรา งามเลอค่าเอกลักษณ์ไทย
(SCI58_สกอ4.1_4.2)
ซึ่งไม่น้อยกว่า 2 โครงการ จึงบรรลุผลสาเร็จตามแผนส่งเสริมการทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะที่
กาหนดไว้
อีกทั้งการรายงานแผนทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะ ในยุทธศาสตร์ 1 ส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรเห็น
คุณค่าในวัฒนธรรมและศิลปะ ได้กาหนดตัวชี้วัดไว้ 3 ข้อ คือ 1) มีกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ และ
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ประเพณีที่ดีงาม กาหนดไว้ 3 โครงการ ดาเนินการได้ 6 โครงการ 2) มีนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
กาหนดไว้ 3 โครงการ ดาเนินการได้ 3 โครงการ 3) นิสิตและบุคลากรแสดงออกถึงความสาคัญและคุณค่าของ
วัฒนธรรมและศิลปะ กาหนดผลการประเมินมากกว่า 3.51 คะแนน ดาเนินการได้มากกว่า 3 โครงการ ส่วน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการวัฒนธรรมและศิลปะกับการเรียนการสอน การวิจัย หรือการบริการ
วิชาการ ได้กาหนดตัวชี้วัดไว้ 2 ข้อ คือ 1) จานวนรายวิชาที่มีการบูรณาการวัฒนธรรมและศิลปะในการเรียน
การสอน การวิจัย กาหนดไว้ไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา ซึ่งได้ดาเนินการมากกว่า 1 รายวิชา ตัวอย่างรายวิชา เช่น
1) CH479 เคมีสิ่งแวดล้อม 2) คส315 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3) คส311 หลักการประกอบอาหาร อีกทั้ง
การประเมินผลคุณภาพระดับหลักสูตรในตัวชี้วัด 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอนยังมี
หัวข้อเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมอีกด้วย และ 2) จานวนโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการด้าน
วัฒนธรรมและศิลปะ กาหนดไว้ 1 โครงการ แต่ดาเนินการได้ 2 โครงการ
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จากการประเมิ น ความส าเร็ จ ตามแผนหรือ กิ จ กรรมด้า นท านุบ ารุง ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม ตามข้ อ 4
จะเห็นได้ว่า คณะวิทยาศาสตร์ ดาเนินการตามแผนและบรรลุผลตามที่กาหนดไว้ อย่างไรก็ตามฝ่ายกิจการนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อปรับปรุงแผนการทานุบารุง วัฒนธรรมและศิลปะกับการเรียนการ
สอน การวิจัย หรือการบริการวิชาการแก่สังคมให้มีค่าเป้าหมายมากขึ้น (SCI58_สกอ4.1_5.1)
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
คณะวิทยาศาสตร์มีการเผยแพร่กิจกรรม/โครงการที่จัดภายในคณะวิทยาศาสตร์ผ่านการติดประกาศที่
บอร์ดและดิจิตอลไซด์เนต (SCI58_สกอ4.1_6.1) อีกทั้งยังมีการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์
สั ง คมออนไลน์ ข องฝ่ า ยประชาสั ม พั น ธ์ ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ Science News และเฟสบุ๊ ค สโมสรนิ สิ ต คณะ
วิทยาศาสตร์ มศว (SCI58_สกอ4.1_6.2)
7. กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์ไม่ได้มีการเรียนการสอนเฉพาะในด้านศิลปะและวัฒนธรรม จึงยังไม่มีการ
กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ยอมรับในระดับชาติ
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลดาเนินการ
6 ข้อ
6 ข้อ

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
5 คะแนน
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รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
SCI58_สกอ4.1_1.1
SCI58_สกอ4.1_2.1
SCI58_สกอ4.1_2.2
SCI58_สกอ4.1_2.3
SCI58_สกอ4.1_3.1

SCI58_สกอ4.1_4.1
SCI58_สกอ4.1_4.2
SCI58_สกอ4.1_5.1
SCI58_สกอ4.1_6.1
SCI58_สกอ4.1_6.2

รายการเอกสารหลักฐาน
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต
และคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5
แผนกิจกรรม/โครงการฝ่ายกิจการนิสิต
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของฝ่ายกิจการนิสิต
-รายงานคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 19/2558 วาระ 3.2 รายงานติดตามผลการ
ดาเนินงานของแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 12
เดือน (ครั้งที่ 2)
-รายงานคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 6/2559 วาระ 4.4.1 รายงานสรุปการติดตาม
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน)
โครงการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการที่บูรณาการการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการบริการวิชาการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ 2/2559 วาระที่ 4.1 การ
รายงานผลการดาเนินการของฝ่ายกิจการนิสิต
รูปภาพการประชาสัมพันธ์ภายในคณะวิทยาศาสตร์
รูปภาพการประชาสัมพันธ์บนเว็บและสังคมออนไลน์
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ สกอ. 5.1

การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ

ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี
ผู้กากับตัวบ่งชี้

กระบวนการ
ปีงบประมาณ / ปีการศึกษา
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์, รองคณบดีฝ่ายบริหาร, รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย, รองคณบดีฝา่ ยประกันคุณภาพการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์,

หัวหน้าภาควิชาทุกภาค
ผู้รวบรวมข้อมูล

นายสัญญา พาลุน, นางสาวปราณี ประสงค์, นางศุภณัฏฐ์ ภักตรา, นางสาวจีรวรรณ ทัพสิริวรรณ,
นางสาวยุภาวดี โคษา, นางสาวพิลาสลักษณ์ ลือเลิศ, นางชลรดา สารทสมัย,
นางสาเนียง วงษ์งาม, นางสาวมณฑวรรณ ช่อชมเกษม, นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี,
นางวัลย์ลิกา สวัสดิน์ ฤเดช, นางสาวพิมพ์ประภา บุญใช้

คาอธิบายตัวบ่งชี้
คณะมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ดังนั้นคณะต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาและการดาเนินงานของคณะ
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เพื่ อ สนั บ ส นุ น การด าเนิ น งานตามพั น ธกิ จ หลั ก ให้ บ รรลุ ต ามเป้ า หมาย
ที่กาหนดไว้
เกณฑ์มาตรฐาน
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง
กั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย รวมทั้ ง สอดคล้ อ งกั บ กลุ่ ม สถาบั น และเอกลั ก ษณ์ ข องคณะ
และพัฒนาไปสู่กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลา เพื่อให้บรรลุผลตามตัว
บ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และเสนอผู้บริหารระดับคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ
แนวทางการประเมิน
1.1 มีการวิเคราะห์ข้อมูล SWOT ของคณะเพื่อใช้ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ โดยเชื่อมโยงกับ
วิ สั ย ทั ศ น์ ข องคณะ และสอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทัศ น์ แ ละยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิทยาลั ย
รวมทั้ง กลุ่ มสถาบั นและเอกลั กษณ์ของคณะ และกาหนดตัว บ่งชี้ และค่าเป้าหมาย
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจาคณะ
1.2 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
1.3 มีการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีครบตามพันธกิจของคณะ โดยกาหนด
ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ
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โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ
ประจาปีสู่การปฏิบัติของหน่วยงานย่อยหรือบุคลากร
1.4 มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อยปีละ
2 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
1.5 มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
1.6 มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาคณะ
ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
2. ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่าย
เพื่อพัฒนานิ สิ ต อาจารย์ บุ คลากร การจัดการเรี ยนการสอนอย่ างต่ อเนื่ อง เพื่อวิเคราะห์ ความคุ้ มค่ า
ของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
แนวทางการประเมิน
2.1 มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรโดยแสดงผลของการวิเคราะห์ ดังนี้
- สัดส่วนของค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรต่อหน่วย (คน) หารด้วยต้นทุน
ต่อหน่วย(คน) ในแต่ละหลักสูตร หากมีค่ามากกว่า 1 ถือว่าคุ้มค่า และ
- ผลต่างระหว่างค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรต่อหน่วย (คน) ลบด้วย
ต้นทุนต่อหน่วย (คน) ในแต่ละหลักสูตร หากมีค่ามากกว่า 0 ถือว่าคุ้มค่า
2.2 มีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการผลิต โดยแสดงผลการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วย
ในแต่ละหลักสูตร (คน) เทียบกับคู่แข่ง
2.3 มีการวิเคราะห์ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต ที่ประกอบด้วย
- ต้นทุนประสิทธิผลของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาตามกาหนด เท่ากับ ต้นทุนรวม
หารด้วยจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาโดยค่าที่คานวณได้จะต้องน้อยกว่าคู่เทียบ
- ต้นทุนประสิทธิผลของบัณฑิตที่มีงานทา เท่ากับ ต้นทุนรวม หารด้วย จานวน
บัณฑิตที่มีงานทาในปีการศึกษานั้น โดยค่าที่คานวณได้จะต้องน้อยกว่าคู่เทียบ
2.4 มี ก ารน าผลการวิ เ คราะห์ ต ามเกณฑ์ ข้ อ 1 – 3 เสนอคณะกรรมการประจ าคณะ
เพื่อพิจารณา เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะที่จะนาไปปรับปรุงการบริหารหลั กสูตรให้ เ กิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าต่อไป
3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เ ป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะ และ
ให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
แนวทางการประเมิน
3.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
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3.2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง อย่างน้อย 4 ประเด็นตามบริบทของคณะ ภายใต้
กรอบการวิเคราะห์ ดังเช่น
- ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์
- ด้านการเงิน
- ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- ด้านปฏิบัติการ
- ด้านบริบทอื่นๆ ของหน่วยงานเช่น ด้านภัยพิบัติ ด้านชื่อเสียง ฯลฯ
ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อกาหนดของมหาวิทยาลัยโดยเป็นความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือ
กลยุทธ์ อย่างน้อย 2 ประเด็น
3.3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ ได้จาก
การวิเคราะห์ในข้อ 2
3.4 มีการวิเคราะห์ และระบุสาเหตุ ที่ก่ อให้ เกิดความเสี่ ยง (ปัจจัยเสี่ ยง) ทั้งที่เป็น ปั จ จั ย
ภายในคณะ และปั จ จั ย ภายนอกหรื อ ปั จ จั ย ที่ ไ ม่ ส ามารถควบคุ ม ได้ ที่ ส่ ง ผลต่ อ
การดาเนินงานตามพันธกิจของคณะ
3.5 มี ก ารจั ด ท าแผนบริ ห ารความเสี่ ย งที่ มี ร ะดั บ ความเสี่ ย งสู ง และมี ก ารด าเนิ น การ
ตามแผนฯ
3.6 มี การก ากั บติ ดตาม ประเมิ นผลการด าเนิ นงานแผนบริ ห ารความเสี่ ยงตามตั ว ชี้ วั ด
ความเสี่ ยงที่ ส าคั ญ(Key Risk Indicators) โดยมี ระดั บของความเสี่ ยงลดลงจากเดิ ม
และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
3.7 มี ก ารน าผลการประเมิ น และข้ อ เสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะไปใช้
ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการดาเนินงานอย่างชัดเจน
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้
อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
แนวทางการประเมิน
5.1 มีการกาหนดผู้รับผิดชอบ หรือคณะทางานการจัดการความรู้ โดยมีผู้บริหารคณะร่วม
เป็นคณะทางาน
5.2 มี ก ารจั ด ท าแผนการจั ด การความรู้ โดยก าหนดประเด็ น ความรู้ แ ละเป้ า หมายของ
การจั ด การความรู้ ที่ ส นั บ สนุ น วิ สั ย ทั ศ น์ กลยุ ท ธ์ หรื อ สอดคล้ อ งกั บ สมรรถนะหลั ก
ของคณะอย่ า งน้ อ ยครอบคลุ ม พั น ธกิ จ ด้ า นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต และด้ า นการวิ จั ย และก าหนด
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างสอดคล้อง
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5.3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ และทั กษะของผู้มีประสบการณ์ตรง
(Tacit Knowledge) และรวบรวมความรู้ จ ากแหล่ ง เรี ย นรู้ อื่ น ๆ ตามประเด็ น ความรู้
ที่ ก าหนดในข้ อ 2 เพื่ อ ก าหนดเป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง าน และเผยแพร่ ไ ปสู่ บุ ค ลากร
กลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
5.4 บุ ค ลากรกลุ่ ม เป้ า หมายที่ ก าหนดนาแนวทางในการปฏิบั ติ งานตามข้ อ 3 ไปปฏิบัติ
และผู้ รั บ ผิ ด ชอบหรื อ คณะท างานมี ก ารติ ด ตามผลที่ เ กิ ด ขึ้ น และปั ญ หาอุ ป สรรคจาก
การนาไปปฏิบัติ
5.5 รวบรวมแนวทางในการปฏิบัติงานจากการจัดการความรู้ในปีการศึกษานี้หรือปีการศึกษา
ที่ ผ่ านมาที่ น าไปใช้ งานตามข้ อ 4 แล้ วได้ ผลดี มาพั ฒนาเป็ นแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี แ ละจั ดเก็ บ อย่ า ง
เป็ น ระบบโดยเผยแพร่ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร (Explicit Knowledge)และน ามาปรั บ ใช้
ในการปฏิบัติงานจริง
5.6 มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการจัดการความรู้ตามตัวบ่งชี้ของแผน และรายงานผล
ต่อคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
5.7 นาข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะไปพัฒนาหรือปรับปรุงแผน
การจัดการความรู้ในปีต่อไป
6. การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน
แนวทางการประเมิน
6.1 มีแผนการบริ ห ารและการพัฒ นาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ ข้อมูล จุดแข็ง – จุดอ่อน
ด้ า นบุ ค ลากร ความต้ อ งการของบุ ค ลากร และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย โดยสอดคล้ อ งกั บ
แผนกลยุ ทธ์ และสมรรถนะหลั กหรื อวั ฒ นธรรมองค์ กรของคณะ และครอบคลุ มการพั ฒ นา
ทักษะภาษาอังกฤษ
6.2 มีตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่สะท้อนผลผลิต
และผลลัพธ์
6.3 มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามตัวบ่งชี้
ของแผน และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
6.4 มีการนาผลการประเมินและผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจาคณะไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
7. ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ
แนวทางการประเมิน
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7.1 มี คณะกรรมการประจาคณะและผู้ บริห ารสู งสุ ด ของคณะก าหนดนโยบายและให้
ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
7.2 มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย
1) การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ และ
2) การจั ดทารายงานการประเมิ น ตนเอง (SAR) เสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะ
และมหาวิ ท ยาลั ย ตามก าหนดเวลาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนด และรายงานข้ อ มู ล
ครบถ้วนตามที่กาหนดในระบบ CHE QA onไลน์
7.3 มี การน าผลการประเมิ นคุ ณภาพไปท าแผนการพั ฒนาคุ ณภาพการศึ กษาของคณะ
และเชื่อมโยงสู่แผนกลยุทธ์และ/หรือแผนปฏิบัติการประจาปีของคณะ
7.4 มีการนาผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทางาน และส่งผลให้มี
พัฒนาการของผลการดาเนินงานในภาพรวมในรอบปีที่ประเมินสูงขึ้นกว่าปีก่อน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 – 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 - 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
1. พั ฒ นาแผนกลยุ ท ธ์ จ ากผลการวิ เ คราะห์ SWOT โดยเชื่ อ มโยงกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องคณะและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนา
ไปสู่กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลา เพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์ และเสนอผู้บริหารระดับคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ
1.1 คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) (SCI58_สกอ5.1_1.1)
ซึ่งได้จัดขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ คณาจารย์
บุคลากร นิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นแผนที่ครอบคลุมตามพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์ คือ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
2. พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล
3. บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
4. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
5. ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ทั้งนี้ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีการประเมิน
แผนยุทธศาสตร์และดาเนินการติดตามผลการดาเนินงานทุกปีงบประมาณ เพื่อประมวลผลสัมฤทธิ์ของการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นั้น คณะวิทยาศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนินงานที่
เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ของเป้าประสงค์ตามค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ จึงมีการ
วางแผนกลยุทธ์ย่อยเพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการดาเนินงานอย่างมีทิศทางและประสิทธิภาพ เพื่อให้แผนกล
ยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์มีความสอดคล้องและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพและปัจจัยแวด
แวดล้อมทั้งภายในและภายนอก คณะวิทยาศาสตร์จึงเห็นควรจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแผน
กลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์วิเคราะห์ SWOT Analysis ของคณะวิทยาศาสตร์ ” (SCI58_สกอ5.1_1.2) เพื่อ
พัฒนาแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขับเคลื่อนจากผลการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นการสร้า งบรรยากาศการบริหารงานที่
ก่อให้เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร และได้นาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)
ฉบับปรับปรุงเดือนมกราคม 2559 ประชาพิจารณ์และเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์
(SCI58_สกอ5.1_1.3)
คณะวิทยาศาสตร์ได้ถ่ายทอด เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ฉบับ
ปี พ.ศ. 2558 - 2562 ลงสู่ระดับภาควิชาและหน่วยงานย่อยต่าง ๆ ในเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ทุก
หน่วยงานนาไปปฏิบัติและเป็นแนวทางในการบริหารจัดการหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ของคณะวิทยาศาสตร์ (SCI58_สกอ5.1_1.4) และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
(SCI58_สกอ5.1_1.5)
1.2 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
คณะวิทยาศาสตร์มีแหล่งงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ การผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการและทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะ จากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ
เงินรายได้ โดยงบประมาณเงินรายได้มาจากค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตในระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็นหลัก ส่วนงบประมาณรายได้จากการบริการวิชาการนั้นยังมีไม่มาก
เพื่อให้การดาเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะวิทยาศาสตร์
ฉบับ ปี พ.ศ. 2558- 2562 (ฉบับปรับปรุง) อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการบริหารทั้ง 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ งนี้ในการจัดทา
แผนกลยุทธ์ทางการเงินได้มีการวิเคราะห์ (SWOT Analysis)เพื่อสะท้อนภาพและศักยภาพทางการเงินของคณะ
วิทยาศาสตร์ที่สามารถนาไปกาหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ทางการเงิน
และตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (SCI58_สกอ5.1_1.6) และนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อ
พิจารณาประกาศใช้ในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ (SCI58_สกอ5.1_1.7)
ทั้งนี้ ในการบริหารติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์ได้กาหนดให้มีระบบในการประชุม
บริหารและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ โดยกาหนดให้เป็น
วาระการประชุมและรายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของคณะกรรมการประจาคณะและ
คณะกรรมการที่เกี่ยวของเป็นรายเดือน (SCI58_สกอ5.1_1.8) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
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1. เพื่อให้งาน/โครงการต่าง ๆ ดาเนินการได้ตามแผน
2. เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเบิกจ่าย
3. เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์
4. เพื่อสามารถติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินได้อย่างเป็นระบบ
นอกจากนี้ ในการดาเนินงานบริหารติดตามงบประมาณฯ ได้ประยุกต์ระบบไอทีมาใช้ในการจัดประชุม
(SWU emeeting) และเครื่องมือในการจัดทาฐานข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้สามารถติดตามและรายงานผลการ
ใช้จ่ายเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 มีการเปลี่ยนแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีครบตามพันธกิจของคณะ โดยกาหนดตัวบ่งชี้
และค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุ ทธ์ของคณะ โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจาคณะ และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจาปีสู่การปฏิบัติของหน่วยงานย่อยหรือบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เป็นประจาทุกปีและมีการ
แปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีครบตามพั นธกิจของคณะ ซึ่งกาหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ (SCI58_สกอ5.1_1.9) โดยได้รับ
ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ และถ่ายทอดแผนปฏิบั ติ การประจ าปีสู่ การปฏิบั ติง านของ
หน่วยงานและบุคคล ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นตัวแทนจากแต่ละภาควิชา เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและอนุมัติแผนปฏิบัติ
การประจาปี พ.ศ. 2559 และมอบหมายให้ภาควิชานาไปแจ้งแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินงานต่อไป (SCI58_สกอ
5.1_1.10)
1.4 มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งและ
รายงานผลต่อคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดทาแผนปฏิบัติการ (Action Plan) (SCI58_สกอ5.1_1.9) เป็นประจาทุก
ปีงบประมาณ โดยได้มีการแปลงแผนกลยุ ทธ์แผนปฏิบัติการประจาปีครบตามพันธกิจของคณะ โดยกาหนดตัว
บ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ โดยได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจาปีสู่การปฏิบัติของหน่วยงานย่อย
หรือบุคลากร ทั้งนี้ ตัวแทนจากภาควิชาได้มีการจัดทาและบูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ ให้
สอดคล้องกับเป้าหมาย ภารกิจ และตัวบ่งชี้ตามแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 และน าเข้ า สู่ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะเพื่ อ พิ จ ารณา และให้
ข้อเสนอแนะ พร้อมอนุมัติแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2559 (SCI58_สกอ5.1_1.10) และมอบหมายให้แต่ละ
หน่วยงานนาไปแจ้งแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการจัดทาโครงการ/กิจกรรมต่อไป
คณะวิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ ด าเนิ น การรายงานติ ด ตามผลการด าเนิ น งานแผนปฏิ บั ติ ก าร (Action Plan)
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 6 เดื อ น) ครั้ ง ที่ 1 ระหว่ า งเดื อ นตุ ล าคม 2558 - มี น าคม 2559
(SCI58_สกอ5.1_1.11) และนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ (SCI58_สกอ5.1_1.12)
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เพื่ อ พิ จ ารณาผลการด าเนิ น งานและวิ เ คราะห์ ผ ลการด าเนิ น งานเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการด าเนิ นงานของ
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ หลังจากนั้นก็มีการดาเนินการรายงานติดตามผลการ
ดาเนินงานแผนปฏิบัติการ (Action Plan)รอบ 12 เดือน (ระหว่างเดือนเมษายน - สิงหาคม 2559) ครั้งที่ 2
(SCI58_สกอ5.1_1.13) และน าผลการด าเนิ น งานเข้ า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะวิ ท ยาศาสตร์
(SCI58_สกอ5.1_1.14) เพื่อพิจารณาและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงานใน
ปีงบประมาณต่อไป
1.5 มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล
ต่อคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ มีก ารจั ด ทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562)
(SCI58_สกอ5.1_1.1) และดาเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์ของคณะฯ จากผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis
เพื่อให้แผนกลยุทธ์มีความสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพและปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก โดย
ได้มีการปรับปรุงกลยุทธ์ขับเคลื่อน (ฉบับปรับปรุงเดือนมกราคม 2559) (SCI58_สกอ5.1_1.15) โดยกาหนดแผน
กลยุทธ์ของคณะ ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายที่สอดคล้องกับการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ (SCI58_สกอ
5.1_1.16) พร้อมทั้งถ่ายทอดและเผยแพร่บนเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ (http://science.swu.ac.th)
คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการดาเนินติดตามผลการดาเนินงานของแผนกลยุทธ์และสรุปผลการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประจาในทุกๆปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้นาผลสรุปการดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ (SCI58_สกอ5.1_1.17) เพื่อพิจารณาผล
การดาเนินงานและขอข้อเสนอแนะ เพื่อนาไปปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ขับเคลื่อนให้สอดรับการเปลี่ยนแปลง
ต่อไป ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีกาหนดการที่จะนาผลสรุปการดาเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
เข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯในเดือนกันยายน 2559
1.6 มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจาคณะไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
คณะวิทยาศาสตร์ได้ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานต่ า ง ๆ เกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลสอดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ ของคณะ
วิทยาศาสตร์ จึงกาหนดให้มีการสรุปผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประจาในแต่ละ
ปี งบประมาณเสนอต่อที่ป ระชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อร่ว มพิจารณารับทราบผลการ
ดาเนินงาน (SCI58_สกอ5.1_1.18) รวมถึงมีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจาปีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลการจัด
โครงการต่าง ๆ หรือปรับการการดาเนินงานเพื่อให้ สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและความจาเป็นต่อการพัฒนา
นิสิต บุคลากร การวิจัยและการเรียนการสอน เมื่อได้ข้อเสนอแนะหรือมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
ฝ่ายแผนจะทาปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจาปีให้เป็นปัจจุบัน (SCI58_สกอ5.1_1.19)
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รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
SCI58_สกอ5.1_1.1 แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)
SCI58_สกอ5.1_1.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT
Analysis คณะวิทยาศาสตร์
SCI58_สกอ5.1_1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่.../2559
SCI58_สกอ5.1_1.4 เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
SCI58_สกอ5.1_1.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ .../2559 (วาระปรับ
แผนปฏิบัติการประจาปี (Action Plan)คณะวิทยาศาสตร์
SCI58_สกอ5.1_1.6 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี (งบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562)
SCI58_สกอ5.1_1.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่.../2559 วาระเพื่อ
พิจารณาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
SCI58_สกอ5.1_1.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่.../2559 วาระติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของคณะฯ
SCI58_สกอ5.1_1.9 แผนปฏิบัติการ (Action Plan)ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
SCI58_สกอ5.1_1.10 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา ครั้งที่.../2559 วาระการจัดทา
แผนปฏิบัติการ (Action Plan)
SCI58_สกอ5.1_1.11 รายงานติดตามผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ (Action Plan) รอบ 6 เดือน (ระหว่าง
เดือนตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559)
SCI58_สกอ5.1_1.12 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่.../2559 วาระเพื่อ
พิจารณารายงานติดตามผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ (Action Plan) รอบ 6 เดือน
SCI58_สกอ5.1_1.13 รายงานติดตามผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ (Action Plan) รอบ 12 เดือน
(ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม 2559)
SCI58_สกอ5.1_1.14 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่.../2559 วาระเพื่อ
พิจารณารายงานติดตามผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ (Action Plan) รอบ 12 เดือน
SCI58_สกอ5.1_1.15 แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (งบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562) ฉบับปรับปรุง เดือนมกราคม
2559
SCI58_สกอ5.1_1.16 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่.../2559 วาระเพื่อ
พิจารณาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (งบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562) ฉบับปรับปรุง เดือน
มกราคม 2559
SCI58_สกอ5.1_1.17 รายงานสรุปผลการดาเนินงานยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

108

รหัสเอกสาร
SCI58_สกอ5.1_1.18

SCI58_สกอ5.1_1.19

SCI58_สกอ5.1_1.20

รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่.../2559 วาระเพื่อ
พิจารณารายงานสรุปผลการดาเนินงานยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่.../2559 วาระเพื่อ
พิจารณารายงานสรุปผลการดาเนินงานยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่.../2559 วาระเพื่อ
พิจารณาปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการดาเนินงานโครงการฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

2. ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานิสิต อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562) (SCI58_สกอ
5.1_1.6) เพื่อการบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งได้
ปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยคณะวิทยาศาสตร์มีการจัดเก็บข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน
ของคณะวิทยาศาสตร์แยกค่าใช้จ่ายตามประเภทเป็นระดับภาควิชา เพื่อนาไปประกอบการจัดทาต้นทุนต่อหน่วย
ตามระบบฐานข้อมูล FTES ที่มหาวิทยาลัยจัดทาให้จากระบบลงทะเบียน (SUPREME 2004)
โดยการคิดต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตรต่าง ๆ นั้น มหาวิทยาลัยกาหนดวิธีคิดจากประเภทค่าใช้จ่าย
และแนวปฏิบัติการคานวณจากค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานิสิต (SCI58_สกอ5.1_2.1)
2. ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์ บุคลากร (SCI58_สกอ5.1_2.2)
3. ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (SCI58_สกอ5.1_2.3)
ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ยังได้ดาเนินการขออนุเคราะห์แบ่งปันข้อมูลเพื่อใช้ในการปรับปรุงการบริหาร
หลักสูตรกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยศิลปากร (SCI58_สกอ
5.1_2.4) เพื่อดาเนินการเปรียบเทียบการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ดังนี้
1. ประสิ ทธิภ าพในการผลิตบั ณฑิต โดยหาต้นทุนต่อหน่วย (คน) ในการผลิ ตบัณฑิตของหลักสูตร
(SCI58_สกอ5.1_2.5)
2. ประสิ ท ธิ ผ ลในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต (Cost effectiveness) จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และท าการ
เปรียบเทียบแล้วพบว่า
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- ต้ น ทุ น ประสิ ท ธิ ผ ลของบั ณ ฑิ ต ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาตามก าหนดของคณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิโ รฒ พบว่ามีผ ลบางหลั กสู ตรน้ อ ยกว่ า คู่เ ที ยบ (SCI58_สกอ
5.1_2.5)
- ต้นทุนประสิทธิผลของบัณฑิตที่มีงานทาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒพบว่าบางหลักสูตรมีผลน้อยกว่าคู่เทียบ (SCI58_สกอ5.1_2.5)
นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์ได้นาผลการเปรียบเทียบการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว เข้าที่
ประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ (SCI58_สกอ5.1_2.6) เพื่อพิจารณา พร้อมรับข้อเสนอแนะเพื่อ
นาไปปรับปรุงการบริหารหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ต่อไป
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
SCI58_สกอ5.1_2.1
SCI58_สกอ5.1_2.2
SCI58_สกอ5.1_2.3
SCI58_สกอ5.1_2.4
SCI58_สกอ5.1_2.5
SCI58_สกอ5.1_2.6

รายการเอกสารหลักฐาน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานิสิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา อาจารย์และบุคลกร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา การเรียนการสอน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
หนังสือบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์แบ่งปันข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารหลักสูตร
กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยศิลปากร
รายงานต้นทุนต่อหน่วย (คน) ในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตร
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่.../2559 วาระเพื่อพิจารณาผล
การดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร

3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะ และให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
คณะวิทยาศาสตร์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจาปี
งบประมาณ 2559 ตามคาสั่งที่ 255/2558 (SCI58_สกอ5.1_3.1) โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการอานวยการ และคณะกรรมการดาเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงานการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
หน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการอานวยการ คณะวิทยาศาสตร์ มีดังนี้
1. กาหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์
2. กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางดาเนินงานของคณะกรรมการดาเนินงานบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบการออกแบบควบคุมความเสี่ยง
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดาเนินการเรื่องการควบคุมภายในหน่วยงาน
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5. ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการดาเนินกิจกรรมด้านการควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตร์
หน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการดาเนินงาน คณะวิทยาศาสตร์ มีดังนี้
1. วิเคราะห์ความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร์
2. จัดลาดับความเสี่ยงที่สาคัญเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์
3. กาหนดกิจกรรมที่จะควบคุมเสนอต่อกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในคณะ
วิทยาศาสตร์เพื่อให้ความเห็นชอบ
4. วางแผนการบริหารความเสี่ยง
5. เสนอกิจกรรมที่ออกแบบควบคุมความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ควบคุมภายในคณะวิทยาศาสตร์
6. วางแผนดาเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมควบคุมภายในของหน่วยงานเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในคณะวิทยาศาสตร์
7. ติดตามผลการดาเนินงานด้านการควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตร์
8. รายงานผลการดาเนินกิจกรรมด้านการควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตร์ต่อ
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในคณะวิทยาศาสตร์
- มหาวิทยาลัย
9. อื่น ๆ ที่คณบดีมอบหมาย
คณะกรรมการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการอานวยการบริหารความเสี่ยง ได้ประชุม
(SCI58_สกอ5.1_3.2) ชี้แจงแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 และพิจารณาแผนการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (SCI58_สกอ5.1_3.3)
ในการประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าวได้ร่วมพิจารณา ประเมิน วิเคราะห์ จัดลาดับความเสี่ยง ในด้าน
บริหารยุทธศาสตร์ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้านการปฏิบัติการ และด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินงานของคณะ เพื่อจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงโดยได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินค่าความเสี่ยง
จัดลาดับความเสี่ยงและระบุความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในประเด็นดังต่อไปนี้
1. ด้านความปลอดภัย
1.1 บุคลากรและนิสิตอาจได้รับอันตรายจากอาคารที่มีอายุการใช้งานมานานมาก ได้แก่
อาคาร 10 กันสาดนอกอาคารบริเวณภาควิชาชีววิทยา (ชัน้ 2 - ดาดฟ้า)
อาคาร 15 กันสาดรอบอาคาร (ชั้น 1 - ชั้น 10)
อาคาร 19 ชั้น 19 และชั้น 18 มีรอยร้าวลึก เกิดการรั่วซึมจนฝ้าและเพดานหลุดลงมาและเกิด
เชื้อรา
สาเหตุความเสี่ยง
1) อาคารมีอายุการใช้งานเกิน 20 ปี
2) งบประมาณในการบารุงรักษาไม่เพียงพอ
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2. ด้านการผลิตบัณฑิต (ยุทธศาสตร์)
2.1 จานวนนิสิตปริญญาตรีมีการลาออกสูง
สาเหตุความเสี่ยง
1) นิสิตต้องการเปลี่ยนสถานศึกษา
2) ขาดแรงจูงใจในด้านการสนับสนุนทุนการศึกษา
3) นิสิตมีผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.2 จานวนนิสิตแรกรับของระดับบัณฑิตศึกษา ไม่เป็นไปตามแผนการรับนิสิตที่ระบุไว้ใน มคอ 2
สาเหตุความเสี่ยงมีการแข่งขันสูงในการรับนิสิตของแต่ละสถาบัน
2.3 จานวนบุคลากรสายวิชาการอาจลดลงต่ากว่าประกาศกระทรวง
สาเหตุความเสี่ยง
1) อัตราที่ได้รับจัดสรรยังไม่สอดรับกับอัตราเกษียณ
2) จานวนงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ (พนักงาน) ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
จานวนบุคลากรสายวิชาการอาจลดลงต่ากว่าประกาศกระทรวง
3. ด้านการวิจัย(กฎหมาย/ข้อบังคับ)
3.1 จานวนเงินทุนวิจัยต่ออาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ.กาหนด
สาเหตุความเสี่ยงจานวนเงินทุนวิจัยต่ออาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
คณะกรรมการฯ ได้ประเมินค่าความเสี่ยงจาก ผลกระทบ โอกาสที่จะเกิด เป็นระดับความเสี่ยง ตาม
แบบฟอร์ม RM-1 (SCI58_สกอ5.1_3.4) และจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าว มา
จัดทาแผนการจัดการความเสี่ยงโดยได้กาหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง ตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI) เป้าหมาย
ระยะเวลา งบประมาณ และผู้รับผิดชอบเพื่อให้ดาเนินการตามแผนฯ (SCI58_สกอ5.1_3.5) และได้นาเสนอแบบ
วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) และ แผนการจัดการความเสี่ยง (RM-2) ผ่านการพิจารณาที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 3/2559 (SCI58_สกอ5.1_3.6)
คณะกรรมการฯ มีการกากับติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงตามตัวชี้วัดความ
เสี่ยง (Key Risk Indicators) เป็น 3 รอบ คือรอบ 6 เดือน (SCI58_สกอ5.1_3.7) รอบ 9 เดือน (SCI58_สกอ
5.1_3.8) และ รอบ 12 เดือน (จะดาเนินการในเดือนกันยายน 2559) และได้นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะฯ เพื่อพิจารณา (SCI58_สกอ5.1_3.9) โดยมีความเสี่ยงที่มีแนวโน้มลดลงคือ
1. ด้านความปลอดภัย
- อาคาร 10 กันสาดนอกอาคารบริเวณภาควิชาชีววิทยา (ชัน้ 2 - ดาดฟ้า)
งานอาคารสถานที่ได้ดาเนินการปรับปรุงกันสาด และส่งมอบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้บริเวณ
ดังกล่าวสามารถเปิดใช้งานได้เรียบร้อยแล้ว
- อาคาร 15 กันสาดรอบอาคาร (ชั้น 1 - ชั้น 10)
ขณะนี้เริ่มดาเนินการปรับปรุง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2559
2. ด้านการวิจัย
- จานวนเงินทุนวิจัยต่ออาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ.กาหนด
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ในปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์ได้รับเงินทุนวิจัยต่ออาจารย์ประมาณ 270,000 บาท/คน
(ข้อมูลวิจัยยังได้ไม่ครบจากทุกภาควิชา) ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2557 มี
จานวนเงินทุนวิจัย 148,228 บาท/คน
ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะ xxxxxx (รอข้อเสนอแนะจากที่ประชุม) สาหรับการรายงานการ
ประเมินผลรอบ 12 เดือน จะนาเข้าที่ประชุมพิจารณาในเดือนกันยายน 2559 ต่อไป
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
SCI58_สกอ5.1_3.1 คาสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 255/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2559
SCI58_สกอ5.1_3.2 - รายงานการประชุม คณะกรรมการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 23 ธันวาคม 2558 วาระที่ 1.4 และ วาระที่ 4.1
- รายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 6 มกราคม 2559 วาระที่ 1.4 และ วาระที่ 4.1
SCI58_สกอ5.1_3.3 แผนการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ 2559
SCI58_สกอ5.1_3.4 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(RM-1)
SCI58_สกอ5.1_3.5 แผนการจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (RM-2)
SCI58_สกอ5.1_3.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 3/2559
วันที่ 27 มกราคม 2559 วาระที่ 4.5.1
SCI58_สกอ5.1_3.7 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดก่อน: รอบ 6 เดือน)
SCI58_สกอ5.1_3.8 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (งวดปัจจุบัน รอบ 9 เดือน) (RM-3)
SCI58_สกอ5.1_3.9 - รายงานการประชุมคณะกรรการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2559
วันที่ 23 มีนาคม 2559 วาระที่ 4.7.1 (รายงานรอบ 6 เดือน)
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15/2559
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 วาระที่ 4.x

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการดาเนินงานอย่าง
ชัดเจน
ผู้ บ ริ ห ารคณะวิ ท ยาศาสตร์ ประกอบด้ ว ย คณบดี รองคณบดี หั ว หน้ า ภาควิ ช าและผู้ ช่ ว ยคณบดี
(SCI58_สกอ5.1_4.1) ใช้ระบบการบริหารคณะในภาพรวมผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์
เพื่อร่วมกันกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการดาเนินงานต่าง ๆ ทีค่ านึงถึงหลักธรรมาภิบาล ดังนี้
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1. หลั ก ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะได้ พิ จ ารณาผลการ
ดาเนิ น งานของแผนยุ ทธศาสตร์ และแผนปฏิบั ติก าร ปีงบประมาณ 2558 (SCI58_สกอ5.1_4.2) พร้อ มทั้ ง
ได้ มี ก ารพิ จ ารณาแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ 2559 ซึ่ ง แต่ ภ าควิ ช า หน่ ว ยงานภายในคณะ
ได้จัดทาขึ้น (SCI58_สกอ5.1_4.3) พร้อมทั้งได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ อจัดทา SWOT Analysis
เพื่ อ ให้ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ 2559 สามารถส่ ง ผลให้ แ ผนยุ ท ธศาสตร์ ค ณะวิ ท ยาศาสตร์
บรรลุ เ ป้ า หมายที่ ว างไว้ (SCI58_สกอ5.1_4.4) และได้ มี ก ารประกาศใช้ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี 2559
(SCI58_สกอ5.1_4.5) อย่ า งเป็ น ทางการเพื่ อ ให้ ทุ ก ท่ า นได้ รั บ ทราบ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ค ณะวิ ท ยาศาสตร์
ที่ http://science.swu.ac.th/th-th/งานแผนและนโยบาย.aspx (SCI58_สกอ5.1_4.6) พร้อมทั้งส่งเสริมให้มี
การดาเนินงานตามแผนที่วางไว้ด้วยการจัดสรรงบประมาณ (SCI58_สกอ5.1_4.7) และมีระบบการติดตามผล
การดาเนินงานต่างๆ และรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (SCI58_สกอ5.1_4.8) ในการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้ งที่ 6/2559 (SCI58_สกอ5.1_4.9) ในส่ ว นของการใช้งบประมาณและการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการนั้นใช้ระบบติดตามผลการดาเนินงานโดยคณะกรรมการติดตามการใช้งบประมาณ
รายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2559 (SCI58_สกอ5.1_4.10) ซึง่ เป็น
ตัวแทนจากคณาจารย์ และบุคลากรจากภาควิช า และสานักงานคณบดี ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มี การประชุม
ติดตามและสรุปผลการดาเนินงาน (SCI58_สกอ5.1_4.11) และนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะทุก
เดือนเพื่อการติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ และปรับปรุงแผนการดาเนินงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ภารกิจ
และความจาเป็นต่าง ๆ (SCI58_สกอ5.1_4.12)
2. หลักประสิทธิ ภ าพ (Efficiency) ที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะมีว าระพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ/อนุมัติให้มีการดาเนินงานโครงการต่าง ๆ พร้อมทั้งมีการติดตามผลการดาเนินงานเพื่อให้โครงการต่าง
ๆ (SCI58_สกอ5.1_4.13) เกิดการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน
ดาเนินกิจกรรม ติดตาม และรายงานผลการดาเนินงานต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด และมีการกาหนดแนวปฏิบัติ และ
พิจารณานาระบบไอทีมาใช้เพื่อให้เกิดความคล่องตัว ลดขั้นตอนงาน โดยยึดหลักของการประหยัดพลังงานและ
ทรัพยากรที่ยังทาให้มีผลการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
โดยในปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการประจาคณะยังคงดาเนินงานตามแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการ
แบบลีนภายใต้แผนกิจกรรมในโครงการ Going Lean@SWU Science ใน 3 ด้าน ได้แก่
o ด้านการประหยัดทรัพยากร (SCI58_สกอ5.1_4.14)
 ลดการใช้ทรัพยากรด้านกระแสไฟฟ้า ด้วยการออกแนวปฏิบัติด้านการประหยัดพลั งงาน
เช่นการเปิดปิดลิฟท์โดยสาร การปรับเปลี่ยนดวงโคมเป็นหลอดไฟฟ้า LED เป็นต้น
o ด้านการลดขั้นตอนหรือกระบวนงาน (SCI58_สกอ5.1_4.15) และ (SCI58_สกอ5.1_4.16)
 ส่งเสริมให้งานในสานักงานคณบดีปรับระบบการทางาน เพื่อลดขั้นตอนและเวลา เช่น การ
ก าหนดแนวปฏิ บั ติ ใ นการจั ด ระบบแฟ้ ม เสนอลงนาม ระบบการตรวจสอบความถูก
ต้องการเบิกจ่ายงบประมาณ ระบบการจัดการเงินรองจ่าย ระบบการจัดเก็บข้อมูลด้าน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
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นอกจากนี้ ใ นปี ง บประมาณ 2559 ได้ น าระบบไอที ม าใช้ ใ นการเผยแพร่ ข่ า วสาร
คณะวิทยาศาสตร์ (Science News) ซึ่งพบว่า สามารถลดขั้นตอนงาน ลดการใช้ทรัพยากร
ลดการใช้งบประมาณ และมีระบบในการจัดทาข้อมูลข่าวสารที่เป็น ระบบสามารถค้นคืน
ข่าวสารเพื่อการอ้างอิงได้สะดวกขึ้น
ด้านการจัดการเรียนการสอน (SCI58_สกอ5.1_4.17)
 ใช้ระบบจัดการเรียนการสอนด้วยATutor ทั้งนี้เพื่อให้มีระบบในการจัดการ Courseware
ลดขั้นตอนการเตรียมการสอน เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน และลด
การแจกเอกสารประกอบการเรียน เป็นต้น
 อบรมเพิ่ ม ทางเลื อ กในการใช้ ร ะบบไอที ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนตามแนวคิ ด
Education 4.0 ด้วยการจัดประชุม/อบรมให้แก่คณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์


o

3. หลั ก การตอบสนอง (Responsiveness) คณะมี ก ารปรั บ ปรุ ง การน าระบบไอที ม าใช้ ใ นการ
บริหารงานเพื่อให้งานต่าง ๆ เข้าถึงผู้ใช้ให้ดีขึ้น เพื่อให้นิสิต คณาจารย์ บุคลากร และผู้มาติดต่อเกิดความสะดวก
คล่องตัวในการรับบริการ
โดยในปี การศึกษา 2558 คณะได้มีการปรับปรุงระบบและขั้นตอนงานต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการด้านข้อมูลเกี่ยวกับคณะ ภาควิชา หลักสูตร กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะและประชาสัมพันธ์ข้อมูลสาคัญ
เช่น ทุนการศึกษา ทุนวิจัย แหล่งงาน ประกาศเกียรติคุณ หรือกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้นดังนี้
o ปรับปรุงระบบไอทีเพื่อเป็นช่องทางในการให้ข้อมูลและการติดต่อ โดยมีการปรับปรุงระบบการ
นาเสนอข้อมูลโดยการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (SCI58_สกอ5.1_4.18) และได้เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2559
(SCI58_สกอ5.1_4.19)
o ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลที่คณาจารย์ นิสิต และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลที่ต้องการผ่าน
ทางสื่อ Social Media เช่น เฟสบุ๊ค (SCI58_สกอ5.1_4.20) และ สื่อประชาสัมพันธ์ทางจอ
ดิจิตอล (SCI58_สกอ5.1_4.21)
นอกจากนี้คณาจารย์ประสงค์ให้คณะส่งเสริม บรรยากาศวิจัยและให้คณาจารย์มีความเข้มแข็งด้านการ
วิจัยมากขึ้น คณะกรรมการประจาคณะในการประชุม ครั้งที่ 3/2559 ได้พิจารณาอนุมัติโครงการจัดตั้งหน่วย
วิจัยเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทาง คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ
2559 – 2561 (SCI58_สกอ5.1_4.22)
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารงานของคณะผู้บริหารได้ให้ความสาคัญต่อ
พันธกิจหลักของคณะเป็นอย่างมาก เช่น
o ในการจั ดการเรี ยนการสอนเน้ น และส่ งเสริ ม ให้ กิจ กรรมการเรี ยนการสอนต้ องคานึ ง ถึ ง การ
พัฒนานิสิตให้เป็นคนที่มีความพร้อมด้านวิชาการ สอดแทรกและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
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o

o

o

เพื่อให้จบเป็นบัณฑิตที่ มีคุณลักษณะตามที่กาหนด โดยกาหนดไว้ใน มคอ.3 ของรายวิชาใน
หลักสูตร (SCI58_สกอ5.1_4.23)
ในการทาวิจัย ส่งเสริมให้นั กวิจัยทุกคนมีจรรยาบรรณการวิจัย(SCI58_สกอ5.1_4.24)และทา
วิจัยตามแผนวิจัย(SCI58_สกอ5.1_4.25) ที่ได้สังเคราะห์ร่วมกันว่าจะเป็นประโยชน์ในภาพรวม
ต่อประเทศชาติและมวลมนุษยชาติ และได้จัดตั้งหน่วยวิจัยเฉพาะทางขึ้นจานวน 5 หน่วยวิจัย
(SCI58_สกอ5.1_4.26)
ในการบริ ก ารวิ ช าการแก่ ชุ ม ชน ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารจั ด ท าโครงการที่ น าองค์ ค วามรู้ ด้ า น
วิทยาศาสตร์ไปใช้เพื่อการพัฒนาวิช าชีพและการนาวิทยาศาสตร์สร้างความรู้ให้แก่นักเรียน ครู
และชุมชน โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ได้แก่ โครงการสร้าง
เสริมประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (บูรณาการร่วมโครงการบริการวิชาการ โครงการ
พัฒนาการศึกษาในโรงเรียนตามแนวพระราชดาริฯ) (SCI58_สกอ5.1_4.27) โครงการยกระดับ
ชุ ม ชนให้ เ ป็ น หมู่ บ้ า นเครื่ อ งประดั บ เชื่ อ มโยงกั บ การท่ อ งเที่ ย วท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด สระแก้ ว
(SCI58_สกอ5.1_4.28) โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชน จังหวัดสระแก้วอย่าง
ยั่งยืน ครั้งที่ 2 (SCI58_สกอ5.1_4.29) พร้อมทั้งส่งเสริมให้ภาควิชาสามารถออกไปจัดโครงการ
บริการวิชาการตามสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้
เช่นโครงการฟิสิกส์สัญจร
ครั้ ง ที่ 13 (SCI58_สกอ5.1_4.30) โครงการ Math Day Camp (SCI58_สกอ5.1_4.31)
โครงการค่ายสู่ฝัน...วันอัจฉริยะ (SCI58_สกอ5.1_4.32)
ในด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริม ปลูกฝังและอนุรักษ์ความเป็นไทย
เช่น การแต่งกายด้วยผ้าไทย (SCI58_สกอ5.1_4.33) การจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีที่ดีงามของไทยในวันสงกรานต์ (SCI58_สกอ5.1_4.34) การทาบุญในวันสาคัญทาง
ศาสนา เป็นต้น (SCI58_สกอ5.1_4.35)

5. หลักความโปร่งใส (Transparency) คณะผู้บริหารได้เห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร และ
เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน จัดระบบในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์คณะและภาควิชา
http://science.swu.ac.th/ (SCI58_สกอ5.1_4.36) เฟสบุ๊ค (SCI58_สกอ5.1_4.20) บอร์ดประชาสั ม พั น ธ์
(SCI58_สกอ5.1_4.37) ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลไปยังแหล่งประชาสัมพันธ์ระดับมหาวิทยาลัย อาทิเช่น
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://www.swu.ac.th/ (SCI58_สกอ5.1_4.38) หรือ SWU Weekly
โดยข้อมูลที่เปิดเผยได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ หลักสูตร ข้อมูลคณะกรรมการประจา
คณะ ข้อมูลคณาจารย์และบุคลากร ผลการดาเนินงานต่าง ๆ เช่น โครงการ กิจกรรม ทุนการศึกษา ทุนวิจัย
เป็นต้น พร้อมทั้งได้เปิดช่องทางให้สามารถติดต่อสอบถามได้ทั้งระบบโทรศัพท์ email หรือ เปิดช่องทางสายตรง
ถึงคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) ในการจัดเตรียมแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ผู้บริหารคณะได้ให้
ความสาคัญต่อนิสิต คณาจารย์ บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นอย่างมาก โดยในการจัดทาโครงการ /
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กิจกรรมต่าง ๆ มีการเชิญผู้มีส่วนร่วมจากคณะหรือภาควิชาต่าง ๆ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมคิด วางแผน ให้
ข้อเสนอแนะร่วมกัน (SCI58_สกอ5.1_4.39) อาทิเช่น
o การจัดทาการวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์
o การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
o การจัดทาตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน
o การจัดตั้งหน่วยวิจัยเฉพาะทาง
o การจัดอบรมเพื่อให้ความรู้
o

7. หลั ก การกระจายอ านาจ (Decentralization) ผู้ บริห ารให้ ความส าคั ญ กับ การมีส่ ว นร่ว มของ
บุ ค ลากรในภาคส่ ว นต่ า ง ๆ เป็ น อย่ า งมาก จึ ง มี ก ารก าหนดTOR ให้ ร ะดั บ รองคณบดี หั ว หน้ า ภาควิ ช า
ผู้ช่วยคณบดี (SCI58_สกอ5.1_4.40) คณาจารย์และบุคลากรในตาแหน่งต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการทางานที่คล่องตัว
สามารถตัดสินใจในการดาเนินการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในการดาเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ยังมี
การตั้งคณะกรรมการหรื อคณะทางานพร้ อมกาหนดหน้าที่ ไว้เพื่อให้เกิดความชัดเจนในบริห ารงานให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ (SCI58_สกอ5.1_4.41)
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ได้ยึดถือกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยและนามาใช้ในการบริหารงานบุคคล การบริหารการเงิน และการบริหารนิสิตอย่างเคร่งครัด โดยใน
การประชุมคณะกรรมการประจาคณะมีการพิจารณาวาระสาคัญ อาทิเช่น
o การอนุมัติการลาไปปฏิบัติงานภายนอกมหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
ครั้งที่ 10/2558 (SCI58_สกอ5.1_4.42)
o การขอต าแหน่ ง ทางวิ ช าการของบุ ค คล ในการประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะ
ครั้งที่ 9/2559 (SCI58_สกอ5.1_4.43)
o การพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร (SCI58_สกอ5.1_4.44)
9. หลักความเสมอภาค (Equity) ผู้บริหารคณะได้ให้โ อกาสคณาจารย์ บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ทางานต่าง ๆ ร่วมกันตามความรู้ความสามารถเพื่อดาเนินภารกิจต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายของงานหรือโครงการ
โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการบริหารและเข้าร่วมโครงการอย่างทัดเทียมกัน
และเปิดระบบสายตรงคณบดี (SCI58_สกอ5.1_4.36) เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ
นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ มีหลายโครงการที่เปิดโอกาสให้คณาจารย์บุคลากรและ
นิสิต ทุกเพศ ทุกวัย ทุกศาสนาได้มีส่วนร่วม เช่น โครงการวันขึ้นปีใหม่ โครงการฝึกอบรม โครงการประชุม
คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ จุด
แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาส และอุ ป สรรค (SWOTAnalysis) คณะวิ ท ยาศาสตร์ ประจ าปี ง บประมาณ 2559”
(SCI58_สกอ5.1_4.4)
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10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) ในการดาเนินงานผู้บริหารเปิดโอกาสให้ทุกคน
สามารถแสดงความคิดเห็น และนาข้อคิดเห็นต่าง ๆ มาใช้ในการพิจารณาเพื่อให้ได้ข้อสรุปในการดาเนินงาน
ร่วมกันเช่น การประชุม "การพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
(SWOTAnalysis) คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2559” (SCI58_สกอ5.1_4.45) การประชุมหารือการ
ปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (SCI58_สกอ5.1_4.46) การประชุมเพื่อกาหนด
เกณฑ์และตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (SCI58_สกอ5.1_4.47) และการจัดโครงการต่าง
ๆ ของคณะซึ่งมีการประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นการดาเนินงานเพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างดี และยัง
จัดระบบการสื่อสารกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านระบบการสื่อสารสังคมออนไลน์
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
SCI58_สกอ5.1_4.1
SCI58_สกอ5.1_4.2
SCI58_สกอ5.1_4.3
SCI58_สกอ5.1_4.4
SCI58_สกอ5.1_4.5
SCI58_สกอ5.1_4.6
SCI58_สกอ5.1_4.7
SCI58_สกอ5.1_4.8
SCI58_สกอ5.1_4.9
SCI58_สกอ5.1_4.10
SCI58_สกอ5.1_4.11
SCI58_สกอ5.1_4.12

รายการเอกสารหลักฐาน
คาสั่งแต่งตั้งคณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้ชว่ ยคณบดี
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 19/2558 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558
วาระที่ 3.2
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 19/2558 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558
วาระที่ 3.3–วาระที่ 3.9
รายงานผลการดาเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผล
การวิเคราะห์ SWOT Analysis คณะวิทยาศาสตร์
แผนปฏิบัติการ (Action Plan)ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
http://science.swu.ac.th/th-th/งานแผนและนโยบาย.aspx
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน
2558 วาระที่ 4.2.4
สรุปติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559
วาระที่ 4.4.1
คาสั่งที่ 266/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการใช้งบประมาณแผ่นดินและ
งบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามการใช้งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ
เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
 ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 วาระที่ 4.4.1
 ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 วาระที่ 4.2.2
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รหัสเอกสาร
SCI58_สกอ5.1_4.13
SCI58_สกอ5.1_4.14
SCI58_สกอ5.1_4.15
SCI58_สกอ5.1_4.16
SCI58_สกอ5.1_4.17
SCI58_สกอ5.1_4.18
SCI58_สกอ5.1_4.19
SCI58_สกอ5.1_4.20
SCI58_สกอ5.1_4.21
SCI58_สกอ5.1_4.22
SCI58_สกอ5.1_4.23
SCI58_สกอ5.1_4.24
SCI58_สกอ5.1_4.25
SCI58_สกอ5.1_4.26
SCI58_สกอ5.1_4.27
SCI58_สกอ5.1_4.28
SCI58_สกอ5.1_4.29
SCI58_สกอ5.1_4.30
SCI58_สกอ5.1_4.31
SCI58_สกอ5.1_4.32
SCI58_สกอ5.1_4.33
SCI58_สกอ5.1_4.34
SCI58_สกอ5.1_4.35

รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559
วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
นโยบายและมาตรการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจาปีงบประมาณ 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงาน คณะวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 วาระที่ 4.1
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน
2559 วาระที่ 4.2.1
ภาพกิจกรรมอบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากร : บูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อ
การเรียนรู้ยุค Education 4.0
หนังสือแจ้งความประสงค์หัวข้ออบรม (Course on Demand)
หน้าเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง
หน้า เฟสบุ๊ค คณะวิทยาศาสตร์
รูปภาพสื่อประชาสัมพันธ์ทางจอดิจิตอล
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 27 มกราคม
2559 วาระที่ 4.7.1
ตัวอย่าง มคอ 3 และ ผลการประเมิน ปค 003
จรรยาบรรณนักวิจัย
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 27 เมษายน 2559
วาระที่ 1.3.1
หน้าเว็บไซต์ฝ่ายวิจัย
http://science.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=12541&language=th-TH
โครงการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนตามแนวพระราชดาริฯ
โครงการยกระดับชุมชนให้เป็นหมู่บ้านเครื่องประดับเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวท้องถิ่น
จังหวัดสระแก้ว
โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชน จังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2
โครงการฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 13
โครงการ Math day camp
โครงการค่ายสู่ฝัน...วันอัจฉริยะ
ภาพการแต่งกายด้วยผ้าไทย
ภาพกิจกรรมโครงการรดน้าขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ 2559
ภาพกิจกรรมโครงการถวายเทียนพรรษา ประจาปี 2559
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รหัสเอกสาร
SCI58_สกอ5.1_4.36
SCI58_สกอ5.1_4.37
SCI58_สกอ5.1_4.38
SCI58_สกอ5.1_4.39
SCI58_สกอ5.1_4.40
SCI58_สกอ5.1_4.41
SCI58_สกอ5.1_4.42
SCI58_สกอ5.1_4.43
SCI58_สกอ5.1_4.44
SCI58_สกอ5.1_4.45
SCI58_สกอ5.1_4.46
SCI58_สกอ5.1_4.47

รายการเอกสารหลักฐาน
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://science.swu.ac.th/ และผังเว็บไซต์
บอร์ดประชาสัมพันธ์
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://www.swu.ac.th/
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 22/2558 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม
2558 วาระที่ 4.1.1
TOR ให้ระดับรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้ช่วยคณบดี
ตัวอย่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ครั้งที่ 3 ประจาปี 2557
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม
2558 วาระที่ 4.1.3
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม
2559 วาระที่ 4.4.1 และ วาระที่ 4.4.2
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 7
มีนาคม 2559 วาระที่ 4.3.1 และ วาระที่ 4.3.2
รูปภาพโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์
SWOT Analysis คณะวิทยาศาสตร์
รูปภาพการประชุมหารือการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
รูปภาพการประชุมเพื่อกาหนดเกณฑ์และตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร

5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
คณะวิทยาศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2558 ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ค วบคุ ม /ติ ด ตามและด าเนิ น การการจั ด การความรู้ (Knowledge
management) โดยมีส่วนร่วมของคณะกรรมการประจาคณะและตัวแทนจากทุกภาควิชาเข้ามามีส่วนร่วมเป็น
คณะทางาน (SCI58_สกอ5.1_5.1)
การประชุมคณะกรรมการประกัน คุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ได้กาหนดแผนการจั ด การ
ความรู้ประจาปีการศึกษา 2558 (SCI58_สกอ5.1_5.2) พิจารณาประเด็นความรู้ทั้งด้านการผลิตบัณฑิต และ
ด้านวิจัย พร้อมทั้งกาหนดกลุ่มเป้าหมาย จากแบบสารวจเพื่อการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ (SCI58_สกอ5.1_5.3)
ในวันประชุมบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ผลการสารวจพบว่า บุคลากรให้ความ
สนใจกับประเด็นความรู้ (SCI58_สกอ5.1_5.4) ดังนี้
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1. ด้านการเรียนการสอน : ประเด็นการวัดและประเมินผล การทวนสอบ
กลุ่มเป้าหมายคือ คณาจารย์ และนิสิตด้านการศึกษา
2. ด้านวิจัย : ประเด็นเทคนิคการเสนอผลงานวิชาการ การตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ ความรู้
เกี่ยวกับการจดสิทธิบัตรงานวิจัย
กลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรและนิสิต
3. ด้านการปฏิบัติงาน : ประเด็นการนาสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสารองค์กร
กลุ่มเป้าหมายคือ งานประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์ได้จัด ทาโครงการส่งเสริมบรรยากาศการวิจัยและการจัดความรู้ด้านการวิจัย เรื่อง
“How to give a presentation for a conference” (SCI58_สกอ5.1_5.5) และโครงการการจัดการความรู้
เพื่อการพัฒ นานิ สิ ตและบุ คลากรคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การวัดและประเมินผลในวิช าวิทยาศาสตร์ วันที่
1 มิถุนายน 2559 (SCI58_สกอ5.1_5.6) โดยได้มีการเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรงและมีความเชี่ยวชาญใน
สาขานั้น ๆ มาบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์และนิสิต เพื่อนาไปสู่แนวปฏิบัติที่ดี (Best practice)
อีกทั้งได้ขอความอนุ เคราะห์ส านั กคอมพิว เตอร์จัดอบรมให้ กับบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ ในเรื่อง การ
ปรับแต่งเว็บไซต์องค์กรด้วย DotNetNuke ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 โดยมุ่งเน้นการสื่อสารข่าวสาร
กิจกรรมผ่านบนเว็บไซต์คณะด้วย DNN7 (SCI58_สกอ5.1_5.7)
หลังจากที่ได้ดาเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรียบร้อยแล้วนั้น คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ร่วมกับคณะดาเนินงานโครงการ ได้จัดทาแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้
1. แนวปฏิบัติที่ดีการเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (SCI58_สกอ5.1_5.8)
2. แนวปฏิบัติที่ดีการวัดและประเมินผลในวิชาวิทยาศาสตร์ (SCI58_สกอ5.1_5.9)
3. แนวปฏิบัติที่ดีในการเข้าถึงจดหมายข่าวคณะวิทยาศาสตร์ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานย่อย (SCI58_สกอ
5.1_5.10)
แนวปฏิบัติดังกล่าวได้นามาเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สื่อ
ประชาสัมพันธ์ทางจอดิจิตอล และส่งไปยังภาควิชา จากนั้น ได้มีการติดตามผลที่เกิดขึ้นและปัญหาอุปสรรคจาก
การนาไปปฏิบัติ ผ่านการทาแบบสอบถาม การนาแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ประโยชน์ (SCI58_สกอ5.1_5.11) โดย
สรุปผลการติดตามการนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติจริง จากข้อมูลการตอบแบบสอบถามพบว่าบุคลากรสามารถ
นาความรู้ที่ได้เผยแพร่ไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่มีอุปสรรค (SCI58_สกอ5.1_5.12) และได้นาเสนอผลการติดตาม
การนาความรู้ไปใช้ในที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ (SCI58_สกอ5.1_5.13) โดยที่ประชุมได้พิจารณาผล
การดาเนินงานและข้อเสนอแนะจากการจัดโครงการดังกล่าว และเห็นควรให้นาประเด็นความรู้ การทาวิจัยในชั้น
เรียน เป็นประเด็นความรู้ที่ควรดาเนินการในรอบปีถัดไป
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสหลักฐาน
รายการหลักฐาน
SCI58_สกอ5.1_5.1 คาสั่งคณะวิทยาศาสคร์ที่ 257/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2558
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รหัสหลักฐาน
รายการหลักฐาน
SCI58_สกอ5.1_5.2 แผนการจัดการความรู้ประจาปีการศึกษา 2558
SCI58_สกอ5.1_5.3 แบบสารวจเพื่อการพัฒนาคณะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
SCI58_สกอ5.1_5.4 สรุปผลและวิเคราะห์แบบสารวจเพื่อการพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรและ
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์
SCI58_สกอ5.1_5.5 รายงานผลการดาเนินโครงการส่งเสริมบรรยากาศการวิจัยและการจัดความรู้ด้านการวิจัย
เรื่อง “How to give a presentation for a conference”
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1917
SCI58_สกอ5.1_5.6 รายงานผลการดาเนินโครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิสิตและบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์
SCI58_สกอ5.1_5.7 ภาพกิจกรรม การอบรมเรื่อง การปรับแต่งเว็บไซต์องค์กรด้วย DotNetNukeหน่วยงานด้วย
DNN7 จัดเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559
SCI58_สกอ5.1_5.8 แนวปฏิบัติที่ดีในการเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา “Best practice on how to give a
presentation for a conference”
http://science.swu.ac.th/Portals/22/Research/items/poster%20howtopresent
ation.pdf
SCI58_สกอ5.1_5.9 แนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง "การวัดและประเมินผล"
http://science.swu.ac.th/Portals/22/QA/KM/docs/2558/Evaluation_KM.pdf
SCI58_สกอ5.1_5.10 แนวปฏิบัติที่ดีในการเข้าถึงจดหมายข่าวคณะวิทยาศาสตร์ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานย่อย
SCI58_สกอ5.1_5.11 แบบสอบถาม การนาแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ประโยชน์
http://goo.gl/forms/pUbn7Z4dHuBzJXOY2
SCI58_สกอ5.1_5.12 ผลการติดตามการนาความรู้ไปใช้
SCI58_สกอ5.1_5.13 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14/2559
วันที่ 22 มิถุนายน 2559 วาระที่ 4.5.2
6. การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน
6.1 มีแผนการบริห ารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ ข้อมูลจุดแข็ง – จุดอ่อนด้านบุคลากร
ความต้องการของบุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และสมรรถนะหลักหรือวัฒนธรรม
องค์กรของคณะ และครอบคลุมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) โดยมียุทธศาสตร์สาคัญมุ่งเน้นให้มี
การพัฒนานิสิตและบุคลากรไปสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (SCI58_สกอ5.1_6.1) และได้จัดทาแผนการพัฒนา
บุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลจุดแข็ง – จุดอ่อนของบุคลากร ซึ่งพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และ
ประสบการณ์ในการนาไอทีมาใช้ในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรสายวิชาการบางส่วนขาดความรู้และ
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ทักษะในด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการบางส่วนยังขาด
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสายอาชีพ ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ สอดรับกับแผน
ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์ จึงได้มีการกาหนดกลยุทธ์แนวทางในการพัฒนาบุคลากร ในการ
สร้ า งและพั ฒ นาระบบการพั ฒ นาบุ ค ลากรอย่ า งเป็ น รู ป ธรรมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี
ความสามารถตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจากลุ่มงาน และครอบคลุมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดย
จัดทาเป็นแผนพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 (SCI58_สกอ5.1_6.2)
น าเสนอขอความเห็ น ชอบในการประชุม คณะกรรมการประจ าคณะวิท ยาศาสตร์ค รั้ง ที่ 5/2558 วาระที่ 4.4
(SCI58_สกอ5.1_6.3) และได้มีการปรั บ ปรุ ง แผนพัฒ นาบุ คลากร ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ผ่ านการ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559 วาระที่ 4.6 (SCI58_สกอ5.1_6.4)
6.2 มีตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่สะท้อนผลผลิตและผลลัพธ์จาก
แผนพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 ได้มีการกาหนดค่าเป้าหมายด้าน
สร้างและพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การจัดกรอบสมรรถนะหลัก
และประจากลุ่มงานของนิสิต บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งได้มีการเสนอร่างกรอบสมรรถนะ
สาหรับนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงาน ครั้งที่
1/2559 วาระที่ 4.1 (SCI58_สกอ5.1_6.5) โดยจัดให้มีกรอบสมรรถนะหลัก (Core Competencies) ที่เกี่ยวข้อง
กั บ ความรอบรู้ เ กี่ ย วกั บ องค์ ก ร การปฏิ บั ติ ง าน การรู้ แ ละน ามาใช้ และกรอบสมรรถนะประจ ากลุ่ ม งาน
(Functional Competencies) ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ค่ า นิ ย ม (Core values : S C I) ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ได้ แ ก่
S (Scientific Excellence), C (Corporate and Social Responsibility), I (International Recognition)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้มีการกาหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรเพื่อที่จะได้มีการจัดโครงการในการพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมสมรรถนะด้าน ๆ ต่าง ดังนี้ (SCI58_สกอ
5.1_6.4)
โครงการ/ตัวบ่งชี้
ค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างและพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
1. โครงการสารวจความต้องการของบุคลากรในการพัฒนาตนเอง
≥1
2. กรอบสมรรถนะสาหรับนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์
1
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจากลุ่มงาน
จานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการพัฒนาสมรรถนะด้านต่าง ๆ
1. การพัฒนาบุคลิกภาพ
1
2. รอบรู้เรื่ององค์กร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
≥1
3. บทบาทความเป็นครู
≥1
4. สมรรถนะด้านการสอน
≥1
5. การประยุกต์ระบบไอทีต่อการเรียนการสอน
≥1
6. การประยุกต์ระบบไอทีต่อการทางาน
≥1
7. ทักษะภาษาอังกฤษ
≥1
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6.3 มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามตัวบ่งชี้ของแผน และ
รายงานผลต่อคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาและสามารถ
นาไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการพัฒนาบุคลากรประจาปี
งบประมาณ 2559 พบว่าการดาเนินงานเป็นไปตามแผนโดยมีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านต่าง ๆ บรรลุ
เป้ า หมายที่ ว างไว้ (SCI58_สกอ5.1_6.6) และน าผลการประเมิ น ความส าเร็ จของแผนรายงานต่ อ ที่ ป ระชุม
คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15/2559 ระเบียบวาระที่ 5 (SCI58_สกอ5.1_6.7) เพื่อพิจารณา
การประเมินผลความสาเร็จของแผนการพัฒนาบุคลากรประจาปีงบประมาณ 2559
ค่าเป้าหมาย ผลดาเนินการ
โครงการ/ตัวบ่งชี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างและพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
1. โครงการ/กิจกรรมสารวจความต้องการของบุคลากรในการพัฒนาตนเอง
≥1
1
การสารวจข้อมูลเพื่อการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ (SCI58_สกอ5.1_6.8)
2. กรอบสมรรถนะสาหรับนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์
1
1
(SCI58_สกอ5.1_6.9)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจากลุ่มงาน
จานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการพัฒนาสมรรถนะด้านต่าง ๆ
1. การพัฒนาบุคลิกภาพ
1
2
โครงกำรพัฒนำบุคลิกภำพและทักษะกำรสื่อสำร (SCI58_สกอ5.1_6.10)
การรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ (SCI58_สกอ5.1_6.11)
2. รอบรู้เรื่ององค์กร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
โครงการพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (SCI58_สกอ5.1_6.12)
≥1
4
โครงกำรพัฒนำบุคลำกร : กำรสร้ำงวินัยเชิงบวกอย่ำงสร้ำงสรรค์ (SCI58_สกอ5.1_6.13)
โครงกำรป้องกันอัคคีภยั และอพยพหนีไฟ (SCI58_สกอ5.1_6.14)
โครงกำรสัมมนำบุคลำกรเรื่องเทคนิคกำรเขียนคูม่ ือกำรปฏิบัติงำน (SCI58_5.1_6.15)
3. บทบาทความเป็นครู
≥1
1
โครงกำรพัฒนำบุคลำกรเรื่องกำรวัดและประเมินผลในวิชำวิทยำศำสตร์
(SCI58_5.1_6.16)
4. สมรรถนะด้านการสอน
≥1
1
โครงกำรพัฒนำคณำจำรย์คณะวิทยำศำสตร์ในเครือเทำงำม (SCI58_5.1_6.17)
5. การประยุกต์ระบบไอทีต่อการเรียนการสอน
≥1
1
โครงกำรพัฒนำคณำจำรย์คณะวิทยำศำสตร์ในเครือเทำงำม (SCI58_5.1_6.17)
6. การประยุกต์ระบบไอทีต่อการทางาน
≥1
1
โครงการประยุกต์โปรแกรมสเปรดชีตในการปฏิบัติงาน (SCI58_5.1_6.18)
7. ทักษะภาษาอังกฤษ
≥1
1
โครงการพัฒนานิสิตและบุคลากร : Let’s go Asian (SCI58_5.1_6.19)
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นอกจากนี้ ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ มี ก ารส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรทั้ ง สายวิ ช าการ และ
สายสนันสนุนวิชาการไปประชุม ฝึกอบรม สัมมนา และเสนอผลงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และพัฒนาตนเองตามทักษะและความเชี่ยวชาญของงานที่ปฏิบัติ (SCI58_สกอ5.1_6.20)
6.4 มีการนาผลการประเมินและผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจาคณะไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
จากผลการประเมิ น ผลความส าเร็ จ ของแผนการพั ฒ นาบุ ค ลากร คณะวิ ท ยาศาสตร์ ป ระจ าปี
งบประมาณ 2559 ได้มีการพิจารณาเพื่อนาไปปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากรในปีต่อไป โดยคณะกรรมการ
ประจาคณะวิทยาศาสตร์ได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดโครงการว่านอกจากจะให้สอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะ
หลัก และสมรรถนะประจากลุ่ มงานแล้ว ควรให้สอดคล้องกับระบบการบริหารจัดการแบบลีนเพื่อลดความ
สูญเสีย และเพื่อให้การการทางานมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีรายละเอียดตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 15/2559 ระเบียบวาระที่ 5 (SCI58_สกอ5.1_6.7)
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
SCI58_สกอ5.1_6.1
SCI58_สกอ5.1_6.2
SCI58_สกอ5.1_6.3
SCI58_สกอ5.1_6.4
SCI58_สกอ5.1_6.5
SCI58_สกอ5.1_6.6
SCI58_สกอ5.1_6.7
SCI58_สกอ5.1_6.8
SCI58_สกอ5.1_6.9
SCI58_สกอ5.1_6.10
SCI58_สกอ5.1_6.11
SCI58_สกอ5.1_6.12
SCI58_สกอ5.1_6.13
SCI58_สกอ5.1_6.14

รายการเอกสารหลักฐาน
แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562
แผนพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5/2558
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 วาระที่ 4.4
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 วาระที่ 4.6
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงาน คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่
1/2559 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 วาระที่ 4.1
การประเมินผลความสาเร็จของแผนการพัฒนาบุคลากรประจาปีงบประมาณ 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15/2559
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 5
การสารวจข้อมูลเพื่อการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์
กรอบสมรรถนะสาหรับนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์
โครงกำรพัฒนำบุคลิกภำพและทักษะกำรสื่อสำร
การรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์
โครงการพัฒนาระบบบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
โครงกำรพัฒนำบุคลำกร : กำรสร้ำงวินัยเชิงบวกอย่ำงสร้ำงสรรค์
โครงกำรป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ
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SCI58_สกอ5.1_6.15
SCI58_สกอ5.1_6.16
SCI58_สกอ5.1_6.17
SCI58_สกอ5.1_6.18
SCI58_สกอ5.1_6.19
SCI58_สกอ5.1_6.20

โครงกำรสัมมนำบุคลำกรเรื่องเทคนิคกำรเขียนคู่มือกำรปฏิบัติงำน
โครงกำรพัฒนำบุคลำกรเรื่องกำรวัดและประเมินผลในวิชำวิทยำศำสตร์
โครงกำรพัฒนำคณำจำรย์คณะวิทยำศำสตร์ในเครือเทำงำม
โครงการประยุกต์โปรแกรมสเปรดชีตในการปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนานิสิตและบุคลากร : Let’s go Asian
รายงานการไปประชุม ฝึกอบรม สัมมนา และเสนอผลงาน

7. ด าเนิ น งานด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในตามระบบและกลไกที่ เ หมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ
คณะวิทยาศาสตร์ ให้ ความส าคัญเรื่อ งการประกัน คุณภาพการศึก ษา ได้กาหนดนโยบายคุ ณ ภาพ
การศึกษา (SCI58_สกอ5.1_7.1) เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการและการ
ทานุบารุงศิล ปวัฒนธรรม และได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ (SCI58_สกอ
5.1_7.2) โดยมี ค ณะกรรมการประจ าคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละตั ว แทนบุ ค ลากรของทุ ก ภาควิ ช าเข้ า ร่ ว มใน
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ เพื่อดาเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้อง
กับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และนามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการ ศึกษา
การควบคุม/ดูแล โดยใช้หลัก PDCA และกากับการดาเนินงานสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มีการประชุมเพื่อกาหนดแผนดาเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (SCI58_สกอ5.1_7.3) กาหนดผู้รับผิดชอบ/กากับ/รวบรวมข้อมูลของการดาเนินงาน
และเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ (SCI58_สกอ5.1_7.4) โดยในรอบปีการศึกษาได้ติดตาม/ตรวจสอบคุณภาพ การ
ดาเนินงาน รอบ 6 เดือน และ รอบ 9 เดือน (SCI58_สกอ5.1_7.5) และได้เสนอให้คณะกรรมการประจาคณะ
เพื่อพิจารณาผลการดาเนินงาน (SCI58_สกอ5.1_7.6)
ผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้รวบรวมเป็นรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยได้เสนอ
ต่อคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 15/2558 (SCI58_สกอ5.1_7.7) และรายงานข้อมูลเข้าสู่ ระบบ CHE QA
onไลน์ เพื่อจัดทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ต่อไป
ในปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาจากปีที่ผ่านมาจัดทา
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558 (SCI58_สกอ5.1_7.8) และได้ดาเนินการสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนากระบวนการทางาน และคุณภาพให้สอดรับกับพันธกิจของ
คณะวิทยาศาสตร์ (SCI58_สกอ5.1_7.9)
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รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
SCI58_สกอ5.1_7.1 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง นโยบายคุณภาพ
SCI58_สกอ5.1_7.2 คาสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 257/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2557
SCI58_สกอ5.1_7.3 แผนดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2558
SCI58_สกอ5.1_7.4 ผู้รับผิดชอบ/กากับ/รวบรวมข้อมูลจาแนกตามตัวบ่งชี้
SCI58_สกอ5.1_7.5 ผลการติดตาม/ตรวจสอบคุณภาพ การดาเนินงาน รอบ 6 เดือน และ รอบ 9 เดือน
SCI58_สกอ5.1_7.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8/2559
วันที่ 27 เมษายน 2559 วาระที่ 4.5.2
SCI58_สกอ5.1_7.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15/2559
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 วาระที่ 4.x
SCI58_สกอ5.1_7.8 แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558
SCI58_สกอ5.1_7.9 ผลการดาเนินงานตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
7 ข้อ

ผลดาเนินการ
7 ข้อ

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
5 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ สกอ.5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี
ผู้กากับตัวบ่งชี้
ผู้รวบรวมข้อมูล

กระบวนการ
ปีการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณีกานต์ น้าสอาด, อาจารย์สุจิตรา ศรีสังข์,
นางสาวยุภาวดี โคษา, นางสาววนิดา ยังมี, นางชลรดา สารทสมัย

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

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 – 4 ข้อ
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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ผลการดาเนินงาน
1. มีระบบและกลไกในการกากับการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์มีระบบและกลไกการดาเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรของ สกอ
ครบถ้วนทั้ง 29 หลักสูตร โดยมีการกากับดูแลการบริหารงานหลักสูตรที่มุ่งเน้นสัมฤทธิ์ผลของตัวบ่งชี้ผลการ
ดาเนินงาน (KPI) ของแต่ละหลักสูตรเป็นสาคัญตั้งแต่ ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา โดยในปีการศึกษา 2558 นี้
คณะวิ ท ยาศาสตร์ ยั ง คงใช้ ร ะบบและกลไกในรู ป แบบของปี ก่ อ น ดั ง แสดงในเอกสารระบบและกลไกการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ (SCI58_สกอ 5.2_1.1)
2. มีคณะกรรมการกากับ ติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดในข้อ 1 และรายงาน
ผลการติดตามให้คณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
ปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์ได้ดาเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย (SCI58_สกอ 5.2_2.1)
และระบบและกลไกการดาเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรในการติดตามและกากับดูแลการจัดทา มคอ. 3-7
ของทุ ก หลั ก สู ต รผ่ า นที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะวิ ท ยาศาสตร์ (SCI58_สกอ 5.2_2.2) และ
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (SCI58_สกอ 5.2_2.3) เพื่อให้หัวหน้าภาควิชา
และตัว แทนภาควิช า ถ่ายทอดและประสานข้อมูล กับคณะกรรมการบริห ารหลั กสู ตรและอาจารย์ผู้ ส อนให้
ดาเนิ น การจั ดทา มคอ. 3-7 ให้ ครบถ้ว นทุกรายวิชา ตามกรอบเวลาที่กาหนดไว้ดังปฏิทินการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (SCI58_สกอ 5.2_2.4) ซึ่งในส่วนของการบริหารหลักสูตรนั้น
ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ให้ประกอบด้วย
หัวหน้าสาขาวิชาหรือ ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ผู้ ส อน ดั ง รายนามที่ ป รากฏใน มคอ. 2 หรื อ สมอ.08 ของหลั ก สู ต ร จากนั้ น ได้ เ สนอไปยั ง ฝ่ า ยวิ ช าการ
มหาวิทยาลัย ดังคาสั่งแต่งตั้งลงนามโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (SCI58_สกอ 5.2_2.5) ทั้งนี้สาหรับหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษานั้น ได้มีการออกคาสั่งแต่งตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย (SCI58_สกอ 5.2_2.6) เพื่อกาหนดบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการกากับ ติดตามผลการดาเนินงานของหลักสูตรเช่นกัน
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์ ได้สนับสนุนเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2559 ในส่วนของงบดาเนินงานเป็ น
ค่าตอบแทนกรรมการประเมิน คุณภาพการศึ กษาและหลั กสู ตร จานวน 112,000 บาท และอยู่ในรูปแบบ
โครงการที่รองรับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรที่แต่ละภาควิชาได้ดาเนินการเป็นจานวนเงิน
316,500 บาท รวมทั้งสิ้น 428,500 บาท (SCI58_สกอ 5.2_3.1)
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นอกจากนั้นในส่วนของการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษาร่วมกับฝ่ายวิชาการได้จัด สรรพื้นที่บนเว็บไซต์ของคณะเพื่อเปิดช่องทางและอานวยความสะดวกให้แก่
คณาจารย์ นิสิต และผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพหลักสูตร อาทิเช่น แบบ
ประเมิน การเรี ย นรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ และผลการประเมิน ความพึงพอใจ
เกี่ ย วกั บ สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอนเป็ น ต้ น (SCI58_สกอ 5.2_3.2) ซึ่ ง ในระดั บ
มหาวิ ท ยาลั ย ฝ่ า ยวิ ช าการ มศว ได้จั ดทาเว็บไซต์ SWU TQF onไลน์ ระบบสนับสนุ นกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (SCI58_สกอ 5.2_3.3) โดยในปีการศึกษา 2558 คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ได้เริ่มใช้
ระบบ SWU TQF onไลน์ ในการจัดทาและบันทึกข้อมูล มคอ. 3-7 ผ่านระบบ เพื่อกากับและติดตามผลการ
ดาเนินงานของหลักสูตรตามกรอบ TQF (SCI58_สกอ 5.2_3.4) ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4. มี การประเมิ น คุ ณ ภาพหลั ก สู ตรตามก าหนดเวลาทุ ก หลั ก สู ต ร และรายงานผลการประเมิ น
ให้คณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
หลักสูตรทั้ง 29 หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาครบทุกหลักสูตรใน
เดือนกรกฎาคม 2558 (SCI58_สกอ 5.2_4.1) ฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้นาผลการ
ประเมินหลักสูตรเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15/2559 วันที่ 27 กรกฎาคม
2559 (SCI58_สกอ 5.2_4.2) เพื่อพิจารณาผลการดาเนินงาน ผลการประเมินของทุกหลักสูตร พร้อมกาหนด
แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นข้อมูลสาคัญใน
การดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรต่อไป
5.นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจาคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดี ขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
ในปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์มีหลักสูตรที่ครบรอบและต้องดาเนินการปรับปรุงจานวน 22
หลักสูตรได้แก่หลักสูตรปริญญาตรี 14 หลักสูตรและระดับบัณฑิตศึกษา 8 หลักสูตร โดยฝ่ายวิชาการได้วาง
แผนการปรับปรุงหลักสูตรมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 และได้มีการปรับแผนการดาเนินงานล่าสุด (SCI58_สกอ
5.2_5.1) และรวมถึ ง ได้ ก าหนดแบบประเมิ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเก็ บ ข้ อ มู ล ส าหรั บ การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
(SCI58_สกอ 5.2_5.2) ซึ่งได้ดาเนินการสื่อสารไปยังคณาจารย์ผู้เกี่ยวข้องผ่านการประชุมคณะกรรมการฝ่าย
วิชาการ (SCI58_ สกอ 5.2_5.3) เพื่อเตรียมตัวดาเนินการดังกล่าวเมื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2558 (SCI58_ สกอ 5.2_5.4) แล้วเสร็จ ซึ่งในระหว่างนี้ได้มีการดาเนินโครงการปรับปรุง
หลักสูตร กิจกรรมที่ 1 แนวทางการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา 2558 วันที่ 27 มกราคม 2559 ณ
อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง 19-903 (SCI58_ สกอ 5.2_5.5) และกิจกรรมที่ 2 กระบวนการและการ
ด า เ นิ น ก า ร จั ด ท า ม ค อ . 2 ข อ ง ห ลั ก สู ต ร เ มื่ อ วั น ที่ 2 9 มิ ถุ น า ย น 2 5 5 9 ณ อ า ค า ร 1 9
คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง 19-1815 (SCI58_ สกอ 5.2_5.6) นอกจากนั้นคณาจารย์ในฐานะตัวแทนของหลักสูตร
ได้เข้าร่ วมโครงการต่าง ๆ ที่ฝ่ ายวิชาการมหาวิทยาลั ย จัดขึ้น อาทิ เช่น โครงการยกระดับคุณภาพหลั ก สู ต ร
กิจ กรรม : Workshop การเขีย น Competency หลัก สูต ร เมื่อ วัน ที่ 4 เมษายน 2559 ณ โรงแรมแอม
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บาสเดอร์ กรุ งเทพฯ (SCI58_ สกอ 5.2_5.7) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริห ารหลั กสู ตรให้ มี
คุณภาพ ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์ สวีท กรุงเทพฯ (SCI58_
สกอ 5.2_5.8) ทั้งนี้ในการดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ จะนาผลจากการประเมินคุณภาพ
หลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2558 จานวน 29 หลักสูต ร เท่ากับ 3.09 (SCI58_สกอ 5.2_5.9) มาใช้เป็นช้อมูล
สาคัญในการดาเนินการดังกล่าว
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ทุกหลักสูตรจานวนทั้งสิ้น 29 หลักสูตรของ คณะวิทยาศาสตร์มีผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรผ่าน
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน และมีผลการดาเนินงานเฉลี่ย เท่ากับ 3.46 (SCI58_สกอ 5.2_6_1)
ภาควิชา
คณิตศาสตร์ (8 หลักสูตร)

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

กศ.บ. คณิตศาสตร์
กศ.ม. คณิตศาสตร์
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

คหกรรมศาสตร์ (1 หลักสูตร)
เคมี (5 หลักสูตร)

ชีววิทยา (7 หลักสูตร)

ฟิสิกส์ (6 หลักสูตร)

กศ.ด. คณิตศาสตร์
ปร.ด. คณิตศาสตร์
วท.บ.คหกรรมศาสตร์
วท.บ. เคมี
กศ.บ. เคมี
วท.ม. เคมี
กศ.ม. เคมี
ปร.ด. เคมีประยุกต์
วท.บ. ชีววิทยา
วท.บ. จุลชีววิทยา
กศ.บ. ชีววิทยา
กศ.ม.ชีววิทยา
วท.ม. ชีววิทยา
วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ
ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ
วท.บ. ฟิสิกส์
กศ.บ. ฟิสิกส์
วท.ม. ฟิสิกส์
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รหัสหลักสูตร
25450091100944
25450091100966
25450091100955
25540091103374
25550091104859
25560091103883
25480091108812
25480091108823
25450091101012
25450091100911
25540091103407
25520091107422
25550091104916
25480091100082
25450091100988
25450091100999
25540091103396
25550091104927
25520091107433
25480091108687
25480091108834
25450091100977
25540091103418
25520091107444

ผลการ
ประเมิน
2.74
2.88
3.85
3.58
3.21
3.7
3.06
3.86
3.69
3.36
3.68
3.54
3.6
3.3
3.94
3.63
3.91
3.64
2.65
3.37
3.4
3.37
3.12
3.17

ระดับ
คุณภาพ
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ดึ
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
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หลักสูตร

รหัสหลักสูตร

กศ.ม. ฟิสิกส์
วท.ม. วัสดุศาสตร์
ปร.ด. ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (2 หลักสูตร)

วท.บ. อัญมณีและเครื่องประดับ

กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป
คะแนนเฉลี่ย (29 หลักสูตร)

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
6 ข้อ
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
SCI58_ สกอ 5.2_1.1
SCI58_ สกอ 5.2_2.1
SCI58_ สกอ 5.2_2.2

SCI58_ สกอ 5.2_2.3

ผลดาเนินการ
6 ข้อ

25550091104938
25530091100302
25490091109948
25500091109354
25540091103385

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
5 คะแนน

ผลการ
ประเมิน
3.14
3.81
2.95
4.22
3.86

ระดับ
คุณภาพ
ดี
ดี
ปานกลาง
ดีมาก
ดี
3.46

บรรลุเป้าหมาย


รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14/2559วันที่ 22
มิถุนายน 2559 วาระที่ 4.3.3
มาตรการควบคุมภายในการจัดทา มคอ. 3-7
http://academic.swu.ac.th/Portals/43/Documents/tqf%203-7.pdf
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ 5 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 15/2558 วันที่ 26 สิงหาคม 2558 วาระที่ 4.3.9 และ 4.3.10
ครั้งที่ 21/2558 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 วาระที่ 1.2.1
ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 27 มกราคม 2559 วาระที่ 4.4.1
ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 และ
ครั้งที่ 15/2559 วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 วาระที่ 4.
รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ระดับปริญญาตรี
คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 2 ตุลาคม 2558 วาระที่ 4.1 และ ครั้งที่
1/2559 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 วาระที่ 3
รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 2 ตุลาคม 2558 วาระที่ 4.1 และ ครั้งที่
1/2559ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 วาระที่ 3

SCI58_ สกอ 5.2_2.4

ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
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รหัสเอกสาร
SCI58_ สกอ 5.2_2.5

SCI58_ สกอ 5.2_2.6

SCI58_ สกอ 5.2_3.1
SCI58_ สกอ 5.2_3.2
SCI58_ สกอ 5.2_3.3
SCI58_ สกอ 5.2_3.4
SCI58_ สกอ 5.2_4.1
SCI58_ สกอ 5.2_4.2
SCI58_ สกอ 5.2_5.1
SCI58_ สกอ 5.2_5.2
SCI58_ สกอ 5.2_5.3

SCI58_ สกอ 5.2_5.4
SCI58_ สกอ 5.2_5.5

รายการเอกสารหลักฐาน
คาสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่
237,239,240,241,242,243,248,250,251,252,292,293 ,618 และ 787/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา
2558จานวน 14 หลักสูตร
คาสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่
1662,1663,1664,1665,1666,1667,1668,1669,16701671,1672
1817,1818,1819/2558,641/2559 และ 1077/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2558
จานวน 15 หลักสูตร
แผนปฏิบัติการประจาปีคณะวิทยาศาสตร์ และสรุปงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
http://science.swu.ac.th/th-th/ประกันคุณภาพการศึกษา.aspx
http://tqf.swu.ac.th/swu/tqf/
สถิติการทา มคอ 3-6 ประจาปีการศึกษา 2558 ของคณะวิทยาศาสตร์ จากระบบ SWU
TQF Onไลน์
ตารางแสดงกาหนดการรับประเมินหลักสูตรประจาปีการศึกษา 2558 พร้อมผลการ
ประเมิน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15/2559 วันที่ 22
กรกฎาคม 2559 วาระที่ 4.
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 2
มิถุนายน 2559 วาระที่ 4.2.3
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 22/2558 วันที่ 21
ธันวาคม 2558 วาระที่ 1.3.2
รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ระดับปริญญาตรี
คณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 9 ธันวาคม 2558 วาระที่ 4.1 และ ครั้งที่
1/2559 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 วาระที่ 4.2
รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที1่ /2558 วันที่ 2 ตุลาคม 2558 วาระที่ 1.1.2 และ ครั้งที่
1/2559 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 วาระที่ 4.2
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12/2559 วันที่ 10
มิถุนายน 2559 วาระที่ 3.2
รายงานสรุปโครงการปรับปรุงหลักสูตร กิจกรรมที่ 1 แนวทางการดาเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา 2558
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รหัสเอกสาร
SCI58_ สกอ 5.2_5.6
SCI58_ สกอ 5.2_5.7
SCI58_ สกอ 5.2_5.8
SCI58_ สกอ 5.2_5.9
SCI58_ สกอ 5.2_6.1

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารโครงการปรับปรุงหลักสูตร กิจกรรมที่ 2 กระบวนการและการดาเนินการ
จัดทา มคอ.2 ของหลักสูตร
รายชื่อคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการ ยกระดับคุณภาพหลักสูตร
กิจกรรม : Workshop การเขียน Competency หลักสูตร
ร า ย ชื่ อ ค ณ า จ า ร ย์ จ า ก ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ที่ เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพ
รายงานผลการประเมิน คุณภาพหลั กสูตรจานวน 29 หลั กสู ตรประจาปีการศึกษา
2558
รายงานผลการประเมิน คุณภาพหลั กสูตรจานวน 29 หลั กสู ตรประจาปีการศึกษา
2558
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ตัวบ่งชีม้ ศว 5.1 การบริหารจัดการแบบลีน (lean Management)
ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี
ผู้กากับตัวบ่งชี้
ผู้รวบรวมข้อมูล

กระบวนการ
ปีการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์,
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมศักยภาพวิชาการ
นางสาวมณฑวรรณ ช่อชมเกษม, นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี

คาอธิบายตัวบ่งชี้
คณะมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยการประยุกต์ใช้ ระบบการบริหารจัดการแบบลีน(Lean
Management System) ในการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ พั ฒ นาการบริ ห ารการท างานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด
(Efficiency) โดยลดความสู ญ เสี ย ในทุ ก ๆ ด้ า นสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก ของแผนยุ ท ธศาสตร์ 15 ปี
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2553–2567)
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศในการคัดเลือกกระบวนการทางาน (Work Process) ที่มีความสูญเสีย
(Waste) เพื่อทาการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการอย่างน้อย 1 กระบวนการ
2. มีการวิเคราะห์กระบวนการทางานตามเกณฑ์ข้อ 1 ในรายละเอียด เพื่อระบุสาเหตุของความสูญเสีย
3. วางแผนการปรับปรุงกระบวนการทางานที่มีความสูญเสีย โดยกาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ที่จะใช้ติดตามและประเมินความสาเร็จของการปรับปรุง
4. มีการดาเนินการตามแผนการปรับปรุงกระบวนการทางานตามแผนที่ระบุในเกณฑ์ข้อ 3
5. มีการติดตามผลการดาเนินการตามตัวชี้วัดที่กาหนด และรายงานผลในคณะกรรมการประจาคณะ
หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา
6. มีการนาผลการพิจารณาหรือผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการทางานต่อไป เพื่อให้บรรลุ
เป้ า หมาย หรื อ ปรั บ ให้ เ ป็ น กระบวนการท างานใหม่ ที่ ไ ด้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพและท าการเผยแพร่
สู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 หรือ 2 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 ข้อ
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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ผลการดาเนินงาน
1. มีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศในการคัดเลือกกระบวนการทางาน (Work Process) ที่มีความ
สูญเสีย (Waste) เพื่อทาการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการอย่างน้อย 1 กระบวนการ
คณะวิทยาศาสตร์เห็นความสาคัญของการนาระบบบริหารจัดการแบบลีนมาใช้ เพื่อพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าในขั้นตอนที่ไม่จาเป็น จึงได้จัดโครงการ GoingLean@SWUScience แก่
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และสร้างกิจกรรมประยุกต์การบริหารจัดการแบบลีนสู่การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์
มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 จนถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2559 วาระที่ 4.2.3 เมื่อวันที่ 27
มกราคม 2559 (SCI58_มศว5.1_1.1) พิจารณาอนุมัติโครงการ GoingLean@SWUScience และประชุมครั้งที่
12/2559 (SCI58_มศว5.1_1.2) พิจารณากระบวนการทางานเพื่อต้องการลดความสูญเสียไว้ 3 ด้าน ดังนี้ คือ
การประหยัดทรัพยากร การลดขั้นตอนหรือกระบวนการในการปฏิบัติงาน และการจัดการเรียนการสอน โดยได้
นาข้อมูลเกี่ยวกับ การเผยแพร่ข่าวสาร/กิจกรรมต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในรูปแบบกระดาษหรื อที่
เรียกว่าจดหมายข่าวคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีความสิ้นเปลืองทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย (SCI58_มศว5.1_1.3) จาก
ข้ อ มู ล ความสู ญ เสี ย ทั้ ง ทรั พ ยากรและเวลาของเจ้ า หน้ า ที่ คณะกรรมการประจ าคณะจึ ง ได้ ม อบหมายให้
คณะกรรมการสารสนเทศฯ และฝ่ ายประชาสัมพันธ์นาระบบไอทีมาใช้ในการเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ แทน
แบบเดิม เพื่อลดความสิ้นเปลืองทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการบริหารการจัดการแบบลีน
นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง บูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อ
การเรี ย นรู้ ยุ ค Education4.0 แก่ ผู้ บ ริ ห าร คณาจารย์ ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ เมื่ อ วั น ที่ 13 มกราคม 2559
(SCI58_มศว5.1_1.4) และผู้ เข้าร่ ว มประชุมสั มมนาบุ คลากรในเครือเทา-งาม เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559
(SCI58_มศว5.1_1.5) ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมนี้นับเป็นการเตรียมความพร้อมในการนาการบริหารการจัดการแบบลีน
มาใช้ในด้านการจัดการเรียนการสอนในสาหรับการนามาใช้ในปีการศึกษา 2559
2. มีการวิเคราะห์กระบวนการทางานตามเกณฑ์ข้อ 1 ในรายละเอียด เพื่อระบุสาเหตุของความสูญเสีย
ตามที่คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ได้มอบหมายให้ คณะกรรมการสารสนเทศฯ และฝ่าย
ประชาสัมพันธ์นาระบบไอทีมาใช้ในกระบวนการการเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ แทนแบบเดิม เนื่องจากกระบวนการ
เผยแพร่แบบเดิมมีความสูญเสียในด้านเวลา ทรัพยากร (กระดาษและหมึกพิมพ์) รวมถึงค่าอากรแสตมป์ในการ
จัดส่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของคณะได้วิเคราะห์ ความสู ญเสียของกระบวนการจัดทาจดหมายข่าวเพื่อนามา
ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน (SCI58_มศว5.1_1.3)
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3. วางแผนการปรับปรุงกระบวนการทางานที่มีความสูญเสีย โดยกาหนดตัวชี้วัดและค่ าเป้าหมายที่
จะใช้ติดตามและประเมินความสาเร็จของการปรับปรุง
คณะกรรมการสารสนเทศฯ และฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการประชุม (SCI58_มศว
5.1_3.1) พิจารณาการจัดทา Science News โดยได้จัดทาแผนการปรับปรุงกระบวนการการจัดทาจดหมายข่าว
(SCI58_มศว5.1_3.2)
4. มีการดาเนินการตามแผนการปรับปรุงกระบวนการทางานตามแผนที่ระบุในเกณฑ์ข้อ 3
คณะกรรมการสารสนเทศฯ และฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดาเนินการตามแผน โดยได้จัด
อบรม การปรับแต่งเว็บไซต์องค์กรด้วย DotNetNuke ในวันที่ 21 มีนาคม 2559 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก
สานักคอมพิวเตอร์มาถ่ายทอดความรู้ (SCI58_มศว5.1_4.1) และได้นาความรู้ที่ได้รับมาจัดทาจดหมายข่าวใน
ลักษณะออนไลน์ (Science News) (SCI58_มศว5.1_4.2) โดยเริ่มเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2559
5. มีการติดตามผลการดาเนินการตามตัวชี้วัดที่กาหนด และรายงานผลในคณะกรรมการประจา
คณะหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา
หลังจากที่ได้ดาเนินการจัด ทาจดหมายข่าว คณะกรรมการสารสนเทศฯ คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการ
ติดตามและสรุปผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแผนการดาเนินการจัดทาจดหมายข่าว (SCI58_มศว5.1_3.2) และ
ได้เปรียบเทียบการดาเนิ นงานในรูป แบบเดิม (สิ่งพิมพ์) และรูปแบบอิเล็ คทรอนิกส์ ดังปรากฎในข้อมูล การ
วิเคราะห์ความสูญเสียในการจัดทาจดหมายข่าวในรูปแบบสิ่งพิมพ์ (SCI58_มศว5.1_1.3) และได้รายงานผลการ
ดาเนินการตามตัวชี้วัดที่กาหนดในแผนให้คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์พิจารณาครั้งที่ 14/2559
(SCI58_มศว5.1_5.1)
6. มีการนาผลการพิจารณาหรือผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการทางานต่อไป เพื่อให้บรรลุ
เป้ า หมาย หรื อ ปรั บ ให้ เ ป็ น กระบวนการท างานใหม่ ที่ ไ ด้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพและท าการเผ ยแ พร่
สู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
จากการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14/2559 (SCI58_มศว5.1_5.1) ได้
พิจารณาผลการดาเนินงาน และมีมติขอให้ภาควิชานาข่าว/กิจกรรมจากจดหมายข่าวออนไลน์ (Science News)
ไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของภาควิชา เพื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์ ลดการสูญเสียทรัพยากร (กระดาษและหมึก
พิมพ์) และการทางานซ้าซ้อน และมอบให้ คณะกรรมการสารสนเทศฯ ได้จัดทาแนวปฏิบัติการเข้าถึงจดหมาย
ข่าวคณะวิทยาศาสตร์ผ่านเว็บไซต์ระดับภาควิชา (SCI58_มศว5.1_6.1) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเว็บไซต์ระดับ
ภาควิชานาข่าว/กิจกรรมไปเผยแพร่ได้อย่างอัตโนมัติ
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ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
6 ข้อ

ผลดาเนินการ
6 ข้อ

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
5 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย


รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
SCI58_มศว5.1_1.1
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2559
วันที่ 27 มกราคม 2559 วาระที่ 4.2.3
SCI58_มศว5.1_1.2
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12/2559
วันที่ 10 มิถุนายน 2559 วาระที่ 4.2.1
SCI58_มศว5.1_1.3
ข้อมูลการวิเคราะห์ความสูญเสียในการจัดทาจดหมายข่าวในรูปแบบสิ่งพิมพ์
SCI58_มศว5.1_1.4
ภาพถ่ายกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง บูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อการเรียนรู้
ยุค Education4.0
SCI58_มศว5.1_1.5
รายงานผลการดาเนินงานโครงการเครือเทา-งาม
SCI57_มศว5.1_3.1
รายงานการประชุมฝ่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
วาระที่ 1
SCI57_มศว5.1_3.2
แผนการดาเนินการจัดทาจดหมายข่าวคณะวิทยาศาสตร์ (Science News) ปีการศึกษา
2558
SCI58_มศว5.1_4.1
ภาพถ่ายการอบรม Dot Net Nuke
SCI58_มศว5.1_4.2
เว็บไซต์จดหมายข่าว (Science News)
SCI58_มศว5.1_5.1
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14/2559
วันที่ 22 มิถุนายน 2559 วาระที่ 4.4.1
SCI58_มศว5.1_6.1
แนวปฏิบัติการเข้าถึงจดหมายข่าวคณะวิทยาศาสตร์ผ่านเว็บไซต์ระดับภาควิชา
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ตัวบ่งชี้ มศว 5.2

การดาเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน

ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี
ผู้กากับตัวบ่งชี้
ผู้รวบรวมข้อมูล

กระบวนการ
ปีการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
นายนรงค์ วงษ์งาม, นายธรรมนูญ เหลาคม, ประธานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์

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

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ
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มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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ผลการดาเนินงาน
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการดาเนินการหรือมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบดาเนินการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความมุ่งมั่นในการรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์พลังงาน มีการปรับปรุงและ
จัดการพลังงานอย่างต่อเนื่องภายใต้นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน ปี พ.ศ. 2559 มีประกาศให้ทราบทั่วกันที่หน้า
เว็บไซต์ของสานักงานอธิการบดี (SCI58_มศว5.2_1.1) และคณะวิทยาศาสตร์ให้ความสาคัญด้านการประหยัด
พลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อมและรับสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยและได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประหยัด
พลังงาน ทรัพยากร และรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2559 (SCI58_มศว5.2_1.2) เพื่อวางแผนและกาหนด
มาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานของคณะวิทยาศาสตร์ เป็นแกนนาในการรณรงค์ให้เกิดการ
ประหยัดพลังงาน ดาเนินการโครงการและกิจกรรมเพื่อให้มีการประหยัดพลังงาน วิเคราะห์และประเมินผลการ
ดาเนินงานเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์มีระบบและกลไก
ที่จะวางแผน กากับดูแล และดาเนินการเพื่อให้การประหยัดพลังงานและการดูแลรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ (SCI58_มศว5.2_1.3)
2. มี แผนการด าเนิ นการตามมาตรการรั กษ์ สิ่ งแวดล้ อมและประหยั ดพลั งงาน โดยก าหนดตั วชี้ วั ด
ความสาเร็จและค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ
คณะกรรมการประหยัดพลังงานได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อทบทวนนโยบายและมาตรการประหยัด
พลังงานประจาปีการศึกษา 2557 สาหรับใช้ในการวางแผนและกาหนดมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัด
พลังงาน ปีการศึกษา 2558 โดยการกาหนดแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่งปรับอากาศ ลิฟต์
โดยสาร เป็ น ต้น มีแผนการเปลี่ย นหลอดไฟ LED เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า รวมทั้งแนวปฏิบัติในการประหยัด
กระดาษ น้ามันเชื้อเพลิง และน้าประปา
ในปีการศึกษา 2558 ได้กาหนดตัวชี้วัดด้านการประหยัดพลังงานดังนี้
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
หมายเหตุ
ค่ากระแสไฟฟ้าการใช้ลิฟต์
เนื่องจากมีมาตรการ
เปรียบเทียบ
ในการประหยัดค่า
ช่วงเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558 (สิงหาคม – พฤศจิกายน ลดลงอย่ า งน้ อ ย ไฟฟ้าโดยการ
2558 และ มกราคม – เมษายน 2559) กับ
ร้อยละ 3
กาหนดเวลา ปิด-เปิด
ช่วงเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2557 (สิงหาคม – พฤศจิกายน
ลิฟต์ และกาหนด
2557 และ มกราคม – เมษายน 2558)
จานวนลิฟต์ที่ใช้ตาม
ช่วงเวลาให้เหมะสม
ค่ากระแสไฟฟ้ารวมอาคาร 10, 15 และ 19
เนื่องจากในปี
เปรียบเทียบ
การศึกษา 2558 มี
ช่วงเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558 (สิงหาคม – พฤศจิกายน เพิ่มขึ้นไม่เกินร้อย การจัดซื้อครุภัณฑ์
2558 และ มกราคม – เมษายน 2559) กับ
ละ 3
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
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ตัวชี้วัด
ช่วงเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2557 (สิงหาคม – พฤศจิกายน
2557 และ มกราคม – เมษายน 2558)

ค่าเป้าหมาย

หมายเหตุ
ที่ใช้ปริมาณไฟฟ้ามาก
เพิ่มขึ้น

รายละเอียดตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประหยัดพลังงานครั้งที่ 1/2559วาระที่ 4.1 และ 4.2
(SCI58_มศว5.2_2.1) และแผนการดาเนินงานประหยัดพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 (SCI57_มศว5.2_2.2)
3. มีระบบและกลไกที่ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดาเนินการตามแผน
คณะกรรมการประหยัดพลังงานเสนอรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณคณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง
การใช้พลังงานของคณะอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสนอแผนฯ มาตรการ ตัวชี้วัด และข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะวิ ท ยาศาสตร์ ค รั้ ง ที่ 4/2559 วาระที่ 4.2 เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบและให้ ข้ อ เสนอแนะ
(SCI58_มศว5.2_3.1) จากนั้นคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์มีการประชุมพิจารณากาหนดแนวทางการ
ประหยัดพลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของคณะฯ มีการประกาศแจ้งนโยบายประหยัด
พลังงาน ปี 2559 (SCI58_มศว5.2_3.2) และมาตรการประหยัดพลังงาน ปี 2559 (SCI58_มศว5.2_3.3) เพื่อให้
บุคลากร และนิสิตทราบและถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ในการประชุมกรรมการประจาคณะทุก
เดือน มีการแจ้งข้อมูลการใช้พลังงานในแต่ละเดือน โดยมีการเปรียบเทียบเป็นสองมิติ คือเปรียบเทียบข้อมูล
ระหว่างเดือนปัจจุบันกับเดือนก่อนหน้า และเปรียบเทียบในเดือนเดียวกันของปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา
2558 ในการประชุม คณะกรรมการประจ าคณะวิ ท ยาศาสตร์ทุ ก เดื อ น ตัว อย่างเช่นในรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ครั้ งที่ 14/2559 วาระที่ 4.1 (SCI58_มศว5.2_3.4) ซึ่งหัวหน้าภาควิชา
รับทราบ นาไปแจ้งบุคลากร และร่วมกันรณรงค์ให้มีการดาเนินการตามแผนการประหยัดพลังงานและรู้รักษ์
สิ่งแวดล้อม (SCI58_มศว5.2_3.5) ในส่วนของฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ได้ดาเนินการรณรงค์ด้านการ
ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การแยกขยะ และปรับภูมิทัศน์บางบริเวณของคณะฯ ในโครงการ
นิสิตรักษ์สิ่งแวดล้อม (SCI58_มศว5.2_3.6)
ในปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม (SCI58_มศว5.2_3.7) เพื่อ
รณรงค์และปลูกฝังให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์รู้รักษ์สิ่งแวดล้อมปรับปรุงภูมิทัศน์คณะ
วิทยาศาสตร์ ให้ สวยงาม มีทัศนี ย ภาพที่ดี ร่ มรื่น น่าอยู่ เป็นการสร้างบรรยากาศที่ดี ให้ บุค ลากรและนิ สิ ต ใน
หน่วยงานและจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ และนาไปจัดเก็บรวบรวมของ
เสียเพื่อส่งทาลายอย่างถูกต้องและเป็นระบบ โดยจัดให้มี 2 กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมที่ 1 การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารคณะวิทยาศาสตร์
กิจกรรมที่ 2 การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ และการส่งทาลาย
อย่างเป็นระบบ
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นอกจากนี้ภาควิชานาเรื่องประหยัดพลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อมนาเข้าที่ประชุมภาค หรือแจ้งบุคลากร
และรณรงค์ในภาควิชา เพื่อกาหนดแนวทางประหยัดพลังงานระดับภาควิชา รวมทั้งดาเนินการตามนโยบายและ
แนวทางที่ได้กาหนดในการประหยัดพลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. มีการดาเนินการตามแผน และติดตามประเมิ นผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน พร้อมทั้ ง
รายงานต่อคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการประหยัดพลังงานได้มีการรวบรวม ติดตาม และประเมินข้อมูลเพื่อรายงานผลเกี่ยวกับการ
ประหยั ดพลั งงานในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะทุกเดือน และจากการประเมินผลของแผนการ
ประหยัดพลังงานประจาปีการศึกษา 2558 พบว่าบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด ดังนี้
การประเมินผลการประหยัดพลังงาน ปีการศึกษา 2558
ตัวชี้วัด
ค่ากระแสไฟฟ้าการใช้ลิฟต์
เปรียบเทียบ
ช่วงเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558 (สิงหาคม – พฤศจิกายน
2558 และ มกราคม – เมษายน 2559) กับ
ช่วงเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2557 (สิงหาคม – พฤศจิกายน
2557 และ มกราคม – เมษายน 2558)
ค่ากระแสไฟฟ้ารวมอาคาร 10, 15 และ 19
เปรียบเทียบ
ช่วงเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558 (สิงหาคม – พฤศจิกายน
2558 และ มกราคม – เมษายน 2559) กับ
ช่วงเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2557 (สิงหาคม – พฤศจิกายน
2557 และ มกราคม – เมษายน 2558)

ค่าเป้าหมาย

ผลดาเนินการ

ลดลงอย่ า งน้ อ ย ลดลงร้อยละ 4.54
ร้อยละ 3

เพิ่มขึ้นไม่เกินร้อย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.44
ละ 3

รายละเอี ย ดตามรายงานการประชุ ม คณะกรรมการประหยั ด พลั ง งานครั้ ง ที่ 4/2559วาระที่ 4.1
(SCI58_มศว5.2_4.1)
5. มี ก ารน าผลการประเมิ น และข้ อ เสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะมาใช้ ใ นการแก้ไ ข
ปรับปรุงหรือกาหนดแนวทางในการดาเนินงานปีต่อไป
คณะกรรมการประหยั ด พลั งงานประชุม ร่ว มกัน เพื่ อประเมิน กระบวนการ ผลที่ได้ เสนอที่ป ระชุ ม
กรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแนวทางในการ
ดาเนินงานปีต่อไป ได้แก่ ควรเพิ่มการรณรงค์และปลูกจิตสานึกในการประหยัดพลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อม โดย
ให้มีการกากับดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามแนวปฏิบัติเรื่องการประหยัดพลังงาน และจัดทาแผนการ
เปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงาน (หลอด LED) เพื่อให้มีผลต่อการประหยัดค่าไฟฟ้าอย่างชัดเจน รายละเอียด
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ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ครั้ง ที่ 15/2559 ระเบียบวาระที่ 5 (SCI58_มศว
5.2_5.1)
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลดาเนินการ
5 ข้อ
5 ข้อ

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
5 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย


รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
SCI58_มศว5.2_1.1
นโยบายการอนุรักษ์การพลังงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2559
SCI58_มศว5.2_1.2
คาสั่งที่ 101/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประหยัดพลังงาน ทรัพยากรและรักษ์
สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2559
SCI58_มศว5.2_1.3
ระบบและกลไกในการประหยัดพลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์
SCI58_มศว5.2_2.1
รายงานการประชุมคณะกรรมการประหยัดพลังงานครั้งที่ 1/2559
วันที่ 21 มกราคม 2559 วาระที่ 4.1 และ 4.2
SCI58_มศว5.2_2.2
แผนการดาเนินงานประหยัดพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2559
SCI58_มศว5.2_3.1
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 4/2559
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 วาระที่ 4.2
SCI58_มศว5.2_3.2
นโยบายการประหยัดพลังงานประจาปีงบประมาณ 2559
SCI58_มศว5.2_3.3
มาตรการการประหยัดพลังงานประจาปีงบประมาณ 2559
SCI58_มศว5.2_3.4
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14/2559
วันที่ 22 มิถุนายน 2559 วาระที่ 4.1
SCI58_มศว5.2_3.5
กิจกรรมการดาเนินการตามแผนการประหยัดพลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อม
SCI58_มศว5.2_3.6
โครงการนิสิตรักษ์สิ่งแวดล้อม
SCI58_มศว5.2_3.7
โครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม
SCI58_มศว5.2_4.1
รายงานการประชุมคณะกรรมการประหยัดพลังงาน ครั้งที่ 4/2559
วันที่ 15 มิถุนายน 2559 วาระที่ 4.1
SCI58_มศว5.2_5.1
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 15/2559
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ระเบียบวาระที่ 5
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ส่วนที่ 3
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา
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ส่วนที่ 3
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 โดยแยกเป็นผลการประเมินใน
ภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ดังตารางสรุปผลของแต่ละองค์ประกอบ
ตารางสรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ

คะแนน
การประเมินเฉลี่ย
4.35
4.37
5
5
5
4.61

ผลการประเมิน
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ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

หมายเหตุ
6 ตัวบ่งชี้
3 ตัวบ่งชี้
1 ตัวบ่งชี้
1 ตัวบ่งชี้
4 ตัวบ่งชี้
15 ตัวบ่งชี้
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ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนที่ควรพัฒนา
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
1. มีการกาหนดและน าสมรรถนะ SCI มาใช้
ในการบ่ ม เพาะนิ สิ ต ด้ ว ยการจั ด โครงการ/
กิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกเหนือจากการจัดการ
เรียนการสอนตามปกติ
2. หลั ก สู ต รต่ า งๆ มี ก ารเชิ ญ วิ ท ยากรที่ มี
ความรู้และประสบการณ์ทั้งในภาครัฐและเอกชน
มาสอนเสริ ม เพื่ อ ให้ นิ สิ ต มี ค วามเข้ ม แข็ ง ด้ า น
วิชาการและทักษะวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย
3. คณาจารย์ มี คุ ณ วุ ฒิ แ ละมี ผ ลงานวิ จั ย ที่
นามาใช้ในการการเรียนการสอนมาก
4. คณะจั ด กิ จ กรรมนิ ท รรศการผลงานนิ สิ ต
รวมทุ ก หลั ก สู ต รร่ ว มกั น โดยจั ด เป็ น เวที ใ ห้
นั ก เรี ย น นิ สิ ต และผู้ ส นใจเข้ า ชมแลกเปลี่ ย น
เรี ย นรู้ ซึ่งเป็ นการยกระดับ คุณภาพของผลงาน
นิสิต
จุดที่ควรพัฒนา
ส่งเสริมให้นิสิตต่างหลักสูตรได้มีการทางานวิชาการ
ร่วมกัน เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มองภาพองค์รวมของ
งานด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น
วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี)
ไม่มี

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ควรมีการดาเนินการในประเด็นนี้อย่างต่อ เนื่ อ งใน
รู ป แบบของโครงการ/กิ จ กรรมที่ ห ลากหลายและ
ขยายผลไปยังนิสิตให้ทั่วถึง
ควรส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการท าวิ จั ยกั บ
คณาจารย์เพิ่มขึ้น
จัดทุนสนับสนุน/รางวัล ให้แก่นิสิตและคณาจารย์ที่มี
ผลงานดีเด่นเพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมบูรณาการระหว่างสาขาเพิ่ม
มากขึ้น
ส่งเสริมการทาความร่วมมือกับภาคเอกชนในการ
พัฒนาหลักสูตรและการฝึกประสบการณ์ให้แก่นิสิต
นวัตกรรม (ถ้ามี)
ไม่มี

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดแข็ง
1. มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒ นา
งานวิจัยที่มีความเข้มแข็ง มีผลงานวิชาการและ
ทุนวิจัยของอาจารย์ประจาจานวนมาก
2. คณะให้ ค วามส าคั ญ กั บ การขั บ เคลื่ อ น
งานวิจั ย โดยส่ งเสริ มการจั ดทาโครงการจั ด ตั้ ง
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แนวทางเสริมจุดแข็ง
ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ก ารวิ จั ยใ นลั ก ษณ ะ กลุ่ ม วิ จั ย
(Research Unit) ที่ ห ลากหลาย เพื่ อ ให้ นั ก วิ จั ย รุ่ น
ใหม่มีพี่เลี้ยง และ สามารถเรียนรู้และเริ่มงานวิจัยของ
ตัวเองได้อย่างราบรื่น
จัดทุนสนับสนุน/รางวัลแก่คณาจารย์ที่มีผลงานดีเด่น
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จุดแข็ง
หน่วยวิจัยเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นศูนย์วิจัยเฉพาะ
ทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ปีงบประมาณ 2559 - 2561
จุดที่ควรพัฒนา
1. การทาวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม
2. หาทุนวิจัยแหล่งทุนภายนอกเพิ่มมากขึ้น
วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี)
แนวปฏิบัติที่ดีในงานวิจัย เช่น ในเรื่องการขอทุนวิจัย
และ การยื่นขอจดจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรโดยบรรจุ
อ ยู่ ใ น คู่ มื อ วิ จั ย ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์

แนวทางเสริมจุดแข็ง
จัดช่องทางการเผยแพร่ผลงานและการเชิดชูนักวิจัย
ของคณะ และเพื่อเป็นต้นแบบให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
จัดกิจกรรมร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้คณาจารย์
และนิสิตได้มีโอกาสนาความรู้ไปใช้ในงานต่างๆ
นวัตกรรม (ถ้ามี)
ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัติผลงาน แยมสาหร่าย
ไก (เลขที่ 9673) ของ รองศาสตราจารย์ พรพิมล ม่วง
ไทย สังกัดภาคเคมี คณะวิทยาศาสตร์

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดแข็ง
1. มหาวิ ท ยาลั ย ให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การจั ด
โครงการบริ ก ารวิ ช าการ โดยให้ ง บประมาณ
สนับสนุนให้คณะวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
2. การจัดโครงการบริการวิชาการทุกโครงการ
คณะเน้นการมีส่วนร่ว มของคณาจารย์ ภาควิชา
และหน่วยงานภายนอก
3. เน้นการจัดกิจกรรมที่บูรณาการร่วมกับการ
เรี ย นการสอนและการวิ จั ย ในสาขาวิ ช าที่
หลากหลาย

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารส ารวจการท ากิ จ กรรมที
ตอบสนองความต้องการของชุมชนเป็นหลัก
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดโครงการ
บริการวิช าการที่เกิดจากความร่ว มมือในพื้นที่
เป้าของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมให้คณาจารย์และนิสิตนาผลที่เ กิด
การให้บริการวิชาการไปสู่ การพัฒนาการเรียน
การสอนและการทาวิจัย

จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ผลการจากการจั ด กิจ กรรมบริ ห ารวิช าการ ยังไม่ ควรจั ด กิ จ กรรมออกไปส ารวจความต้ อ งการของ
ก่อให้เกิดผลกระทบที่โดดเด่นในการพัฒนาชุมชน
ชุมชนเพื่อนามาปรับ ปรุ งแผนบริ ก ารวิช าการให้ มี
ความเหมาะสมและเป็นรูปธรรม
วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี)
ไม่มี

นวัตกรรม (ถ้ามี)
ไม่มี
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องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. มี ก ารน าแผนการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ เพื่อช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้นิสิต คณาจารย์ และ
วัฒนธรรมมาปรับปรุง
บุคลากรได้ทราบและเข้าร่วมกิจกรรม
2. นิ สิ ต ค ณ า จ า ร ย์ แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ใ ห้
ความส าคั ญ กั บ การท านุ บ ารุ ง ศิ ล ป ะ และ
วัฒนธรรม เช่น การแต่งผ้าไทย การทากิจกรรม
สาคัญทางศาสนา เป็นต้น
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
จั ดกิจ กรรมรั บ ฟังความคิด เห็ น ในการจั ด กิจ กรรม จัดช่องทางรับฟังความคิดเห็นที่คนเข้าถึงได้ง่าย
ทานุบารุงศิลปะวัฒนาธรรมร่วมสมัยเพิ่มขึ้น เพื่อให้ จัดตั้งคณะทางานเพื่อร่วมกันสังเคราะห์ความคิดเห็น
นิสิต คณาจารย์และบุคลากรรุ่นใหม่ตระหนั กและ และนาไปใช้ในการจัดกิจกรรม
เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น
วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี)
นวัตกรรม (ถ้ามี)
ไม่มี
ไม่มี
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดแข็ง
1. คณะกรรมการประจ าคณะทุ ก ท่ า นให้
ความส าคั ญ ต่ อ การประชุ ม และติ ด ตามผลการ
ดาเนินงานต่างๆ โดยสถิติการเข้าร่วมประชุมของ
คณะกรรมการประจ าคณะของคณะกรรมการ
ประจ าคณะแต่ล ะท่านสู งกว่าร้ อยละ 90 และมี
การจัดการประชุมมากกว่าเดือนละ 1 ครั้ง หรือ
มากกว่า 12 ครั้งต่อปี
2. คณะมี ร ะบบการบริ ห ารงบประมาณลงสู่
หน่ ว ยงานระดั บ ภาควิ ช า ท าให้ ภ าควิ ช ามี
งบประมาณเป็นของตนเองเพื่อนามาใช้ในการ
บริหารการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. คณะมี โ ครงการเสริ ม สร้ า งสมรรถนะ
บุ คลากรตามกรอบสมรรถนะนิ สิ ต คณาจารย์
แ ล ะ บุ ค ล า ก ร อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง อั น น า ไ ป สู่
ประสิทธิภาพในการบริหารงานอย่างเป็นระบบ
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แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ในการบริหาร
ด้ า นต่ า งๆ ให้ แ ก่ ค ณะกรรมการประจ าคณะ
เพื่อให้พันธกิจต่างๆ ของคณะบรรลุเป้าหมาย
2. จัดระบบการให้ความรู้ในเรื่องระเบียบ แนว
ปฏิบัติด้านการเงิน งบประมาณ และพัสดุ ให้แก่
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารงบประมาณ
และการจัดหาพัสดุมีความคล่องตัวมากขึ้น
3. จัดระบบการให้กาลังใจแก่คณาจารย์และ
บุ ค ลากร เพื่ อ ให้ เ ป็ น ตั ว อย่ างที่ ดี ใ นการพัฒ นา
ตนเองและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
4. จั ด ตั้ ง คณะท างานเพื่ อ ระดมความคิ ดเห็ น
และข้ อ เสนอแนะในการพั ฒ นาระบบการ
บริ ห ารงานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจากผู้ มี ส่ ว ย
เกี่ยวข้อง
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จุดแข็ง
4. คณาจารย์และบุคลากรมีความตื่นตัวในการ
พัฒนาตนเอง และให้ความร่วมมือในการประชุม
เป็นอย่างดี
จุดที่ควรพัฒนา
1. การให้ความรู้ในเรื่อง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ในเรื่องการบริหารงานบุคคล การเงิน และพัสดุ
เมื่อมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ
2. การพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานให้เป็นผู้ที่
มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ
3. การบริหารงบประมาณที่คานึงถึงการเป็น
หน่วยงานในกากับและการเปลี่ยนแปลงของการ
เลือกเข้าศึกษาของผู้เรียนในอนาคต

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี)
1. การจั ด ท าระบบข้ อ มู ล เพื่ อ การประกั น
คุณภาพการศึกษา
2. การจัดทาระบบข้อมูลข่าวสารองค์กร
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แนวทางเสริมจุดแข็ง

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. จัดระบบการพัฒ นาสมรรถนะเฉพาะตาม
สายงานให้มากขึ้น (functional competency)
เพิ่มมากขึ้น
2. พัฒนางานและพัฒนาคนด้วยการส่งเสริมให้
มีการจัดทาแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องต่างๆ เพิ่มมาก
ขึ้น
3. จัดระบบการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ
ติดตามการนาแนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆ ไปใช้อย่างถูกต้อง
4. ระดมความคิดเห็นและสร้างแนวปฏิบัติใน
การบริหารงบประมาณาอย่างเป็นระบบ
นวัตกรรม (ถ้ามี)
1. ระบบข้ อ มู ล เพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
2. Science News
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ภาคผนวก
ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)
ตัว
ชื่อตัวบ่งชี้
2558
บ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
สกอ. 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
1 จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ประเมิน
29
2 จานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี
14
3 ผลรวมคะแนนหลักสูตรระดับปริญญาตรี
49.85
4 จานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท
10
5 ผลรวมคะแนนหลักสูตรระดับปริญญาโท
33.91
6 จานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก
5
7 ผลรวมคะแนนหลักสูตรระดับปริญญาเอก
16.57
8 ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
100.33
สกอ. 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
9 จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด
148.0
10 จานวนอาจารย์ประจาคณะทีม่ ีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
124.0
สกอ. 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
11 จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด
148.0
12 อาจารย์ประจาคณะทีไ่ ม่มตี าแหน่งทางวิชาการ
86.0
13 จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี
0.0
14 จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่ง รองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี
0.0
15 จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่ง ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี
0.0
16 จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท
7.0
17 จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท
0.0
18 จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่ง ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท
0.0
19 จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก
37.0
20 จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก
15.0
21 จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่ง ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก
3.0
22 ผลรวมจานวนอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
62.0
สกอ.1.4 จานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา (ตามรายงานการวิเคราะห์ของกองแผนงาน)
23 จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด
148.0
24 จานวนอาจารย์ประจาคณะในแต่ละกลุม่ สาขาวิชา
- แพทยศาสตร์ (4 : 1)
- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร์,วิจิตรศิลป์ และ
ประยุกต์ศิลป์ (8 : 1)
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26

27

28

ชื่อตัวบ่งชี้
- วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)
- นิติศาสตร์ (50 : 1)
- ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)
- สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว
เศรษฐศาสตร์ (25 : 1)
จานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) แยกตามกลุม่ สาขาวิชา
- แพทยศาสตร์ (4 : 1)
- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร์,วิจิตรศิลป์ และ
ประยุกต์ศิลป์ (8 : 1)
- วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)
- นิติศาสตร์ (50 : 1)
- ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)
- สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว
เศรษฐศาสตร์ (25 : 1)
จานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ปรับเป็นปริญญาตรี
- แพทยศาสตร์ (4 : 1)
- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร์,วิจิตรศิลป์ และ
ประยุกต์ศิลป์ (8 : 1)
- วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)
- นิติศาสตร์ (50 : 1)
- ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)
- สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว
เศรษฐศาสตร์ (25 : 1)
จานวนนิสิตเต็มเวลารวมทุกระดับเท่ากัน แยกตามกลุ่มสาขาวิชา
- แพทยศาสตร์ (4 : 1)
- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร์,วิจิตรศิลป์ และ
ประยุกต์ศิลป์ (8 : 1)
- วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)
- นิติศาสตร์ (50 : 1)
- ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)
- สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว
เศรษฐศาสตร์ (25 : 1)
สัดส่วนจานวนนิสติ เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจา
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- แพทยศาสตร์ (4 : 1)
- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร์,วิจิตรศิลป์ และ
ประยุกต์ศิลป์ (8 : 1)
- วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)
- นิติศาสตร์ (50 : 1)
- ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)
- สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว
เศรษฐศาสตร์ (25 : 1)
สัดส่วนจานวนนิสติ เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
- แพทยศาสตร์ (4 : 1)
- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร์,วิจิตรศิลป์ และ
ประยุกต์ศิลป์ (8 : 1)
- วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)
- นิติศาสตร์ (50 : 1)
- ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)
- สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว
เศรษฐศาสตร์ (25 : 1)
ร้อยละของการคานวณค่าความแตกต่างจากสัดส่วนจานวนนิสิตเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์
ประจาคณะ
- แพทยศาสตร์ (4 : 1)
- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร์,วิจิตรศิลป์ และ
ประยุกต์ศิลป์ (8 : 1)
- วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)
- นิติศาสตร์ (50 : 1)
- ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)
- สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว
เศรษฐศาสตร์ (25 : 1)
ค่าเฉลี่ยคะแนนรวมทุกกลุ่มสาขา
- แพทยศาสตร์ (4 : 1)
- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร์,วิจิตรศิลป์ และ
ประยุกต์ศิลป์ (8 : 1)
- วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)
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- นิติศาสตร์ (50 : 1)
- ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)
- สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว
เศรษฐศาสตร์ (25 : 1)
สกอ.1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี
32 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิตในคณะ
33 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของการให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นิสติ
34 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นิสติ
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
สกอ. 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ปีการศึกษา) แยกตามกลุ่มสาขาวิชา
35 จานวนอาจารย์และนักวิจัยประจาที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับลาศึกษาต่อ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
36 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายใน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
37 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั จากภายใน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
38 จานวนเงินสนับสนุนงานสร้างสรรค์จากภายใน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
39 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
40 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั จากภายนอก
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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41 จานวนเงินสนับสนุนงานสร้างสรรค์จากภายนอก
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
42 ผลรวมจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
43 ค่าเฉลี่ยของเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ภายในและภายนอกต่อจานวนอาจารย์และ
นักวิจัยประจา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
44 คะแนนที่ได้แยกตามกลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สกอ. 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
45 จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
46 ค่าน้าหนักผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักวิจัยประจา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
47 จานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
(0.20)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
48 จานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (0.20)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่
มหาวิทยาลัยนาเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ ก.พ.อ. (0.40)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่
มหาวิทยาลัยนาเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (0.40)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนผลงานทีไ่ ด้รับการจดอนุสทิ ธิบัตร (0.40)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 2 (0.60)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 2 (0.60)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลัยนาเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิและจัดทาเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) (0.80)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลัยนาเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิและจัดทาเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) (0.80)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
(0.80)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่
1 (0.80)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนผลงานได้รบั การจดสิทธิบตั ร (1.00)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
(1.00)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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2558

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ (1.00)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่ และได้รับการจดทะเบียน (1.00)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนตาราทีไ่ ด้รบั การประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนงานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนตาราทีผ่ ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นามา
ขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ (1.00)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นามา
ขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ (1.00)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนงานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้
นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ (1.00)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ชื่อตัวบ่งชี้
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ค่าน้าหนักงานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัยประจา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนงานสร้างสรรค์ทมี่ ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนงานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับมหาวิทยาลัย (0.40)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนงานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนงานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนงานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนงานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (1.00)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ตัว
ชื่อตัวบ่งชี้
2558
บ่งชี้
78 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
54.59
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
79 คะแนนเฉลีย่ รวมทุกกลุ่มสาขา
4.55
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.55
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
80 จานวนอาจารย์ที่มสี ่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย
27
81 จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริง
147
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ
82 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานิสิต (บาท/คน)
83 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์ (บาท/คน)
84 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากร (บาท/คน)
85 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการเรียนการสอน(บาท/คน)
สกอ. 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
86 มีจานวนหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
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