รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)
ประจาปีการศึกษา 2559

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
31 กรกฎาคม 2560

คานา
คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อรายงานผลการดาเนินงานในรอบ
12 เดือน ประจาปีการศึกษา 2559 โดยทางคณะได้ตระหนักและเห็นความสาคัญต่อระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาที่จะช่วยสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตามพันธกิจหลักทั้ง 4 คือ การผลิต
บั ณฑิต การวิจั ย การบริ การวิช าการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม สอดคล้ องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย
รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ทั้งจากคณาจารย์
บุคลากร และนิสิตในการรวบรวมข้อมูล เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และร่ว มวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลใน
การจั ด ท าเอกสารนี้ ต ามเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ด้วยความมุ่งหวังในการประเมินตนเองและเตรียมรับการประเมินภายใน ระดับคณะ ที่จะมี
ขึ้นระหว่าง วันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2560 ให้เป็นไปด้วยความพร้อมและได้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์ ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่กรุณาให้ความร่วมมืออย่างเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันใน
การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะให้เป็นไปได้ด้วยดีและมีมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
อย่างแท้จริง อันจะนาไปการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ให้เจริญก้าวหน้าด้วยวงจรคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนสืบต่อไป
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
กรกฎาคม 2560

บทสรุปผู้บริหาร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2559 อยู่ใน
ระดับ ดีมาก (4.74 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประกอบด้ว ย ผลการ
ดาเนินงานระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการในระดับคณะ จานวน 13 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัย
พัฒนาขึ้น (มศว) จานวน 2 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งสิ้น 15 ตัวบ่งชี้ โดยมีจานวน 4 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก
(องค์ประกอบที่ 2, 3, 4, 5) และมีจานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่ 1)
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ
ระดับคุณภาพ
องค์ประกอบ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

องค์ประกอบที่ 1

(3.41 + 5.00 + 2.63 + 5.00 + 5.00 +
5.00)/6
= 4.34
(5.00 + 5.00 + 5.00)/3
= 5.00
5.00
5.00
(5.00 + 5.00 + 5.00 + 5.00)/4
= 5.00
4.74

องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ

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

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
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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 ได้ก่อตั้ ง ขึ้ น
ในฐานะคณะวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ วิทยาลั ยวิชาการศึกษา ประสานมิตร สั งกัดกรมการฝึ กหั ดครู
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ประกอบด้วย 5 แผนกวิชา คือ คณิตศาสตร์ คหกรรมศาสตร์เคมี 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 มหานครคณะวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะวิทยาศาสตร์ ” มาจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตบัณฑิตใน
สาขาขาดแคลนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 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
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10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์

พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน

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

2. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ยุทธศาสตร์
2.1 ปรัชญา (Philosophy)
การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม
2.2 ปณิธาน (Pledge)
มุ่งมั่นงานสอนและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีคุณธรรมและจริยธรรม
ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตและมีจิตสาธารณะ
2.3 วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การวิจัย และสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล
2.4 ค่านิยม (CoreValues)
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

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
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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 ฑิ ต การวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการ และการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ 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

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
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4. โครงสร้างองค์กรและการบริหาร
โครงสร้างองค์กร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แบ่งส่วนการบริหารงานเป็น 11 ส่วน ดังแผนภาพ
ที่ 1
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิทยาศาสตร์

หน่วยงาน

ภาควิชาชีววิทยา

ภาควิชาฟิสิกส์

ภาควิชาวัสดุศาสตร์

ภาควิชาเคมี

ภาควิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป

ภาควิชา
คณิตศาสตร์

สานักงานคณบดี

ภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา

ภาควิชาคหกรรม
ศาสตร์

ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา

แผนภาพที่ 1

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
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โครงสร้างการบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตามโครงสร้าง
การบริหารดังแผนภาพที่ 2
อธิการบดี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
คณะกรรมการประจาคณะ
วิทยาศาสตร์
รองคณบดี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยคณบดี

หัวหน้าหน่วยงาน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริม
ศักยภาพวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและวิจัย
รองคณบดีฝ่าย
พัฒนาศักยภาพนิสิต
Ry<okL
รองคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษาและวิเทศ
สัมพันธ์

หัวหน้าภาควิชา
คณิตศาสตร์

สานักงานคณบดี
ผู้อานวยการ
สานักงานคณบดีฯ

หัวหน้าภาควิชา
วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

หัวหน้างานบริหาร
และธุรการ

หัวหน้าภาควิชาเคมี

หัวหน้างานบริการ
การศึกษา

หัวหน้าภาควิชา
ชีววิทยา

หัวหน้างานคลังและ
พัสดุ

หัวหน้าภาควิชาฟิสกิ ส์

หัวหน้างานนโยบาย
และแผน

หัวหน้าภาควิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์

หัวหน้าภาควิชา
คหกรรมศาสตร์
หัวหน้าภาควิชา
วัสดุศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาจุล
ชีววิทยา
ผู้อานวยการศูนย์
วิทยาศาสตรศึกษา

แผนภาพที่ 2
รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

11

5. รายชื่อคณะกรรมการประจา/บริหารหน่วยงาน ประจาปีการศึกษา 2559
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

7.

อาจารย์มาโนชญ์ เฮงวัฒนะ

8.
9.
10.
11.
12.
13.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวีวรรณ งามสันติกุล
อาจารย์ ดร.ประเสริฐ พัฒนาประทีป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริมนต์ ชายเกตุ
อาจารย์ ดร.ฐาปนา ชลธนานารถ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ มุศิริ
รองศาสตราจารย์ ดร.เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา

14.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจีนาฏ โพธิเวชกุล

15.

รองศาสตราจารย์ ดร.เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา

16.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งระพี กรานคายี

17.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ดาสา

18.

อาจารย์นิรันดร์ พงษ์พันธุ์
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คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมศักยภาพ
วิชาการ
หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
หัวหน้าภาควิชาเคมี
หัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาชีววิทยา
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์
รักษาการแทนหัวหน้า
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
รักษาการแทนหัวหน้า
ภาควิชาจุลชีววิทยา
รักษาการแทนหัวหน้า
ภาควิชาวัสดุศาสตร์
รักษาการแทนหัวหน้า
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รักษาการแทนผู้อานวยการ
ศูนย์วทิ ยาศาสตรศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการ
สานักงานคณบดี
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6. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
คณะวิทยาศาสตร์ มีหลักสูตรทั้งสิ้น 31 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 14 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 11
หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 6 หลักสูตร ดังแสดงในตาราง
ระดับปริญญาตรี
ลาดับที่
รายชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
1.
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2.
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
3.
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
4.
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
5.
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
6.
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
7.
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา
8.
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
9.
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (อัญมณีและเครื่องประดับ)
10. การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี)
11. การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ปี)
12. การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี)
13. การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี)
14. 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. การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา
12. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
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หมายเหตุ
งดรับนิสิตปีการศึกษา 2556 และ 2557

13

ลาดับที่
13.
14.
15.
16.
17.

รายชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา
รวมระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 17 หลักสูตร
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7. จานวนนิสิต
คณะวิ ท ยาศาสตร์ มี นิ สิ ต จ านวนทั้ ง สิ้ น 2,646 คน เป็ น นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี 2,397 คน
ระดับปริญญาโท 171 คน และระดับปริญญาเอก 78 คน ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จานวนนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559
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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125
200
91
247
269
270
193
192
222

125
200
91
247
269
270
193
192
222

155
102
106
104
121

155
102
106
104
121
18
0
8
18
7
25

18
0
8
18
7
25

23

23
15

จานวนนิสิตแยกตามระดับการศึกษา

ลาดับ
ที่

5

6

หลักสูตร/สาขาวิชา

ปริญญาตรี

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

ปริญญาโท

ปริญญา
เอก

รวม

16
15
8
33

2,397

16
15
8
33

171

3
12
10
4

3
12
10
4

9
40
78

9
40
2,646

8. จานวนอาจารย์และบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์ มีจานวนอาจารย์บุคลากรสายวิชาการ ทั้งสิ้น 154.5 คนดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 จานวนอาจารย์ประจา จาแนกตามคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์จาแนกตามคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ (คน)
ปริญญาตรี

ภาควิชา
อ.
1. คณิตศาสตร์
2. คหกรรมศาสตร์
3. เคมี
4. ชีววิทยา
5. ฟิสิกส์
6. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
7. ภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์

ผศ.

รศ.

1

ปริญญาโท
ศ.

อ.

ผศ.

3
1
2
1
4

3

2

8. ภาควิชาจุลชีววิทยา
9. ภาควิชาวัสดุศาสตร์
10. ศูนย์วิทยาศาสตร
ศึกษา

รศ.

ศ.

อ.

ผศ.

รศ.

15
6.5
8
14
13.5
4

3
2
10
2
7
5

1

2.5

2.5

4

1

6
3

1
2

3

2

1

1

14

7.5
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75.5

38

ศ.

7
4
2
2

1

11. คณะวิทยาศาสตร์*

รวม

รวม

ปริญญาเอก

17

2.5*
2.5

อ.

ผศ.

รศ.

18
7.5
10
15
17.5
4

6
2
11
2
7
5

1

4.5

6.5

6
4

2
2

3

2

89.5

45.5

ศ.

รวม
25
9.5
28
21
26.5
11

7
4
2
2

11
1

9
6
5

17

2.5*
2.5

16

2.5*
154.5

จานวนอาจารย์จาแนกตามคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ (คน)
ปริญญาตรี

ภาควิชา
อ.

ผศ.

รศ.

ปริญญาโท
ศ.

อ.

ผศ.

รศ.

รวม

ปริญญาเอก
ศ.

อ.

ผศ.

รศ.

ศ.

อ.

ผศ.

รวมทั้งสิ้น

รศ.

ศ.

รวม

154.5

* ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ

ตารางที่ 5 จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ปฏิบัติงานจริง

ภาควิชา
คณิตศาสตร์
คหกรรมศาสตร์
เคมี
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ภาควิชาวัสดุศาสตร์
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์
รวม

ทั้งหมด
(ปฏิบัติงาน
ตั้งแต่ 9
เดือนขึ้นไป)

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

ลาศึกษา
ต่อและลา
อื่นๆ

จานวน
บุคลากร
ทั้งหมด

จานวนบุคลากร
สายวิชาการที่
ปฏิบัติงานจริง

25
9
28
21
26
11

1 นับ 0.5
1 นับ 0.5
-

-

1*
-

25
10
28
21
27
11

25
9.5
28
21
26.5
11

10

2 นับ 1

-

1*

12

11

9
6
5
2
152

1 นับ 0.5
2.5

-

2*

9
6
5
3
157

9
6
5
2.5
154.5

* ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ อาจารย์วีณา ทองรอด ลาศึกษาต่อ 1/11/2555 – 31/10/60
* ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์เรืองศักดิ์ ตระกูลพุทธิรักษ์ ลาศึกษาต่อ 31/10/59 – 12/5/63
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9. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ตารางที่ 6 จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ภาควิชา/หน่วยงาน
ต่ากว่า ป.ตรี
ป. ตรี
ป. โท
ภาควิชาคณิตศาสตร์
3
2
0
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
1
1
0
ภาควิชาเคมี
0
7
2
ภาควิชาชีววิทยา
1
4
0
ภาควิชาฟิสิกส์
4
5
0
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
2
2
0
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
0
1
0
ภาควิชาจุลชีววิทยา
1
2
0
ภาควิชาวัสดุศาสตร์
0
2
0
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
0
2
3
สานักงานคณบดี
7
19
3
รวม
19
47
8
หมายเหตุ:
1. นางสาวกุสุมา สุขใหม่ บรรจุ 16 มิ.ย. 60 (สานักงานคณบดี)

ป. เอก
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

รวม
5
2
9
5
9
4
1
3
2
5
29
74

10. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับงบประมาณ
คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2560 เป็นเงินทั้งสิ้น 106,622,700 บาท
(หนึ่งร้อยหกล้านหกแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน ได้รับการจัดสรรใน
รูปแผนงาน / โครงการ เป็นเงิน 39,132,500 บาท (สามสิบเก้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาท
ถ้วน) และงบประมาณเงินรายได้ ในรูปแผนงาน / โครงการ เป็นเงิน 67,490,200บาท (หกสิบเจ็ดล้านสี่แสน
เก้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) พิจารณารายละเอียด ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 เงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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

งบประมาณแผ่นดิน
จานวนเงิน
ร้อยละ
1,431,600
3.66
*0.00
1,431,600
3.66
8,108,300
20.72
6,064,300
15.50
2,044,000
5.22
7,359,600
18.81
7,359,600
18.81
0.00
22,233,000
56.81
992,900
2.54
930,700
2.38
3,183,400
8.13
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งบประมาณเงินรายได้
จานวนเงิน
ร้อยละ
8,364,100
12.39
8,364,100
12.39
21,801,700
32.30
16,441,100
24.36
5,360,600 7.94
22,186,300
32.87
13,627,400
20.19
8,558,900
12.68
10,524,600
15.59
-

รวมทั้งสิ้น
จานวนเงิน
9,795,700
9,795,700
29,910,000
22,505,400
2,044,000
5,360,600
29,545,900
20,987,000
8,558,900
32,757,600
992,900
930,700
3,183,400

ร้อยละ
9.19
0.00
9.19
28.05
21.11
1.92
5.03
27.71
19.68
8.03
30.72
0.93
0.87
2.99
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งบประมาณ
11. ทุนวิจัย
12. งบพัฒนาหน่วยงาน /
พัฒนาบุคลากร/สมทบกองทุน
งบรายจ่ายอื่น
12. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
13. อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนา
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
งบกลาง
14. ฉุกเฉิน
รวม

งบประมาณแผ่นดิน
จานวนเงิน
ร้อยละ
17,126,000
43.76
-

งบประมาณเงินรายได้
จานวนเงิน
ร้อยละ
3,712,000
5.50
6,812,600
10.09

รวมทั้งสิ้น
จานวนเงิน
ร้อยละ
20,838,000
19.54
6,812,600
6.39

-

-

4,113,500
3,962,500
151,000

6.09
5.87
0.22

4,113,500
3,962,500
151,000

3.86
3.72
0.14

39,132,500

36.70

500,000
500,000
67,490,200

0.74
0.74
63.30

500,000
500,000
106,622,700

0.47
0.47
100.00

หมายเหตุ : * ส่วนแผนและยุทธศาสตร์จะไม่ได้จัดสรรงบบุคลากร เงินเดือนค่าจ้างประจาเข้าสู่คณะ/หน่วยงาน
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11. 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 6
มีพื้นที่ 340.00
ตารางเมตร

อาคาร 10

อาคาร 19

อาคาร 15

อาคาร 6

รูปที่ 1 ที่ตั้งคณะวิทยาศาสตร์
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12. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีการศึกษา 2558
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดาเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินในปีการศึกษา 2558
โดยจั ดทาแผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559 และมอบผู้ รับผิ ดชอบดาเนินการตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังมีผลการปรับปรุงปรากฏดังนี้
องค์ประกอบ
ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา
ในภาพรวม

1 การผลิต
บัณฑิต

ข้อเสนอแนะจากการตรวจ
ประเมิน ปีการศึกษา 2558
คณะควรนาข้อคิดเห็นจากผู้ใช้
บัณฑิต ศิษย์เก่า และนิสิต
ปัจจุบันมาประกอบการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต และเพิม่ ศักยภาพใน
การแข่งขัน

O1. อาจารย์ควรพัฒนา
งานวิจัยให้เป็นประโยชน์ในการ
จัดการเรียนการสอนและสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ ๆ ต่อไป
O2. เพิ่มกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความสามารถและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรตที่ 21 ในแผน
ยุทธศาสตร์ด้านกิจกรรมพัฒนา
นิสิตเพือ่ ให้ทกุ หลักสูตรมี
แนวทางทีส่ อดคล้องกัน

W1. ผลการประเมินหลักสูตร
(ในองค์ประกอบที่ 2-6) ยังพบ
มีบางหลักสูตรที่ยังไม่ผ่านการ
ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน
การบริหารจัดการหลักสูตร
W2. จานวนอาจารย์ที่มี
ตาแหน่งทางวิชาการ ยังไม่
เป็นไปตามเกณฑ์

2 การวิจัย

O1. เพิ่มระบบสนับสนุนการหา
ทุนวิจัยจากภายนอกโดยเฉพาะ
ระบบอานวยความสะดวกงาน
เอกสารและการประสานงาน

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง

ผลการดาเนินการ

กาหนดรูปแบบและจุดร่วมที่
แสดงเอกลักษณ์ (SCI) ของ
หลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์ที่
ครบรอบการปรับปรุงรวมถึง
การสร้างหลักสูตรใหม่ โดย
ถ่ายทอดแนวคิดไปยังประธาน
หลักสูตรและคณาจารย์
ผู้เกี่ยวข้อง

1. มคอ. 2 ที่ ผ่านสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อย
จานวน 24 หลักสูตร (สาหรับหลักสูตร
ปรับปรุง) และ มคอ 2 ของหลักสูตรใหม่ที่
พร้อมนิสิตในปี 2561 จานวน 1 หลักสูตร
และหลักสูตรใหม่ที่ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการแผนแม่บทแล้ว จานวน 2
หลักสูตร

จัดกิจกรรมให้ความรูแ้ ก่
คณาจารย์และนิสิตในเรือ่ งการ
ทาวิจัยในชัน้ เรียนและการ
จัดการเรียนการสอน
1. กาหนดสมรรถนะ SCI ลงสู่
หลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน
2. จัดกิจกรรม/โครงการเสริม
หลักสูตรตามแผนการ
ดาเนินงานประจาปีของฝ่าย
วิชาการ
กากับ/ติดตาม ผลการ
ดาเนินการงานของหลักสูตรใน
ประเด็นทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
นาแนวคิดของการจัดทา
แผนพัฒนารายบุคคลเป็น
guideline ในการพัฒนา
อาจารย์โดยประสานกับรอง
คณบดีฝ่ายบริหารในการ
ดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
1. คณะได้จัดให้มีบุคลากรดูแล
ระบบงานวิจัยโดยเฉพาะ โดย
ระบุหน้าทีก่ ารอานวยความ
สะดวกด้านงานเอกสาร/การ
ประชาสัมพันธ์/การทาสัญญา
ทุนวิจัยต่างๆ ควบคูก่ ับระบบ
สารบรรณของคณะ

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

2. การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเพือ่ กากับ
ติดตามการปรับปรุงหลักสูตร จานวน 8 ครั้ง
จัดทาแนวปฏิบัตทิ ี่ดีของการจัดการความรู้
เรื่อง การวิจัยชัน้ เรียนและวิธกี ารตัดเกรด

1. โครงการนาเสนอผลงานนิสติ sci fair ปี
การศึกษา 2559
2. โครงการพัฒนาทักษะการวิจัยนิสิต และสืบ
สานภูมิปัญญาท้องถิน่ (ทุนเรียนดีวิทย์)
3. โครงการต้นกล้าวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา
2559
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเพือ่ กากับติดตาม
การปรับปรุงหลักสูตร จานวน 8 ครั้ง

1. ร่างเอกสารการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล
2. จานวนบุคลากรที่ได้รับการเลือ่ นตาแหน่ง
วิชาการทีเ่ พิ่มขึน้

- จัดผู้ประสานงานวิจัยที่ชัดเจนเพื่อคอยดูและ
ระบบงานวิจัยและอานวยความสะดวกในส่วน
ของงานเอกสาร

ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและวิจัย
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ส่งเสริมศักยภาพ
วิชาการ
รองคณบดีฝ่าย
พัฒนาศักยภาพ
นิสิต
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ รอง
คณบดีฝ่าย
บริหาร

รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและวิจัย

- มีการนาระบบไอทีที่หลากหลายมาใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
อาทิ
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แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง
วิทยาศาสตร์
2. นาระบบ IT มาช่วยในการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ความ
เคลื่อนไหวของทุนวิจัยทั้ง
ภายในและภาพนอก รวมถึง
การติดตามทุน

3 การบริการ
วิชาการ

O2. หาแนวแนวทางในการ
ส่งเสริมคณาจารย์ทุกท่านใน
คณะให้สามารถตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติให้เพิ่มมากขึน้
เนื่องจากผลงานที่ตีพิมพ์มาจาก
อาจารย์เพียงบางท่าน
W1. สารสนเทศเพื่อบริหารการ
วิจัยบางรายการยังไม่เป็น
ปัจจุบัน
O1. ในการจัดทาแผนบริการ
วิชาการประจาปี ควรเพิ่ม
โครงการบริการวิชาการทีม่ า
จากการสารวจความต้องการ
ของชุมชนและสังคมในแต่ละปี

O2. ควรมีการคัดเลือกชุมชน
เป้าหมายอย่างน้อย 1 ชุมชนใน
การให้บริการวิชาการระยะยาว
อย่างต่อเนื่องโดยใช้ศักยภาพ
ของคณะในการพัฒนายกระดับ
คุณภาพชีวิตของชุมชน เพื่อ
ช่วยให้ชุมชนสามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน

4 การทานุ
บารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

O1. ควรเพิ่มเป้าหมายใน
การบูรณาการกับการเรียนการ
สอนให้มากยิ่งขึ้น

ให้ทุนสับสนุนการตีพิมพ์ผลงาน
ทางวิชาการระดับชาติ เพื่อ
กระตุ้นและส่งเสริมให้
คณาจารย์ทกุ ท่านเผยแพร่
ผลงานในวารสารวิชาการ

ปรับปรุงข้อมูลด้านการวิจัยบน
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ให้
เป็นปัจจุบัน
นาข้อมูลที่ศนู ย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัย สารวจความ
ต้องการของชุมชน และ
ข้อคิดเห็นจากการจัดโครงการ
บริการวิชาการของคณะ
วิทยาศาสตร์ในปีการศึกษา
2558 มาพิจารณาในการจัดทา
แผนบริการวิชาการประจาปีที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน
ในปีการศึกษา 2559 เสนอจัด
โครงการบริการวิชาการในเขต
อาเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว อย่างต่อเนือ่ ง ได้แก่
"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่
การพัฒนาชุมชนจังหวัด
สระแก้วอย่างยั่งยืนครั้งที่ 3"
เพื่อพัฒนาทางด้านการศึกษา
และเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น
จัดกิจกรรม/เสวนาวัฒนะธรรม
และศิลปะในวิทยาศาสตร์

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

ผลการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

1. เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ ที่จัดหมวดหมู่
และแยกประเภทให้ค้นหาทุนได้ง่าย
2. Digital Signage ของคณะ
3. Facebook
4. Line กลุ่ม
นอกเหนือจากนี้ ก็ยังคงประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทางบันทึกข้อความ
ผ่านพิจารณาของคณะกรรมการประจาคณะ
และจัดสรรงบประมาณ และจัดทาประกาศให้
ทุนสนับสนุนฯ ในเดือนมกราคม 2560

มอบหมายผู้รับผิดชอบ ปรับปรุงข้อมูลใน
ระบบเว็บไซต์ดาเนินการตลอดปีการศึกษา
ได้มีการนาข้อมูลที่ศูนย์บริการวิชาการสารวจ
ความต้องการของชุมชน และข้อเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นจากการจัดโครงการใปีการศึกษา
2558 ได้แก่ความต้องการของชุมชนในการ
พัฒนาทางการศึกษา จึงจัดโครงการให้ความรู้
แก่ครูและนักเรียนให้มีศกั ยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ และเพิ่มเวลาในการจัดกิจกรรม
มากขึน้

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

ได้้ดาเนินการเลือกชุมชนอาเภอวัฒนานคร ซึ่ง
เคยจัดโครงการบริการวิชาการครั้งที่ 1 และ 2
ไปแล้ว มาจัดโครงการบริการวิชาการครั้งที่ 3
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลทีเ่ กิดขึ้นทาให้ครูสามารถ
จัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และส่งผลในการพัฒนา
นักเรียนให้มีความสามารถในการทดสอบ Onet กลุ่มสาระทางวิทยาศาสตร์ได้คะแนน
สูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2558
ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ดาเนินการทา
กิจกรรม ดังนี้
1. จัดกิจกรรมกินขนมชมดอกไม้
เพื่อบูรณาการความรู้จากการจัดการเรียนการ
สอนด้านโภชนาการและวิทยาศาสตร์กับการ
ทาขนมไทย และยังมีการส่งเสริมให้นา
สมุนไพรไทยมาใช้ในการประกอบอาหารเช่น
การใช้หญ้าหวานในการทาขนมแทนการใช้น้า
ตายทราย

รองคณบดีฝ่าย
พัฒนาศักยภาพ
นิสิต
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จัดการ
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ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง

ผลการดาเนินการ

O1. ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอนได้เข้าใจการ
บริหารหลักสูตร ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิฯ

จัดประชุม/หารือกับอาจารย์ใน
หลักสูตรและอาจารย์
ผู้เกี่ยวข้อง

2. จัดกิจกรรมน้อมราลึกถึงพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็น
ประเพณีของชาวไทยมายาวนาน ดังนี้
2.1. กิจกรรมย้อมผ้าดา
โดยนิสิตได้นาความรูจ้ ากรายวิชาด้านสิ่งทอ
มาบูรณาการกับกิจกรรมที่ประชาชนชาวไทย
ร่วมน้อมถวายความจงรักภักดีและระลึกถึง
พระคุณขององค์พระมหากษัตริย์ไทย
2.2. กิจกรรมทาดอกไม้จนั ทน์
โดบบูรณาการหลักการด้านการคหกรรม
ศาสตร์สู่การฝึกปฏิบัติในการประเดิษฐ์ดอกไม้
ของไทยต่างๆ เช่น ดอกกุหลาบ ดอกภูร่ ะหงส์
ดอก... เป็นต้น
เป็นต้น
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเพือ่ กากับติดตาม
การปรับปรุงหลักสูตร จานวน 8 ครั้ง

O2. ผู้บริหารควรนาผลการ
ดาเนินการประจาปีมา
ประกอบการพิจารณาทบทวน
เป้าหมายและตัวบ่งชีข้ องแผน
กลยุทธิเ์ พื่อให้มีความท้าทาย
และเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขัน
ในระดับอาเซียน
O3. ในการจัดทาแผนพัฒนา
บุคลากรทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุน ควรมีการ
ประเมินความสาเร็จของแผนให้
ชัดเจน โดยกาหนดตัวบ่งชีเ้ ชิง
คุณภาพให้เหมาะสมกับสภาพ
และบริบทของ
สถาบันอุดมศึกษา

กาหนดเป็นวาระประชุม
คณะกรรมการประจาคณะเพือ่
พิจารณากาหนดนโยบาย และ
แผนการดาเนินงานให้
สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์
เพื่อการขับเคลื่อน

1. โครงการสัมมนาจากผลสู่แผน ประจาปี
งบประมาณ 2560
2. โครงการประชุมติดตามปรับปรุงแผนการ
ดาเนินงานและตัวชี้วัด

คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์
รองคณบดี
วางแผนและวิจัย
รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

จัดทาแผนบริหารพัฒนา
บุคคลากรและแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล ทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
เพื่อให้มกี ารพัฒนาสมรรถนะ
หลัก และสมรรถนะประจาสาย
งาน ที่สอดคล้องกับค่านิยม
(Core values) ของคณะ
วิทยาศาสตร์
จัดทาโครงการเสวนาความรู้สู่
การปฏิบัติด้านการผลิตบัณฑิต
และการวิจัย

มีการจัดทาแผนและโครงการ รวมทั้งส่งเสริม
และสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนา
สมรรถนะด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับค่านิยม
ได้แก่ S (Scientific excellent), C
(Corporate and social responsibility)
และ I (International recognition)

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

การจัดการความรู้คณะวิทยาศาสตร์ ปี
การศึกษา 2559

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและวิจัย
รองคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ
ฯ

O4. การจัดการความรูข้ อง
องค์กร ควรเน้นด้านการผลิต
บัณฑิตและวิจัยในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพือ่ ค้นหา
แนวปฏิบัตทิ ี่ดีและสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
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คณะวิทยาศาสตร์ได้สารวจประเด็นความรู้
จากแบบสอบถามการนาแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้
ประโยชน์ และได้เสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครัง้ ที่
14/2559 วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ซึ่งได้
กาหนดประเด็นความรู้ในเรือ่ งการทาวิจัยใน
ชั้นเรียนมาเป็นประเด็นความรูท้ ี่ดาเนินการใน

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
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องค์ประกอบ

ข้อเสนอแนะจากการตรวจ
ประเมิน ปีการศึกษา 2558

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง

ผลการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

ปีการศึกษา 2559
กาหนดประเด็นความรู้
ด้านการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
การทวนสอบ (คงเดิม) กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์และนิสิตด้านการศึกษา
ด้านวิจัย การวิจัยในชัน้ เรียน กลุม่ เป้าหมาย
คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต
ด้านการปฏิบัติงาน การนาสารสนเทศมาใช้ใน
การสือ่ สารองค์กรและการดูแลเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ กลุ่มเป้าหมาย งาน
ประชาสัมพันธ์ งานสารสนเทศ งาน
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรูจ้ ากผู้มี
ประสบการณ์
ด้านการเรียนการสอน ได้จดั โครงการการ
จัดการความรู้เพือ่ การพัฒนานิสิตและ
บุคลากร เรือ่ ง การพิจารณาการตัดเกรดและ
วิธีการตัดเกรด โดย ผศ.ดร.สุณี รักษาเกียรติ
ศักดิ์ ในวันอังคารที่ 28 มี.ค. 2560
ด้านวิจัย ได้จัดกิจกรรมการวิจัยในใช้เรียน
(CAR) Classroom Action Research โดย
ศ.ดร.สุวมิ ล ว่องวาณิช เมือ่ วันที่ 25
พฤศจิกายน 2559
สารวจการนาความรูท้ ี่ได้รัรบไปใช้ประโยชน์
พบว่าบุคลากรที่ตอบแบบสารวจสามารถนา
ความรูท้ ี่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งด้าน
การเรียนการสอน และ การวิจัย ร้อยละ 100

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
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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
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าภาควิชาทุกภาค
นางชลรดา สารทสมัย

ผู้รวบรวมข้อมูล

เกณฑ์การประเมิน
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
สูตรการคานวณ
คะแนนที่ได้ =

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรในช่วงเดือน
มิถุนายน - กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา จานวนรวม 31 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรี 14
หลักสูตร ปริญญาโท 11 หลักสูตร และปริญญาเอก 6 หลักสูตร โดยมีจานวน 30 หลักสูตรที่มีการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ สกอ.ครบทุกองค์ประกอบ มีผลรวมเฉลี่ยของคะแนนประเมินเท่ากับ 3.41
ดังรายละเอียด คือ (SCI59_ สกอ1.1_1)
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

สังกัด
เคมี
เคมี
เคมี
เคมี
เคมี
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คหกรรมศาสตร์

ชื่อหลักสูตร
วท.บ.เคมี
กศ.บ.เคมี
วท.ม.เคมี
กศ.ม.เคมี
ปร.ด.เคมีประยุกต์
วท.บ.สถิติ
วท.บ.คณิตศาสตร์
กศ.บ.คณิตศาสตร์
กศ.ม.คณิตศาสตร์
ปร.ด.คณิตศาสตร์
กศ.ด.คณิตศาสตร์
วท.บ.คหกรรมศาสตร์
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Tier
T2
T2
T2
T2
T2
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1

คะแนน SAR
3.37
3.51
3.56
3.65
3.55
3.54
3.3
3.53
3.11
3.28
3.22
3.15
26

ลาดับที่
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

สังกัด
จุลชีววิทยา
ชีววิทยา
ชีววิทยา
ชีววิทยา
ชีววิทยา
ชีววิทยา
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
วิทยาการคอมฯ
วิทยาการคอมฯ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ศูนย์วิทย์ฯ
ศูนย์วิทย์ฯ

ชื่อหลักสูตร
วท.บ.จุลชีววิทยา
วท.บ.ชีววิทยา
กศ.บ.ชีววิทยา
วท.ม.ชีววิทยา
วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ
กศ.ม.ชีววิทยา
ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ
วท.บ.ฟิสิกส์
กศ.บ.ฟิสิกส์
วท.ม.วัสดุศาสตร์
วท.ม.ฟิสิกส์
กศ.ม.ฟิสิกส์
ปร.ด.ฟิสิกส์
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.บ.อัญมณีและเครื่องประดับ
กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
กศ.ม.วิทยาศาสตรศึกษา
กศ.ด.วิทยาศาสตรศึกษา

Tier
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T2
T2
T3
T1
T1
T1

คะแนน SAR
3.87
3.6
3.36
2.74
3.54
3.52
3.62
3.26
3.32
3.23
3.35
3.07
3.19
3.35
3.09
4.32
3.35
3.73
3.41

หมายเหตุ T ย่อมาจาก Tier ตามเกณฑ์การประเมิน 3 ระดับ ดังนี้

สาหรับหลักสูตร วท.บ.อัญมณีและเครื่องประดับขอรับการประเมินตามเกณฑ์ AUNQA โดยมีการประเมินตาม
เกณฑ์ สกอ เฉพาะองค์ประกอบที่ 1 ซึ่งผ่านมาตรฐาน
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ผลการดาเนินงาน
ตัวหาร
30

ตัวตั้ง
102.33
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลดาเนินการ
3.25
3.41
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
SCI59_สกอ1.1_1

ผลลัพธ์
3.41

ผลการประเมินของคณะกรรมการ

คะแนนประเมินตนเอง
3.41
บรรลุเป้าหมาย


รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรประจาปีการศึกษา 2559
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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 ุณชวุฒ
จานวนอาจารย์
ประจปาภาควิ
ชา/สาขาวิ
าทีิป่มริีวญุฒญาเอก
ิปริญญาเอก
จานวนอาจารย์
ประจาคณะทั
้งหมด
จานวนอาจารย์
ประจาภาควิ
ชา/สาขาวิ
ชาทั้งหมด

XX100
100

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 ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ ให้คานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจาที่ระบุในคาชี้แจงเกี่ยวกับ
การนับจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
3. การนับจานวนอาจารย์กรณีอาจารย์ไปดารงตาแหน่งผู้บริหารทุกระดับ (มหาวิทยาลัย/คณะ/
หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ)ให้นับผลงานและจานวนอาจารย์ในปีการศึกษานั้น ๆ ที่หน่วยงานต้น
สังกัด
4. การนั บ จ านวนอาจารย์ ก รณี ก ารช่ว ยราชการข้ า มหน่ว ยงานที่จัด การเรียนการสอนหากเกิ น
9 เดือนให้นับผลงานและจานวนอาจารย์ในปีการศึกษานั้นๆที่หน่วยงานที่ช่วยราชการ
(หมายเหตุข้อ 3 และข้อ 4 อ้างอิงจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพ ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 23 มกราคม 2558 วาระที่ 4.3)
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ตัวหาร
154.5

ตัวตั้ง
132.5
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ร้อยละ 80

ผลดาเนินการ
85.76%

รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
SCI59_1.2_1.1_ข้อมูลบุคลากร

ผลลัพธ์
85.76

คะแนนประเมินตนเอง

ผลการประเมินของคณะกรรมการ

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
ท าการศึ กษาวิ จั ยเพื่ อแสวงหาและพั ฒนาองค์ ความรู้ ในศาสตร์ สาขาวิ ชาต่ าง ๆ อย่ างต่ อเนื่ อง เพื่ อน าไปใช้
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
จานวนอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
80
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หมายเหตุ :
1. การนับจานวนอาจารย์ประจา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ ให้คานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจาที่ระบุในคาชี้แจงเกี่ยวกับ
การนับจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
2. การนับจานวนอาจารย์กรณีอาจารย์ไปดารงตาแหน่งผู้บริหารทุกระดับ (มหาวิทยาลัย/คณะ/
หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ)ให้นับผลงานและจานวนอาจารย์ในปีการศึกษานั้น ๆ ที่หน่วยงานต้น
สังกัด
3. การนั บ จ านวนอาจารย์ ก รณี ก ารช่ว ยราชการข้ า มหน่ว ยงานที่จัด การเรียนการสอนหากเกิ น
9 เดือนให้นับผลงานและจานวนอาจารย์ในปีการศึกษานั้นๆที่หน่วยงานที่ช่วยราชการ
(หมายเหตุข้อ 3 และข้อ 4 อ้างอิงจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพ ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 23 มกราคม 2558 วาระที่ 4.3)
ข้อมูลพืน้ ฐาน
ลาดับ
ข้อมูลพื้นฐาน
ที่
จานวนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
1
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
2
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์
จานวนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
3
ตาแหน่งศาสตราจารย์
4 รวมจานวนอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการทั้งหมด
5 จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วย
6 ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์) ในปีก่อนหน้าปีที่
ประเมิน
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วย
7
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์) ในปีที่ประเมิน
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ร้อยละ 40

ผลดาเนินการ
ร้อยละ 42.07

หน่วย
วัด
คน
คน
คน

45.5
17
2.5

คน
คน

65
154.5

ร้อยละ

41.89

ร้อยละ

41.35

ผลการประเมินของคณะกรรมการ

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

ผลการ
ดาเนินงาน

บรรลุเป้าหมาย
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เป้าหมาย
65

ผลการดาเนินงาน
ผลดาเนินการ
ผลการประเมินของคณะกรรมการ
154.5
ร้อยละ 42.07

รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
SCI59_1.2_1.1_ข้อมูลบุคลากร

คะแนนประเมิน
ตนเอง
2.63

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
จึงควรมีจานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริงในสัดส่วนที่เหมาะสมกับ
สาขาวิชา
เกณฑ์การประเมิน
คานวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจากับเกณฑ์มาตรฐาน และ
น ามาเที ย บกั บ ค่ า ความต่ า งทั้ ง ด้ า นสู ง กว่ า หรื อ ต่ ากว่ า ที่ ก าหนดเป็ น คะแนน 0 และ 5 คะแนน และใช้
การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ดังนี้
ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ 10 กาหนดเป็นคะแนน 5
ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 20 กาหนดเป็นคะแนน 0
ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 10.01 และไม่เกินร้อยละ 20
ให้นามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้น ๆ
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 านวนหน่ว ยกิตแต่ล ะรายวิช าที่เปิดสอนทุกรายวิช าตลอดปีการศึกษา
รวบรวมหลังจากนิสิตลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกาหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการคานวณ ดังต่อไปนี้
SCH

= ∑nici

เมื่อ ni = จานวนนิสิตที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i

ci

= จานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i
2. คานวณค่า FTES โดยใช้สตู รคานวณ ดังนี้
Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี
จานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) =

จานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
การลงทะเบียนในระดับปริญญานั้น ๆ
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การปรับจานวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ให้มีการปรับค่าจานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าใน
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

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ

20 : 1

3. วิศวกรรมศาสตร์

20 : 1

4. สถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง

8:1

5. เกษตร ป่าไม้ และประมง

20 : 1

6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์

25 : 1

7. นิติศาสตร์

50 : 1

8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

30 : 1

9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์

8:1

10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์

25 : 1

กลุ่มสาขา

สูตรการคานวณ
1. คานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร
สัดส่วนจานวนนิสติ เต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาที่เป็นจริง – สัดส่วนจานวนนิสิตเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน

จานวนอาจารย์ประจาภาควิชา/สาขาวิชาที่มีวุฒิปริญญาเอก
X 100
สัดส่วนจานวนนิสิตเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน
จานวนอาจารย์ประจาภาควิชา/สาขาวิชาทั้งหมด
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2. นาค่าร้อยละจากข้อ 1 มาคานวณคะแนน ดังนี้
2.1) ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 คิดเป็น 5 คะแนน
2.2) ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน
2.3) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 10 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้นามาคิดคะแนนดังนี้

คะแนนที่ได้ =

(20 – ค่าร้อยละที่คานวณได้จากข้อ 1)
10

X5

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 =

8X5
10

= 4 คะแนน

คณะวิ ท ยาศาสตร์ มี ก ารวิ เ คราะห์ แ ผนอั ต ราก าลั ง และภาระงานของอาจารย์ ป ระจ าของคณะ
วิทยาศาสตร์ ทุกปี การศึกษา เพื่อเป็ น การบริห ารจัดการด้านการเรียนการสอนให้ มีประสิ ทธิภ าพ รวมทั้ง
เชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายการผลิตบัณฑิตและจานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริงใน
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สัดส่วนที่เหมาะสมกับสาขาวิชา ซึ่งในปีการศึกษา 2559 มีการนับอาจารย์ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2559 (ระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 - กรกฎาคม 2560) รวมบุคลากรสายวิชาการได้
เท่ากับ 152 คน และรวมบุคลากรสายวิชาชาการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ เท่ากับ 154.5 คน (SCI59_สกอ
1.4_1.1)
ในส่วนของจานวนนิสิตที่ลงทะเบียนจาแนกในแต่ละภาควิชาระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2559 ที่ลงทะเบียนเรียน หน่วยกิตนิสิต (SCH) และนิสิตเต็มเวลา (FTES) เท่ากับ 2,314.72
(SCI59_สกอ1.4_1.2) และจานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแต่ละภาควิชาระดับสูงกว่าปริญญาตรี ปีการศึกษา
2559 เท่ า กั บ 214.63 (ก่ อ นปรั บ เป็ น ระดั บ ป.ตรี ) (SCI59_สกอ1.4_1.3) ดั ง นั้ น ข้ อ มู ล จ านวนนิ สิ ต คณะ
วิทยาศาสตร์เต็มเวลาเทียบเท่า (Student Credit Hours : SCH) และ FTES รายละเอียดดังนี้
นิสิตเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)
คณะวิทยาศาสตร์
= 2,314.72 + (2 x 214.63)
เท่ากับ 2,529.35
ทั้งนี้สัดส่วนจานวนสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาแยกตามกลุ่มสาขา ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์จัดอยู่ใน
กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ ดังนั้นจึงมีสัดส่วนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาเท่ากับ 20 : 1
กลุ่มสาขา
สัดส่วนจานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
20 : 1
คณะวิทยาศาสตร์
16.37:1
1. คานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร
สัดส่วนจานวนนิสติ เต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาที่เป็นจริง – สัดส่วนจานวนนิสิตเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน

ผลการดาเนินงาน

สัดส่วนจานวนนิสติ เต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน

คะแนนได้

(16.37 - 20)
20

X 100

เท่ากับ -18.15

สรุปผลการคานวณค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนามาคิดเป็นร้อยละ ตาม
หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ได้เท่ากับ -18.15 และเทียบบัญญัติไตรยางค์ ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 10 คิดเป็น 5 คะแนน ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ได้คะแนน 5 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
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ตัวตั้ง
2,743.97
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
3.32

ผลการดาเนินงาน
ตัวหาร
154.5

ผลดาเนินการ
5

ผลลัพธ์
16.37

ผลการประเมินของคณะกรรมการ

คะแนนประเมิน
ตนเอง
5

บรรลุเป้าหมาย


รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
SCI59_สกอ1.4_1.1_ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
SCI59_สกอ1.4_1.2_ข้อมูล FTES ระดับปริญญาตรี

รายการเอกสารหลักฐาน
ข้อมูลอาจารย์ประจาที่เป็นจริง ประจาปีการศึกษา 2559
จานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน หน่วยกิตนิสิต (SCH) และ
นิสิตเต็มเวลา FTES ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
SCI59_สกอ1.4_1.3_ข้อมูล FTES ระดับบัณฑิตศึกษา จานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน หน่วยกิตนิสิต (SCH) และ
นิสิตเต็มเวลา FTES ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559
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ตัวบ่งชี้ สกอ.1.5

การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี

ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี
ผู้กากับตัวบ่งชี้

กระบวนการ
ปีการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต, รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,
หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อโนชา หมั่นภักดี, อาจารย์ณหทัย ฤกษ์ฤทัยรัตน์,
อาจารย์จิตตินาถ รัตนมุง, นายธรรมนูญ เหลาคม, ประธานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์

ผู้รวบรวมข้อมูล

คาอธิบายตัวบ่งชี้
คณะควรจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้นิสิตและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนิสิตเพื่อการดารงชีวิต
อย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การให้คาปรึกษาทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต
จั ดบริ การข้อมูลหน่ วยงานที่ ให้ บริ การ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่ งทุนการศึกษาต่ อ การบริก ารจัดหางาน
แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา ข้อมูล
ข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่จาเป็นแก่นิสิตและศิษย์เก่า โดยการให้บริการ
ทั้งหมดต้องให้ความสาคัญกับการบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง
เกณฑ์มาตรฐาน
1. จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นิสิตในคณะ
2. มีการให้ ข้อมูล ของหน่ วยงานที่ให้ บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลั กสู ตร แหล่ งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นิสิต
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นิสิต
4. ประเมิ น คุ ณ ภาพของการจั ด กิ จกรรมและการจั ด บริ ก ารในข้ อ 1 – 3 ทุ ก ข้ อ ไม่ ต่ ากว่ า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
5. น าผลการประเมิ น จากข้ อ 4 มาปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารและการให้ ข้ อ มู ล เพื่ อ ส่ ง ให้
ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนิสิต
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า
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
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1. จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นิสิตในคณะ
คณะวิทยาศาสตร์มีการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการ และการใช้
ชีวิตแก่นิสิตในคณะวิทยาศาสตร์ 2 งาน ได้แก่ งานฝ่ายวิชาการและงานฝ่ายกิจการนิสิต (SCI59_สกอ1.5_1.1)
โดยงานฝ่ายวิชาการมีหน้าที่กากับดูแล และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการให้แก่นิสิต ภายใต้การดาเนินการของ
รองคณบดี ฝ่ า ยวิช าการ และงานฝ่ ายกิ จ การนิ สิ ต ที่ มีบ ทบาทในการพั ฒ นาศั ก ยภาพนิสิ ต รับผิ ดชอบโดย
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
ในด้านวิชาการนั้น ฝ่ายวิชาการ มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการไว้
อย่ า งชั ด เจนตามนโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นคู่ มื อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2559
(SCI59_1.5_1_2) และแนวทางของคณะวิทยาศาสตร์ ดังระบุไว้ในแนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษาตาม
กรอบ TQF (SCI59_1.5_1_3) โดยทุกหลั กสู ตรและภาควิช าจะประสานในการเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ประจาชั้นปีกับฝ่ายวิชาการเพื่อให้มหาวิทยาลั ยจัดทาคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรี
ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2559 (SCI59_1.5_1_4) เพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลให้ ค าปรึ ก ษาด้ า นวิ ช าการแก่ นิ สิ ต ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยได้จัดระบบฐานข้อมูล SUPREME2004 (SCI59_1.5_1_5) ที่มีรายละเอียดของข้อมูลเกี่ยวกับ
ประวัติส่วนตัวนิสิต ตารางเรียน ผลการลงทะเบียน ผลการเรียน การตรวจสอบกิจกรรมที่เข้าร่วม โดยอาจารย์
ที่ปรึกษาสามารถติดตามและดูแลความเป็นไปของนิสิตได้ตลอดเวลา นอกเหนือจากการติดต่อส่วนบุคคลผ่าน
ช่องทางสื่อสารต่างๆ นอกจากนั้นฝ่ายวิชาการยังจัดทา คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา
2559 (SCI59_1.5_1_6) มอบให้ คณาจารย์ในฐานะผู้ ส อน และนิสิ ตชั้นปีที่ 1 ในฐานะผู้ เรียนมี ข้อมู ล ของ
หลักสูตรดัง มคอ.2 ที่แสดงรายละเอียดอย่างครบถ้วน อาทิเช่น โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา คาอธิบาย
รายวิชา และรายละเอียดอื่นๆที่จาเป็นของหลักสูตร เพื่อให้มีข้อมูลที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียน
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต มี ค วามพร้ อ มและ
รับการพัฒนาสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์ได้เมื่อสาเร็จการศึกษา
ส่วนฝ่ายกิจการนิสิต มีหน้าที่ดูแลการจัดกิจกรรมของนิสิตในด้านต่าง ๆ เช่น กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา เป็นต้น โดยคณะกรรมการ
ฝ่ า ยกิ จ การนิ สิ ต ที่ ป ระกอบด้ ว ยคณาจารย์ ที่ เ ป็ น ตั ว แทนจากภาควิ ช า เจ้ า หน้ า ที่ นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
(SCI59_สกอ1.5_1.7) ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะวิทยาศาสตร์ อีกทั้งฝ่ายกิจการนิสิตยังจัดเจ้าหน้าที่เพื่อดูแล
ให้คาปรึกษาในการใช้ชีวิต ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมนอกหลักสูตร ทุนการศึกษา ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา แหล่งงาน
ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา เป็นต้น รวมทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศของ
คณะวิทยาศาสตร์ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ เพื่อให้นิสิตและศิษย์เก่าได้รับทราบข้อมูลและ
ข่าวสารที่จาเป็น ตลอดจนรับทราบความเคลื่อนไหวทั้งภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์
ในการบริการนิสิตระดับปริญญาตรีนั้น คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิต เพื่อให้นิสิตทุก
คนได้รับรู้ข้อมูลเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์ ข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการเรียน (เช่น การ
ลงทะเบียน การชาระค่าเทอม การแต่งกายที่ถูกต้อง กฎต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิสิตใหม่กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
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นิสิต และกิจกรรมภาคบังคับ) การใช้ชีวิตในคณะตลอดจนการสาเร็จการศึกษาตามแผนการเรียน (SCI59_สกอ
1.5_1.8)
นอกจากนี้งานฝ่ายวิชาการและงานฝ่ายกิจการนิสิตยังทางานประสานกับหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัย
อีก 2 หน่วยงาน ได้แก่ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา (กองบริการการศึกษา) เช่น การลงทะเบียน การ
จัดการเรียนการสอน การแจ้งจบการศึกษา เป็นต้น และส่วนกิจการนิสิต เช่น การศึกษาวิชาทหาร การกู้ยืม
เพื่อการศึกษา การจัดหางาน การให้ทุนการศึกษา การแนะแนวให้คาปรึกษา เป็นต้น
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นิสิต
มหาวิทยาลัยให้จัดให้มีหน่วยงานที่ให้บริการแก่นิสิต 2 หน่วยงาน ได้แก่ ส่วนส่งเสริมและบริการ
การศึกษา (SCI59_สกอ1.5_2.1) และส่วนกิจการนิสิต (SCI59_สกอ1.5_2.2)
คณะวิทยาศาสตร์มีหน่วยงานในการให้บริการข้อมูลกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลา (SCI59_สกอ1.5_2.3) การจัดกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแก่นิสิต โดยมีแผนกิจกรรม/โครงการ
ฝ่ายกิจการนิสิตและสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559 (SCI59_สกอ1.5_2.4)
นอกจากนี้ นิ สิ ต สามารถรั บ ทราบและค้ น หาข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ได้ จ ากการประชาสั ม พั น ธ์ ข อง
คณะวิ ท ยาศาสตร์ ผ่ า นบอร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์ สั ง คมออนไลน์ (เฟสบุ ค และแฟนเพจ) ดิ จิ ต อลไซต์ เ นท
(SCI59_สกอ1.5_2.5) และเฟสบุคของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ (SCI59_สกอ1.5_2.6)
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นิสิต
คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดเตรียมแหล่งฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพและการประสานงานกับแหล่ง
ฝึกประสบการณ์เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมในการทางาน และมีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพที่ต้องทาเมื่อสาเร็จ
การศึกษาโดยระหว่างที่นิสิตฝึกประสบการณ์นั้นจะมีอาจารย์ติดตามและให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้ง ประเมินผล
การฝึกประสบการณ์ของนิสิต (SCI59_สกอ1.5_3.1)
คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการเตรี ยมความพร้ อมเพื่อ การทางานเมื่ อส าเร็จการศึก ษาให้ แ ก่นิสิ ต โดย
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ได้กาหนดให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งมีการจัด
โครงการสัมมนาก่อน ระหว่าง และหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อให้นิสิตแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
สอนและประสบการณ์ ในโรงเรียน (SCI59สกอ1.5_3.2) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ได้มีการ
กาหนดรายวิชาสหกิจศึกษา/ฝึกงานให้แก่นิสิตเพื่อให้นิสิตไปฝึกงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ
(SCI59_สกอ1.5_3.3) โดยหลั ก สู ต รจะได้ รั บ ผลการประเมิ น การฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ /การฝึ ก งาน
(SCI59_สกอ1.5_3.4)
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นอกจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล้ว คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการในการเตรียมความพร้อม
ให้แก่นิสิตอีก 5 โครงการ ได้แก่
1. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ โครงการย่อยที่ 1 เตรียมพร้อมก้าวสู่โ ลกการ
ทางาน ประจาปีการศึกษา 2559
2. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ โครงการย่อยที่ 3 เตรียมพร้อมในการสมัครงาน
ประจาปีการศึกษา 2559
3. โครงการพัฒ นาศักยภาพนิ สิ ต คณะวิทยาศาสตร์ โครงการย่อยที่ 4 แนะนาการศึกษาต่ อ และ
ทุนการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
4. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ โครงการย่อยที่ 5 เตรียมความสามารถและทักษะ
ในการทางาน ประจาปีการศึกษา 2559
5. โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4
โดยเชิญตัวแทนบริษัทมาบรรยายเกี่ยวกับการสมัครงาน การกรอกเอกสารแนะนาตัวเองทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษเพื่อให้บริษัทสนใจรับ เข้าทางาน รวมถึงบุคลิกภาพที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์งานด้วย แนะนา
เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาต่ อ ทุ น การศึ ก ษา และให้ ค าแนะน าในการประกอบอาชี พ แก่ นิ สิ ต ก่ อ นจบการศึ ก ษา
(SCI59_สกอ1.5_3.5) นอกจากนี้ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ได้เชิญตัวแทนบริษัทต่าง ๆ มารับสมัคร
งานให้กับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จะมีการสอบถามเกี่ยวกับวิชาเอกของนิสิต และแนะนาเกี่ยวกับอาชีพที่นิสิต
สนใจ มีบริษัทให้นิสิตได้เลือกสมัครงาน พร้อมทั้งให้กรอกเอกสารสมัครงานที่พร้อมนาไปยื่นสมัครงานตาม
บริษัทที่สนใจ และหากนิสิตส่งกรอกเอกสารไว้กับบริษัทจัดหางาน ทางบริษัทจะมีการส่งเมลล์ให้กับนิสิตใน
กรณีที่มีตาแหน่งงานที่เหมาะสมกับนิสิต เพื่อให้นิสิตได้เลือกสมัครตามความสนใจ และมีการให้ข้อมูลแก่นิสิต
ในการเข้าร่วมกิจกรรมนัดพบแรงงานที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพื่อให้นิสิตได้พบสถานประกอบการและได้สมัคร
งาน กองกิจการนิสิตจะประสานงานกับบริษัทจัดหางาน เพื่อมาสอนการกรอกเอกสารแนะนาตนเอง และ
บริ ษั ท ต่ า ง ๆ มาจั ด บู ธ เพื่ อ ให้ นิ สิ ต ได้ เ ลื อ กรั บสมั ค รงานที่ต รงกั บสาขาของตนเอง (SCI59_สกอ1.5_3.6)
นอกจากนี้ฝ่ายกิจการนิสิตยังจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ โครงการย่อยที่ 2 โครงการ
นิสิตวิทยาฯ จิตอาสาร่วมใจ รั บใช้สังคม ประจาปีการศึกษา 2559 ในการบริการวิชาการเกี่ยวกับฐานอาชีพ
จานวน 5 ฐาน ได้แก่ การทาพิมเสนน้า น้ามันไบโอดีเซล เพาะเห็ด ผ้ามัดย้อม และน้าหมักชีวภาพและ EM
Ball ซึ่งก่อนออกไปบริการวิชาการได้ต้องให้นิสิตได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติก่อนไปบริการวิชาการ (SCI59_สกอ
1.5_3.7) และภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ยังได้จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย “ชิมขนม ชม
ดอกไม้” ในการสอนทาขนมไทยแก่นิสิต พร้อมทั้งแจกสูตรขนมไทยที่จัดขึ้นในโครงการด้วย (SCI59_สกอ
1.5_3.8)
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4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดทาแบบสารวจในการประเมินคุณภาพของ การ
จัดกิจกรรมและการจัดบริการของคณะวิทยาศาสตร์ โดยให้ค่าระดับความพึงพอใจจากากรตอบแบบสอบถาม
4.51 – 5.00 หมายถึ ง ระดั บ ความพึ ง พอใจมากที่ สุ ด 3.51 – 4.50 หมายถึ ง ระดั บ ความพึ ง พอใจมาก
2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับ ความพึงพอใจปานกลาง 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้ อ ย
1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด มาใช้ในการประเมินคุณภาพการให้ บริการนิสิตระดับ
ปริญญาตรีจากการให้บริการ 3 ด้านได้แก่
1) การจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการ แนะแนวการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่ นิสิต มี
ค่าเฉลี่ย 4.42 คะแนน มีความพึงพอใจระดับมาก
2) การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้ งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นิสิต มีค่าเฉลี่ย 4.37 คะแนน มีความพึงพอใจระดับมาก
3) การจั ดกิจ กรรมเพื่ อเตรียมความพร้ อมเพื่ อ การทางานเมื่ อส าเร็จ การศึ ก ษาแก่นิสิ ต มี
ค่าเฉลี่ย 4.51 คะแนน มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด
เมื่อสรุปความพึงพอใจในภาพรวมต่อคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการของคณะวิทยาศาสตร์
อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเท่ากับ 4.43 คะแนน (SCI59_สกอ.1.5_4.1)
5. น าผลการประเมิน จากข้ อ 4 มาปรั บปรุ ง พั ฒนาการให้บ ริ ก ารและการให้ ข้ อ มูล เพื่อ ส่ ง ให้
ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนิสิต
จากผลการประเมินการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้ง
เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2559 มีผลการประเมินความพึงพอใจของ
การจัดกิจกรรมและบริการในระดับมาก (4.43 คะแนน) โดยมีข้อเสนอแนะ
1. การประชาสัมพันธ์ ไม่เพียงพอ ในปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์จึงนาผลการประเมิน มา
ปรับปรุงเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้เข้าถึงนิสิตโดยตรงโดยตั้งกลุ่ม ไลน์ระหว่าง รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
ศั ก ยภาพนิ สิ ต กั บ ประธาน 4 ชั้ น ปี ซึ่ ง เป็ น ตั ว แทนนิ สิ ต แต่ ล ะสาขา (SCI59_สกอ.1.5_5.1) และระหว่ า ง
รองคณบดีฝ่ ายพัฒ นาศัก ยภาพนิ สิ ตกับ ตัว แทนคณะกรรมการสโมสรนิสิ ต (SCI59_สกอ.1.5_5.2) ในการ
ส่งข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้นิสิต อีกทั้งยังมีการประชาสัมพันธ์ด้วยดิจิตอลไซต์
เนท ที่ติดตั้งบริ เวณหน้ าลิฟท์อาคาร 10 อาคาร 15 และอาคาร 19 และโถงล่ างอาคาร 19 เพื่อให้ ข้อมูล
เกี่ย วกั บ การให้ บ ริ การกิจ กรรมพิเศษนอกหลั กสู ตร แหล่ งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นิสิ ตของคณะ
วิทยาศาสตร์ (SCI59_สกอ.1.5_5.3)
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2. ควรส่ งเสริ มกิจ กรรมนอกชั้นเรียนให้ ส อดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น กิจกรรม
ฝึ กปฏิบั ติ ชมรม และสั มมนา ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดให้ มีโ ครงการเปิดโลกกิจกรรมในทุกปีการศึก ษา
เพื่อแนะน าชุมนุ มที่มีการดาเนิ น การภายในคณะวิทยาศาสตร์และทางมหาวิทยาลั ยก็จัดให้มีช มรมต่าง ๆ
(SCI59_สกอ1.5_5.4)
ในปีการศึกษา 2560 ฝ่ายกิจการนิสิต และฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จะมีการวางแผน
ร่วมกันเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การให้ข้อมูลของหน่วยงาน โดยจะมีการแนะนาเกี่ยวกับการรับข่าวสาร
ข้อมูลของคณะวิทยาศาสตร์ในโครงการปฐมนิเทศนิสิตคณะวิทยาศาสตร์เพื่อให้นิสิตได้รับทราบและติดตาม
ข่าวสารของคณะวิทยาศาสตร์ได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า
คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดตั้งชมรมวิทยาศาสตร์ มศว เพื่อรวบรวมข้อมูลศิษย์เก่าของคณะวิทยาศาสตร์
ได้แก่ ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อีเมลเป็นต้น เพื่อสามารถติดต่อกับศิษย์เก่าได้และหน้าเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มี
การให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า เช่นการประชุมวิชาการการสัมมนา
ความรู้ ใหม่ ๆ ข้อมูล แหล่ งทุน การศึกษาต่อ ในระดับที่สู ง ขึ้น ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ข่าวสารวิช าการที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา (SCI59_สกอ1.5_6.1) รวมทั้งมหาวิทยาลัยยั งได้จัดทาจุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว
ส่งแก่ศิษย์เก่า (SCI59_สกอ1.5_6.2) นอกจากนี้แล้วคณะวิทยาศาสตร์ได้มีช่องทางให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการผ่านช่องทางเว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ เฟสบุ๊คคณะวิทยาศาสตร์
และเฟสบุ๊ ค สโมสรนิ สิ ต คณะวิ ท ยาศาสตร์ และน าข้ อ คิ ด เห็ น ดั ง กล่ า วไปใช้ใ นการพั ฒ นาปรับ ปรุง บริการ
(SCI59_สกอ1.5_6.3) อีกทั้งยังมีการตั้งกลุ่ม ไลน์ ศิษย์เก่า เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้วย
(SCI59_สกอ1.5_6.4)
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
6 ข้อ

ผลดาเนินการ
6 ข้อ

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
5 คะแนน
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รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
SCI59_สกอ1.5_1.1
SCI59_สกอ1.5_1.2
SCI59_สกอ1.5_1.3

SCI59_สกอ1.5_1.4
SCI59_สกอ1.5_1.5
SCI59_สกอ1.5_1.6
SCI59_สกอ1.5_1.7
SCI59_สกอ1.5_1.8
SCI59_สกอ1.5_2.1
SCI59_สกอ1.5_2.2
SCI59_สกอ1.5_2.3
SCI59_สกอ1.5_2.4
SCI59_สกอ1.5_2.5
SCI59_สกอ1.5_2.6
SCI59_สกอ1.5_3.1
SCI59_สกอ1.5_3.2
SCI59_สกอ1.5_3.3
SCI59_สกอ1.5_3.4
SCI59_สกอ1.5_3.5

SCI59_สกอ1.5_3.6

รายการเอกสารหลักฐาน
แผนผังโครงสร้างงานคณะวิทยาศาสตร์
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษาตามกรอบ TQF
http://science.swu.ac.th/Portals/22/Academic/documents/2557/advis
ors2557.pdf
คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจาปีการศึกษา 2559
http://supreme.swu.ac.th/register/index.php
คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2559
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต
รายงานโครงการปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์
หน้าเว็บของส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
หน้าเว็บของส่วนกิจการนิสิต
หน้าเว็บคณะวิทยาศาสตร์ งานวิชาการ และเอกสารการบริการข้อมูลต่าง ๆ ให้
นิสิต
แผนกิจกรรม/โครงการฝ่ายกิจการนิสิตและสโมสรนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559
ข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
เฟสบุคของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
แบบประเมินนิเทศ และแบบประเมินฝึกงาน
เอกสารสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
ตัวอย่างรายวิชาฝึกงาน
ผลการประเมินฝึกงาน
- โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ โครงการย่อยที่ 1
เตรียมพร้อมก้าวสู่โลกการทางาน ประจาปีการศึกษา 2559
- โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ โครงการย่อยที่ 3
เตรียมพร้อมในการสมัครงาน ประจาปีการศึกษา 2559
- โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ โครงการย่อยที่ 4 แนะนา
การศึกษาต่อและทุนการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
- โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ โครงการย่อยที่ 5 เตรียม
ความสามารถและทักษะในการทางาน ประจาปีการศึกษา 2559
- โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559
ประชาสัมพันธ์ job fair
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รหัสเอกสาร
SCI59_สกอ1.5_3.7
SCI59_สกอ1.5_3.8
SCI59_สกอ1.5_4.1
SCI59_สกอ1.5_5.1
SCI59_สกอ.1.5_5.2
SCI59_สกอ.1.5_5.3
SCI59_สกอ.1.5_5.4
SCI59_สกอ.1.5_6.1
SCI59_สกอ.1.5_6.2
SCI59_สกอ.1.5_6.3
SCI59_สกอ.1.5_6.4

รายการเอกสารหลักฐาน
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ โครงการย่อยที่ 2 โครงการนิสิต
วิทยาฯ จิตอาสาร่วมใจ รับใช้สังคม ประจาปีการศึกษา 2559
โครงการชิมขนม ชมดอกไม้
สรุปผลการสารวจความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการนิสิตระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา 2559
กลุ่มไลน์นิสิต และตัวอย่างข่าวสารประชาสัมพันธ์
กลุ่มไลน์สโมสรนิสิต และตัวอย่างข่าวสารประชาสัมพันธ์
รูปภาพสถานที่ติดตั้งดิจิตอลไซต์เนท และตัวอย่างข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปโครงการเปิดโลกชุมนุม
หน้าเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างจุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว และเว็บศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว
หน้าเว็บไซต์ศิษย์เก่าคณะ
ชื่อกลุ่มไลน์ศิษย์เก่า เช่น ประธาน55และอ.ญานิน ประธาน56+อ.ญานิน
B.Ed.(Math)_53 B.Ed.(Math)_54 B.Ed.(Math)_55 และตัวอย่างการส่งข่าวสาร

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

46

ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.6

กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี

ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี
ผู้กากับตัวบ่งชี้

กระบวนการ
ปีการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต, รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,
หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อโนชา หมั่นภักดี, อาจารย์ณหทัย ฤกษ์ฤทัยรัตน์,
อาจารย์ จิตตินาถ รัตนมุง, นายธรรมนูญ เหลาคม, ประธานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์

ผู้รวบรวมข้อมูล

คาอธิบายตัวบ่งชี้
คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนิสิตต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนิสิต
หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดาเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนิสิต 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
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. จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในภาพรวมของคณะโดยให้นิสิตมีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนและการจัดกิจกรรม
ในปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรี น คริ น ทรวิโ รฒ 5 ปี ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2560) ที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SCI59_สกอ1.6_1.1) โดยมีนิสิตเข้าร่วมใน
การจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ใ นครั้ ง นี้ (SCI59_สกอ1.6_1.2) ฝ่ า ยกิ จ การนิ สิ ต คณะวิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต (SCI59_สกอ1.6_1.3) เพื่อจัดทา
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุก
ด้าน โดยปรากฏในแผนกิจกรรม/โครงการฝ่ายกิจการนิสิต ประจาปีการศึกษา 2559 (SCI59_สกอ1.6_1.4)
โดยนิสิตมีส่วนร่วมในการจัดทาแผน การปรับแผน และการจัดกิจกรรม (SCI59_สกอ1.6_1.5)
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ให้ดาเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
1)
2)
3)
4)
5)

คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมาคณะวิทยาศาสตร์ได้ดาเนินการบ่มเพาะนิสิตตามสมรรถนะเฉพาะ/
ค่ า นิ ย ม (Core value) SCI ซึ่ ง หมายถึ ง Scientific Excellence, Corporate and Social Responsibility,
International Recognition เพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิตที่ต้องได้รับการพัฒนาคนสู่ความเป็นมืออาชีพตาม
บริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงด้วยการให้ความรู้ทางวิชาการ ควบคู่กับการเสริมสร้างความสามารถและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่พึงมีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
ดัง มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ ร ะดับ อุด มศึ ก ษาแห่ งชาติ ที่ปรากฏใน มคอ 2 ของ
หลักสูตร ฝ่ายวิชาการได้ดาเนินโครงการที่พัฒนาศักยภาพทางวิชาการให้แก่นิสิตในรูปแบบของกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ดังนี้
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
5 ด้าน
1 2 3 4 5

ลาดับ

โครงการและตัวอย่างกิกรรม

1

โครงการปรั บ พื้ น ฐานวิ ท ย์ - คณิ ต -อั ง กฤษ-ส าหรั บ นิ สิ ต ใหม่ ปี
การศึ ก ษา 2559 (SAR59_1.6_2.1) โดยเน้ น การ อบรมเพื่ อ ปรั บ พื้ น
ฐานความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ของคณะวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมความรู้
ให้ นิ สิ ต ด้ ว ยพื้ น ฐานทางวิ ช าการที่ เ พี ย งพอต่ อ การเข้ า ศึ ก ษาในคณะ
วิทยาศาสตร์

2

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะวิทย์ -คณิตจากวิถีชุมชน     
และเทคนิคการเขียนบทความวิจัย สาหรับนิสิตทุนเรียนดี (SAR59_1.6_2.2)
ที่มีจุดประสงค์หลักในการสร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน และพัฒนา
ทักษะด้านวิชาการและวิจั ยให้แก่นิสิ ตทุนเรียนดีในระดับปริญ ญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการต้นกล้าวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 1 Slow life
รุ่ น ที่ 2 Let’s Save the Sea และรุ่ น ที่ 3 Smart life ซึ่ ง ขณะนี้ ก าลั ง อยู่
ระหว่ า งด าเนิ น โครงการ (SAR59_1.6_2.3) ที่ เ ปิ ด โอกาสให้ นิ สิ ต คณะ
วิทยาศาสตร์ที่มีคุณสมบัติตามแนวคิดต้นกล้าวิทยาศาสตร์คือเป็นนิสิตระดับ
ปริญญาตรีที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี มีคุณสมบัติผ่านการคัดเลือก
ให้ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์นอกห้ องเรียนพร้อมกับปลูกฝังความมีจิต
อาสาในการบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยในปีการศึกษา 2559 ได้ขยาย
กลุ่มเป้าหมายไปยังนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาอีกด้วย
3

โ ค ร ง ก า ร น า เ ส น อ ผ ล ง า น นิ สิ ต SCI Fair – Senior Project     
Presentation ปี ก ารศึ ก ษา 2559 (SAR59_1.6_2.4) ที่ มี เ ป้ า หมายเพื่ อ
เผยแพร่ กิ จ กรรมและผลงานทางวิ ช าการของนิ สิ ต ชั้ น ปี ที่ 4 จ านวน 14
หลักสูตร และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านวิชาการและวิจัย ผ่านผลงาน
ทางวิชาการ เพื่อสร้างผลิตผลที่เป็นบัณฑิตผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
คณะวิทยาศาสตร์

นอกจากนั้ น คณะได้จั ดสรรทุ น ดี Science ซึ่งเป็นปีที่ 3 ต่อเนื่องจากปีก ารศึก ษา 2557 จานวน
14 ทุน เพื่อมอบให้เป็นขวัญและกาลังใจในรูปแบบทุนการศึกษาสาหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 ที่มีผลการเรียนโดดเด่น
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และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศให้ทุน จานวน 1 คนต่อหลักสูตร โดยในปีการศึกษา 2559 มีนิสิตผ่านการ
คัดเลือกเข้ารับทุนจานวน 12 ทุน (SAR59_1.6_2.5)
ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการดาเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรม/โครงการ
พัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้านโดยปรากฏใน
แผนกิจกรรม/โครงการฝ่ายกิจการนิสิต ประจาปีการศึกษา 2559 (SCI59_สกอ1.6_2.6) ซึ่งในแผนการจัด
กิจกรรมดังกล่าวได้ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ครบทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2)
ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
ล
ลาดับ

โครงการและตัวอย่างกิกรรม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
5 ด้าน
1

2

3

4

5

1

โครงการปฐมนิ เทศนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ (SCI59_สกอ1.6_2.7)  
โดยนิสิตจะได้รับ ความรู้เกี่ยวกับระบบการลงทะเบียนของ มศว กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพนิสิต การแต่งกายให้ถูกต้อง การทาความเคารพ กฎ ระเบียบ
ต่าง ๆ ที่นิสิตใหม่ควรทราบ และมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่าง
นิสิตใหม่กับอาจารย์ บุคลากร นิสิตรุ่นพี่ในคณะวิทยาศาสตร์



2

โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ (SCI59_สกอ1.6_2.8) โดย 
จัดให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตร่วมกิจกรรมตักบาตร ทาบุญ เลี้ยงพระ



3

โครงการพิ ธี ไ หว้ ค รู ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ (SCI59_สกอ1.6_2.9)     
โดยนิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับพิธีไหว้ครู การคิด ออกแบบ และประดิษฐ์พาน
ไหว้ครู นอกจากนี้ยังจัดให้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการสโมสร
นิสิตที่อุทิศตนทาประโยชน์ให้แก่คณะวิทยาศาสตร์ และมอบเกียรติบัตรแก่
นิสิตทีม่ ีผลการเรียนยอดเยี่ยม

4

โ ครงการเข้ า ร่ ว ม SWU OPEN HOUSE คณะวิ ท ยาศา ส ต ร์     
(SCI59_สกอ1.6_2.10) โดยนิสิ ตจะมีส่ ว นร่ว มในการวางแผน เตรียมงาน
ออกแบบกิ จ กรรม และจั ด กิ จ กรรม เพื่ อ ให้ ค วามรู้ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ละ
ประชาสั มพั น ธ์ห ลั ก สู ต รต่ า ง ๆ ในคณะวิท ยาศาสตร์ แ ก่นั ก เรี ยนที่ ม าเข้ า
มาร่วมกิจกรรม

5

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ : โครงการย่อยที่ 2     
โครงการนิ สิ ตวิทยาฯ จิตอาสาร่ว มใจ รับใช้สั งคม (SCI59_สกอ1.6_2.11)
โดยนิสิตคิด วางแผน สารวจ ออกแบบกิจกรรม ในการให้ความรู้และแนะ
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ล
ลาดับ

โครงการและตัวอย่างกิกรรม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
5 ด้าน
1

2

3

4

5

แนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกิจกรรมฐาน
อาชีพให้แก่นักเรียน จัดกิจกรรมฐานแก่นิสิต จัดกิจกรรมจิตอาสาให้โรงเรียน
ให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดแก่ชุมชนในจังหวัดสระแก้ว
6

7

โครงการส่งเสริมสุขภาพคณะวิทยาศาสตร์ (SCI59_สกอ1.6_2.12) 
โดยนิ สิ ต ได้ สื บ ค้ น ข้ อ มู ล เพื่ อ น ามาออกแบบการแสดงพิ ธี เ ปิ ด โครงการที่
เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 การแข่งขันกีฬาในการแข่งขันกีฬาภายใน
คณะและต่างมหาวิทยาลัย
กิจกรรมนิสิตรักษ์สิ่งแวดล้อม (SCI59_สกอ1.6_2.13)

 

    

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นิสิต
คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการสัมมนาสโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ โดยอาจารย์และคณะกรรมการ
สโมสรนิสิต ปีการศึกษา 2558 และ 2559 ได้ให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับนิสิต หลักการ
เขี ย นโครงการ และงานด้ า นประกั น คุ ณ ภาพที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ นิ สิ ต แก่ ค ณะกรรมการสโมสรนิ สิ ต
ปีการศึกษา 2560 และตัวแทนนิสิตชั้นปีที่ 1 (SCI59_สกอ1.6_3.1) อีกทั้งในปีการศึกษา 2559 สโมสรนิสิต
คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา ได้ ม าศึ ก ษาดู ง านสโมสรนิ สิ ต คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ (SCI59_สกอ1.6_3.2)
4. ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ มีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนาผล
การประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
กิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ที่ดาเนินการมีผลประเมินความสาเร็จ มากกว่า 3.51
คะแนน
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ลาดับ

KPI

กิจกรรม/โครงการ

1

กิจกรรมนิสิตรักษ์สิ่งแวดล้อม

เชิงปริมาณ : นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม แต่ไม่ได้ทาใบเซ็นต์ชื่อ เพราะนิสิต
ดาเนินการเอง
เชิงคุณภาพ : ไม่มีการประเมินโดยแบบสอบถาม

2

โครงการสนับสนุนกิจกรรมชุมนุมคณะ
วิทยาศาสตร์ โครงการย่อยที่ 1
โครงการสืบสานตานานเพลงไทยลูกทุ่ง
ครั้งที่ 7

เชิงปริมาณ : คณาจารย์ บุคลากร นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการฯ 162 คน ซึ่ง
เกินเป้าหมายที่วางไว้
150
คน
เชิงคุณภาพ : คณาจารย์ บุคลากร นิสติ คณะวิทยาศาสตร์ มีความพึงพอใจในภาพรวม
4.38 คะแนน จึงบรรลุผลที่ตั้งไว้

3

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติ คณะ
วิทยาศาสตร์ โครงการย่อยที่ 1
เตรียมพร้อมก้าวสู่โลกการทางาน

เชิงปริมาณ : คณาจารย์ บุคลากร นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ 321 คน
แบ่งเป็นเข้าร่วมที่โถงล่าง 203 คน และห้องบรรยาย 118 คน ซึ่งเกินเป้าหมายที่กาหนด
เชิงคุณภาพ : คณาจารย์ บุคลากร นิสติ คณะวิทยาศาสตร์ มีความพึงพอใจในภาพรวม
4.17 คะแนน

4

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติ คณะ
วิทยาศาสตร์
โครงการย่อยที่ 2 โครงการนิสติ วิทยาฯ
จิตอาสาร่วมใจ รับใช้สังคม

เชิงปริมาณ : อาจารย์ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ 133 คน คิดเป็นร้อยละ
88.6 ของกลุ่มเป้าหมาย
เชิงคุณภาพ : อาจารย์ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มีความพึงพอใจในภาพรวม 4.5 คะแนน

5

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติ คณะ
วิทยาศาสตร์ โครงการย่อยที่ 3
เตรียมพร้อมในการสมัครงาน

เชิงปริมาณ : คณาจารย์ บุคลากร นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ 57 คน คิด
เป็นร้อยละ 81.4
เชิงคุณภาพ : คณาจารย์ บุคลากร นิสติ คณะวิทยาศาสตร์ มีความพึงพอใจในภาพรวม
4.34 คะแนน

6

เชิงปริมาณ : คณาจารย์ บุคลากร นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ 74 คน จาก
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติ คณะ
วิทยาศาสตร์ โครงการย่อยที่ 4 แนะนา 50 คน เกินเป้าหมายที่กาหนด
เชิงคุณภาพ : คณาจารย์ บุคลากร นิสติ คณะวิทยาศาสตร์ มีความพึงพอใจในภาพรวม
การศึกษาต่อและทุนการศึกษา
3.90 คะแนน

7

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติ คณะ
วิทยาศาสตร์ โครงการย่อยที่ 5 เตรียม
ความสามารถและทักษะ
ในการทางาน

เชิงปริมาณ : คณาจารย์ บุคลากร นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ 76 คน จาก
70 คน ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
เชิงคุณภาพ : คณาจารย์ บุคลากร นิสติ คณะวิทยาศาสตร์ มีความพึงพอใจในภาพรวม
4.42 คะแนน

8

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติ คณะ
วิทยาศาสตร์
โครงการย่อยที่ 6 โครงการสัมมนา
สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์

เชิงปริมาณ : อาจารย์ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ 53 คน จาก 50 คน ซึ่ง
เกินเป้าหมายที่กาหนดไว้
เชิงคุณภาพ : อาจารย์ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มีความพึงพอใจในภาพรวม 3.92
คะแนน

9

โครงการปฐมนิเทศนิสติ ชั้นปีที่ 1 คณะ
วิทยาศาสตร์

เชิงปริมาณ : คณาจารย์ บุคลากร นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ 663 คน คิด
เป็นร้อยละ 94.7
เชิงคุณภาพ : คณาจารย์ บุคลากร นิสติ คณะวิทยาศาสตร์ มีความพึงพอใจในภาพรวม
4.32

10

โครงการไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์

เชิงปริมาณ : คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตเข้าร่วม 770 คน จาก 800 คน คิดเป็น
ร้อยละ 96.25
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ลาดับ

KPI

กิจกรรม/โครงการ

เชิงคุณภาพ : นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มีความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรมในระดับ
4.27 คะแนน

11

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์

เชิงปริมาณ : คณาจารย์ บุคลากร นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ 447 คน คิด
เป็นร้อยละ 99.3
เชิงคุณภาพ : คณาจารย์ บุคลากร นิสติ คณะวิทยาศาสตร์ มีความพึงพอใจในภาพรวม
3.96 คะแนน

12

โครงการส่งเสริมสุขภาพ คณะ
วิทยาศาสตร์ โครงการย่อยที่ 1
โครงการกีฬา Science Games ครั้งที่
16

เชิงปริมาณ : คณาจารย์ บุคลากร นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ : คณาจารย์ บุคลากร นิสติ คณะวิทยาศาสตร์ มีความพึงพอใจในภาพรวม
4.11 คะแนน

13

โครงการส่งเสริมสุขภาพ คณะ
วิทยาศาสตร์ โครงการย่อยที่ 2
โครงการกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์
แห่งประเทศไทย (อะตอมเกมส์) ครั้งที่
26

เชิงปริมาณ : คณาจารย์ บุคลากร นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ 124 คน จาก
125 คน คิดเป็นร้อยละ 99.20
เชิงคุณภาพ : คณาจารย์ บุคลากร นิสติ คณะวิทยาศาสตร์ มีความพึงพอใจในภาพรวม
4.31 คะแนน

14

โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เชิงปริมาณ : คณาจารย์ บุคลากร นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ 55 คน จาก
โครงการย่อยที่ 1 โครงการถวายเทียน 50 คน ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
เชิงคุณภาพ : คณาจารย์ บุคลากร นิสติ คณะวิทยาศาสตร์ มีความพึงพอใจในภาพรวม
พรรษา
4.80 คะแนน

15

โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์

เชิงปริมาณ : คณาจารย์ บุคลากร นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ 194 คน จาก
200 คน คิดเป็นร้อยละ 97
เชิงคุณภาพ : คณาจารย์ บุคลากร นิสติ คณะวิทยาศาสตร์ มีความพึงพอใจในภาพรวม
4.17 คะแนน

16

โครงการ “รดน้าขอพรผู้ใหญ่ในวัน
สงกรานต์” ประจาปี 2560

เชิงปริมาณ : คณาจารย์ บุคลากร นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ 197 คน เกิน
กว่าเป้าหมายที่กาหนด
เชิงคุณภาพ : คณาจารย์ บุคลากร นิสติ คณะวิทยาศาสตร์ มีความพึงพอใจในภาพรวม
4.29 คะแนน

17

โครงการเข้าร่วม SWU OPEN HOUSE เชิงปริมาณ : คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียน เข้าร่วมวันแรก 2,912 คน และ
วันที่สอง 5,757 คน ซึ่งเกินจากเป้าหมายที่ตั้งไว้
คณะวิทยาศาสตร์

เชิงคุณภาพ : นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มีความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรมในระดับ
4.17 คะแนน

(SCI59_สกอ1.6_4.1)
และจั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น กิ จ กรรม/โครงการต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16/2560 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 วาระที่ 4.3.1 รายงานผลการดาเนินงานกิจกรรม/
โครงการฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อพิจารณาผลการดาเนินงานและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
การจัดกิจกรรม/โครงการต่อไป (SCI59_สกอ1.6_4.2)
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5. ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
คณะกรรมการฝ่ า ยกิ จ การนิ สิ ต คณะวิ ทยาศาสตร์ ได้ ร่ว มกันประชุ มเพื่ อ ประเมิน ความส าเร็ จ ตาม
วัตถุป ระสงค์ของแผนการจั ดกิจ กรรม/โครงการพัฒ นาศักยภาพนิสิ ต บรรลุ ผ ลทุกโครงการ (SCI59_สกอ
1.6_5.1) และประเมินผลจากการที่นิสิตได้รับรางวัล ในปีการศึกษา 2559 (SCI59_สกอ1.6_5.2)
6. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต
จากการประเมินความสาเร็จตามวัตถุป ระสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต
ของคณะวิทยาศาสตร์ พบว่าทุกกิจกรรม/โครงการได้ดาเนินการตามแผนและบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่
กาหนดไว้ และมีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง การจัดกิจ กรรมต่ อไป (SCI59_สกอ
1.6_6.1)
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
6 ข้อ

รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
SCI59_สกอ1.6_1.1
SCI59_สกอ1.6_1.2
SCI59_สกอ1.6_1.3
SCI59_สกอ1.6_1.4
SCI59_สกอ1.6_1.5
SCI59_สกอ1.6_2.1
SCI59_สกอ1.6_2.2
SCI59_สกอ1.6_2.3
SCI59_สกอ1.6_2.4
SCI59_สกอ1.6_2.5

ผลดาเนินการ
6 ข้อ

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
5 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย


รายการเอกสารหลักฐาน
แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์
2560)
ใบเซ็นต์ชื่อนิสิตที่เข้าร่วมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต
แผนกิจกรรม/โครงการฝ่ายกิจการนิสิต ประจาปีการศึกษา 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต
สรุปผลโครงการปรับพื้นฐานวิทย์-คณิต-อังกฤษ-สาหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2559
สรุปผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์นิสิตทุนเรียนดี
สรุปผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการต้นกล้าวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 และ
โครงการรุ่นที่ 3 ที่ผ่านการอนุมัติ
สรุปผลโครงการนาเสนอผลงานนิสิต SCI Fair – Senior Project Presentation ปี
การศึกษา 2559
ประกาศการตัดสินผลทุน ดี Science ปีการศึกษา 2559
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รหัสเอกสาร
SCI59_สกอ1.6_2.6
SCI59_สกอ1.6_2.7
SCI59_สกอ1.6_2.8
SCI59_สกอ1.6_2.9
SCI59_สกอ1.6_2.10
SCI59_สกอ1.6_2.11
SCI59_สกอ1.6_2.12
SCI59_สกอ1.6_2.13
SCI59_สกอ1.6_3.1
SCI59_สกอ1.6_3.1
SCI59_สกอ1.6_4.1
SCI59_สกอ1.6_4.2
SCI59_สกอ1.6_5.1
SCI59_สกอ1.6_5.2
SCI59_สกอ1.6_6.1

รายการเอกสารหลักฐาน
แผนกิจกรรม/โครงการฝ่ายกิจการนิสิต ประจาปีการศึกษา 2559
โครงการปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์
โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์
โครงการพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์
โครงการเข้าร่วม SWU OPEN HOUSE
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะวิทยาศาสตร์: โครงการย่อยที่ 2 โครงการนิสิตวิทยา
ฯ จิตอาสาร่วมใจ รับใช้สังคม ประจาปีการศึกษา 2559
โครงการส่งเสริมสุขภาพคณะวิทยาศาสตร์
ภาพผลงานของนิสิต และภาพกิจกรรมนิสิตรักษ์สิ่งแวดล้อม
รายงานสรุปโครงการสัมมนาสโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษาดูงานของสโมสรนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
สรุปผลการดาเนินงานตามแผนกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ประจาปี
การศึกษา 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16/2560 เมื่อวันที่
26 กรกฎาคม 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 7
กรกฎาคม 2560 (เพื่อประเมินผล)
ภาพนิสิตได้รับรางวัล
รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 7
กรกฎาคม 2560 (เพื่อปรับปรุงการดาเนินการ)
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี
ผู้กากับตัวบ่งชี้
ผู้รวบรวมข้อมูล

กระบวนการ
ปีการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย, หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์, หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา,
หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณีกานต์ น้าสอาด, อาจารย์ณหทัย ฤกษ์ฤทัยรัตน์,
อาจารย์มนตรี มณีภาค, ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ละลอกน้า,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยกร นิตยพัฒน์, อาจารย์สมศักดิ์ มณีรัตนะกูล,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มิตราปิยานุรักษ์, อาจารย์ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล,
อาจารย์สริ ิรักษ์ ศรวณียารักษ์, 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 พยากรการเงิ น เครื่ องมืออุ ปกรณ์ที่ เกี่ยวข้ องต่าง ๆ ตลอดจนจัดระบบสร้ า งขวั ญและกาลั งใจแก่นั กวิ จั ย
อย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่นาไปใช้
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 าการที่ส่ งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิช าการ
การจั ดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้ มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์
รับเชิญ (visiting professor)
3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
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4. จั ดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
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 เช่น การจัดทาวารสารวิทยาศาสตร์
มศว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการจัดทาระบบ SWU eJournals System เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยผ่านทางเว็บไซต์
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/ssj (SCI59_สกอ2.1_1.1 หลักฐานหน้าเว็บไซด์ ระบบ e-journal)
และคณะวิทยาศาสตร์มีการนาระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อบริหารงานวิจัยในหลาย ๆ ด้าน โดยใน
เว็บไซต์ของคณะมีพื้นที่จัดสรรสาหรับงานฝ่ายวิจัยโดยเฉพาะ เพื่อรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานวิจัยประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์คณะ http://science.swu.ac.th (SCI59_สกอ2.1_1.2 หลักฐาน
หน้าเว็บไซด์ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
- แผนการดาเนินงานวิจัย และคู่มืองานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งรวบรวมหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
- ข้อมูลห้องปฏิบัติการต่างๆในคณะวิทยาศาสตร์
- ข้อมูลทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ
- ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์
- ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่
- ข้อมูลบทคัดย่องานวิจัย
- ข้อมูลประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแหล่งทุนวิจัย
- รายละเอียดเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา
- เว็บลิงค์ไปยังแหล่งทุนวิจัยต่างๆ
- แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในประเด็นต่อไปนี้
รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

57

2.1ห้องปฏิบัติ การหรื อห้ องปฏิบัติงานสร้ า งสรรค์ หรื อหน่วยวิจัย หรื อศูน ย์เ ครื่ อ งมื อ
หรือศูนย์ให้คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
คณะวิทยาศาสตร์มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายและเหมาะสมกับงานวิจัยแต่
ละประเภท มีคุณภาพและได้มาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ
และเครื่องมือต่างๆของคณะวิทยาศาสตร์ไว้ในเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://science.swu.ac.th
(SCI59_สกอ2.1_2.1.1 หลั กฐานหน้าเว็บไซด์ แสดงข้อมูล ปฏิบัติการและสิ่ งอานวยความสะดวก
ทางการวิจัย) เพื่อให้นักวิจัยได้รับทราบข้อมูล เอื้อต่อ การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ร่วมกันในระดับ
ภาควิช า และในปี งบประมาณ พ.ศ.2559 นี้ มีการจัดสรรงบประมาณจ านวน 3.5 ล้ านบาทเพื่ อ
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการที่ อาคาร 15 นอกจากนี้ ภาควิชาจุลชีววิทยาและภาควิชาชีววิทยา ได้ มีการ
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ เพือ่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน biosafety level2 (BSL2) จานวน 1 ห้อง
19-1204 และวางแผนปรับปรุงห้อง 19-1104 เป็นห้องปฏิบัติการ biosafety level2 (BSL2) เพื่อให้
สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนและวิจัยอีกด้วย
ในส่วนของหน่วยวิจัย คระวิทยาศาสตร์มีการสนับสนุนการจัดตั้ งหน่วยวิจัยเพื่อพัฒนาสู่ความ
เป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทาง คณะวิทยาศาสตร์ จานวน 5 หน่วยด้วยกันคือ
หน่วยวิจัยที่ 1 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเคมีสังเคราะห์เพื่อการค้นพบทางยา
หน่วยวิจัยที่ 2 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์และพืช
หน่ ว ยวิจั ย ที่ 3 การออกแบบสารประกอบสั ง เคราะห์ และสารประกอบจากธรรมชาติ ใ น
การศึกษาปฏิกิริยากับสารชีวโมเลกุล
หน่วยวิจัยที่ 4 ฟิสิกส์ทฤษฎีพลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์
หน่วยวิจัยที่ 5 หน่วยวิจัยวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Swu Computer
Science and Information Technology Research Unit (CSIT))
โดยคณะวิทยาศาสตร์ให้การสนับสนุนงบประมาณในการทาวิจัยเป็นระยะเวลา 3 ปี ต่อเนื่อง
(2559 – 2561)
2.2 ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
คณะวิทยาศาสตร์มีแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ ได้แก่ หนังสือและวารสารทั้งในรูปของเอกสาร
(hard copy) และ e-book โดยจากการส ารวจของสานักหอสมุด มหาวิทยาลั ยศรีนครินทรวิโรฒ
พบว่ามี ห นั งสื อและตาราที่เกี่ย วข้องทางด้านวิทยาศาสตร์ จานวนกว่า 152,064 เล่ ม นอกจากนี้
คณาจารย์และบุคลากรสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์จากฐานข้อมูล เช่น Science Direct
หรือ SCOPUS เป็นต้น
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2.3 สิ่งอานวยความสะดวกหรื อการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิต งาน
สร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
คณะวิทยาศาสตร์ มีระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย โดยมีถังดับเพลิง ตู้น้า
ดับเพลิง อย่างเพียงพอตามชั้นที่มีห้องปฏิบัติการในอาคารเรียนต่าง ๆ ของคณะ นอกจากนี้ในอาคาร
19 ยั งมีร ะบบฉีดน้ าในกรณีที่เกิดเพลิ งไหม้ มีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่ว โมง และมี
สัญญาณเตือนภัยในทุกชั้น
คณะวิทยาศาสตร์ได้ดาเนินการติดตามและแก้ไขเสถียรภาพของระบบสาธารณูปโภค และ
เพิ่มเติมสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนประจาปีการศึกษา 2559 ดังนี้
เสถียรภาพของระบบสาธารณูปโภค
 ติดตั้งเครื่องสูบน้าอาคาร 19 จานวน 2 เครื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดึงน้าขึ้น
กักเก็บบนแท็งก์น้าอาคาร 19 ชั้นดาดฟ้า ช่วยลดการทางานของเครื่องสูบน้าที่
มีอยู่เดิมซึ่งมีประสิทธิภาพการทางานที่ลดน้อยลง โดยเครื่องดังกล่าวนี้สลับการ
ใช้งานในกรณีที่มเี ครื่องใดเครื่องหนึ่งเสีย (SCI59_สกอ2.1_2.3.1 รูปภาพเครื่อง
สูบน้า อาคาร 19 )
 ในปี ง บประมาณเงิ น รายได้ พ.ศ. 2560 ได้ มี ก ารตั้ ง งบประมาณเพื่ อ จั ด ซื้ อ
ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 19 เนื่องจากครุภัณฑ์เดิมใช้งานมานานและ
เสื่อมสภาพ ทาให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรทาให้เกิดไฟฟ้าดับบ่อยส่งผลกระทบต่ อ
เครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์เสียหายพร้อมทั้งเพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินทาง
ราชการและบุค ลากร (SCI59_สกอ2.1_2.3.2 รู ป ภาพตู้ ควบคุ มระบบไฟฟ้ า
ภายในอาคาร 19)
 ในปีงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2560 ได้มีการตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อ เครื่อง
สารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 5000VA 4000W พร้อมติดตั้งเพื่อใช้กับระบบ
เครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ (SCI59_สกอ2.1_2.3.3 รู ป ภาพ เครื่ อ งส ารองไฟฟ้ า
ขนาดไม่น้อยกว่า 5000VA 4000W)
 ในปีงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2560 ได้มีการตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อ เครื่อง
กาเนิดไฟฟ้าประกอบสาเร็จรูปพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในอาคาร 10 เพื่อบรรเทา
ปั ญ หาไฟฟ้ า ที่ ข าดความเสถี ย รภาพและดั บ บ่ อ ย (SCI59_สกอ2.1_2.3.4
รูปภาพเครื่องกาเนิดไฟฟ้า อาคาร 10)
 ในปีงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2560 ได้มีการตั้งงบประมาณเพื่อจัด ซื้อ ชุด
ปรั บ แรงดันน้า ชั้น 3B อาคาร 19 เนื่องจากแรงดันน้าภายในอาคาร 19 มี
แรงดันสูงเกิน 90 ปอนด์ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยภายในอาคารจึงต้องมีชุดปรับ
แรงดัน น้ าเพื่อใช้ในการปรับแรงดันน้าภายในอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
(SCI59_สกอ2.1_2.3.5 ชุดปรับแรงดันน้า ชั้น 3B อาคาร 19)
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ความปลอดภัย ในคณะวิทยาศาสตร์
 มีการจัดโครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจาปี 2560" ในหัวข้อ
"การป้องกันอัคคีภัยและการรับมือกับสถานการณ์เกิดเพลิงไหม้" เมื่อวันอังคาร
ที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 8.30 - 16.15 น. ณ ห้อง 19-402 ชั้น 4 อาคาร 19
คณะวิทยาศาสตร์ มศว โดยได้รับเกียรติจาก คณะวิทยากรจาก สถานีดับเพลิง
คลองเตย ให้เกียรติบรรยายและสาธิตการฝึกปฏิบัติการดับเพลิง (SCI59_สกอ
2.1_2.3.6 ภาพประกอบโครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ )
 ในปีงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2560 ได้มีการตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อ ระบบ
ควบคุ ม สั ญ ญาณเตื อ นอั ค คี ภั ย (SCI59_สกอ2.1_2.3.7 หลั ก ฐานการตั้ ง
งบประมาณจัดซื้อระบบควบคุมสัญญาณเตือนอัคคีภัย )
 ในคณะวิทยาศาสตร์ได้ ติดตั้งระบบกล้ องโทรทัศน์วงจรปิดแบบอินฟาเรด ที่
อาคาร 15 บริเวณทางเดินชั้น 1 ถึง ชั้น 10 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสาหรับ
นักวิจัยที่ต้องทางานที่ห้องแลบในอาคาร 15 อีกด้วย (SCI59_สกอ2.1_2.3.8
รูปภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบอินฟาเรด)
 คณะวิทยาศาสตร์ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีชีว ภาพตาม
ระเบี ย บพระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ บั ง คั บ ให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง และตรวจประเมิ น
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โดยได้มีประชุมร่ว มหารือกับมหาวิทยาลั ยและ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการประชุม หารือแนวทางในการจัดการเกี่ยวกับ
ความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพ (Biosafety) และด าเนิ น การต่ อ สั ต ว์ เ พื่ อ งาน
วิทยาศาสตร์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 20 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์
ดร.สาโรช บัวศรี (SCI59_สกอ2.1_2.3.9 ภาพถ่ายกิจกรรมการประชุม หารือ
แนวทางในการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีว ภาพ (Biosafety) และ
ดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์)
 โครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการของ
เสียในห้องปฏิบัติการ" เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 - 17.00
น. ณ ห้อง 19-903 ชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว โดยได้รับเกียรติ
จาก ผศ.สุ ช าดา ไชยสวั ส ดิ์ ผู้ อ านวยการศู น ย์ ก ารจั ด การด้ า นพลั ง งาน
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) พร้อมด้วยคณะ
ให้เกียรติเป็นวิทยากร (SCI59_สกอ2.1_2.3.10 ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการเรา
รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง "การจั ด การของเสี ย ใน
ห้องปฏิบัติการ")
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ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
 คณะวิทยาศาสตร์ยัง มีระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เช่น การจัดทา
วารสารวิ ท ยาศาสตร์ มศว ซึ่ ง ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากส านั ก คอมพิ ว เตอร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการจัดทาระบบ SWU e-Journals System
เพื่อเป็นเครื่องมือในการดาเนินกิจกรรมการจัดทาวารสาร อาทิ การส่งบทความ
เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ มศว โดย
ระบบ SWU e-Journals System จะเป็นเครื่องมือที่มีส่วนช่วยลดขั้นตอนการ
ทางานของกองบรรณาธิการ และผู้นิพนธ์บทความทั้งที่เป็นบุคลากรภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถส่งบทความผ่านระบบดังกล่าวได้จากทั่วทุกแห่ง
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ ต นอกจากนี้ระบบยังเป็นสื่อช่องทางในการเผยแพร่
บทความวิจัยและวิชาการที่ตีพิมพ์แล้วได้อย่างแพร่หลาย โดยผู้ที่สนใจสามารถ
เ ข้ า ถึ ง บ ท ค ว า ม ที่ ไ ด้ ล ง ตี พิ ม พ์ อ อ น ไ ล น์ ผ่ า น ช่ อ ง ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/ssj (SCI59_สกอ2.1_2.3.10
หลักฐานหน้าเว็บไซด์ ระบบ e-journal)
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)
คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนี้
2.4.1 มี ก ารจั ด โครงการเพื่ อ ให้ นิสิ ต ได้น าเสนอโครงงานหรือ ปั ญ หาพิ เ ศษ โดยมี ก ารจัด
"โครงการนาเสนอผลงานนิสิ ต : SCI Fair Senior Project Presentation 2016" เมื่อวันศุกร์ที่ 21
เมษายน 2560 เวลา 8.30 - 17.00 น. ณ อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศวซึ่งในงานดังกล่าวจัดให้มี
การแสดงผลงานวิจัย ของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ แบบบรรยายและโปสเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมให้นิสิตได้บูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และส่งเสริมให้นิสิตนาเสนอ
ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งเสริมสร้างทักษะและกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
บริบทของสังคมและยุคสมัยในศตวรรษที่ 21 ด้วยทักษะ 7C (SCI59_สกอ2.1_2.4.1 รายงานสรุป
โครงการนาเสนอผลงานของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559)
2.4.2 โครงการส่งเสริมบรรยากาศการวิจัยและการจัดความรู้ด้านการวิจัยเรื่อง "การจัดการ
ความรู้และสร้างเสริมบรรยากาศวิจัย เรื่อง การใช้แสงซินโครตรอนในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์" เมื่อ
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 12.45 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 19-403 ชั้น 4 อาคาร 19 คณะ
วิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรให้เกียรติบรรยาย ได้แก่
1) ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์ นักวิทยาศาสตร์ระบบลาเลียงแสง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
(องค์การมหาชน)
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2) ดร.แพร จิ ร วั ฒ น์ กุ ล ผู้ จั ด การระบบล าเลี ย งแสง 1.1W สถาบั น วิ จั ย แสงซิ น โครตรอน
(องค์การมหาชน)
3) ดร.ชาตรี ไสยสมบั ติ นักวิทยาศาสตร์ระบบล าเลียงแสง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
(องค์การมหาชน)
โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการวิ จัยในคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการวิจัยแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มีความเข้าใจเกี่ยวกับลาแสง
ซินโครตรอนและการประยุกต์ใช้ในงานวิจัย อีกทั้งเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์/นักวิจัย
พั ฒ นาข้ อ เสนอโครงการวิจั ย ที่ มี ก ารใช้ล าแสงซิน โครตรอน (SCI59_สกอ2.1_2.4.2 รายงานสรุป
โครงการส่งเสริมบรรยากาศการวิจัยและการจัดความรู้ด้านการวิจัยเรื่อง "การจัดการความรู้และสร้าง
เสริมบรรยากาศวิจัย เรื่อง การใช้แสงซินโครตรอนในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์")
2.4.3 โครงการจัดการความรู้และสร้างเสริมบรรยากาศวิจัย เรื่อง “การวิจัยในชั้นเรียน” โดย
มีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจในเทคนิค และวิธีการวิจัยในชั้นเรียนที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ นอกจากนี้ ยังเป็นเวที
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เ กี่ย วกับ การวิ จัย ในชั้นเรียน ระหว่างนักวิจัย คณาจารย์และนิ สิ ตภายในคณะ
วิทยาศาสตร์รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ก่อให้เกิดเครือข่ายการวิจัยในอนาคต ซึ่ง
ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล ว่องวาณิช สังกัดภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย ให้ เกียรติมาเป็นวิทยากร (SCI59_สกอ2.1_2.4.3 รายงานสรุปโครงการ
จัดการความรู้และสร้างเสริมบรรยากาศวิจัย เรื่อง “การวิจัยในชั้นเรียน”)
2.4.4 โครงการอบรมฟิ สิ ก ส์ อ นุ ภ าคพื้ น ฐาน โดยภาควิ ช าฟิ สิ ก ส์ คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 8.00 - 17.00 น. ณ
ห้อง 19-401/1 ชั้น 4 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร (SCI59_สกอ2.1_2.4.4 ภาพ
กิจกรรมโครงการอบรมฟิสิกส์อนุภาคพื้นฐาน โดยภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ (มศว))
2.4.5 THEPA@SWU หน่ ว ยวิ จั ย ฟิ สิ ก ส์ ท ฤษฎี พ ลั ง งานสู ง และฟิ สิ ก ส์ ด าราศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัด "การบรรยาย (THEPA Talk ครั้งที่ 1) เรื่อง
ฟิสิกส์กับการพัฒนาประเทศ" โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ยกส้าน (ราชบัณ ฑิต
สานักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์และดาราศาสตร์) บรรยายแก่ คณาจารย์ บุคลากร นักวิทยาศาสตร์
นิสิตและผู้สนใจเมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้อง 19-701 อาคาร 19
คณะวิทยาศาสตร์ มศว (SCI59_สกอ2.1_2.4.5. ภาพกิจกรรมการบรรยาย (THEPA Talk ครั้งที่ 1)
เรื่อง ฟิสิกส์กับการพัฒนาประเทศ)
2.4.6 การบรรยายพิเศษจัดโดยหน่วยวิจัยวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(CSIT Unit) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในหัวข้อ "จบไอทีแล้วไปไหน?" โดย
ได้รับเกียรติจากคุณจักรกฤษณ์ ตาฬวัฒน์ นักออกแบบเว็บไซต์ชื่อดังมาแบ่งปันประสบการณ์ก าร
ทางานในสายไอที ทั้ง Freelance, Production House, Digital Agency ,Startup" ในวันพฤหัสบดี
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ที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้ อง 19-403 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
(SCI59_สกอ2.1_2.4.6. ภาพกิจกรรมการบรรยาย เรื่อง จบไอทีแล้วไปไหน?")
2.4.7 การบรรยายสัมนาพิเศษจัดโดยภาควิชาชีววิทยาในหัวข้อ "From vial to publication:
how do we describe new species ?” โดย Dr. Helena Shaverdo จาก Vienna Museum of
Natural History ประเทศ Austria (SCI59_สกอ2.1_2.4.7. ภาพกิจกรรมการบรรยาย เรื่อง From
vial to publication: how do we describe new species ?)
และนอกจากนี้ ตั้ ง แต่ ใ นปี ก ารศึ ก ษา 2557 เป็ น ต้ น มา คณะวิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ มี ก ารเชิ ญ
Prof.Julian Poulter มาเป็นศาสตราจารย์รับเชิญในสาขาฟิสิกส์จาก เพื่อเพิ่มเติมเพื่อหาการเรียนการ
สอนในหลักสูตร วท.ม. และ ปร.ด. สาขาวิชาฟิสิกส์
3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
คณะวิทยาศาสตร์ มีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพื่อสนับสนุนการทาวิจัยของคณาจารย์และ
บุ ค ลากร คณะวิ ท ยาศาสตร์ ในด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ รวมทั้ ง ด้ า นการวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น โดยใน
ปีงบประมาณ 2559 คณะวิทยาศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ เป็นจานวน ร้อยละ 5 ของจานวน
งบประมาณทั้งหมดสาหรับการวิจัย เป็นจานวนเงิน 2,920,800 (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
โดยจัดสรรร้อยละ 90 เป็นเงิน 2,628,720 บาท(สองล้านหกแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้า บาทถ้วน)
ซึ่งเป็นงบประมาณจัดสรรให้กับโครงการวิจัยทั้งสิ้น 4 แผนงานวิจัย (12 โครงการวิจัย ย่อย) และ 22 โครงการ
นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งโครงการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เวทีโลก : โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อ พัฒนาสู่ความเป็น
ศูน ย์ วิจั ย เฉพาะทาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นการจัดตั้งโครงการหน่วยวิจัย
ปีงบประมาณ 2559 – 2561 หน่วยวิจัยเสมือน (Virtual Research Unit) ที่ใช้เป็นกลไกสาคัญอย่างหนึ่งใน
การขับเคลื่อนและสร้ างบรรยากาศในการสร้างงานวิจัย โดยหน่ วยวิจัยนี้จะเป็นการรวมตัวของคณาจารย์
บุคลากร หรือนักวิจัยที่มีความรู้ความชานาญในการทาวิจัยด้านใดด้านหนึ่ง มารวมตัวกันเพื่อเป้าหมายหลักใน
การแบ่งปัน เรียนรู้ และพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาหรือสหสาขาวิชา โดยได้จัดสรร
งบประมาณปีที่ 1 โดยใช้งบประมาณจากจานวนร้อยละ 90 และเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย ใน
การสนับสนุนหน่วยวิจัยที่จัดตั้งขึ้นทั้งสิ้น 5 หน่วยวิจัย เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 1,200,000 (คณะวิทยาศาสตร์
สนับสนุน 4 หน่วยวิจัย และมหาวิทยาลัยสนับสนุน 1 หน่วยวิจัย)
และอีกจานวนร้อยละ 10 เป็ นเงินจานวน 292,080 บาท(สองแสนเก้าหมื่นสองพันแปดสิบบาทถ้วน)
เป็ น งบประมาณในการจั ดสรรเป็ น งบประมาณส าหรับ การจัด การความรู้ด้า นการวิจัย (KM) และส่ งเสริ ม
บรรยากาศการวิจัย และทุนสนับสนุนผลงานสร้างสรรค์ ได้แก่ ทุนสนับสนุนผลงานวิจัยที่ได้รับอนุสิทธิบัตร/
สิทธิบัตร ประจาปีงบประมาณ 2559 และ ทุนรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติ
ประจาปีงบประมาณ 2559 (SCI59_สกอ2.1_3.1_งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559)
และปีงบประมาณ 2560 คณะวิทยาศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ เป็นจานวน ร้อยละ 5.5
ของจานวนงบประมาณทั้งหมดสาหรับการวิจัย เป็นจานวนเงิน 3,712,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่น
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สองพันบาทถ้วน) โดยจัดสรรร้อยละ 90 เป็นเงิน 3,340,800 บาท (สามล้านสามแสนสี่หมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
ซึ่งเป็นงบประมาณจัดสรรให้กับโครงการวิจัยทั้งสิ้น 1 แผนงานวิจัย (3 โครงการวิจัยย่อย) และ 22 โครงการ
(รวมงบประมาณที่ย้ายมาตั้งโอนของศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา)
ทั้งนี้ยังมีการจัดตั้งโครงการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เวทีโลก : โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อพัฒนาสู่ความ
เป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นการจัดตั้งโครงการหน่วยวิจัย
ปีงบประมาณ 2559 – 2561 หน่วยวิจัยเสมือน (Virtual Research Unit) ที่ใช้เป็นกลไกสาคัญอย่างหนึ่งใน
การขับเคลื่อนและสร้ างบรรยากาศในการสร้างงานวิจัย โดยหน่วยวิจัยนี้จะเป็นการรวมตัวของคณาจารย์
บุคลากร หรือนักวิจัยที่มีความรู้ความชานาญในการทาวิจัยด้านใดด้านหนึ่ง มารวมตัวกันเพื่อเป้าหมายหลักใน
การแบ่งปัน เรียนรู้ และพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาหรือสหสาขาวิชา โดยได้จัดสรร
งบประมาณปีที่ 2 โดยใช้งบประมาณจากจานวนร้อยละ 90 และเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย ใน
การสนับสนุนหน่วยวิจัยที่จัดตั้งขึ้นทั้งสิ้น 5 หน่วยวิจัย เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 1,910,000
และงบประมาณเงินรายได้ สาหรับฝ่ายวิจัยอีกจานวนร้อยละ 10 เป็นเงินจานวน 371,200 บาท(สาม
แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) เป็นงบประมาณในการจัดสรรเป็นงบประมาณสาหรับการจัดการ
ความรู้ด้านการวิจัย (KM) และส่งเสริมบรรยากาศการวิจัย และทุนสนับสนุนผลงานสร้างสรรค์ ได้แก่ ทุน
สนับสนุนผลงานวิจัยที่ได้รับอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร ประจาปีงบประมาณ 2560 และ ทุนรางวัลการตีพิมพ์
ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติ ประจาปีงบประมาณ 2560 (SCI59_สกอ2.1_3.2_งบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ ยังได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากงบประมาณข้างต้นใน
การสนั บ สนุ น โครงการการจั ดทาวารสารวิทยาศาสตร์ มศว เป็นจานวนเงิน 240,000 บาท (SCI59_สกอ
2.1_3.3_งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) เพื่อเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ โดย
วารสารดังกล่าวนั้นมีกาหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ครั้ง อย่างต่อเนื่องจึงทาให้วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ผ่าน
เกณฑ์การประเมินศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ให้อยู่ในกลุ่มวารสารที่ 1 เป็นวารสารที่ผ่านการ
รับรองคุณภาพ
4. จัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ จัดทาวารสารวิทยาศาสตร์ มศว อย่างต่อเนื่อง โดยมี
ก าหนดตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ปี ล ะ 2 ครั้ ง (ฉบั บ เดื อ นมิ ถุ น ายน และเดื อ นธั น วาคม) เพื่ อ ให้ เ ป็ น แหล่ ง เผยแพร่
ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ของบุคคลากรสายวิชาการทั้งภายในและนอกคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ยั งจัดสรรงบประมาณเป็นทุนสนับสนุนผลงานสร้างสรรค์ ได้แก่ ทุน
สนับสนุนผลงานวิจัยที่ได้รับอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร ประจาปีงบประมาณ 2560 และ ทุนรางวัลการตีพิมพ์
ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติ ประจาปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นแรงสนับสนุนเป็นแรงจูงใจใน
การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการต่อไป
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และคณะวิทยาศาสตร์ยังได้จัดสรรงบประมาณพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาหรับคณาจารย์ เพื่อเป็น
การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์สายวิชาการ และทั้งยังเป็นการสนับสนุน สร้างขวัญ
และกาลังใจให้กับคณาจารย์ บุคลากรสายวิชาการ โดยในปีการศึกษา 2559 นั้น คณะวิทยาศาสตร์ได้อนุมัติเงิน
สนับสนุน ให้กับบุคลากรเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมเพื่อไปเสนอผลงานระดับชาติ
(SCI_59_สกอ2.1_4.1 หนังสือขออนุมัติค่าใช้จ่ายเข้าร่วมงานประชุมเพื่อไปเสนอผลงานระดับชาติ คณาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์)
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดสรรงบประมาณ (ร้อยละ 10 จากงบประมาณ ร้อยละ 5.5 ที่ฝ่ายวิจัยได้รับ
จัดสรร) เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย โดยในปีการศึกษา 2559 เช่น
5.1 โครงการส่งเสริมบรรยากาศการวิจัยและการจัดความรู้ด้านการวิจัยเรื่อง "การจัดการความรู้และ
สร้างเสริมบรรยากาศวิจัย เรื่อง การใช้แสงซินโครตรอนในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์" เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม
2560 เวลา 12.45 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 19-403 ชั้น 4 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรให้เกียรติบรรยาย ได้แก่
1) ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์ นักวิทยาศาสตร์ระบบลาเลียงแสง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การ
มหาชน)
2) ดร.แพร จิ ร วั ฒ น์ กุ ล ผู้ จั ด การระบบล าเลี ย งแสง 1.1W สถาบั น วิ จั ย แสงซิ น โครตรอน
(องค์การมหาชน)
3) ดร.ชาตรี ไสยสมบั ติ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ร ะบบล าเลี ย งแสง สถาบั น วิ จั ย แสงซิ น โครตรอน
(องค์การมหาชน)
โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้เกิด
บรรยากาศการวิจัย แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มีความเข้าใจเกี่ยวกับลาแสงซินโครตรอนและการ
ประยุกต์ใช้ในงานวิจัย อีกทั้งเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์/นักวิจัยพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มี
การใช้ลาแสงซินโครตรอน (SCI59_สกอ2.1_5.1 รายงานสรุปโครงการส่งเสริมบรรยากาศการวิจัยและการจัด
ความรู้ด้านการวิจัยเรื่อง "การจัดการความรู้และสร้างเสริมบรรยากาศวิจัย เรื่อง การใช้แสงซินโครตรอนในการ
วิจัยทางวิทยาศาสตร์")
5.2 โครงการจั ด การความรู้ แ ละสร้ า งเสริ ม บรรยากาศวิ จั ย เรื่ อ ง “การวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น” โดยมี
วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจในเทคนิค และวิธีการวิจัยในชั้นเรียนที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ นอกจากนี้ยังเป็นเวทีแลกเปลี่ ยน
เรี ย นรู้ เกี่ย วกับ การวิจั ย ในชั้น เรี ย น ระหว่างนักวิจั ย คณาจารย์และนิสิ ตภายในคณะวิ ทยาศาสตร์ร วมทั้ ง
หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ก่อให้เกิดเครือข่ายการวิจัยในอนาคต ซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์
ดร. สุวิมล ว่องวาณิช สังกัดภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เกียรติมาเป็น
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วิทยากร (SCI59_สกอ2.1_5.2.1 รายงานสรุปโครงการจัดการความรู้และสร้างเสริมบรรยากาศวิจัย เรื่อง “การ
วิจัยในชั้นเรียน”)
คณะวิทยาศาสตร์มีการให้เกียรติและยกย่องคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น โดยในปีการศึกษา 2559
ให้กับคณาจารย์ โดยผ่านสื่อสารสนเทศ เว็บไซด์คณะวิทยาศาสตร์ และ เวบเพจคณะวิทยาศาสตร์ในเครือข่าย
social network ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว" ใน
โอกาสได้รับ “รางวัลบุคลากรสายวิชาการ ระดับดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ปี
การศึกษา 2559”โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น ประธานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ใน
เครื อเทางาม เป็ น ผู้ มอบในงานประชุมวิช าการระดั บนานาชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย ” ครั้งที่ 9 (The 9th
Science Research Conference) ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสมเด็จพระเทพ
รั ต น ร า ช สุ ด า ม ห า วิ ท ย า ลั ย บู ร พ า จั ง ห วั ด ช ล บุ รี (SCI59_ส ก อ 2.1_5.2.2 ห น้ า เ ว็ บ ไ ซ ต์
http://science.swu.ac.th)
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ลงยันต์ อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์" ในโอกาสได้รับ
“รางวัลอาจารย์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิ ทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” จากการดาเนินการ
คั ด เลื อ กโดย สภาคณาจารย์ แ ละพนั ก งาน มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ เพื่ อ เสนอเข้ า รั บ พิ จ ารณาใน
ระดับประเทศ โดยสายวิชาการเสนอที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
คัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ทั้งนี้ มีกาหนดเข้ารับโล่รางวัลจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย
สันติวัฒนกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง
ประชุมสภามหาวิทยาลั ย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ (SCI59_สกอ2.1_5.2.3 หน้าเว็บไซต์
http://science.swu.ac.th)
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล ม่วงไทย อาจารย์ประจาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาส
ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับ มหาวิทยาลัย ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ
"มศว วิจัย" ครั้งที่ 9 จากการได้รับรางวัลจากงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ปี 2558 จากการได้รับการจด
ทะเบียนอนุสิทธิบัตร ผลงาน "แยมสาหร่ายไก" โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศ รีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.30
น. ณ หอดนตรี แ ละการแสดงอโศกมนตรี 2 ชั้ น 4 ศู น ย์ ศิ ล ปกรรมแห่ ง ประเทศไทย อาคารนวั ต กรรม
ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ ด ร . ส า โ ร ช บั ว ศ รี ม ศ ว ป ร ะ ส า น มิ ต ร (SCI59_ส ก อ 2.1_5.2.4 ห น้ า เ ว็ บ ไ ซ ต์
http://science.swu.ac.th)
4. อาจารย์ ดร.ศิริขวัญ พลประทีป อาจารย์ประจาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์" ในโอกาสได้รับ
"รางวัลผลงานวิจัยดีมาก ประเภทโปสเตอร์" จากผลงานวิจัย เรื่อง การระบุความแตกต่างระหว่างข้าวหอมและ
ไม่ ห อมด้ ว ยยี น Badh2 ใน “การประชุ ม ใหญ่ โ ครงการส่ ง เสริ ม การวิ จั ย ในอุ ด มศึ ก ษา ครั้ ง ที่ 5 (HERP
CONGRESS V)” จัดโดย สานักบริหารโครงการส่ งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิท ยาลั ยวิ จัย
แห่งชาติ ภายใต้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.
อุดรธานี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิชัย บุญแสง ผู้อานวยการ
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ส านั ก บริ ห ารโครงการส่ ง เสริ ม การวิ จั ย ในอุ ด มศึ ก ษาและพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย แห่ ง ชาติ เป็ น ผู้ ม อบ
(SCI59_สกอ2.1_5.2.5 หน้าเว็บไซต์ http://science.swu.ac.th)
5. อาจารย์ ดร.ศิริขวัญ พลประทีป อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์" ในโอกาสได้รับ “รางวัล
การเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยม แบบโปสเตอร์” ใน "การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว." จัดโดย
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) ระหว่างวันที่ 11 - 13 มกราคม 2560 ณ เดอะรีเจ้นท์ ชะอา บีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี (SCI59_สกอ
2.1_5.2.6 หน้าเว็บไซต์ http://science.swu.ac.th)
6. อาจารย์ ดร.ปฏิภาณ อุทยารัตน์ และ อาจารย์ ดร.วาสุเทพ หลวงทิพย์ อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มศว และ หน่วยวิจัยเฉพาะทางฟิสิกส์ทฤษฎีพลังงานสูงและฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ (THEPA@SWU)
ในโอกาสที่ “ผลงานวิจัย มศว ติดอันดับ 6 ของประเทศ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ จากการจัดอันดับของ
วารสาร Nature (ก.ย.58-ส.ค.59)” (SCI59_สกอ2.1_5.2.7 หน้าเว็บไซต์ http://science.swu.ac.th)
6. มี ร ะบบและกลไกเพื่ อ ช่ ว ยในการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ์ ข องงานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ที่ น าไปใช้
ประโยชน์และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
คณะวิทยาศาสตร์ได้มีระบบและกลไกเพื่อช่วยให้คณาจารย์ที่มีความประสงค์จะขอยื่นจดอนุสิทธิบัตร
ทราบถึงแนวปฏิบัติในการยื่นขอ โดยสถาบันยุทธศาสตร์ฯทาหน้าที่เป็นตัวแทนคณาจารย์ผู้มีความจานงยื่นขอ
จดอนุสิทธิบัตรไปยื่นคาร้องในการขอจดอนุสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา (SCI59_สกอ2.1_6.1 เอกสาร
แบบคาร้องขอยื่นจดอนุสิทธิบัตร) โดยฝ่ายวิจัยได้บรรจุสรุปกระบวนการที่ใช้ในการยื่นขอ พร้อมทั้งเอกสาร
ประกอบไว้ในเวปไซต์ ฝ่ายวิจัย (SCI59_สกอ2.1_6.2 หน้าเว็บไซด์แสดงขั้นตอนการดาเนินงานยื่นขอจดผลงาน
ทางทรัพย์สินทางปัญญา)
1.นักวิจัยเจ้าของผลงาน ผู้มีความประสงค์จะขอคุ้มครองสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา

2.ยื่นเอกสารคาร้องแจ้งความจานงขอให้ดาเนินการมายังฝ่ายวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์

3.ผู้ประสานงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ เก็บรวบรวมแบบคาร้อง
เสนอรองคณบดีฝ่ายวิจัย และคณบดีลงนามพร้อมประสานงานการ
ดาเนินงานไปยังสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

4.นักวิชาการศึกษา (ตัวแทนจากสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญา
และวิจัย) ที่เป็นตัวแทนสิทธิบัตรประเภท ก (เลขที่ใบอนุญาต
2271) ตรวจสอบ และดาเนินการยื่นขอความคุ้มครอง
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5.ผู้ประสานงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ประสานงานแจ้งความ
คืบหน้าต่างๆ และเมื่อได้รับความคุ้มครองแล้วทาการแจ้งผลแก่
นักวิจัย

6.ฝ่ายวิจัย แจ้งผลอย่างเป็นทางการแก่ที่ประชุมคณะกรรมการ
คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ และเชิดชูเกียรติ
นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์ก็ได้ จัดสรรงบประมาณเป็นทุนสนับสนุนผลงานวิจัยที่ได้รับอนุสิทธิบัตร/
สิทธิบัตร ประจาปีงบประมาณ 2560 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ หรือพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ทั้งยังเป็นการสร้าง
ขวัญและกาลังใจ และยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น อีกด้วย (SCI59_สกอ2.1_6.3
ประกาศคณะวิทยาศ าสตร์ เรื่อง การขอรับทุนสนับสนุนผลงานวิจัยที่ได้รับอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร ประจาปี
งบประมาณ 2560)
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
5
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
SCI59_สกอ2.1_1.1
SCI59_สกอ2.1_1.2
SCI59_สกอ2.1_2.1.1
SCI59_สกอ2.1_2.3.1
SCI59_สกอ2.1_2.3.2
SCI59_สกอ2.1_2.3.3
SCI59_สกอ2.1_2.3.4
SCI59_สกอ2.1_2.3.5
SCI59_สกอ2.1_2.3.6
SCI59_สกอ2.1_2.3.7
SCI59_สกอ2.1_2.3.8
SCI59_สกอ2.1_2.3.9

ผลดาเนินการ
5

ผลการประเมินของคณะกรรมการ

บรรลุเป้าหมาย


รายการเอกสารหลักฐาน
หลักฐานหน้าเว็บไซด์ ระบบ e-journal
หลักฐานหน้าเว็บไซด์ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
หลักฐานหน้าเว็บไซด์ แสดงข้อมูลปฏิบัติการและสิ่งอานวยความสะดวกทางการวิจัย
รูปภาพเครื่องสูบน้า อาคาร 19
รูปภาพตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 19
รูปภาพ เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 5000VA 4000W
รูปภาพเครื่องกาเนิดไฟฟ้า อาคาร 10
ชุดปรับแรงดันน้า ชั้น 3B อาคาร 19
รูปภาพประกอบกิจกรรมโครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ
หลักฐานการตั้งงบประมาณจัดซื้อระบบควบคุมสัญญาณเตือนอัคคีภัย
รูปภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบอินฟาเรด
ภาพถ่ายกิจกรรมการประชุมหารือแนวทางในการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ (Biosafety) และดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์
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รหัสเอกสาร
SCI59_สกอ2.1_2.3.10
SCI59_สกอ2.1_2.4.1
SCI59_สกอ2.1_2.4.2

SCI59_สกอ2.1_2.4.3
SCI59_สกอ2.1_2.4.4
SCI59_สกอ2.1_2.4.5
SCI59_สกอ2.1_2.4.6
SCI59_สกอ2.1_2.4.7
SCI59_สกอ2.1_3.1
SCI59_สกอ2.1_3.2
SCI59_สกอ2.1_3.3
SCI59_สกอ2.1_4.1
SCI59_สกอ2.1_5.1

SCI59_สกอ2.1_5.2
SCI59_สกอ2.1_5.2.3
SCI59_สกอ2.1_5.2.4
SCI59_สกอ2.1_5.2.5
SCI59_สกอ2.1_5.2.6
SCI59_สกอ2.1_5.2.7
SCI59_สกอ2.1_6.1

รายการเอกสารหลักฐาน
ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การ
จัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ"
รายงานสรุปโครงการนาเสนอผลงานของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา
2559
รายงานสรุปโครงการส่งเสริมบรรยากาศการวิจัยและการจัดความรู้ด้านการวิจัยเรื่อง
"การจัดการความรู้และสร้างเสริมบรรยากาศวิจัย เรื่อง การใช้แสงซินโครตรอนในการ
วิจัยทางวิทยาศาสตร์")
รายงานสรุปโครงการจัดการความรู้และสร้างเสริมบรรยากาศวิจัย เรื่อง “การวิจัยในชั้น
เรียน”
ภาพกิจกรรมโครงการอบรมฟิสิกส์อนุภาคพื้นฐาน โดยภาควิชาฟิสิกส์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
ภาพกิจกรรมการบรรยาย (THEPA Talk ครั้งที่ 1) เรื่อง ฟิสิกส์กับการพัฒนาประเทศ
ภาพกิจกรรมการบรรยาย เรื่อง จบไอทีแล้วไปไหน?"
ภาพกิจกรรมการบรรยาย เรื่อง From vial to publication: how do we describe
new species ?
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ส่วนหน้างบรายจ่ายอื่น)
หนังสือขออนุมัติค่าใช้จ่ายเข้าร่วมงานประชุมเพื่อไปเสนอผลงานระดับชาติ คณาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์
รายงานสรุปโครงการส่งเสริมบรรยากาศการวิจัยและการจัดความรู้ด้านการวิจัยเรื่อง
"การจัดการความรู้และสร้างเสริมบรรยากาศวิจัย เรื่อง การใช้แสงซินโครตรอนในการ
วิจัยทางวิทยาศาสตร์")
รายงานสรุปโครงการจัดการความรู้และสร้างเสริมบรรยากาศวิจัย เรื่อง “การวิจัยในชั้น
เรียน”
หน้าเว็บไซต์ http://science.swu.ac.th
หน้าเว็บไซต์ http://science.swu.ac.th
หน้าเว็บไซต์ http://science.swu.ac.th
หน้าเว็บไซต์ http://science.swu.ac.th
หน้าเว็บไซต์ http://science.swu.ac.th
เอกสารแบบคาร้องขอยื่นจดอนุสิทธิบัตร
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รหัสเอกสาร
SCI59_สกอ2.1_6.2
SCI59_สกอ2.1_6.3

รายการเอกสารหลักฐาน
หน้าเว็บไซด์แสดงขั้นตอนการดาเนินงานยื่นขอจดผลงานทางทรัพย์สินทางปัญญา
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การขอรับทุนสนับสนุนผลงานวิจัยที่ได้รับอนุสิทธิบัตร/
สิทธิบัตร ประจาปีงบประมาณ 2560
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี
ผู้กากับตัวบ่งชี้
ผู้รวบรวมข้อมูล

ปัจจัยนาเข้า
ปีการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย, หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์, หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา,
หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณีกานต์ น้าสอาด, อาจารย์ณหทัย ฤกษ์ฤทัยรัตน์,
อาจารย์มนตรี มณีภาค, ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ละลอกน้า,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยกร นิตยพัฒน์, อาจารย์สมศักดิ์ มณีรัตนะกูล,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มิตราปิยานุรักษ์, อาจารย์ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล,
อาจารย์สริ ิรักษ์ ศรวณียารักษ์, นางสาวนพวรรณ หงษ์ทอง, นางสาวปราณี ประสงค์

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

จาแนกเป็น 3 กลุม่ สาขาวิชา

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่กาหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 220,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่กาหนดให้เป็น คะแนน
เต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่ กาหนดให้เป็น คะแนน
เต็ม 5 = 100,000 บาทขึ้นไปต่อคน
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สูตรการคานวณ
1. ค านวณจ านวนเงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ จ ากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =

จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย

2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ
หมายเหตุ :
1. จานวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลา
ศึกษาต่อ
2. ให้นับจานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษา ไม่ใช่จานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ
หลั กฐานจากการตกลงร่ ว มกัน ของมหาวิทยาลั ย ที่ร่ว มโครงการ ให้ แบ่งสั ดส่ ว นเงินตามหลั ก ฐาน
ที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ
4. การนับจานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยที่ได้ลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารย์ประจาหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยที่บุคลากร
สายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดาเนินการ
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ตัวหาร
(34,276,667.03/152.5)*5
220,000
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ผลลัพธ์
5.00

คะแนนประเมินตนเอง
5.00
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ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
5

ผลดาเนินการ
5.00

ผลการประเมินของคณะกรรมการ

บรรลุเป้าหมาย


คณะวิทยาศาสตร์มีเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยเป็นเงินจานวน ในช่วงปีการศึกษา 2559 เป็นเงินจานวน
34,276,667.03 บาท โดยมีอาจารย์ประจาและนักวิจัย ประจาปีการศึกษา รวมทั้งสิ้น 152.5 คน (ไม่นับรวมผู้
ศึกษาต่อ) คิดเป็นเงินทุน สนับสนุนฯ เท่ากับ 224,765.03 บาท/คน คิดเป็น 5.00 คะแนน

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

73

รายการหลักฐานอ้างอิง
สถานะวิจัย
(หัวหน้า/ผู้
ร่วม)

เลขที่
สัญญา

ที่

ชื่อ - สกุลผู้รบั ทุน

ภาควิชา

1

อ. ปัญญวัฒน์ หาอาษา

คณิตศาสตร์

หัวหน้า
โครงการ

495/2559

2

อ. รสพร เจียมจริยธรรม

คหกรรม
ศาสตร์
เคมี

หัวหน้า
โครงการ
หัวหน้า
โครงการ
หัวหน้า
โครงการ

496/2559

499/2559

ชีววิทยา

หัวหน้า
โครงการ
ผู้ร่วมวิจัย

จุลชีววิทยา

ผู้ร่วมวิจัย

3

รศ. รัชนก ปิ่นแก้ว

4

ผศ. วลัยกร นิตยพัฒน์

คหกรรม
ศาสตร์

5

รศ. อรอนงค์ พริ้งศุลกะ

จุลชีววิทยา

รศ. อัจฉริยา รังษิรุจิ
อ. ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย

497/2559
498/2559

6

รศ. วีณา เสียงเพราะ

เคมี

หัวหน้า
โครงการ

500/2559

7

ผศ. แพน ทองเรือง

เคมี

หัวหน้า
โครงการ

501/2559

8

ผศ. นุวีย์ วิวัฒนวัฒนา

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

หัวหน้า
โครงการ

502/2559

ชื่อโครงการวิจัย

การศึกษาโครงสร้างของดินที่มีสภาพการเปลี่ยนแปลงเป็น
แบบเส้นโค้งเบ้ลาดขวาของวิธีสภาพต้านแบบแมกนิโท
เมตริกโดยการใช้การแปลงลาปลาซ
สมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งเมล็ดขนุนและการ
ประยุกต์ใช้เป็นแป้งชุบทอดแช่เยือกแข็ง
การสังเคราะห์และฤทธิ์ทางชีวภาพของอนุพันธ์บิส-ไทโอยู
เรีย
การตกแต่งสาเร็จทาความสะอาดตัวเองสาหรับผ้าไหมโดย
ใช้ไททาเนียมไดออกไซด์/ซิลิกอนไดออกไซด์นาโนคอมพอ
สิต
การศึกษากลไกของสายพันธุก์ ลายของ Lactobacilus
paracasei ที่ดื้อต่อการติดเชื้อด้วยเฟจ

ประเภท
ทุน

ช่วงเวลา
ที่รับทุน

งปม.ที่ได้รบั
ทั้งหมด

สค 59-กค 60

90,000

1

1



เงิน
สนับสนุน
งานวิจัย
(คิดตาม
สัดส่วน)
90,000

สค 59-กค 60

150,000

1

1



150,000.

สค 59-กค 60

160,000

1

1



160,000

สค 59-กค 60

160,000

1

1



160,000.

สค 59-กค 60

165,000

1

0.8



132,000.

165,000

1

0.1



16,500

165,000

1

0.1



16,500

สัดส่วน
จน.ปี (ร้อย
ละ) ใน นอก

เอกสารอ้างอิง

sci59_สกอ
2.2_1
sci59_สกอ
2.2_2
sci59_สกอ
2.2_3
sci59_สกอ
2.2_4
sci59_สกอ
2.2_5

การพัฒนาวิธีคัดกรองและหาปริมาณฟอสเฟตแบบพกพา
ด้วยแผ่นเงินขนาดนาโนที่ดัดแปรผิวหน้าร่วมกับอุปกรณ์
ปฏิบัติการบนกระดาษ
ตัวตรวจจับ Cu2+ โดยใช้ Schiff base-naphthalene-2ol modified silver nanopaticles

สค 59-กค 60

160,000

1

1



160,000.

sci59_สกอ
2.2_6

สค 59-กค 60

140,000

1

1



140,000

sci59_สกอ
2.2_7

การสร้างต้นแบบเกมส์พกพาแบบจริงจังแบบเร็วในบริบท
ของการศึกษาเคมีคลีนิค

สค 59-กค 60

140,000

1

1



140,000

sci59_สกอ
2.2_8
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ที่

9

ชื่อ - สกุลผู้รบั ทุน

อ. นิสรา สิรสุนทร

ภาควิชา

คณิตศาสตร์

สถานะวิจัย
(หัวหน้า/ผู้
ร่วม)

เลขที่
สัญญา

สค 59-กค 60

85,000

1

0.5



85,000

1

0.5



42,500

สัดส่วน
จน.ปี (ร้อย
ละ) ใน นอก

เอกสารอ้างอิง

หัวหน้า
โครงการ
หัวหน้า
โครงการ

504/2559

การศึกษาการเตรียมเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอร์รอฟสไกด์

สค 59-กค 60

165,000

1

1



165,000

505/2559

อิทธิพลของดีบกุ ต่อโครงสร้างของจุลภาคและสมบัติทางกล
ของโลหะผสมเชื่อมประสานเงิน-ทองแดง-สังกะสี-ดีบุก

สค 59-กค 60

145,000

1

1



145,000.

ชีววิทยา

หัวหน้า
โครงการ

506/2559

ความหลากหลายของเฟิร์นและพืชใกล้เคียงเฟิร์นบริเวณ
น้าตกตาดฟ้าและน้าตกห้วยหมาก อุทยาแห่งชาติใต้ร่มเย็น
อาเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คัดแยกและศึกษาคุณสมบัติแบคทีเรียทีส่ ามารถผลิต
เอนไซม์ ACC deaminase จากไม้ตัดดอก

สค 59-กค 60

140,000

1

1



140,000.

sci59_สกอ
2.2_12

สค 59-กค 60

130,000

1

1



130,000.

sci59_สกอ
2.2_13

ระบบตรวจจับเฟรมข้อมูล OFDM โดยใช้การวิเคราะห์
สัญญาณในทางความถี่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณรบกวนแบบ
ความถี่แคบ
ค่าความชุกและการระบุชนิดเชิงโมเลกุลของพยาธิใบไม้
หอยขมสกุล Filopaludina ในที่ราบลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา
ตอนล่าง

สค 59-กค 60

150,000

1

1



150,000.

sci59_สกอ
2.2_14

สค 59-กค 60

145,000

1

0.8



116,000.

sci59_สกอ
2.2_15

145,000

1

0.2



29,000

160,000

1

1



160,000.

10
11

ผศ. ถนัด จินตโกศล

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป

ฟิสิกส์

12

อ. อภิรดา สถาปัตยา
นนท์

13

อ. สิริรักษ์ ศรวณียารักษ์

จุลชีววิทยา

หัวหน้า
โครงการ

507/2559

14

อ. จันตรี ผลประเสริฐ

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

หัวหน้า
โครงการ

508/2559

15

อ. ฐาปนา ชลธนานารถ

ชีววิทยา

หัวหน้า
โครงการ
ผู้ร่วมวิจัย

509/2559

หัวหน้า
โครงการ

510/2559

อ. ธนวรรณ เตชางกูร
อ. สุขุมาภรณ์ แสงงาม

งปม.ที่ได้รบั
ทั้งหมด

503/2559

คณิตศาสตร์

ชีววิทยา

ฟังก์ชันสาทิสสัณฐานหลายค่าบนไฮเพอร์กรุป

ช่วงเวลา
ที่รับทุน

เงิน
สนับสนุน
งานวิจัย
(คิดตาม
สัดส่วน)
42,500

หัวหน้า
โครงการ
ผู้ร่วมวิจัย

ผศ. เรืองวรินท์ อินทรวงษ์
สราญรักสกุล
ผศ. อนุศิษฏ์ ทองนา

16

ชื่อโครงการวิจัย

ประเภท
ทุน

ผลของสารแอนาลอกเอคไดสเตียรอยด์ต่อการเปลี่ยนแปลง สค 59-กค 60
ทางสรีรวิทยาบางประการของข้าวภายใต้สภาวะเครียดจาก
ความแล้ง

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

75

sci59_สกอ
2.2_9

sci59_สกอ
2.2_10
sci59_สกอ
2.2_11

sci59_สกอ
2.2_16

สถานะวิจัย
(หัวหน้า/ผู้
ร่วม)

เลขที่
สัญญา

ช่วงเวลา
ที่รับทุน

งปม.ที่ได้รบั
ทั้งหมด

สค 59-กค 60

150,000

1

0.5



เงิน
สนับสนุน
งานวิจัย
(คิดตาม
สัดส่วน)
75,000

สค 59-กค 60

60,000

1

0.5



30,000.

สัดส่วน
จน.ปี (ร้อย
ละ) ใน นอก

ที่

ชื่อ - สกุลผู้รบั ทุน

ภาควิชา

17

อ. ประภากร ตันตโยทัย

จุลชีววิทยา

หัวหน้า
โครงการ

511/2559

18

อ. ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม

คณิตศาสตร์

512/2559

19

อ. อนิษฐาน ศรีนวล

513/2559

กายวิภาคศาสตร์ใบและลาต้นของพืชมีพิษในประเทศไทย

สค 59-กค 60

150,000

1

0.8



120,000.

20

อ. สุจิตรา ศรีสังข์

514/2559

150,000

1

0.9



135,000

อ. วัลลภา หล่อเหลี่ยม

จุลชีววิทยา

การตรวจสอบประมาณซิลเวอร์นาโนในผลิตภัณฑ์โดยใช้
สารเทียบสีที่มีความจาเพาะ
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงยีสต์สะสม
ไขมันจากวัชพืชน้า

สค 59-กค 60

21

สค 59-กค 60

140,000

1

0.6



84,000.

จุลชีววิทยา

สค 59-กค 60

140,000

1

0.4

22

อ. สุขุมาภรณ์ กระจ่าง
สังข์
อ. ศิริขวัญ พลประทีป

หัวหน้า
โครงการ
หัวหน้า
โครงการ
หัวหน้า
โครงการ
หัวหน้า
โครงการ
ผู้ร่วมวิจัย

การพัฒนากระบวนการควบรวมขั้นตอนเดียวของการปรับ
สภาพมวลลิกโนเซลลูโลสและการไฮโดรไลซิสในสารละลาย
ไอออนิกลิควิด
ภาวะเอกฐานของจตุรัสกลชนิดพิเศษ

165,000

1

1



165,000.

sci59_สกอ
2.2_22

160,000

1

0.4



64,000.

sci59_สกอ
2.2_23

160,000

1

0.4

64,000.
32,000.

23

24

รศ. สิริธร สโมสร

ชีววิทยา
เคมี

515/2559

ชื่อโครงการวิจัย

ประเภท
ทุน

เคมี

หัวหน้า
โครงการ

516/2559

เคมี

517/2559
517/2559

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวยับยั้งเซรีนโปรตีเนสชนิดคาซาล
สค 59-กค 60
SPIPm2 และเป้าหมายในการตอบสนองต่อระบบภูมิคุ้มกัน
กุ้ง
การประเมินฤทธิ์ตา้ นอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโร สค 59-กค 60
ซิเนสของไลโปโซมที่บรรจุสารสกัดเห็ดถั่งเช่าสีทอง
สค 59-กค 60
สค 59-กค 60

160,000

1

0.2

สค 59-กค 60

160,000

1

1

อ. ศิริขวัญ พลประทีป

เคมี

หัวหน้า
โครงการ
ผู้ร่วมวิจัย

อ. ณัฐพล อภิรติกุล

เคมี

ผู้ร่วมวิจัย

517/2559

อ. ณัฐพล อภิรติกุล

เคมี

หัวหน้า
โครงการ

518/2559

การสังเคราะห์บนวัฎภาคของแข็งและความเป็นพิษต่อ
เซลล์มะเร็งของอนุพันธ์ไดเอริลเฮปทานอยด์

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

76

เอกสารอ้างอิง

sci59_สกอ
2.2_17
sci59_สกอ
2.2_18
sci59_สกอ
2.2_19
sci59_สกอ
2.2_20
sci59_สกอ
2.2_21

56,000.



160,000.

sci59_สกอ
2.2_24

ที่

ชื่อ - สกุลผู้รบั ทุน

ภาควิชา

25

อ. ศุภกาญจน์ รัตนกร

เคมี

หัวหน้า
โครงการ

519/2559

การศึกษาการแสดงออกของยีน OsMYB121 ในรากของ
ข้าวซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าวในสภาวะแห้งแล้ง

สค 59-กค 60

155,000

1

1



เงิน
สนับสนุน
งานวิจัย
(คิดตาม
สัดส่วน)
155,000

26

อ. ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวา
นิช
อ. ธนวรรณ เตชางกูร

ชีววิทยา

หัวหน้า
โครงการ
ผู้ร่วมวิจัย

520/2559

อนุกรมวิธานของกิ้งกือกระสุนพระอินทร์ในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย

สค 59-กค 60

140,000

1

0.65



91,000.

สค 59-กค 60

140,000

1

0.35

ผศ. นวลละออ รัตนวิมาน
วงศ์
ผศ. สุเชาวน์ ดอนพุดซา

เคมี

หัวหน้า
โครงการ
ผู้ร่วมวิจัย

521/2559

สค 59-กค 60

160,000

1

0.8

สค 59-กค 60

160,000

1

0.1

28

รศ. พรพิมล ม่วงไทย

เคมี

522/2559

สค 59-กค 60

180,000

1

1



180,000

29

ผศ. จรรยา ดาสา

หัวหน้า
โครงการ
หัวหน้า
โครงการ

ระบบการวิเคราะห์กึ่งอัตโนมัติสาหรับวิเคราะห์ปริมาณฟี
นิลอะลานีนในอาหารเสริม
ระบบการวิเคราะห์กึ่งอัตโนมัติสาหรับวิเคราะห์ปริมาณฟี
นิลอะลานีนในอาหารเสริม
การใช้ใบพลูในการต้านการเกิดปฏิกิริยาลิปิดออกซิเดชันใน
ผลิตภัณฑ์ครีมบารุงผิว
การประเมินทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของปฐมวัย
และประถมศึกษาที่ผ่านการเรียนในโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย กรณีศึกษา เครือข่าย
มศว

สค 59-กค 60

145,000

1

0.5



72,500

145,000

1

0.4

พหุทัศนะต่อการสร้างความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนโดยใช้กลยุทธ์การสื่อสารเป็นฐาน

สค 59-กค 60

100,000

1

0.9

100,000

1

0.05

27

อ. ณวรา สีที

30

อ. ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล

อ. ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์

ชีววิทยา

เคมี

ศูนย
วิทยาศาสตร์
ศึกษา
ศูนย
วิทยาศาสตร์
ศึกษา
ศูนย
วิทยาศาสตร์
ศึกษา
ศูนย
วิทยาศาสตร์
ศึกษา

สถานะวิจัย
(หัวหน้า/ผู้
ร่วม)

เลขที่
สัญญา

521/2559

552/2559

ผู้ร่วมวิจัย

หัวหน้า
โครงการ

553/2559

ชื่อโครงการวิจัย

ผู้ร่วมวิจัย

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

ช่วงเวลา
ที่รับทุน

งปม.ที่ได้รบั
ทั้งหมด

ประเภท
ทุน

สัดส่วน
จน.ปี (ร้อย
ละ) ใน นอก

77

เอกสารอ้างอิง

sci59_สกอ
2.2_25
sci59_สกอ
2.2_26

49,000.


128,000

sci59_สกอ
2.2_27

16,000.
sci59_สกอ
2.2_28
sci59_สกอ
2.2_29

58,000.



90,000

5,000.

sci59_สกอ
2.2_30

ที่

ชื่อ - สกุลผู้รบั ทุน

อ. พินิจ ขาวงษ์

31
32

33

34

อ. ฐาปนา ชลธนานารถ

ศูนย
วิทยาศาสตร์
ศึกษา
วิทยาศาสตร์
ทั่วไป
ชีววิทยา

อ. ธนวรรณ เตชางกูร

ชีววิทยา

ผศ. ขจีพร วงศ์ปรีดี

อ. ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย

จุลชีววิทยา

อ. ศิริขวัญ พลประทีป

เคมี

ผศ. ดวงแข บุตรกูล
อ. บงกช พิชัยกาจรวุฒิ

35

ภาควิชา

อ. บงกช พิชัยกาจรวุฒิ

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป
วิทยาศาสตร์
ทั่วไป
วิทยาศาสตร์
ทั่วไป

ผศ. ดวงแข บุตรกูล
36

ผศ. ดวงแข บุตรกูล
อ. บงกช พิชัยกาจรวุฒิ

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป

สถานะวิจัย
(หัวหน้า/ผู้
ร่วม)

เลขที่
สัญญา

ชื่อโครงการวิจัย

ช่วงเวลา
ที่รับทุน

ผู้ร่วมวิจัย

หัวหน้า
โครงการ
หัวหน้า
โครงการ
ผู้ร่วมวิจัย

042/2560

โลหะวิทยาของแพลทินัมสีเพื่อการผลิตเครื่องประดับ

043/2560

การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์แบบแถบเพื่อตรวจหาการ
ติดพยาธิใบไม้ในลาไส้ในสกุล Echinostoma
Rudolphi,1809 ในสัตว์เศรษฐกิจ

พย 59 - ตค
60

หัวหน้า
โครงการ
ผู้ร่วมวิจัย

044/2560

สารยับยั้งจุลินทรียแ์ ละสารต้านอนุมูลอิสระของรา Xylaria
และการจาแนกชนิดโดยการใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ด

พย 59 - ตค
60

หัวหน้า
โครงการ
ผู้ร่วมวิจัย

045/2560

หัวหน้า
โครงการ
ผู้ร่วมวิจัย

046/2560

หัวหน้า
โครงการ
ผู้ร่วมวิจัย

047/2560

การพัฒนาเครื่องออกซิเจนพลาสมาอบอ่อนสาหรับ
ประยุกต์ใช้ในการเพิ่มมูลค่าพลอยธรรมชาติรูบี้ไลท์

การวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพเชิงแสงพลอยธรรมชาติรู
บี้ไลท์

046/2560
การใช้เทคนิคออกซิเจนพลาสมาอบอ่อนในพลอยธรรมชาติ
รูบี้ไลท์เพื่อเพิ่มมูลค่า

047/2560

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

พย 59 - ตค
60

พย 59 - ตค
60
พย 59 - ตค
60
พย 59 - ตค
60
พย 59 - ตค
60

งปม.ที่ได้รบั
ทั้งหมด

ประเภท
ทุน

สัดส่วน
จน.ปี (ร้อย
ละ) ใน นอก

เงิน
สนับสนุน
งานวิจัย
(คิดตาม
สัดส่วน)
5,000.

100,000

1

0.05

681,000

1

1



681,000

1,370,500

1

0.6



822,300

1,370,500

1

0.25

350,000

1

0.5

350,000

1

0.2

350,000

1

0.5

350,000

1

0.1

600,000

1

0.6

600,000

1

0.2

2,242,400

1

0.6

2,242,400

1

0.1

78

เอกสารอ้างอิง

sci59_สกอ
2.2_31
sci59_สกอ
2.2_32

342,625.


175,000.

sci59_สกอ
2.2_33

70,000.


175,000.

sci59_สกอ
2.2_34



360,000.

sci59_สกอ
2.2_35

120,000


1,345,440.

224,240.

sci59_สกอ
2.2_36

ที่

ชื่อ - สกุลผู้รบั ทุน

ภาควิชา

37

อ. ประภากร ตันตโยทัย

จุลชีววิทยา

หัวหน้า
โครงการ

048/2560

กาคัดกรองการคัดเลือกสายพันธุ์ยีสต์เพือ่ การผลิตสารให้
ความหวานอิริทริทอลจากยีสต์ที่ทนทานความดันออสโมติก

พย 59 - ตค
60

290,000

1

0.5



เงิน
สนับสนุน
งานวิจัย
(คิดตาม
สัดส่วน)
145,000.

38

รศ. ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร

ชีววิทยา

หัวหน้า
โครงการ

049/2560

พย 59 - ตค
60

700,000

1

0.6



420,000.

sci59_สกอ
2.2_38

39

รศ. ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร

ชีววิทยา

หัวหน้า
โครงการ
ผู้ร่วมวิจัย

050/2560

การผลิตรีคอมบิแนนท์ translationally controlled
tumor protien (TCTP) ของกุ้งก้ามกรามและการทดสอง
ฤทธิ์ต้านไวรัส MrNV
การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จาเพาะต่อ nervous
necrosis virus (NNV) เพื่อการวินจิ ฉัยโรคติดเชื้อ NNV ใน
ปลากะรัง

840,000

1

0.6



504,000

sci59_สกอ
2.2_39

840,000

1

0.4

หัวหน้า
โครงการ
หัวหน้า
โครงการ

051/2560

การศึกษาฟิล์มของตัวนายวดยิ่ง Y134 ที่ได้จากการเตรียม
ด้วยวิธี PLD
ประเมินสารไบโอจีนิคเอมีนบางชนิดและความเสี่ยงทาง
สุขภาพจากการบริโภคพืชและยาสมุนไพรของไทยบางชนิด

พย 59 - ตค
60
พย 59 - ตค
60
พย 59 - ตค
60
พย 59 - ตค
60

618,000

1

0.3



185,400.

376,000

1

1



376,000.

รศ. ศิวาพร ลงยันต์
40

ฟิสิกส์

สถานะวิจัย
(หัวหน้า/ผู้
ร่วม)

เลขที่
สัญญา

050/2560

ชื่อโครงการวิจัย

ช่วงเวลา
ที่รับทุน

งปม.ที่ได้รบั
ทั้งหมด

ประเภท
ทุน

สัดส่วน
จน.ปี (ร้อย
ละ) ใน นอก

เอกสารอ้างอิง

sci59_สกอ
2.2_37

336,000.

41

รศ. พงษ์แก้ว อุดมสมุทร
หิรัญ
รศ. พรพิมล ม่วงไทย

42

ผศ. พิชาภัค ศรียาภัย

จุลชีววิทยา

หัวหน้า
โครงการ

053/2560

การโคลนนิ่งและการศึกษาระดับยีนเพื่อการผลิตพลาสติก
ชีวภาพชนิด PHAs จากเชื้อแบคทีเรียทีม่ ีศักยภาพสูง

พย 59 - ตค
60

900,000

1

0.5



450,000.

sci59_สกอ
2.2_42

43

ผศ. มณีกานต์ น้าสอาด

เคมี

054/2560

1



500,000.

เคมี

พย 59 - ตค
60
พย 59 - ตค
60

1

รศ. รัชนก ทองนา

การแยกและศึกษาฤทธิ์ชีวภาพของเชื้อราเอ็นโดไฟต์จาก
ฝาดดอกขาว
การสังเคราะห์ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งและฤทธิ์ยับยั้ง
เอนไซม์อะโรมาเตสของอนุพันธ์บิสอินโดล

500,000

44

หัวหน้า
โครงการ
หัวหน้า
โครงการ

450,000

1

0.8



360,000

sci59_สกอ
2.2_43
sci59_สกอ
2.2_44

45

ผศ. วลัยกร นิตยพัฒน์

056/2560

พย 59 - ตค
60
พย 59 - ตค
60

1

1



500,000.

รศ. วีณา เสียงเพราะ

การเตรียมเส้นใยพอลิแลคติกแอซิดสาหรับการย้อมสี
ธรรมชาติ
การพัฒนาระบบการรับรู้ทางเคมีไฟฟ้าแบบใหม่เพื่อการ
ตรวจวัดสารตกค้างในเครื่องสาอางและอาหาร

500,000

46

หัวหน้า
โครงการ
หัวหน้า
โครงการ

499,000

1

1



499,000.

เคมี

คหกรรม
ศาสตร์
เคมี

052/2560

055/2560

057/2560

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

79

sci59_สกอ
2.2_40
sci59_สกอ
2.2_41

sci59_สกอ
2.2_45
sci59_สกอ
2.2_46

ที่

ชื่อ - สกุลผู้รบั ทุน

ภาควิชา

47

อ. สุขุมาภรณ์ แสงงาม

ชีววิทยา

หัวหน้า
โครงการ

058/2560

ประสิทธิภาพการใช้ถ่านชีวภาพเพื่อการเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรและการเก็บกักคาร์บอนในพืน้ ที่ดินเปรี้ยวจัด

พย 59 - ตค
60

111,000

1

1



เงิน
สนับสนุน
งานวิจัย
(คิดตาม
สัดส่วน)
111,000.

48

อ. พิชาภัค ศรียาภัย

จุลชีววิทยา

ผู้ร่วมวิจัย

060/2560

พย 59 - ตค
60

790,000

1

0.1



79,000.

sci59_สกอ
2.2_48

49

อ. สุขุมาภรณ์ แสงงาม

ชีววิทยา

หัวหน้า
โครงการ

061/2560

พลวัติของรากและการตอบสนองของจุลินทรีย์ในการเพิ่ม
ผลผลิตพริกด้วยถ่านชีวภาพจากซังข้าวโพดในการปรับปรุง
ดินเปรี้ยวจัด
การตอบสนองทางสรีรวิทยาบางประการของพริกด้วยการ
ใช้ถ่านชีวภาพจากซังข้าวโพดในการปรับปรุงดินที่เปรี้ยว

พย 59 - ตค
60

977,500

1

1



977,500.

sci59_สกอ
2.2_49

ฟิสิกส์

หัวหน้า
โครงการ
หัวหน้า
โครงการ
หัวหน้า
โครงการ

062/2560

เพอร์เทอเบชันของหลุมดาแอนไทดิซิเตอร์ ในโฮโลกราฟิก
แลตทิซอย่างง่าย
การใช้ประโยขน์จากไซยาโนแบคทีเรียที่ได้จากตะไคร่น้า
คลองแสนแสบเฉียบพลัน
การพัฒนาชุดกิจกรรมวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่องการใช้ประโยชน์จากตะไคร่น้าสาหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในท้องถิ่น
การใช้ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์และโครงสร้างเซลล์
น้ามันหอมละเหยเพื่อการจาแนกพืชวงศ์ส้ม (Rutaceae) ที่
เป็นพืชสาคัญทางเศรษฐกิจ
การแยกสารเมตบอไลต์ที่สร้างจากเชื้อ Weissella spp. ที่
แยกได้จากปลาส้ม

พย 59 - ตค
60
พย 59 - ตค
60
พย 59 - ตค
60

169,400

1

2



338,800.

610,000

1

1



610,000

530,000

1

1



530,000.

sci59_สกอ
2.2_50
sci59_สกอ
2.2_51
sci59_สกอ
2.2_52

พย 59 - ตค
60

650,000

1

0.8



520,000.

sci59_สกอ
2.2_53

พย 59 - ตค
60

293,000

1

0.8



234,400.

sci59_สกอ
2.2_54

293,000

1

0.2

998,200

1

0.5

998,200

1

0.1

สถานะวิจัย
(หัวหน้า/ผู้
ร่วม)

เลขที่
สัญญา

50

ผศ. สุพจน์ มุศิริ

51

ผศ. สุรศักดิ์ ละลอกน้า

52

ผศ. สุรศักดิ์ ละลอกน้า

53

อ. อนิษฐาน ศรีนวล

ชีววิทยา

หัวหน้า
โครงการ

065/2560

54

รศ. อรอนงค์ พริ้งศุลกะ

จุลชีววิทยา

หัวหน้า
โครงการ
ผู้ร่วมวิจัย

066/2560

หัวหน้า
โครงการ
ผู้ร่วมวิจัย

067/2560

อ. ณัฎฐิกา สุวรรณาศรีย
55

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป
วิทยาศาสตร์
ทั่วไป

จุลชีววิทยา

รศ. ศิวาพร ลงยันต์

ชีววิทยา

รศ. ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร

ชีววิทยา

063/2560
064/2560

ชื่อโครงการวิจัย

การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จาเพาะเพื่อการวินิจฉัย
Vibrio parahaemolyticus ที่ทาให้เกิดโรคตายด่วนในกุ้ง

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

ช่วงเวลา
ที่รับทุน

งปม.ที่ได้รบั
ทั้งหมด

พย 59 - ตค
60

ประเภท
ทุน

สัดส่วน
จน.ปี (ร้อย
ละ) ใน นอก

80

เอกสารอ้างอิง

sci59_สกอ
2.2_47

58,600.


499,100
99,820

sci59_สกอ
2.2_55

ที่

56

57

58

ชื่อ - สกุลผู้รบั ทุน

ภาควิชา

สถานะวิจัย
(หัวหน้า/ผู้
ร่วม)

ศ. ไพศาล สิทธิกรกุล

ชีววิทยา

ผู้ร่วมวิจัย

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

หัวหน้า
โครงการ

630/2559

คณิตศาสตร์

หัวหน้า
โครงการ

631/2559

ฟิสิกส์

หัวหน้า
โครงการ
หัวหน้า
โครงการ
หัวหน้า
โครงการ
ผู้ร่วมวิจัย

632/2559

ผศ. ศศิวิมล สุขพัฒน์

อ. รุ่งฟ้า จันจารุภรณ์

ผศ. สิริ สิรินิลกุล

59

อ. โชคชัย พุทธรักษา

ฟิสิกส์

60

อ. สุรวุฒิ วิจารณ์

ฟิสิกส์

อ. สุวรรณ พลายพิชิต

ฟิสิกส์

อ. สุวรรณ พลายพิชิต

ฟิสิกส์

อ. สุรวุฒิ วิจารณ์

ฟิสิกส์

61

เลขที่
สัญญา

633/2559
634/2559

ชื่อโครงการวิจัย

ช่วงเวลา
ที่รับทุน

งปม.ที่ได้รบั
ทั้งหมด

ประเภท
ทุน

สัดส่วน
จน.ปี (ร้อย
ละ) ใน นอก

998,200

1

0.1

เงิน
สนับสนุน
งานวิจัย
(คิดตาม
สัดส่วน)
99,820

เอกสารอ้างอิง

การศึกษาความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่นทาง
คณิตศาสตร์ของนิสิคครูคณิตศาสตร์หลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต (กศ.บ) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ
การศึกษาความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่นทาง
คณิตศาสตร์ของนิสิคครูคณิตศาสตร์หลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต (กศ.บ) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ
ปรับปรุงขอบเขตของพลังงานสถานะพืน้ ของสสารใน 2D

สค 59-กค 60

70,000

1

1



70,000

sci59_สกอ
2.2_56

สค 59-กค 60

70,000

1

1



70,000

sci59_สกอ
2.2_57

สค 59-กค 60

60,000

1

1



60,000

การสร้างชุด air track ราคาถูกสาหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ
ฟิสิกส์
การสร้างเครื่องพิมพ์สามมิติสาหรับสร้างชิ้นส่วนประกอบ
เครื่องอิลิปโซมิเตอร์พื้นฐาน

สค 59-กค 60

70,000

1

1



70,000

สค 59-กค 60

70,000

1

0.9



63,000

sci59_สกอ
2.2_58
sci59_สกอ
2.2_59
sci59_สกอ
2.2_60

70,000

1

0.2



14,000

หัวหน้า
โครงการ
ผู้ร่วมวิจัย

635/2559

การพัฒนาสเปกโทรมิเตอร์แบบราคาถูกเพื่อประยุกต์ใช้ใน
ห้องปฏิบัติการ

สค 59-กค 60

70,000

1

0.9



63,000

sci59_สกอ
2.2_61

62

อ. วัลลภา หล่อเหลี่ยม

จุลชีววิทยา

หัวหน้า
โครงการ

636/2559

การศึกษาความหลากหลายของยีสต์สะสมไขมันในสกุล
Lipomyces และ Cryptococcus

สค 59-กค 60

70,000

1

1



70,000

sci59_สกอ
2.2_62

63

อ. สุขุมาภรณ์ แสงงาม

ชีววิทยา

หัวหน้า
โครงการ

637/2559

ผลของสารอนาลอกเอคไดสเตียรอยด์ตอ่ การเติบโตของข้าว สค 59-กค 60
พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ภายใต้สภาวะเครียดจากความเค็ม

70,000

1

1



70,000

sci59_สกอ
2.2_63

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

81

ที่

ชื่อ - สกุลผู้รบั ทุน

ภาควิชา

สถานะวิจัย
(หัวหน้า/ผู้
ร่วม)

64

อ. อัครินทร์ บุญสมบัติ

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป

หัวหน้า
โครงการ

638/2559

65

อ. วนิดา ชื่นตา
ผศ. ปิยะดา จิตรตั้ง
ประเสริฐ
ผศ. แพน ทองเรือง

หัวหน้า
โครงการ
หัวหน้า
โครงการ
ผู้ร่วมวิจัย

639/2559

66

คหกรรม
ศาสตร์
เคมี

เคมี

หัวหน้า
โครงการ

641/2559

67

68

อ. สุจิตรา ศรีสังข์

เคมี

เลขที่
สัญญา

640/2559

ช่วงเวลา
ที่รับทุน

งปม.ที่ได้รบั
ทั้งหมด

การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจากสารสกัดสีย้อม
ธรรมชาติที่บูรณาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (system education)
การแปรผันทางพันธุกรรมของยีนที่เกีย่ วข้องกับภาวะไขมัน
ผิดปรกติในเลือด
การพัฒนาวิธวี ิเคราะห์ทางสีที่เฉพาะเจาะจงและรวดเร็ว
สาหรับการตรวจวัดไอออนทองแดงโดยใช้เซ็นเซอร์ชนิด
ใหม่

สค 59-กค 60

50,000

1

1



เงิน
สนับสนุน
งานวิจัย
(คิดตาม
สัดส่วน)
50,000.

สค 59-กค 60

70,000

1

0.5



35,000

สค 59-กค 60

70,000

1

0.65



45,500

70,000

1

0.35

ศึกษาสมบัติสารเชิงซ้อนกับอนุภาคซิลเวอร์นาโนด้วย
แบบจาลองทางคอมพิวเตอร์และวิธี UV-Vis
Spectroscopy
การพัฒนาขัว้ ไฟฟ้าจากการวาดด้วยดินสอสาหรับหา
ปริมาณแคดเมียมในน้า
การสังเคราะห์ท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์แบบผง

สค 59-กค 60

50,000

1

1



50,000.

sci59_สกอ
2.2_67

สค 59-กค 60

70,000

1

0.1



7,000.

สค 59-กค 60

85,000

1

1



85,000

sci59_สกอ
2.2_68
sci59_สกอ
2.2_69
sci59_สกอ
2.2_70

ชื่อโครงการวิจัย

ประเภท
ทุน

สัดส่วน
จน.ปี (ร้อย
ละ) ใน นอก

เคมี

ผู้ร่วมวิจัย

642/2559

69

ฟิสิกส์

644/2559

70

ผศ. อารียา เอี่ยมบู่

ฟิสิกส์

หัวหน้า
โครงการ
หัวหน้า
โครงการ

645/2559

ผลของอุณหภูมิในการอบอ่อนต่อลักษณะสัณฐานและการ
เปลี่ยนเฟสท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์

สค 59-กค 60

85,000

1

1



85,000

647/2559

การจัดการเรียนการสอนเรื่องสถิติในระดับมัธยมศึกษาตอน สค 59-กค 60
ปลายโดยใช้เครื่องคานวนเชิงกราฟ

52,500

1

0.3



15,750

52,500

1

0.4

21,000

52,500

1

0.3

15,750

อ. กาญจนา พานิชการ

คณิตศาสตร์

ผศ. รวีวรรณ งามสันติกุล

คณิตศาสตร์

หัวหน้า
โครงการ
ผู้ร่วมวิจัย

คณิตศาสตร์

ผู้ร่วมวิจัย

อ. สายัณห์ โสธะโร

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

82

sci59_สกอ
2.2_64

sci59_สกอ
2.2_65
sci59_สกอ
2.2_66

24,500

ผศ. นวลละออ รัตนวิมาน
วงศ์
อ. จามรี อมรโกศลพันธ์

71

เอกสารอ้างอิง

sci59_สกอ
2.2_71

ที่

ชื่อ - สกุลผู้รบั ทุน

ภาควิชา

72

ผศ. รวีวรรณ งามสันติกุล

คณิตศาสตร์

73

74

75

76

สถานะวิจัย
(หัวหน้า/ผู้
ร่วม)

อ. สายัณห์ โสธะโร

คณิตศาสตร์

หัวหน้า
โครงการ
ผู้ร่วมวิจัย

อ. กาญจนา พานิชการ

คณิตศาสตร์

ผู้ร่วมวิจัย

อ. สายัณห์ โสธะโร

คณิตศาสตร์

อ. เสริมศรี ไทยแท้

คณิตศาสตร์

หัวหน้า
โครงการ
ผู้ร่วมวิจัย

คณิตศาสตร์

ผู้ร่วมวิจัย

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์

หัวหน้า
โครงการ
ผู้ร่วมวิจัย

อ. เสริมศรี ไทยแท้

คณิตศาสตร์

ผู้ร่วมวิจัย

รศ. สุนิตย์ สุขสาราญ

เคมี

ผศ. มณีกานต์ น้าสอาด

เคมี

หัวหน้า
โครงการ
ผู้ร่วมวิจัย

อ. ประเสริฐ พัฒนา
ประทีป
รศ. ศิวาพร ลงยันต์

เคมี

ผู้ร่วมวิจัย

ชีววิทยา

หัวหน้า
โครงการ
หัวหน้า
โครงการ
หัวหน้า
โครงการ

ผศ. พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์
สิรินิกุล
ผศ. พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์
สิรินิกุล
อ. สายัณห์ โสธะโร

77

อ. สุขุมาภรณ์ แสงงาม

ชีววิทยา

78

อ. ปฏิภาณ อุทยารัตน์

ฟิสิกส์

เลขที่
สัญญา
648/2559

650/2559

651/2559

652/2559

653/2559
654/2559
655/2559

ชื่อโครงการวิจัย

การจัดการเรียนการสอนเรื่องสถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้เครื่อง
คานวนเชิงกราฟ

การจัดการเรียนการสอนความรู้พื้นฐานสาหรับแคลคูลัส
โดยใช้เครื่องคานวนเชิงกราฟ

การจัดการเรียนการสอนเรื่องแคลคูลัสในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายโดยใช้เครื่องคานวนเชิงกราฟ

โครงการวิจัยหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืช Gacinia
และเชื้อราเอ็นไฟต์

การผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีเพื่อการตรวจอิมมูโนโกลบู
ลินของปลานิล
การเพิ่มความสามารถในการทนแล้งของมะเขือเทศด้วยสา
รบราสสิโนสเตียรอยด์มิมิก
ฟิสิกส์อนุภาคฮาดรอน-ฟิสกิ ส์อนุภาคฮิกส์-ฟิสิกส์หลุมดา
และฟิสิกส์ดาราศาสตร์

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

ประเภท
ทุน

สัดส่วน
จน.ปี (ร้อย
ละ) ใน นอก

เงิน
สนับสนุน
งานวิจัย
(คิดตาม
สัดส่วน)
15,750

ช่วงเวลา
ที่รับทุน

งปม.ที่ได้รบั
ทั้งหมด

สค 59-กค 60

52,500

1

0.3

52,500

1

0.3

15,750

52,500

1

0.4

21,000

52,500

1

0.4

52,500

1

0.3

15,750

52,500

1

0.3

15,750

52,500

1

0.4

52,500

1

0.3

15,750

52,500

1

0.3

15,750

300,000

1

0.45

1

0.35

105,000

1

0.2

60,000

สค 59-กค 60

สค 59-กค 60

สค 59-กค 60









21,000

21,000

135,000

สค 59-กค 60

100,000

1

1



100,000

สค 59-กค 60

100,000

1

1



100,000

สค 59-กค 60

300,000

1

0.2



60,000

83

เอกสารอ้างอิง

sci59_สกอ
2.2_72

sci59_สกอ
2.2_73

sci59_สกอ
2.2_74

sci59_สกอ
2.2_75

sci59_สกอ
2.2_76
sci59_สกอ
2.2_77
sci59_สกอ
2.2_78

ที่

ภาควิชา

สถานะวิจัย
(หัวหน้า/ผู้
ร่วม)

ฟิสิกส์

ผู้ร่วมวิจัย

300,000

1

0.2



เงิน
สนับสนุน
งานวิจัย
(คิดตาม
สัดส่วน)
60,000

อ. เข้ม พุ่มสะอาด

ฟิสิกส์

ผู้ร่วมวิจัย

300,000

1

0.2



60,000

อ. นพมณี ศุภนาม

ฟิสิกส์

ผู้ร่วมวิจัย

300,000

1

0.2



60,000

อ. วาสุเทพ หลวงทิพย์

ฟิสิกส์

ผู้ร่วมวิจัย

300,000

1

0.2



60,000

รศ. พงษ์แก้ว อุดมสมุทร
หิรัญ
รศ. น้าฝน คูเจริญไพศาล

ฟิสิกส์

หัวหน้า
โครงการ
หัวหน้า
โครงการ

656/2559

ชื่อ - สกุลผู้รบั ทุน

ผศ. สุพจน์ มุศิริ

79
80

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป

เลขที่
สัญญา

สัดส่วน
จน.ปี (ร้อย
ละ) ใน นอก

เอกสารอ้างอิง

สค 59-กค 60

60,000

1

0.3



18,000

สค 59-กค 60

50,000

1

1



50,000

อนุกรมวิธานของเฟิร์นและพืชใกล้เคียงเฟิร์น บริเวณเขาสูง
สถานีวิจยั สิ่งแวดล้อมสะแกราช อาเภอวังน้าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา
กายวิภาคศาสตร์ของเฟิร์นและพืชใกล้เคียงเฟิร์น บริเวณ
เขาสูง สถานีวิจยั สิ่งแวดล้อมสะแกราช อาเภอวังน้าเขียว
จังหวัดนครราชสีมา
การเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้และการสื่อสารข้อมูลในยุค
เศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล

สค 59-กค 60

100,000

1

1



100,000

sci59_สกอ
2.2_81

สค 59-กค 60

100,000

1

1



100,000

sci59_สกอ
2.2_82

สค 59-กค 60

300,000

1

0.2



60,000

sci59_สกอ
2.2_83

300,000

1

0.2



60,000

ผู้ร่วมวิจัย

300,000

1

0.2



60,000

ผู้ร่วมวิจัย

300,000

1

0.2



60,000

657/2559

อ. อภิรดา สถาปัตยา
นนท์

ชีววิทยา

หัวหน้า
โครงการ

659/2559

82

อ. อนิษฐาน ศรีนวล

ชีววิทยา

หัวหน้า
โครงการ

660/2559

83

อ. จันตรี ผลประเสริฐ

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

หัวหน้า
โครงการ
ผู้ร่วมวิจัย

666/2559

ผศ. ประดิษฐ์ มิตราปิยานุ
รักษ์
ผศ. วราภรณ์ วิยานนท์

งปม.ที่ได้รบั
ทั้งหมด

การศึกษาความสามารถในการดูดซับสียอ้ มแบบไดเร็กท์
ของเถ้าบิสทูมินัส
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 2

81

ผศ. นุวีย์ วิวัฒนวัฒนา

ชื่อโครงการวิจัย

ช่วงเวลา
ที่รับทุน

ประเภท
ทุน

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

84

sci59_สกอ
2.2_79
sci59_สกอ
2.2_80

ที่

ชื่อ - สกุลผู้รบั ทุน

ผศ. ศศิวิมล สุขพัฒน์
84

รศ. ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร
รศ. ศิวาพร ลงยันต์

85

86

ภาควิชา

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
ชีววิทยา

สถานะวิจัย
(หัวหน้า/ผู้
ร่วม)

เลขที่
สัญญา

ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้า
โครงการ
ผู้ร่วมวิจัย

667/2559

668/2559

เคมี

หัวหน้า
โครงการ
ผู้ร่วมวิจัย

ชีววิทยา

ชื่อโครงการวิจัย

ช่วงเวลา
ที่รับทุน

รศ. อภิญญา ชัยวิสุทธาง
กูร
รศ. ธีรยุทธ ลิ่วพรเจริญ
วงศ์
ผศ. มะยูโซ๊ะ กูโน

เคมี

เคมี

ผู้ร่วมวิจัย

ผศ. วราภรณ์ วิยานนท์

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

หัวหน้า
โครงการ

157/2560

การผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีที่จาเพาะต่อรีคอมบิแนนท์
โปรตีนของ nervous necrosis virus (NNV) เพื่อการ
วินิจฉัยโรคติดเชื้อ NNV ในปลากะรัง

สค 59-กค 60

การออกแบบสารประกอบสังเคราะห์และสารประกอบจาก
ธรรมชาติในการศึกษาปฏิกิริยากับสารชีวโมเลกุล

สค 59-กค 60

300,000

1

0.2



เงิน
สนับสนุน
งานวิจัย
(คิดตาม
สัดส่วน)
60,000

100,000

1

0.7



70,000

100,000

1

0.3



30,000

300,000

1

0.4



120,000

300,000

1

0.3



90,000

300,000

1

0.3



90,000

งปม.ที่ได้รบั
ทั้งหมด

ประเภท
ทุน

สัดส่วน
จน.ปี (ร้อย
ละ) ใน นอก

เอกสารอ้างอิง

sci59_สกอ
2.2_84
sci59_สกอ
2.2_85

การศึกษาเทคโนโลยีผสานวัตถุเสมือนกับโลกแห่งความจริง
เพื่อการออกแบบภายในโดยใช้การติดตามแบบใช้วัตถุ
สัญลักษณ์และแบบไม่ใช้วัตถุสัญลักษณ์
ขอบเขตการประมาณค่าแบบไม่สม่าเสมอสาหรับการ
ทดสอบความเป็นอิสระของข้อมูลหลายมิติ

มี.ค60-ก.พ61

70,000

1

1



70,000

sci59_สกอ
2.2_86

มี.ค60-ก.พ61

70,000

1

1



70,000

sci59_สกอ
2.2_87

87

อ. ณหทัย ฤกษ์ฤทัยรัตน์

คณิตศาสตร์

หัวหน้า
โครงการ

158/2560

88

อ. ปัญญวัฒน์ หาอาษา

คณิตศาสตร์

หัวหน้า
โครงการ

159/2560

การศึกษาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์อินทิโกรของ
ฟังก์ชั่นบัลจ์โดยการใช้การแปลงเอลซากิ

มี.ค60-ก.พ61

70,000

1

1



70,000

sci59_สกอ
2.2_88

89

ผศ. ประดิษฐ์ มิตราปิยานุ
รักษ์

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

หัวหน้า
โครงการ

160/2560

มี.ค60-ก.พ61

70,000

1

1



70,000

sci59_สกอ
2.2_89

90

ผศ. ศศิวิมล สุขพัฒน์

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

หัวหน้า
โครงการ

161/2560

การปรับปรุงอัลกอริทึมการรู้จาวัตถุจาเพาะ (An
improvement of specific object recognition
algorithm)
การพัฒนาระบบเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติโดยใช้เซ็นเซอร์พีไอ
อาร์บนอาดุยโน่

มี.ค60-ก.พ61

70,000

1

1



70,000

sci59_สกอ
2.2_90

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

85

ที่

ชื่อ - สกุลผู้รบั ทุน

ภาควิชา

สถานะวิจัย
(หัวหน้า/ผู้
ร่วม)

91

อ. รสพร เจียมจริยธรรม

คหกรรม
ศาสตร์
คหกรรม
ศาสตร์

หัวหน้า
โครงการ
หัวหน้า
โครงการ

162/2560

เลขที่
สัญญา

92

ผศ. สิริมนต์ ชายเกตุ

93

ผศ. เกรียงศักดิ์ ส่งศรีโรจน์

เคมี

หัวหน้า
โครงการ

164/2560

94

รศ. พงษ์แก้ว อุดมสมุทร
หิรัญ
ผศ. สุเชาวน์ ดอนพุดซา

เคมี

ผู้ร่วมวิจัย

165/2560

เคมี

หัวหน้า
โครงการ
หัวหน้า
โครงการ
หัวหน้า
โครงการ
ผู้ร่วมวิจัย

166/2560

95
96

อ. ธนิต ศิริบุญ

97

อ. สุขุมาภรณ์ กระจ่าง
สังข์
อ. วัลลภา หล่อเหลี่ยม

จุลชีววิทยา

อ. ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรม
วานิช
ผศ. ขจีนาฏ โพธิเวชกุล

ชีววิทยา
จุลชีววิทยา

อ. อนัญญา ไตรบารุงสุข

จุลชีววิทยา

อ. สุฑามาศ นิยมพานิช

ชีววิทยา

98
99

100

ชีววิทยา

จุลชีววิทยา

หัวหน้า
โครงการ
หัวหน้า
โครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้า
โครงการ

163/2560

167/2560
168/2560

169/2560
170/2560

171/2560

ช่วงเวลา
ที่รับทุน

งปม.ที่ได้รบั
ทั้งหมด

มี.ค60-ก.พ61

70,000

1

1



เงิน
สนับสนุน
งานวิจัย
(คิดตาม
สัดส่วน)
70,000

มี.ค60-ก.พ61

50,000

1

1



50,000

การสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส-ไฮโดรเจลจากชาน มี.ค60-ก.พ61
อ้อยด้วยกระบวนการให้ความร้อนจากคลื่นไมโครเวฟ
สาหรับดูดซับโลหะหนัก
การเตรียมตัวนายวดยิ่ง Y134 ด้วยวิธี Chemical
มี.ค60-ก.พ61
Solution Deposition
การผลิตไซรัปและวิเคราะห์คุณภาพของไซรัปจากผลไม้ไทย พ.ค60-เม.ย
61
ซิสเทแมติกส์ของหอยนักล่าวงศ์ Streptaxidae ในจังหวัด มี.ค60-ก.พ61
ราชบุรี
การศึกษาความหลากหลายของแอคติโนมัยซีทจากทะเล
มี.ค60-ก.พ61
และความสามารถในการผลิตเอนไซม์

70,000

1

1



70,000

sci59_สกอ
2.2_93

70,000

1

0.07



4,900

69,000

1

1



69,000

70,000

1

1



70,000

70,000

1

0.7



49,000

sci59_สกอ
2.2_94
sci59_สกอ
2.2_95
sci59_สกอ
2.2_96
sci59_สกอ
2.2_97

70,000

1

0.3



21,000

มี.ค60-ก.พ61

70,000

1

1



70,000

มี.ค60-ก.พ61

70,000

1

0.4



28,000

70,000

1

0.4



28,000

70,000

1

1



70,000

ชื่อโครงการวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวชนิดทอดจากแป้งเมล็ด
ขนุน
การสารวจอาหารที่ประชาชนเลือกในการตักบาตร
พระภิกษุสงฆ์ในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ความหลากหลายของชนิดนกในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ
การบาบัดโลหะหนักในน้าเสียโดยเชื้อราจากคลองแสนแสบ

ความหลากหลายทางพันธุกรรม และการจัดกลุ่มของแตง
เทศและแตงไทยพันธุ์เศรษฐกิจโดยใช้บริเวณ ITS

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

มี.ค60-ก.พ61

ประเภท
ทุน

สัดส่วน
จน.ปี (ร้อย
ละ) ใน นอก

86

เอกสารอ้างอิง

sci59_สกอ
2.2_91
sci59_สกอ
2.2_92

sci59_สกอ
2.2_98
sci59_สกอ
2.2_99
sci59_สกอ
2.2_100

ที่

ชื่อ - สกุลผู้รบั ทุน

ภาควิชา

101

อ. ก้องเกียรติ จาปาศรี

ชีววิทยา

102

อ. ภูณิศรา ลิ้มนนทกุล

ฟิสิกส์

103 รศ. พงษ์แก้ว อุดมสมุทร
หิรัญ

สถานะวิจัย
(หัวหน้า/ผู้
ร่วม)

ช่วงเวลา
ที่รับทุน

งปม.ที่ได้รบั
ทั้งหมด

ผลของความเค็มต่อการบาบัดดินปนเปือ้ นแคดเมียมด้วย
หญ้าแฝก
การสร้างพื้นผิวความไม่ชอบน้ายิ่งยวดด้วยแท่งนาโนซิงค์อ
อกไซด์และเทฟลอน
การสร้างชุดวัดแรงลอยตัวของตัวนายวดยิ่ง Y145 ที่เตรียม
ด้วยวิธีปฏิกิริยาของแข็งที่มีอนุภาคระดับนาโน

มี.ค60-ก.พ61

67,000

1

1



เงิน
สนับสนุน
งานวิจัย
(คิดตาม
สัดส่วน)
67,000

มี.ค60-ก.พ61

70,000

1

1



70,000

มี.ค60-ก.พ61

60,000

1

0.3



18,000

พ.ค60-เม.ย
61

56,000

1

1



56,000

sci59_สกอ
2.2_104

มี.ค60-ก.พ61

70,000

1

0.7



49,000

177/2560

ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการใช้บทเรียน
สาเร็จรูปที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเคมีนิวเคลียร์
ของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1
การทาสีบนโลหะทองแดงผสมด้วยวิธพี าติเนชัน เพื่อใช้ใน
งานเครื่องประดับ
แก้วโอปอลสาหรับการประยุกต์ใช้ในเครื่องประดับ

มี.ค60-ก.พ61

70,000

1

0.6



42,000

179/2560

อัญมณีลูกปัดยุคก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดสระแก้ว

มี.ค60-ก.พ61

71,000

1

0.7



49,700

180/2560

เครื่องประดับโลหะยุคก่อนประวัติศาสตร์ในจังหวัดสระแก้ว มี.ค60-ก.พ61

64,000

1

1



64,000

1,900,000

2

0.25



237,500

sci59_สกอ
2.2_105
sci59_สกอ
2.2_106
sci59_สกอ
2.2_107
sci59_สกอ
2.2_108
sci59_สกอ
2.2_109

340,500

1

0.7



238,350

เลขที่
สัญญา
172/2560

ฟิสิกส์

หัวหน้า
โครงการ
หัวหน้า
โครงการ
ผู้ร่วมวิจัย

104 รศ. น้าฝน คูเจริญไพศาล

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป

หัวหน้า
โครงการ

175/2560

105

อ. สุพิชฌา สุพรรณ
สมบูรณ์
106 ผศ. อโนชา หมั่นภักดี

วัสดุศาสตร์

176/2560

107 รศ. เสรีวัฒน์ สมินทร
ปัญญา
108 อ. สุพิชฌา สุพรรณ
สมบูรณ์
109 รศ. เสรีวัฒน์ สมินทร
ปัญญา

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป
วัสดุศาสตร์

หัวหน้า
โครงการ
หัวหน้า
โครงการ
หัวหน้า
โครงการ
หัวหน้า
โครงการ
ผู้ร่วมวิจัย

110 รศ. อัจฉริยา รังษิรุจิ

ชีววิทยา

วัสดุศาสตร์

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป

ผู้ร่วมวิจัย

173/2560
174/2560

P-1651513

ชื่อโครงการวิจัย

การศึกษาวิจยั หากระบวนการอนุรกั ษ์ไม้กลายเป็นหินทีย่ าว
ที่สุดในโลกในอุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการ)
จังหวัดตาก
การจัดจาแนกและวิวัฒนาการในระดับโมเลกุลของไลเคน

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

1 ต.ค.59–30
กย.60

ประเภท
ทุน

สัดส่วน
จน.ปี (ร้อย
ละ) ใน นอก
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เอกสารอ้างอิง

sci59_สกอ
2.2_101
sci59_สกอ
2.2_102
sci59_สกอ
2.2_103

sci59_สกอ
2.2_110

ชื่อ - สกุลผู้รบั ทุน

ภาควิชา

สถานะวิจัย
(หัวหน้า/ผู้
ร่วม)

อ. วิศรุตตา อัตถากร

ชีววิทยา

ผู้ร่วมวิจัย

112 รศ. วีณา เสียงเพราะ

เคมี

ผู้ร่วมวิจัย

113 รศ. อภิญญา ชัยวิสุทธาง
กูร
114 ผศ. เกรียงศักดิ์ ส่งศรีโรจน์

เคมี

ผู้ร่วมวิจัย

เคมี

ผู้ร่วมวิจัย

115

อ. ฐิติรัตน์ แม้นทิม

เคมี

หัวหน้า
โครงการ

116

อ. ศิริขวัญ พลประทีป

เคมี

117

อ. ศิริขวัญ พลประทีป

เคมี

หัวหน้า
โครงการ
ผู้ร่วมวิจัย

ที่

111

เลขที่
สัญญา

ชื่อโครงการวิจัย

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
RTA57800 องค์ความรู้ใหม่ทางเคมีวิเคราะห์เพื่อนวัตกรรมทางการ
05
ตรวจวัด (ผู้ร่วมโครงการจากทุนเมธีวจิ ัยอาวุโส สกว. ศ.ดร.
อรวรรณ ชัยลภากุล)
Synthesis of new protein cleaving reagents for
ligand protein interaction
RTA57800 การพัฒนาชุดตรวจวัดโลหะหนักและยากาจัดศัตรูพืชด้วย
05
โลหะเงินนาโน" ภายใต้โครงการองค์ความรู้ใหม่ทางเคมี
วิเคราะห์เพื่อนวัตกรรมทางการตรวจวัด (ผู้ร่วมโครงการ
จากทุนเมธีวิจยั อาวุโส สกว. ศ.ดร. อรวรรณ ชัยลภากุล)
TRG58801 การพัฒนาเครื่องตรวจวัดค่าการนาไฟฟ้าแบบไม่สัมผัสการ
70
ละลายและวัดค่าทางแสงร่วมกับการใช้อุปกรณ์ไอระเหย
แบบไม่ใช้เมมเบรนในระบบการไหล สาหรับหาปริมาณ
ซัลไฟด์และเอทานอลในไวน์
การระบุโปรตีนเป้าหมายของแอลฟาทู
RTA58800 ภูมิคุ้มกันของกุ้งกับกลไกลควบคุมโรค ทุนเมธีวิจัยอาวุโส
04
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั พ.ศ. 2558-2561 (ผู้
ร่วมโครงการวิจยั )

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

ประเภท
ทุน

เงิน
สัดส่วน
สนับสนุน
จน.ปี (ร้อย
งานวิจัย
ละ) ใน นอก (คิดตาม
สัดส่วน)
3
0.1
 83,333.33

ช่วงเวลา
ที่รับทุน

งปม.ที่ได้รบั
ทั้งหมด

เม.ย59 - มี.ค
62

2,500,000

กย. 57-สค.
60

3,750,000

3

0.144



180,000

sci59_สกอ
2.2_112

240,000

3

1



80,000

กย. 57-สค.
60

3,750,000

3

0.144



180,000

sci59_สกอ
2.2_113
sci59_สกอ
2.2_114

ก.ค.58-มิ.ย.
60

600000

2

1



300,000

sci59_สกอ
2.2_115

ก.ค.58-มิ.ย.
60 (2 ปี)
3 ส.ค.58-2
ส.ค. 61

600,000

2

1



300,000

7,500,000

3

0.08



200,000

sci59_สกอ
2.2_116
sci59_สกอ
2.2_117

88

เอกสารอ้างอิง

sci59_สกอ
2.2_111

ที่

ชื่อ - สกุลผู้รบั ทุน

118 ผศ. สุเชาวน์ ดอนพุดซา

ภาควิชา

สถานะวิจัย
(หัวหน้า/ผู้
ร่วม)

เคมี

ผู้ร่วมวิจัย

ฟิสิกส์
เคมี

หัวหน้า
โครงการ
ผู้ร่วมวิจัย

119

อ. ปฏิภาณ อุทยารัตน์

120

อ. ณัฐพล อภิรติกุล

121

อ. วัลลภา หล่อเหลี่ยม

จุลชีววิทยา

ผู้ร่วมวิจัย

122

อ. วัลลภา หล่อเหลี่ยม

จุลชีววิทยา

ผู้ร่วมวิจัย

123 ผศ. พิชาภัค ศรียาภัย

จุลชีววิทยา

ผู้ร่วมวิจัย

124

อ. ประภากร ตันตโยทัย

จุลชีววิทยา

ผู้ร่วมวิจัย

125

อ. สุขุมาภรณ์ กระจ่าง
สังข์

จุลชีววิทยา

ผู้ร่วมวิจัย

เลขที่
สัญญา

ชื่อโครงการวิจัย

RTA58800 ภูมิคุ้มกันของกุ้งกับกลไกลควบคุมโรค ทุนเมธีวิจัยอาวุโส
04
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั พ.ศ. 2558-2561 (ผู้
ร่วมโครงการวิจยั )
TRG 588 สมบัติของฮิกส์โบซอน หน้าต่างสู่ฟิสิกส์ใหม่
0061
GB-A
การแยกและศึกษาสมบัติของเชื้อเอนโดไฟท์ที่เจริญอยู่ใน
60022230 มันสาปะหลังและการนามาประยุกต์ใช้
1
การศึกษาและพัฒนาจุลินทรีย์ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
สุขภาพทางเดินอาหารเชิงพาณิชย์
การวิจยั และพัฒนาโคเอนไซม์คิวเทนจากจุลินทรีย์ และการ
พิสูจน์สรรพคุณเพื่อเป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์เวช
สาอางอนุภาคนาโนสาหรับความกระจ่างใสและเยาว์วยั
การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์เพื่อการตรวจหาเชื้อแคม
ไพโลแบคเตอร์ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

FDA-CO25603252-TH

การศึกษาประสิทธิภาพการทางานของเอนไซม์เซลลูเลสที่
ผลิตจากแบคทีเรียที่ทนต่อความเค็มในไอออนิคลิควิดเพื่อ
การใช้ในการกลั่นทางชีวภาพ
การผลิตเอนไซม์ย่อยสลาย PLLA โดยเชื้อ Actinomadura
keratinilytica T16-1 ด้วยการหมักแบบแห้ง

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

ช่วงเวลา
ที่รับทุน

งปม.ที่ได้รบั
ทั้งหมด

3 ส.ค.58-2
ส.ค. 61

7,500,000

3

0.08



เงิน
สนับสนุน
งานวิจัย
(คิดตาม
สัดส่วน)
200,000

ก.ค. 58 มิ.ย. 60 (2 ปี)
1 ต.ค. 59-30
ก.ย. 2560

600,000

2

1



300,000

950,000

1

0.2



190,000

ตุลาคม 2558
ถึง กันยายน
2562
ตุลาคม 2559
ถึง กันยายน
2562
28 มิถุนายน
2559 ถึง 27
มิถุนายน
2560
ม.ค.60-ธ.ค.
60

2,031,520.
00

4

0.05



25,394

sci59_สกอ
2.2_121

898,000.00

3

0.15



44,900

sci59_สกอ
2.2_122

2,808,960.
00

1

0.2



561,792

sci59_สกอ
2.2_123

250,000.00

1

0.6



150,000

sci59_สกอ
2.2_124

300,000.00

1

0.2



60,000

sci59_สกอ
2.2_125

ต.ค.59-ก.ย.
60

ประเภท
ทุน

สัดส่วน
จน.ปี (ร้อย
ละ) ใน นอก

89

เอกสารอ้างอิง

sci59_สกอ
2.2_118
sci59_สกอ
2.2_119
sci59_สกอ
2.2_120

ช่วงเวลา
ที่รับทุน

งปม.ที่ได้รบั
ทั้งหมด

ความหลากชนิด การกระจายเชิงนิเวศ คุณค่าทาง
โภชนาการและเภสัชวิทยาของเห็ดป่าเอคโตไมคอร์ไรซา
ในพืนทีศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนคร
เงินทุนสนับสนุนในการดาเนินโครงการ "การแปรรูปเห็ดป่า
เอคโตไมคอร์ไรซาชนิดบริโภคได้ที่มีคุณสมบัติลดระดับ
น้าตาลและคลอเรสเตอรอลเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทาง
การเกษตร จากมูลนิธโื ทเร เพื่อส่งเสริมวิทยาศาสตร์ แห่ง
ประเทไทย
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเห็ดป่าเอคโตไมคอร์ไรซา และการ
ระบุชนิดโดยการใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ดดิ้ง (ปีที่ 2)

22 พ.ย.5921 พ.ย.60

680,250.00

1

0.1



เงิน
สนับสนุน
งานวิจัย
(คิดตาม
สัดส่วน)
68,025

มี.ค.-60

150,000.00

1

1



150,000

sci59_สกอ
2.2_127

22 พ.ย.5921 พ.ย.60

214,000.00

1

0.3



64,200

sci59_สกอ
2.2_128

การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์สู่การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
แบบร่วมมือ

พ.ค.59-เม.ย.
60

60,000

1

0.75



45,000

sci59_สกอ
2.2_129

ผู้ร่วมวิจัย

60,000

1

0.05



3,000

ผู้ร่วมวิจัย

60,000

1

0.05



3,000

ผู้ร่วมวิจัย

60,000

1

0.05



3,000

ผู้ร่วมวิจัย

60,000

1

0.05



3,000

ที่

ชื่อ - สกุลผู้รบั ทุน

ภาควิชา

สถานะวิจัย
(หัวหน้า/ผู้
ร่วม)

126

อ. ณัฏฐิกา สุวรรณาศรัย

จุลชีววิทยา

ผู้ร่วมวิจัย

127

อ. ณัฏฐิกา สุวรรณาศรัย

จุลชีววิทยา

หัวหน้า
โครงการ

128

อ. ณัฏฐิกา สุวรรณาศรัย

จุลชีววิทยา

ผู้ร่วมวิจัย

129 ผศ. ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์

ศูนย
วิทยาศาสตร์
ศึกษา
ศูนย
วิทยาศาสตร์
ศึกษา
ศูนย
วิทยาศาสตร์
ศึกษา
ศูนย
วิทยาศาสตร์
ศึกษา

หัวหน้า
โครงการ

อ. พินิจ ขาวงษ์

ผศ. จรรยา ดาสา

อ. ณวรา สีที

อ. ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล

เลขที่
สัญญา

ชื่อโครงการวิจัย

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

ประเภท
ทุน

สัดส่วน
จน.ปี (ร้อย
ละ) ใน นอก
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เอกสารอ้างอิง

sci59_สกอ
2.2_126

ที่

ชื่อ - สกุลผู้รบั ทุน

130 ผศ. จรรยา ดาสา

ภาควิชา

ช่วงเวลา
ที่รับทุน

งปม.ที่ได้รบั
ทั้งหมด

โครงการวิจัย “การศึกษาและพัฒนาการรู้สิ่งแวดล้อมและ
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใน
ชุมชน: กรณีศึกษาปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่าในจังหวัดน่าน” ทุน
สนับสนุนการวิจยั ประจาปีงบประมาณ 2559 จาก
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ต.ค.58-ก.ย.
59

300,000

1

0.6



เงิน
สนับสนุน
งานวิจัย
(คิดตาม
สัดส่วน)
180,000

300,000

1

0.4



120,000

หัวหน้า
โครงการ

การรู้วิทยาศาสตร์และการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของคนไทย
ในศตวรรษที่ 21

พ.ย. 59-ต.ค.
60

700000

1

0.7



490,000

sci59_สกอ
2.2_131

หัวหน้า
โครงการ

ผลของการเรียนรู้แบบผสมผสานอุปกรณ์เคลื่อนที่ตามแนว
การศึกษา 4.0 ต่อปฏิสัมพันธ์ในการเรียนและทัศนคติต่อ
การเรียนรู้แบบผสมผสานอุปกรณ์เคลื่อนที่ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา

พค.59-เมย.
60

60,000

1

0.8



48,000

sci59_สกอ
2.2_132

60,000

1

0.1



7,500

60,000

1

0.1



7,500

1,000,000

1

0.2



200,000

1,000,000

1

0.2



200,000

สถานะวิจัย
(หัวหน้า/ผู้
ร่วม)

เลขที่
สัญญา

สัดส่วน
จน.ปี (ร้อย
ละ) ใน นอก

133 รศ. ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร

ศูนย
วิทยาศาสตร์
ศึกษา
ศูนย
วิทยาศาสตร์
ศึกษา
ศูนย
วิทยาศาสตร์
ศึกษา
ศูนย
วิทยาศาสตร์
ศึกษา
ศูนย
วิทยาศาสตร์
ศึกษา
ศูนย
วิทยาศาสตร์
ศึกษา
ชีววิทยา

รศ. ศิวาพร ลงยันต์

ชีววิทยา

หัวหน้า
โครงการ
ผู้ร่วมวิจัย

ศ. ไพศาล สิทธิกรกุล

ชีววิทยา

ผู้ร่วมวิจัย

1,000,000

1

0.1



100,000

อ. ฐาปนา ชลธนานารถ

ชีววิทยา

ผู้ร่วมวิจัย

1,000,000

1

0.2



200,000

อ. ณวรา สีที

131

อ. ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล

132

อ. พินิจ ขาวงษ์

ผศ. ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์

อ. ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล

หัวหน้า
โครงการ

ชื่อโครงการวิจัย

ประเภท
ทุน

ผู้ร่วมวิจัย

ผู้ร่วมวิจัย

ผู้ร่วมวิจัย

239/0260

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ พืช
และปรสิต

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

พค.60-เมย.
61

91

เอกสารอ้างอิง

sci59_สกอ
2.2_130

sci59_สกอ
2.2_133

ภาควิชา

สถานะวิจัย
(หัวหน้า/ผู้
ร่วม)

อ. ธนวรรณ เตชางกูร

ชีววิทยา

ผู้ร่วมวิจัย

1,000,000

1

0.1



เงิน
สนับสนุน
งานวิจัย
(คิดตาม
สัดส่วน)
100,000

อ. สุขุมาภรณ์ แสงงาม

ชีววิทยา

ผู้ร่วมวิจัย

1,000,000

1

0.2



200,000

134 ผศ. นุวีย์ วิวัฒนวัฒนา

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

หัวหน้า
โครงการ

240,000

1

0.5



120,000

ผศ. วราภรณ์ วิยานนท์

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

หัวหน้า
โครงการ
ผู้ร่วมวิจัย

240,000

1

0.5



120,000

136 รศ. สมัคร์ พิมานแพง

ฟิสิกส์

หัวหน้า
โครงการ

137

อ. ปฏิภาณ อุทยารัตน์

ฟิสิกส์

138

อ. ชิรา ลาดวนหอม

หัวหน้า
โครงการ
หัวหน้า
โครงการ

ที่

ชื่อ - สกุลผู้รบั ทุน

135 ผศ. ประดิษฐ์ มิตราปิยานุ
รักษ์

คณิตศาสตร์

เลขที่
สัญญา

TIC/CM2/
20162564/ys

RA-M20140401

MRG6080
290
FDA-CO25593043-TH

ชื่อโครงการวิจัย

คาร์ทรู : คาร์พูล โดย ทรู แอปพลิเคชัน

ช่วงเวลา
ที่รับทุน

1 พ.ย.59-31
พ.ค.60

งปม.ที่ได้รบั
ทั้งหมด

ประเภท
ทุน

สัดส่วน
จน.ปี (ร้อย
ละ) ใน นอก

เอกสารอ้างอิง

sci59_สกอ
2.2_134

Machine Vision Expert Program for HDD Slider
Production

1 เม.ย.57-31
มี.ค.60

3,323,077

3

0.3



332,307.7

sci59_สกอ
2.2_135

การสังเคราะห์สาร CsSnI3-xAx (A=F, Cl and Br) แบบ
p-type สาหรับใช้เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงแบบ
แข็ง
ความไม่เท่าเทียมของสสารและปฏิสสารในเอกภพ

กค 58-มิย 61

738,000

3

1



246,000

sci59_สกอ
2.2_136

17ก.ค.60-16
ก.ค.62
1พ.ย.59-31
ต.ค.60

600,000

2

1



300,000.

250,000

1

1



250,000

sci59_สกอ
2.2_137
sci59_สกอ
2.2_138

กราฟทีมีจานวนพรอพเพอร์คอนเน็คชันสูง

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

92

ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.3

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย

ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี
ผู้กากับตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์
ปีปฏิทิน
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย, หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์, หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา,
หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณีกานต์ น้าสอาด, อาจารย์ณหทัย ฤกษ์ฤทัยรัตน์,
อาจารย์มนตรี มณีภาค, ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ละลอกน้า,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยกร นิตยพัฒน์, อาจารย์สมศักดิ์ มณีรัตนะกูล,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มิตราปิยานุรักษ์, อาจารย์ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล,
อาจารย์สริ ิรักษ์ ศรวณียารักษ์, นางสาวนพวรรณ หงษ์ทอง, นางสาวปราณี ประสงค์

ผู้รวบรวมข้อมูล

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สาคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจาและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้น
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า
สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงาน
ทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus
หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร
หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงาน
หรื อองค์กรระดับชาติว่าจ้ างให้ ดาเนิ นการ ตาราหรือหนังสื อที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่ านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิด ดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา ดังนี้
เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค1
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
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กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
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
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลัยนาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม วิชาการระดับนานาชาติ
หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อ มูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลัย
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.60 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุม่ ที่ 2
- บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุม่ ที่ 2

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

94

ค่า
ระดับคุณภาพ
น้าหนัก
0.80 - บทความวิจัยฉบับ สมบูร ณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐาน ข้ อ มูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลัยนาเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้
ทราบเป็ น การทั่ ว ไป และแจ้ ง ให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วั น นั บ แต่ วั น ที่ อ อกประกาศ
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)
- บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลั ยนาเสนอสภามหาวิทยาลั ยอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศ
ให้ ทราบเป็ น การทั่ว ไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)
- บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ทตี่ ีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
1.00 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ ปรากฏในฐานข้ อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.
- บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่คน้ พบใหม่ และได้รับการจดทะเบียน
- ตาราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- หนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- งานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตาราที่ผ่ านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ การประเมินตาแหน่ งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นามาขอรับ
การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
- หนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ การประเมินตาแหน่ งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นามาขอรับ
การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
- งานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ การประเมินตาแหน่ งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นามาขอรับ
การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
การส่ งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full
Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
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กาหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้
ค่า
ระดับคุณภาพ
น้าหนัก
0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
online
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 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณ ภาพของ 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
(121.2/154.5)*100
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
5

ผลการดาเนินงาน
ตัวหาร
60

ผลดาเนินการ
5

ผลลัพธ์
5

คะแนนประเมินตนเอง

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
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รายการหลักฐานอ้างอิง
2.3.1 ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในงานระดับชาติ (ค่าน้าหนัก 0.20)
ลาดับ
ภาควิชา
ที่

ชื่อเจ้าของผลงาน

1

ชีววิทยา นนทกร อรุณพฤกษากุล
อัจฉริยา รังษิรุจิ
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ
สุฑามาศ นิยมพานิช

2

ชีววิทยา อาทิตยา พูนเรือง
อัจฉริยา รังษิรุจิ
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ
อรอนงค์ พริ้งศุลกะ
สุฑามาศ นิยมพานิช

3

ชีววิทยา ดวงพร สมจันทร์ตา,
มนตรี มณีภาค,
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

ชื่อบทความวิจัย
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถใน
การแก้ปัญหาของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่
ได้รับการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของ
สิ่งมีชีวิต โดยการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา สาหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
5
การศึกษาความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายที่ได้รับการเรียนตาม

ชื่อการประชุม

วัน/เดือน/ปี

สถานทีจ่ ัดงาน

เลขหน้า
สารบัญ

เอกสารอ้างอิง

การประชุมวิชาการระดับชาติครุ 28-ก.ค.-59
ศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคม
อาเซียน: ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่
21

คณะครุศาสตร์
361-370
มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ,์ ประเทศ
ไทย

SCI59_สกอ2.3.1_1

การประชุมวิชาการระดับชาติครุ 28-ก.ค.-59
ศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคม
อาเซียน: ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่
21

คณะครุศาสตร์
371-378
มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ,์ ประเทศ
ไทย

SCI59_สกอ2.3.1_2

การประชุมวิชาการระดับชาติครุ 28-ก.ค.-59
ศาสตร์ ครั้งที่ 1 การจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคม
อาเซียน: ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่
21

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ,์ ประเทศ
ไทย

SCI59_สกอ2.3.1_3
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ลาดับ
ภาควิชา
ที่

ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อบทความวิจัย

ชื่อการประชุม

วัน/เดือน/ปี

สถานทีจ่ ัดงาน

เลขหน้า
สารบัญ

เอกสารอ้างอิง

แนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง กาย
วิภาคของพืช

4

ชีววิทยา Keawvilai P,
Praphairaksit N

5

ชีววิทยา Atiratana T,
Praphairaksit N

6

ชีววิทยา โสธร อนุเชิงชัย
ฐาปนา ชลธนานารถ

Preparation of
Chitosan:Carrageenan film
for Controlled Release of
Tinospora crispa extract.
The Stem anatomy and
controlled release of
Stephania venosa (Blume)
Spren.
ค่าความชุก และลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาของพยาธิใบไม้ใน
หอยขมสกุล Filopaludina จาก
ตลาดคลองเตย จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

Proceedings of The
42ndCongress on Science
and Technology of
Thailand(STT42)
Proceedings of The
42ndCongress on Science
and Technology of
Thailand(STT42)
ASTC2016: The 4th
Academic Science and
Technology Conference
2016
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2016
November 30
– December
2
2016
November 30
– December 2

Bangkok,
Thailand

315

SCI59_สกอ2.3.1_4

Bangkok,
Thailand

324

SCI59_สกอ2.3.1_5

๓๑ พฤษภาคม
๒๕๕๙

โรงแรมเซ็นทรา
ศูนย์ราชการและ
คอนเวนชันเซ็น
เตอร์
กรุงเทพมหานคร

92

SCI59_สกอ2.3.1_6

99

ลาดับ
ภาควิชา
ที่

ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อบทความวิจัย

การติดตัวอ่อนพยาธิใบไม้ระยะ
เซอร์คาเรียรูปแบบ
Parapleurophocercous ใน
หอยน้าจืดวงศ์ Thiaridae จาก
จังหวัดนครนายก โดยใช้ลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยา และวิธีการทาง
อณูชีววิทยา
ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ
การวิเคราะห์อะซิซัลเฟมภัทราพร สิงห์ภิรมย์
โพแทสเซียมและแอสพาร์แทม
แบบพร้อมกันในเครื่องดื่ม
น้าอัดลมโดยใช้เทคนิคโฟลอินเจค
ชันโครมาโทกราฟี.
สุจิตรา ศรีสังข์จักรกริช คัญ การศึกษาสภาวะที่เหมาะสม
ทัพ
สาหรับกระบวนการยิ่ยแบบเปียก
ของอนุภาคเงินนนโนที่มีต่อข้าว
หอมมะลิ 105 และข้าวเหนียว กข
6

ชื่อการประชุม

วัน/เดือน/ปี

สถานทีจ่ ัดงาน
โรงแรมเซ็นทรา
ศูนย์ราชการและ
คอนเวนชันเซ็น
เตอร์
กรุงเทพมหานคร

7

ชีววิทยา เชิดชาย ฉิมบุรุษ,
นภสั เวชชศาสตร์ และ
ฐาปนา ชลธนานารถ

ASTC2016: The 4th
Academic Science and
Technology Conference
2016

๓๑ พฤษภาคม
๒๕๕๙

8

เคมี

รายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 9

9

เคมี

นเรศวรวิจยั ครั้งที1่ 2 วิจัย
และนวัฒกรรมเพื่อการพัฒนา
ประเทศ
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เลขหน้า
สารบัญ

เอกสารอ้างอิง

98

SCI59_สกอ2.3.1_7

28-29
มหาวิทยาลัยศรีนค
กรกฎาคม 2559 รินทรวิโรฒ.

243-252

SCI59_สกอ2.3.1_8

21-22
มหาวิทยาลัย
กรกฎาคม 2559 นเรศวร

377-383

SCI59_สกอ2.3.1_9

100

ลาดับ
ภาควิชา
ที่
10

เคมี

11

เคมี

ชื่อเจ้าของผลงาน
ดวงใจ นาคะปรีชา.
ณัฐพงศ์ จันทร์ทิพย์มณี
วาลีด อัลอาฮามัด
ฐิตาพร สอนสะอาด
กาญจนา อุไรสินธว์
ฐิติรัตน์ แม้นทิม
นวลละออ รัตนวิมานวงศ์
ดวงใจ นาคะปรีชา.
พิชญ์นรี ไกรแก้ว
กาญจนา อุไรสินธว์
นวลละออ รัตนวิมานวงศ์
ฐิติรัตน์ แม้นทิม

ชื่อบทความวิจัย

ชื่อการประชุม

วัน/เดือน/ปี

สถานทีจ่ ัดงาน

เลขหน้า
สารบัญ

เอกสารอ้างอิง

การเพิ่มความไวในระบบวิเคราะห์ รายงานการประชุมสวนสุนันทา
แบบไหลทีม่ ีการแยกแก๊สออกจาก วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4.
ของเหลวด้วยอุปกรณ์ไอระเหย
แบบไร้เยื่อเลือกผ่าน.

26-ส.ค.-59

มหาวิทยาลัยสวน
สุนันทา.

717-724

SCI59_สกอ2.3.1_10

การประดิษฐ์ตัวตรวจวัดความเข้ม รายงานการประชุมสวนสุนันทา
แสงโดยใช้ไดโอดเปล่งแสงแบบคู่ วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4.
สาหรับการวิเคราะห์แบบไหล.
รายงานการประชุมสวนสุนันทา
วิชาการระดับชาติ

26-ส.ค.-59

มหาวิทยาลัยสวน
สุนันทา.

725-731

SCI59_สกอ2.3.1_11
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2.3.2 ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ในระดับมหาวิทยาลัย(ค่าน้าหนัก 0.40)
ลาดับ
ภาควิชา
ที่
1

คณิต
ศาสตร์

2

ฟิสิกส์

3

วิทยาการ
คอม
พิวเตอร์

ชื่อเจ้าของผลงาน
Sayaphat Suksai
Thitiworada
Nakarawong,
Teerapol Saleewong
Thitiworada
Nakarawong,
Teerapol Saleewong
Panitarn Wanakamol,
Wichuda Boonyaratgalin,
and Nopmanee
Supanam

Waraporn Viyanon
Kosasaeng, V.,
Chatchawal, S. and
Komonpetch

ชื่อบทความวิจัย
Numerical analysis for
mathematical model of
heart excitation

ชื่อการประชุม
The 3rd Innovation and
Analysis Conference &
Exhibition (IACE)

Preliminary Study on Tensile
Properties of Electrospun
Silica Fibers/Polypropylene
Composites,” Materials
Science Forum 2016; 886:
3-7.
SwingPong: Analysis and
International Conference on
Suggestion based on Motion Intelligent Information
Data from Mobile Sensors
Processing
for Table Tennis Strokes
using Decision Tree.
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วัน/เดือน/ปี

สถานทีจ่ ัดงาน

32 October –
1 November
2016

University Utara
Malaysia,
Malaysia

เลขหน้า
สารบัญ

เอกสารอ้างอิง
SCI59_สกอ2.3.2_1

SCI59_สกอ2.3.2_2

ธ.ค.-16

Wuhan, China

102

SCI59_สกอ2.3.2_3

ลาดับ
ภาควิชา
ที่
4

5

ชื่อเจ้าของผลงาน

Nuwee Wiwatwattana
Chayangkul Laphom,
Sarocha Aggaitchaya,
and Sudarat Chattanon
วิทยาการ Sasivimon Sukaphat
คอม
Nanthachaiporn, S.,
พิวเตอร์
Upphaccha, K.,
Tantipatrakul
วิทยาการ
คอม
พิวเตอร์

ชื่อบทความวิจัย

เลขหน้า
สารบัญ

วัน/เดือน/ปี

สถานทีจ่ ัดงาน

Origami Guru: An Augmented International Conference on
Reality Application to Assist Information Technology
Paper Folding

2016

Las Vegas,
Nevada, USA

SCI59_สกอ2.3.2_4

Heart Rate Measurement on
Android Platform.

2016

Chiang Mai,
Thailand

SCI59_สกอ2.3.2_5

ก.ค.-16

Vienna, Austria

SCI59_สกอ2.3.2_6

2016

Bangkok,
Thailand

SCI59_สกอ2.3.2_7

6

วิทยาการ
คอม
พิวเตอร์

Chantri Polprasert
Soravit Premanan,
Nawapas Deemark and
Tammarong Nerapusri

Development of the mobile
service robot equipped with
multiple sensors for human
detection and tracking

7

วิทยาการ
คอม
พิวเตอร์

Werayuth
Charoenruengkit
Vararuth, V. & Dasri, P.

An Interactive Decision
Support System for
Scheduling Exam Timetable
Proble

ชื่อการประชุม

The International
Conference on Electrical
Engineering/Eletronics,
Computer,
Telecommunications and
Information Technology
International Science and
Technology Conference
(ISTEC 2016)
AU-IGRC2016, AUInternational Graduate
Research Conference
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103

เอกสารอ้างอิง

ลาดับ
ภาควิชา
ที่

เลขหน้า
สารบัญ

ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อบทความวิจัย

ชื่อการประชุม

วัน/เดือน/ปี

สถานทีจ่ ัดงาน

เอกสารอ้างอิง

Development of glassceramics from soda lime
silica glass waste by sintering
method for opal imitation

International Conference on
Science and Technology of
Emerging Materials
(STEMa2016)

July 27-29,
2016.

Holiday Inn,
Pattaya,
Thailand

SCI59_สกอ2.3.2_8

8

วิทยา
ศาสตร
ทั่วไป

D. Bootkula, N. Kulratb,
S. Dangtipb,c, S.
Intarasirid

9

วิทยา
ศาสตร
ทั่วไป

Bootkul, D., Bootkul, T., Development,
Intarasiri, S.
manufacturing and
characterization of a new
composite prepared from
Cyperus corymbosus rotth
and poly(Vinyl chloride)

5th International Conference
on Material Science and
Engineering Technology,
ICMSET 2016

October 2931,2016

Tokyo; Japan

SCI59_สกอ2.3.2_9

10

วิทยา
ศาสตร
ทั่วไป

K.Wongpreedee,

Competency Assessment for
Branding Programs
Development in Thailand’s
Higher Education

2nd International
Conference on Higher
Education Advances,
HEAd´16

June 21-23,
2016

València, Spain

SCI59_สกอ2.3.2_10

11

วิทยา
ศาสตร
ทั่วไป

D.Bootkul,
B.Wanthanachaisaeng

Effect of heat treatment and 5th GIT International Gems
ion implantation on
and Jewelry Conference
Zambian aquamarine

November 14- The Zign Hotel
15, 2016
Pattaya,
Chonburi,
Thailand

SCI59_สกอ2.3.2_11
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2.3.3 ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ในระดับชาติ(ค่าน้าหนัก 0.60)
ลาดับ
ที่
1

2

3

4

5

ภาควิชา

ชื่อเจ้าของผลงาน

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป

น้าฝน คูเจริญไพศาล
กนกพร พันวิไลย
ชุติมา เอกภาพไพบูลย์
นงเยาว์ เรือนบุตร
วิทยาศาสตร์ น้าฝน คูเจริญไพศาล
ทั่วไป
สิริรตั น์ ภูจ่าพล
เบญญาดา สุทธิบุตร
พลอยไพลิน นาโพธิ์ตอง
วิทยาศาสตร์ น้าฝน คูเจริญไพศาล
ทั่วไป
น้าฝน บุตรเนียร,
ณัฐติกา เจริญศิร,ิ
วริษฐา สมเจริญ
คหกรรมศาสตร์ รสพร เจียมจริยธรรม
Suriya Atiwittaporn

คหกรรมศาสตร์ รสพร เจียมจริยธรรม
พรเพ็ญ มรกตจินดา
และสุริยา อติวิทยาภรณ์

ชื่อบทความวิจัย

ชื่อวารสาร

ปีที่ตีพิมพ์

เลขหน้า
เอกสารอ้างอิง
สารบัญ
หน้าที่ 83 SCI59_สกอ2.3.3_1
- 100

การพัฒนาแบบฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานโดยใช้บริบทเรื่องสถานะ
ของสารและสารละลาย สาหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ผลการเรียนรู้ในการใช้อุปกรณ์การทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ปีที่ 8 ฉบับที่ 15
เดือนมกราคม มิถุนายน 2559

วารสารวิจัยรามคาแหง สาขามนุษญศาสตร์
และสังคม

ปีที่ 19 ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม มิถุนายน 2559

หน้าที่ 14 SCI59_สกอ2.3.3_2
- 26

การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง
สารละลายกรด - เบส โดยเน้นกระบวนการคิด
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกาปีที่ 1

วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ปีที่ 8 ฉบับที่ 16
เดือนกรกฏาคม ธันวาคม 2559

หน้าที่ 83 SCI59_สกอ2.3.3_3
- 100

Interaction of moisture content and fat Food and Applied Bioscience Journal
content on puffing pro[erties of
expanded - product from native rice
starch
การพัฒนาเส้นเกี๊ยมอี๋อบแห้งจากแป้งข้าวเหนียว ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์.
ดาเสริมเส้นใยอาหารจากอินูลิน
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ปีที่ 4 ฉบับที่ 3
เดือนกันยายน 2559

2559;16(2)56-70

105

หน้าที่
116 125

SCI59_สกอ2.3.3_4

SCI59_สกอ2.3.3_5

ลาดับ
ที่
6

7

ภาควิชา

ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อบทความวิจัย

ชีววิทยา

นาตยา ยงกสิการณ์
เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ และ
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ
น้าฝน คูเจริญไพศาล

ผลการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคเหี่ยว
ในพริกชี้ฟ้าด้วยสารสกัดน้าจากใบพืชวงศ์
Apocynaceae
วารสารวิจัยรามคาแหง (มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์)

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป

ชื่อวารสาร

ปีที่ตีพิมพ์

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ (TCI ฐาน 2)

2559

วารสารวิจัยรามคาแหง (มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์)

2559
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106

เลขหน้า
เอกสารอ้างอิง
สารบัญ
117 -128 SCI59_สกอ2.3.3_6

14-26

SCI59_สกอ2.3.3_7

2.3.4 ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ(ค่าน้าหนัก 0.80)
ลาดับ
ที่
1

ภาควิชา
ฟิสิกส์

ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อบทความวิจัย

ชื่อวารสาร

เอกสารอ้างอิง

โชคชัย พุทธรักษา
Nott Santiketa,
Toemsak Srikhirin,
Chinnawuth
Pipatpanukul
น้าฝน คูเจริญไพศาล
ปริศนา ทีระฆัง.
นันทรัตน์ ดุเหว่า.
คณัสนันท์ นามวงษ์.

Reuse of sensor chip using UV/ozone
method for surface plasmon resonance
biosensor

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่อง วารสารวิทยาศาสตร์ มศว
สารเคมีปนเปื้อนในอาหาร สาหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น

ปีที่ 32 ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม มิถุนายน 2559

หน้าที่ 41
- 55

SCI59_สกอ2.3.4_2

การส่งเสริมการเรียนรูด้ ้วยตนเองโดยใช้บทเรียน วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โปรแกรมเรื่องอันตรายของสารเคมีเพื่อพัฒนาผล
การเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น
การศึกษาผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์เรื่องการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติโดย
ใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
วารสารเทคโนโลยีสุรนารี
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยหนังสืออ่าน

ปีที่ 18 ฉบับที่ 2
เดือนเมษายน มิถุนายน 2559

หน้าที่ 93
- 103

SCI59_สกอ2.3.4_3

ปีที่ 18 ฉบับที่ 3
เดือนกรกฏาคม กันยายน 2559

หน้าที่
125 142

SCI59_สกอ2.3.4_4

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2
เดือนธันวาคม 2559

หน้าที่ 19
- 32

SCI59_สกอ2.3.4_5

2

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป

3

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป

น้าฝน คูเจริญไพศาล

4

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป

5

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป

น้าฝน คูเจริญไพศาล
ชมพูนุช ศิยะพงษ์
อภิชญา เดชชาย
อารีวรรณ เข้มขัน
น้าฝน คูเจริญไพศาล

Engineering and Applied science
Research

เลขหน้า
สารบัญ
ปีที่ 2560 ฉบับที่ 43 หน้าที่
427 430
ปีที่ตีพิมพ์

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
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SCI59_สกอ2.3.4_1

ลาดับ
ที่

ภาควิชา

ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อบทความวิจัย

ชื่อวารสาร

ปีที่ตีพิมพ์

เลขหน้า
สารบัญ

เอกสารอ้างอิง

เพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องสารเคมีปนเปื้อนใน
อาหาร
6

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป

น้าฝน คูเจริญไพศาล

7

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป

น้าฝน คูเจริญไพศาล

8

ศูนย์วิทยา
ศาสตรศึกษา

9

ศูนย์วิทยา
ศาสตรศึกษา

ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล
ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์,
ณสรรค์ ผลโภค
ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล
ณสรรค์ ผลโภค,
กมลวรรณ กันยา
ประสิทธิ,์
ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์,
จรรยา ดาสา

ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรูเ้ รือ่ งมลพิษโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานสาหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ รื่องประโยชน์และ
โทษของสารเคมีทมี่ ีต่อความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2
การส่งเสริมความเข้าใจแนวคิดทางฟิสิกส์ : การ
พัฒนาวิชาชีพสาหรับครูวิทยาศาสตร์ในจังหวัด
สระแก้ว
ความคิดเห็นของครูวิทยาศาสตร์ทมี่ ีต่อ
จินตนาการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในชั้นเรียน

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศรว

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

ปีที่ 18 ฉบับที่ 4
เดือนตุลาคม ธันวาคม 2559
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3
เดือนกันยายน ธันวาคม 2559

หน้าที่ 40 SCI59_สกอ2.3.4_6
- 55
หน้าที่ 47
- 61

SCI59_สกอ2.3.4_7

ปีที่ 31 ฉบับที่ 3
เดือนกันยายน ธันวาคม 2559
ปีที่ 18 ฉบับที่ 2
เดือนเมษายน มิถุนายน 2559

หน้าที่ 54
- 62

SCI59_สกอ2.3.4_8

หน้าที่ 81
- 92

SCI59_สกอ2.3.4_9
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ลาดับ
ที่
10

วัสดุศาสตร์

11

เคมี

12

เคมี

13

จุลชีววิทยา

พิชาภัค ศรียาภัย
วิชุดา พรหมคงบุญ
ทายาท ศรียาภัย

14

จุลชีววิทยา

พิชาภัค ศรียาภัย
ทายาท ศรียาภัย
สิริธร สโมสร

ภาควิชา

ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อบทความวิจัย

ชื่อวารสาร

ปีที่ตีพิมพ์

อโนชา หมั่นภักดี
อิทธิพลของเซอร์โคเมียมซิลิเกตและบิสมัสออก วารสารวิทยาศาสตร์ มศว
สุพิชฌา สุพรรณสมบูรณ์ ไซด์ที่มตี ่อสมบัติของบอโรซิลิเกตอีนาเมลสาหรับ
สุภิญญา วงษ์ศรีรักษานิ เครื่องประดับ
รันดร์ พงษ์พันธุ์ ณัฐพงศ์
พินิจค้า

ปีที่ 32 ฉบับที่ 2
เดือนธันวาคม 2559

ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ
ภูมิรตั น์ นุสุวรรณ์,
แพน ทองเรือง,
เข้ม พุ่มสะอาด,
มะยูซ๊ะ กูโน
ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ
กมลรัตน์ เลียบศิร

เลขหน้า
สารบัญ
หน้าที่ 97

เอกสารอ้างอิง
SCI59_สกอ
2.3.4_10

ตัวตรวจจับฟลูออไรด์อย่างจาเพาะเจาะจงที่ได้
จากอนุพันธ์อิมีน - ฟีนอล

วารสารวิทยาศาสตร์บรู พา

ปีที่ 21 ฉบับที่ 2
เดือนพฤษภาคม สิงหาคม 2559

หน้าที่ 72
- 85

SCI59_สกอ
2.3.4_11

เทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
สาหรับการวิเคราะห์ไทเอมีนและไรโบฟลาวิน
แบบรวดเร็วในผลิตภัณฑ์นม
สภาวะทีเ่ หมาะสมต่อการผลิตเอนไซด์พอลิ (3"ฮดรอกซีบิวทิเรต-โค-3ไฮดรอกซีวาเลอเรต) ดี
พอลิเมอเรส จาก Actinomadura sp. สายพันธุ์
TF1
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตพิลไิ ฮ
ครอกซีอัลคาโนเอต (PHAs) จาก Bacillus
cereus สายพันธุ์ PE3

วารสารวิทยาศาสตร์บรู พา

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม เมษายน 2559
ปีที่ 32 ฉบับที่ 2
เดือนกันยายน ธันวาคม 2559

หน้าที่ 26
- 36

SCI59_สกอ
2.3.4_12

หน้าที่
177 193

SCI59_สกอ
2.3.4_13

วารสารวิทยาศาสตร์ มศว

วารสารวิทยาศาสตร์บรู พา
ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 หน้าที่ 222 - 238 เดือน
กันยายน - เดือนธันวาคม 2559

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
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ลาดับ
ที่
15

16

17

ภาควิชา

ชื่อเจ้าของผลงาน

เคมี

มณีกานต์ น้าสอาด
ประเสริฐ พัฒนาประทีป
อภิชาต สุขสาราญ
ชีววิทยา
เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ
บุญรอด ชาติยานนท์
คหกรรมศาสตร์ สิริมนต์ ชายเกตุ

18

คหกรรมศาสตร์ พรรณภัทร พรมเพ็ญ
จิตต์โสภา เฉลียวศักดิ์

19

คหกรรมศาสตร์ ศิรินันท์ แก่นทอง
ขวัญหทัย อ้นฟัก
นิตยา ฆนาเกียรติ์
พรวิมล อุตรัตน์
รัชนก ปิ่นแก้ว

ชื่อบทความวิจัย

ชื่อวารสาร

Synthesis and Cytotoxicity and
Antimalarial activity of Trichothecene
Derivatives
ศัยภาพทางอัลลีโลพาทีของใบพืชวงศ์
Acanthaceae บางชนิดในดิน

วารสารวิทยาศาสตร์ มศว

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโซเดียมจากอาหารที่
บริโภคของนิสติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
ชุดป้องกันอันตรายจากสารเคมี

วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้

การย้อมผ้าพอลิเอสเตอร์ด้วยขมิ้นชันโดยใช้
เครื่องย้อมอินฟราเรด

วารสารวิทยาศาสตร์บรู พา

วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้

วารสารวิทยาศาสตร์ มศว

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

เลขหน้า
สารบัญ
ปีที่ 32 ฉบับที่ 1
หน้าที่ 17
เดือนมิถุนายน 2559 - 28
ปีที่ตีพิมพ์

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
เดือนกรกฏาคม ธันวาคม 2559
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม มิถุนายน 2559
ปีที่ 32 ฉบับที่ 2
เดือนธันวาคม 2559
ปีที่ 21 ฉบับที่ 3
เดือนกันยายน ธันวาคม 2559
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หน้าที่
389 397
หน้าที่
103 114
หน้าที่
277 290
หน้าที่ 23
-37

เอกสารอ้างอิง
SCI59_สกอ
2.3.4_15
SCI59_สกอ
2.3.4_16
SCI59_สกอ
2.3.4_17
SCI59_สกอ
2.3.4_18
SCI59_สกอ
2.3.4_19

ลาดับ
ภาควิชา
ชื่อเจ้าของผลงาน
ที่
20 คหกรรมศาสตร์ รสพร เจียมจริยธรรม
ธันยบูรณ์ อรัญนารถ
ปทุม อรุณวัชรินทร์พิม
พร วงษ์สุทธิโชติจิดาภา
อาจารยะศิริสงวนศรี
เจริญเหรียญ
21
คณิตศาสตร์ กาญจนา พานิชการ
สิริภคั อนุรักษ์พุฒิ
อิทธิเทพ นวาระสุจิตร
22
จุลชีววิทยา
Sukhumaporn
Krajangsang
Srisuda
Hanphakphoom
Suchada Thophon
, Piyaporn
Waranusantigul
, Niwat
Kangwanrangsan,
Sukhumaporn
Krajangsang

ชื่อบทความวิจัย

ชื่อวารสาร

การพัฒนาแคบหมูลดน้ามันโดยการทอดด้วยเตา วารสารวิทยาศาสตร์ มศว
อบไมโครเวฟ

ปั ยที่มีความสาคัญต่อการตัดสินใจเลือกที่
้จจั
วารสารหน่วยวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ทางานของนิสิต/นักศึกษา สาขาวิชาสถิติ ชั้นปีที่ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
4
Antimicrobial Activity of Chromolaena
Modern Applied Science
odorata Extracts against Bacterial Human
Skin Infections

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

เลขหน้า
สารบัญ
ปีที่ 32 ฉบับที่ 1
หน้าที่
เดือนมิถุนายน 2559 167 177
ปีที่ตีพิมพ์

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือน หน้าที่
มกราคม - มิถุนายน 112 -123
2559
February (2016) Vol. 10,
No. 2,
DOI:
http://dx
.doi.org/
10.5539/
mas.v10
n2p159
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เอกสารอ้างอิง
SCI59_สกอ
2.3.4_20

SCI59_สกอ
2.3.4_21
SCI59_สกอ
2.3.4_22

ลาดับ
ที่
23

ภาควิชา

ชื่อเจ้าของผลงาน

จุลชีววิทยา

การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์ไล วารสารวิทยาศาสตร์ มศว
เปสจาก Bacillus safensis สายพันธุ์ PSR5631
ที่แยกได้จากดิน

24

ชีววิทยา

2559

87 - 100

SCI59_สกอ
2.3.4_24

ชีววิทยา

Leaf Epidermal Anatomy of some
Species of the Family Phyllanthaceae in
Thailand
Leaf anatomy of some medicinal plants
in mangrove forest of Eastern Thailand

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (TCI ฐาน 1)

25

สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์,
ภัทรภร พิกุลขวัญ, อร
อนงค์ พริ้งศุลกะ, ณัฎฐิ
กา สุวรรณาศรัย, วัลล
ภา หล่อเหลี่ยม, สิรริ ักษ์
ศรวณียารักษ์, วิเชียร
กิจปรีชาวนิช
จิดาภา พรหมสิงห์ อนิษ
ฐาน ศรีนวล และวิโรจน์
เกษรบัว
ฐิติญา สุธานนท์ อนิษ
ฐาน ศรีนวล และวิโรจน์
เกษรบัว

วารสารพฤกษศาสตร์ไทย (TCI ฐาน 1)

2559

307 325

SCI59_สกอ
2.3.4_25

26

ชีววิทยา

ปวีนันทร์ รังแก้ว รัก
ชนก โคโต

วารสารวิทยาศาสตร์ มศว

2559

32(2),
147-161

SCI59_สกอ
2.3.4_26

27

ชีววิทยา

Tanakitta
Sooksomwaja
Rakchanok Koto
Tanapoom Ativetin

ผลของเทคนิคการฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีและ
ไมโครเวฟต่ออาหารและอุปกรณ์สาหรับ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการย้ายเนือ้ เยื่อโดยไม่ใช้
ตู้ถ่ายเนื้อเยื่อ
Green Golf Course Standard for
Sustainable Sport Tourism

Scholar (TCI ฐาน 1)

2016

8(2),
225-237

SCI59_สกอ
2.3.4_27

ชื่อบทความวิจัย

ชื่อวารสาร
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ปีที่ตีพิมพ์

เลขหน้า
สารบัญ

ปีที่ 32, ฉบับที่ 1,
หน้า 115-129
มิถุนายน (2559)
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เอกสารอ้างอิง
SCI59_สกอ
2.3.4_23

ลาดับ
ที่
28

ภาควิชา
ชีววิทยา

ชื่อเจ้าของผลงาน
Kolasartsanee, I.

29

เคมี

Piyarat Dornbundit
Suchao Donpudsa

30

เคมี

ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต
กนกทิพย์ ยาทองไชย

31

เคมี

ชัยศรี สุขสาโรจน์
พรพิมล ประยงค์พันธ์

32

เคมี

ศุภกาญจน์ รัตนกร
งามจิต ไพรงาม

ชื่อบทความวิจัย
Patrol Area Determination using the
Prediction from Pileated Gibbon
(Hylobates pileatus) Distribution in Ta-riu
Watershed, Khao Soi Dao Wildlife
Sanctuary, Thailand
Development of STEM activities in
Chemistry on “Protein” to enhance 21st
century learning skills for senior high
school students
การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ
แก้ปัญหาด้วยชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษาเรื่อง
ปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย.
การศึกษาลักษณะวัสดุจีโอโพลิเมอร์ที่เตรียมจาก
วัสดุผสมของดินขาวเผากับเถ้าใยปาล์มและกาก
ของเสียจากกระบวนการผลิตไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์
การตรวจวัดปรอท (II) ด้วยเอโซเมทีนเอชโดย
อาศัยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมทรี

ชื่อวารสาร

ปีที่ตีพิมพ์

เลขหน้า
สารบัญ
32(2).
151-160

เอกสารอ้างอิง

วารสารวิทยาศาสตร์ มศว

2016

Silpakorn University Journal of Social
Sciences, Humanities, and Arts

2016

217-234

SCI59_สกอ
2.3.4_29

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม.

2559

107

SCI59_สกอ
2.3.4_30

วารสารวิทยาศาสตร์ มศว

2016

23-32

SCI59_สกอ
2.3.4_31

วารสารวิทยาศาสตร์ มศว

2559

57-69

SCI59_สกอ
2.3.4_32
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SCI59_สกอ
2.3.4_28

ลาดับ
ที่
33

ภาควิชา

ชื่อเจ้าของผลงาน

ฟิสิกส์

Taywin Daengprom
and Anusit
Thongnum

34

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

35

ศูนย์วิทยา
ศาสตรศึกษา

36

ศูนย์วิทยา
ศาสตรศึกษา

รุ่งระพี กรานคายี,
สาโรช เมาลานนท์, ศิริ
นุช เทียนรุ่งโรจน์นริศา
ชุตินารา, ชยางกูร จันทร
วิชชัย, ทิพย์นภา ซ้าย
งาม, ภัททิรัญ ตน
ประเสริฐกุล
ชลฤทัย ทวีแสง, ธีรพงษ์
แสงประดิษฐ์, ชนินันท์
พฤกษ์ประมูล และ พินิจ
ขาวงษ์.
ชวนพิศ คณะพัฒน์, ธีร
พงษ์ แสงประดิษฐ์, มนัส
บุญประกอบ, ประสงค์
เมธีพินิตกุล

ชื่อบทความวิจัย

ชื่อวารสาร

ปีที่ตีพิมพ์

เลขหน้า
สารบัญ

เอกสารอ้างอิง

Scattering Mechanisms and Electron
Transport in the Perovskite
LaAlO3/SrTiO3 Heterostructure at Low
Temperature”
โปรแกรมตรวจจับสัญญาณบ่งบอกอาการง่วง
นอนจากลักษณะดวงตา

วารสารวิทยาศาสตร์ มศว
2016; 32: 201-214.

วารสารวิทยาศาสตร์ มศว

2559

107-124

SCI59_สกอ
2.3.4_34

ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้บนฐานเมต้า
เลเวลเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงวิทยาศาสตร์
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.

วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

2559

87-102

SCI59_สกอ
2.3.4_35

ผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตาม
วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา
แนวคิดการใช้ปัญหานาทางและการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
วิพากษ์วิจารณ์ทางสังคมและแนวคิด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมเพื่อส่งเสริม
การรู้วิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น

2559

67-79

SCI59_สกอ
2.3.4_36
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SCI59_สกอ
2.3.4_33

114

ลาดับ
ที่
37

วิทย์ทั่วไป

สุรศักดิ์ ละลอกน้า.

38

วิทย์ทั่วไป

สุรศักดิ์ ละลอกน้า

ภาควิชา

ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อวารสาร

ปีที่ตีพิมพ์

การใช้สาหร่ายเป็นตัวบ่งชี้คณ
ุ ภาพน้าในคลอง
แสนแสบ

วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้

2559

เลขหน้า
สารบัญ
14-27

ศักยภาพของไซยาโนแบคทีเรียในคลองแสนแสบ
ในการผลิตไฟโคไซยานิน

วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้

2559

377-388
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เอกสารอ้างอิง
SCI59_สกอ
2.3.4_37
SCI59_สกอ
2.3.4_38

2.3.5 ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ(ค่าน้าหนัก 1.00)
ลาดับ
ที่
1

ภาควิชา

ชื่อเจ้าของผลงาน

คณิตศาสตร์

2

คณิตศาสตร์

3

คณิตศาสตร์

4

คณิตศาสตร์

5

คณิตศาสตร์

ชิรา ลาดวนหอม
D. Johnston and P.
Zhang
ชิรา ลาดวนหอม
D. Johnston and P.
Zhang
วรานุช แขมมณี
Chira Lumduanhom,
Sriwan Muangloy,
Massiri Muanphet,
Kittisak Tipnuch,
Varanoot Khemmani
Supaporn
Saduakdee
ปัญญวัฒน์ หาอาษา
A. Janjaroon ,T.
Chaladgarn

ชื่อบทความวิจัย
On Color Frames of Stars and
Generalized Matching Numbers
On Proper-Path Colorings in Graph
Operations
ON PLANARITY OF 3-JUMP GRAPHS

Gamma -Labeling of a Cycle with One
Chord
A bulge function on volterra integral
equations of the second kind by using
the elzaki transform

ชื่อวารสาร
Journal of Combinatorial
Mathematics and Combiantorial
Computing
Journal of Combinatorial
Mathematics and Combiantorial
Computing
International Journal of Pure and
Applied Mathematics

Discrete and Computational
Geometry and Graphs, Lecture Notes
in Computer Science
The Far East Journal of Mathematical
Sciences (FJMS)
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2016

เลขหน้า
เอกสารอ้างอิง
สารบัญ
221-237 SCI59_สกอ2.3.5_1

2016

239-252 SCI59_สกอ2.3.5_2

Volume 108 No. 2
June 2016,

Pages SCI59_สกอ2.3.5_3
451-466

9943(2016)

155-166 SCI59_สกอ2.3.5_4

ปีที่ตีพิมพ์

Volume 99 No.5
January 2016

116

Pages
755 761

SCI59_สกอ2.3.5_5

ลาดับ
ภาควิชา
ชื่อเจ้าของผลงาน
ที่
6 คหกรรมศาสตร์ รสพร เจียมจริยธรรม

7

เคมี

เกรียงศักดิ์ ส่งศรีโรจน์
Siangproh W,
Chailapakul O,

8

เคมี

9

เคมี

วีณา เสียงเพราะ
Sakda Jampasaa,
Kiattisak Duangmalc,
Orawon
Chailapakuld
วีณา เสียงเพราะ
Poomrat
Rattanarata,
Akkapol SueaNgama,
Nipapan Ruechac,
Charles S. Henrye,
Monpichar Srisa-Arta,
Orawon Chailapakul

ชื่อบทความวิจัย

ชื่อวารสาร

ปีที่ตีพิมพ์

Development of ready-to-eat rice starchbased puffed products by coupling
freeze-drying and microwave
Simple and fast colorimetric detection of
inorganic arsenic selectively adsorbed
onto ferrihydrite-coated silica gel using
silver nanoplates.
Electrochemically reduced graphene
oxide-modified screen-printed carbon
electrodes for a simple and highly
sensitive electrochemical detection of
synthetic colorants in beverages
Graphene-polyaniline modified
electrochemical droplet-based
microfluidic sensor for high-throughput
determination of 4-aminophenol

International Journal of Food Science
& Technology

Volume 51, Issue
2 February 2016

เลขหน้า
เอกสารอ้างอิง
สารบัญ
Pages SCI59_สกอ2.3.5_6
444–452

Talanta.

Volume 16 No.
153 June 2016

Page SCI59_สกอ2.3.5_7
197-202

Talanta

Volume 160, 1
November 2016,

Pages SCI59_สกอ2.3.5_8
113–124

Analytica Chimica Acta

Volume 925, 21
June 2016
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Pages
51–60

SCI59_สกอ2.3.5_9

ลาดับ
ที่
10

ภาควิชา

ชื่อเจ้าของผลงาน

เคมี

วีณา เสียงเพราะ
Sudkate Chaiyoa,
Eda Mehmetib,
Kristina Žagarc,
Orawon
Chailapakula,
Kurt Kalcherb
วีณา เสียง
เพราะSudkate
Chaiyoa, Amara
Apilukb, Orawon
Chailapaku
วีณา เสียงเพราะ
Chayanee Bardphoa,
Poomrat
Rattanarata,
Orawon Chailapakul

11

เคมี

12

เคมี

Electrochemical sensors for the
simultaneous determination of zinc,
cadmium and lead using a Nafion/ionic
liquid/graphene composite modified
screen-printed carbon electrode

Analytica Chimica Acta

Volume 918, 28
April 2016

เลขหน้า
สารบัญ
Pages
26–34

High sensitivity and specificity
simultaneous determination of lead,
cadmium and copper using μPAD with
dual electrochemical and colorimetric
detection
Ultra-high performance liquid
chromatographic determination of
antioxidants in teas using inkjet-printed
graphene–polyaniline electrode

Sensors and Actuators B: Chemical

Volume 233, 5
October 2016

Pages
540–549

SCI59_สกอ
2.3.5_11

Talanta

Volume 148, 1
February 2016

Pages
673–679

SCI59_สกอ
2.3.5_12

ชื่อบทความวิจัย

ชื่อวารสาร
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เอกสารอ้างอิง
SCI59_สกอ
2.3.5_10

ลาดับ
ที่
13

ภาควิชา

ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อบทความวิจัย

เคมี

วีณา เสียงเพราะ
Suphunnee
Kajornkavinkula,
Eakkasit Punrata,
Nadnudda
Rodthongkumc,
Narong
Praphairaksita,
Orawon Chailapakul
พนารัตน์ อรุณรัตยิ ากร
Nutaratat P, Srisuk N,
Limtong S
พนารัตน์ อรุณรัตยิ ากร
Pumin Nutaratat
Nantana Srisuk
Savitree Limtong
ฐาปนา ชลธนานารถ

Graphene/polyvinylpyrrolidone/polyanili
ne nanocomposite-modified electrode
for simultaneous determination of
parabens by high performance liquid
chromatography

Talanta

Indole-3-acetic acid biosynthetic
pathways in the basidiomycetous yeast
Rhodosporidium paludigenum
Fed-batch fermentation of indole-3acetic acid production in stirred tank
fermenter by red yeast Rhodosporidium
paludigenum
Multiplex PCR assay for discrimination of
Centrocestus caninus and
Stellantchasmus falcatus
Epidemiological situation and molecular
identification of cercarial stage in

Archives of Microbiology

Volume 198, June
2016

14

เคมี

15

เคมี

16

ชีววิทยา

17

ชีววิทยา

ฐาปนา ชลธนานารถ
Sothorn
Anucherngchai,

ชื่อวารสาร

ปีที่ตีพิมพ์
Volume 148, 1
February 2016,

เลขหน้า
สารบัญ
Pages
655–660

เอกสารอ้างอิง
SCI59_สกอ
2.3.5_13

SCI59_สกอ
2.3.5_14

Biotechnology and Bioprocess
Engineering

June 2016,
Volume 21, Issue
3,

Pages
429 437
pp 414–
421

Asian Pacific Journal of Tropical
Biomedicine

Volume 7, Issue 2, Pages
February 2017, 103–106

SCI59_สกอ
2.3.5_16

Asian Pacific Journal of Tropical
Biomedicine

Volume 6, Issue 6, Pages
June 2016
539–545

SCI59_สกอ
2.3.5_17
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SCI59_สกอ
2.3.5_15

ลาดับ
ที่

ภาควิชา

18

จุลชีววิทยา

19

จุลชีววิทยา

20

จุลชีววิทยา

ชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อบทความวิจัย

ชื่อวารสาร

ปีที่ตีพิมพ์

เลขหน้า
สารบัญ

เอกสารอ้างอิง

Thanawan
Tejangkura

freshwater snails in Chao-Phraya Basin,
Central Thailand

อรอนงค์ พริ้งศุลกะ
Tantong, S.,
Pringsulaka, O.,
Weerawanich, K.,
Meeprasert, A.,
Rungrotmongkol, T.,
Sarnthima, R.,
Roytrakul, S.,
Sirikantaramas, S.
สุขุมาภรณ์ กระจ่าง
สังข์Worrathampitak,
S., Tokuyama, S.,
Kitpreechavanich, V.,
Sukkhum, S.
สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์
Srisuda
Hanphanphoom

Two novel antimicrobial defensins from
rice identified by gene coexpression
network analyses

Peptides

October 2016, 1

Volume
84,
Pages 716

SCI59_สกอ
2.3.5_18

Utilization of Non-rubber Skim Latex for
Poly(L-lactide)-degrading Enzyme
Production by Actinomadura
keratinilytica Strain T16-1

Chiang Mai Journal of Science

October (2016)

Volume
43, Issue
5, Pages
10161026
Pages
159 171

SCI59_สกอ
2.3.5_19

Antimicrobial Activity of Chromolaena
Modern Applied Science
odorata Extracts against Bacterial Human
Skin Infections
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Vol 10, No 2
January 2016
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SCI59_สกอ
2.3.5_20

ลาดับ
ที่
21

ภาควิชา

ชื่อเจ้าของผลงาน

ชีววิทยา

ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร
Phongthana
Pasookhush,
Siwaporn Longyant,
Paisarn Sithigorngul

22

ชีววิทยา

23

ชีววิทยา

Journal North American Journal of
Aquaculture

Volume 78,No 4
August 2016

เลขหน้า
สารบัญ
Pages
327-336

Aquaculture

Volume 453, 20
February 2016

Pages
163–168

SCI59_สกอ
2.3.5_22

The Bryologist

Volume119No.2:.
May 2016

Pages
123-130

SCI59_สกอ
2.3.5_23

ชื่อบทความวิจัย

Development of Duplex Loop-Mediated
Isothermal Amplification (dLAMP)
Combined with Lateral Flow Dipstick
(LFD) for the Rapid and Specific
Detection of Vibrio vulnificus and V.
parahaemolyticus
ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร Sensitivity improvement of
Pradit Wangmana,
immunochromatographic strip test for
Siwaporn Longyanta, infectious myonecrosis virus detection
Heny Budi Utarib,
Saengchan Senapinc,
d, Chalinan
Pengsuke, Paisarn
Sithigorngul
อัจฉริยา รังษิรุจิ
Diversity and phylogenetic survey of
Kansri Boonpragob, cyanobacterial lichens (Collematineae,
Pachara Mongkolsuk Ascomycota) in mangrove forests of
, Mattika Sodamuk , eastern Thailand
Kawinnat Buaruang ,
Sutheewan Binchai ,
H. Thorsten

ชื่อวารสาร
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เอกสารอ้างอิง
SCI59_สกอ
2.3.5_21

ลาดับ
ที่

ภาควิชา

ชื่อเจ้าของผลงาน

ปีที่ตีพิมพ์

เลขหน้า
สารบัญ

ชื่อบทความวิจัย

ชื่อวารสาร

เอกสารอ้างอิง

Molecular identification of poisonous
mushrooms using nuclear ITS region and
peptide toxins: a retrospective study on
fatal cases in Thailand.

The Journal of Toxicological Sciences
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Candida albicans,

Automated Machine Vision System for
Inspecting Cutting Quality of Cubic
Zirconia

IEEE Transactions on Instrumentation
and Measurement
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เอกสารอ้างอิง
SCI59_สกอ
2.3.5_68

SCI59_สกอ
2.3.5_69

2016
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. 20782087

SCI59_สกอ
2.3.5_70

ลาดับ
ภาควิชา
ที่
71 วิทยการ
คอมพิวเตอร์

72

วิทยการ
คอมพิวเตอร์

73

วัสดุศาสตร์

74

วัสดุศาสตร์

ชื่อเจ้าของผลงาน
Pradit
Mittrapiyanuruk
Phuchong
Sripolsaen, Pakorn
Kaewtrakulpong
Pradit
Mittrapiyanuruk
Pongsak
Joompolpong,
Pakorn
Kaewtrakulpong
Akarin Boonsombuti
Yongjin J. Zhou,
Nicolaas A. Buijs,
Zhiwei Zhu, Diego
Orol Gómez, Verena
Siewers, and Jens
Nielsen
Akarin Boonsombuti
Tangmanasakul, K.,
Nantapipat, J.,
Komolpis, K.,

ชื่อบทความวิจัย
A High Speed Autofocusing System for
Micro System Applications

ชื่อวารสาร

ปีที่ตีพิมพ์

เลขหน้า
สารบัญ

เอกสารอ้างอิง

JOURNAL OF ELECTRONIC SCIENCE
AND TECHNOLOGY

2016

SCI59_สกอ
2.3.5_71

Robot Vision System for Coordinate
JOURNAL OF ELECTRONIC SCIENCE
Measurement of Feature Points on Large AND TECHNOLOGY
Scale Automobile Part

2016

SCI59_สกอ
2.3.5_72

Harnessing Yeast Peroxisomes for
Biosynthesis of Fatty-Acid-Derived
Biofuels and Chemicals with Relieved
Side-Pathway Competition

Journal of the American Chemical
Society

2016

15368–
15377

SCI59_สกอ
2.3.5_73

Production of biobutanol from acidpretreated corncob using Clostridium
beijerinckii TISTR 1461: Process
optimization studies

Preparative Biochemistry &
Biotechnology

2016

141-149

SCI59_สกอ
2.3.5_74
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ลาดับ
ที่

ภาควิชา

ชื่อเจ้าของผลงาน
Luengnaruemitchai,
A., & Wongkasemjit,
S.
อ.ดร.ชนินันท์ พฤกษ์
ประมูล ผศ.ดร.ธีรพงษ์
แสงประดิษฐ์

ชื่อบทความวิจัย

Teaching Physics in English: A Continuing
Professional Development for NonNative English-Speaking Teachers in
Thailand
Lost Wax Casting Conditions with
Tourmaline In Situ

ปีที่ตีพิมพ์

เลขหน้า
สารบัญ

2016

47-59

SCI59_สกอ
2.3.5_75

Key Engineering Materials

2017

595-598

SCI59_สกอ
2.3.5_76

ชื่อวารสาร

Journal of Education and Learning

เอกสารอ้างอิง

75

ศูนย์
วิทยาศาสตร์
ศึกษา

76

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป

K.Wongpreedee,

77

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป

Bhuwadol
Wanthanachaisaeng

Geology, Gemmological Properties and
Preliminary Heat Treatment of GemQuality Zircon from the Central
Highlands of Vietnam

The Journal of Gemmology

2016

308-318

SCI59_สกอ
2.3.5_77

78

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป

Bhuwadol
Wanthanachaisaeng

Phase Transformation of Epigenetic Iron
Staining: Indication of Low-Temperature
Heat Treatment in Mozambique Ruby

The Journal of Gemmology

2016

156–161

SCI59_สกอ
2.3.5_78

79

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป

Jintakosol, T.,

Adsorption of Silver (I) from Aqueous
Solution Using

Materials Research

2016

11141121

SCI59_สกอ
2.3.5_79
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ลาดับ
ภาควิชา
ที่
80 วิทยาศาสตร์
ทั่วไป

ชื่อเจ้าของผลงาน
Jintakosol, T.,

ชื่อบทความวิจัย
Synthesis of silver nanoparticles by
sparking process
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ชื่อวารสาร

ปีที่ตีพิมพ์

Key Engineering Materials

2016
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เลขหน้า
สารบัญ
675-676

เอกสารอ้างอิง
SCI59_สกอ
2.3.5_80

องค์ประกอบที่ 3
ตัวบ่งชี้ สกอ. 3.1

การบริการวิชาการ
การบริการวิชาการแก่สังคม

ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี
ผู้กากับตัวบ่งชี้

กระบวนการ
ปีการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร, หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป, หัวหน้าภาควัสดุศาสตร์,
ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรมาศ กีรติสิน, อาจารย์สุขุมาภรณ์ แสงงาม,
อาจารย์สุพิชฌา สุพรรณสมบูรณ์, อาจารย์ณวรา สีที และนางสาเนียง วงษ์งาม

ผู้รวบรวมข้อมูล

คาอธิบายตัวบ่งชี้
การบริ ก ารวิ ช าการเป็ น ภารกิ จ หลั ก อี ก อย่ า งหนึ่ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย ดั ง นั้ น คณะควรค านึ ง ถึ ง
กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึ กษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนามาจัดทาแผน
บริการวิชาการประจาปี ทั้งการบริการวิชาการที่ทาให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะจัดทาเพื่อสร้าง
ประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมิน ความส าเร็จของการบริการวิช าการ และนามาจัดทาเป็นแผนเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนแก่นิสิตให้มีประสบการณ์จากสภาพจริง และนามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้าง
ความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. จัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และกาหนดตัว
บ่งชี้วัดความสาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และเสนอคณะกรรมการ
ประจาคณะ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานิสิต ชุมชน หรือสังคม
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า
4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และนาเสนอ
คณะกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณา
5. นาผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม
6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีจานวนอาจารย์เข้าร่วม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ประจาในคณะ
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 – 4 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
หมายเหตุ :
การนับจานวนอาจารย์ประจา ให้นับตามปีการศึกษาและนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวม
ผู้ลาศึกษาต่อ
ผลการดาเนินงาน
1. จัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกาหนดตัว
บ่งชี้วัดความสาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอคณะกรรมการประจาคณะ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) โดยมีพันธกิจหลักด้าน
บริการวิชาการคือบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่าง
ยั่งยืน (SCI59_3.1_1.1) และได้มีการจัดทาแผนบริการวิช าการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562
(SCI59_3.1_1.2) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ ของคณะวิทยาศาสตร์ และสอดรับกับ ความ
ต้องการของสังคมโดยแผนบริการวิชาการนี้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ครั้ง
ที่ 18/2557 วาระที่ 4.7 (SCI59_3.1_1.3) และได้มีการพิจารณาปรับปรุงแผนการบริการวิชาการประจาปี
2559 ผ่ า นการเห็ น ชอบในที่ ป ระชุ ม กรรมการประจ าคณะวิ ท ยาศาสตร์ ค รั้ ง ที่ 3/2559 วาระที่ 4.1.2
(SCI59_3.1_1.4) นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้ มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนคณะ
วิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2559 (SCI59_3.1_1.5) เพื่อกากับดูแลการดาเนินโครงการบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ให้ดาเนินการด้วยความเรียบร้อย
คณะกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนคณะวิทยาศาสตร์ประจาปีงบประมาณ 2560 ได้มีการประชุม
ครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณาแผนการดาเนินงานการบริการวิชาการแก่ชุมชนคณะวิทยาศาสตร์ และเตรียม
ความพร้ อ มในการจั ด โครงการการบริ ก ารวิ ช าการประจ าปี ง บประมาณ 2559 (SCI59_3.1_1.6) โดย
คณะกรรมการบริการวิชาการฯ ได้เห็นความสาคัญของการนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์เพื่อร่วม
ขับเคลื่อนและยกระดับ คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจชุมชนให้ดีขึ้นจึงได้เสนอจัด
“โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัด สระแก้วอย่างยั่งยืนครั้งที่ 3” (SCI59_3.1_1.7) โดย
นาองค์ความรู้ที่มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ในด้านคณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ เคมี
ชีววิทยา ฟิสิกส์ คหกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป รวมทั้งงานวิจัยด้านคณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และ
ธรณีวิทยา มาบูรณาการในการบริการวิชาการ โดยการจัดฐานกิ จกรรมสาธิตให้ความรู้เกี่ยวกับ การประยุกต์
เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์จานวน 6 ฐาน ได้แก่ 1) คณิตศาสตร์/ปริศนาประตูดวง 2) เคมี/เห็ดถั่งเช่าสมุนไพร
มหัศจรรย์ 3) ชีววิทยา/เชื้อราน่ารักน่ารู้ 4) ฟิสิกส์/คลื่นแสงเสียง 5) วิทยาศาสตร์ทั่วไป/ธรณีหรรษาและ 6)
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คหกรรมศาสตร์/Help Health รวมทั้งมีความร่วมมือจากคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิง
นิ เวศจั ดฐานกิจ กรรมทรั พยากรชีว ภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ได้มีการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้แก่ครูในเขตพื้นที่การศึกษาเขต 7 ที่สอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้ได้รับทั้ง
เนื้อหาและทักษะในการสอนภาคปฏิบัติ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และธรณีวิทยา ซึ่งเป็น
การพัฒนาทั้งครูและนักเรียนซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลสาคัญให้มีแรงบันดาลใจ มีศักยภาพความรู้ความสามารถ
ทางวิทยาศาสตร์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดโครงการบริการวิชาการที่หลากหลาย โดยภาควิชาต่าง ๆ ได้มีการเสนอจัด
โครงการบริ การวิชาการดังปรากฏในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์
(SCI59_3.1_1.8) ดังนี้
o โครงการค่ายสู่ฝัน...วันอัจฉริยะ
o โครงการ Math Day Camp
o โครงการอบรมเบเกอรี่มศว
o โครงการฟิสิกส์สัญจรครั้งที่ 14
o โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยชิมขนม ชมดอกไม้
o โครงการปฏิบัติงานภาคสนามวิชาระบบโลกศาสตร์
o โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนภาควิชาคหกรรมศาสตร์
o โครงการบูรณาการการเรียนการสอนการศึกษาวิทยาศาสตร์กับวิจัยและบริการวิชาการ
o โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกประสบการณ์จริงแก่นิสิตเรื่องย้อมผ้าดาทาดีเพื่อพ่อ
o โครงการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน ตามแนวพระราชดาริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
(กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย)
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ โดยจัดให้ศูนย์วิทยา
ศาสตรศึกษาเป็นหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีการจัดโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สาหรับบุคลากร
ทางการศึกษาและเยาวชนเพื่ อพัฒ นาการเรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธ ยาศัย ประกอบด้วย
กิจกรรมในโครงการทั้งสิ้น 5 กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาและติดตามการใช้หลักสูตรบูรณาการ STEM2
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ STEM2
กิจกรรมที่ 3 การจัดการเรียนรู้โดยใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
กิจกรรมที่ 4 แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
กิจกรรมที่ 5 ติดตามประเมินผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 (SCI_3.1_1.9)
ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษายังได้จัดการบริการวิชาการแบบจัดเก็บเงินรายได้ จานวน 4 โครงการ คือ
1. โครงการพัฒนาหลักสูตร STEM2 เรื่องพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น โดยความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (SCI_3.1_1.10)
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2. โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสตีมศึกษา (STEAM
Education) (SCI_3.1_1.11)
3. โครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา ด้านดนตรีและศิลปะ (TSA Youth Camp) โดยความร่วมมือกับ สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (SCI_3.1_1.12)
4. โครงการบูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับการจัดการเรียนรู้สาหรับสะเต็มศึกษา
(Technology Integrated Learning for STEM Education) โดยความร่วมมือกับ บริษัท Iverson Training
Center Co., Ltd. (SCI_3.1_1.13)
2. โครงการบริ การวิ ชาการแก่ สังคมตามแผน มีการจัดทาแผนการใช้ ประโยชน์จากการบริ การ
วิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานิสิต ชุมชน หรือสังคม
โครงการบริการวิชาการ “โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน
ครั้งที่ 3” มีการจัดทาแผนกิจกรรมการบริการวิชาการ ทั้งหมด 3 กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมที่ 1 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์
กิจกรรมที่ 2 การจัดฐานกิจกรรมสาธิตให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ ได้แก่คณิตศาสตร์
สถิติ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป และสิ่งแวดล้อม ให้แก่นักเรียน
กิจกรรมที่ 3 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องธรณีวิทยาให้แก่ครูวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายในเขตจังหวัดสระแก้ว
จากการจัดกิจกรรมตามแผนการดาเนินงานดังกล่าว มีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์ดังนี้
1. ครูวิทยาศาสตร์ที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ นอกจากจะเป็นการพัฒนาตนเองแล้ว สามารถ
น าไปใช้ในการจั ด การเรี ย นการสอนในวิช าคณิ ตศาสตร์ เคมี ชีว วิทยา ฟิสิ กส์ และธรณีวิทยา ได้อย่า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนและเพิ่มขีดความสามารถใน
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
2. นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเพิ่มขีดความสามารถใน
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รวมทั้งมีแรงบันดาลใจในการนาวิทยาศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
3. นิสิตได้นาความรู้จากการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ มาบูรณาการกับการบริการวิชาการ โดย
นาความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนไปเผยแพร่ให้กับนักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรม จากการเข้าร่วมในการบริการ
วิชาการทาให้นิสิตได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยฝึกทางานร่วมกัน มีการ
วางแผนและแก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีมซึ่งทาให้เกิดการคิดเชิงวิพากษ์ (collaboration and critical thinking)
นิสิตได้มีการนาความรู้ไปถ่ายทอด สาธิต (information media and technology skills)
(SCI59_3.1_1.7 และ SCI59_3.1_2.1)
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นอกจากนีศ้ ูนย์วิทยาศาสตรศึกษาได้บรรจุแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการไว้ในข้อเสนอ
โครงการบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2560 (SCI_3.1_1.9) เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานิสิต และ
ชุมชน ซึ่งการใช้ประโยชน์ในการพัฒนานิสิตทาโดยการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา วษ
711 วิทยาศาสตร์ร่วมสาระหลัก (SCI59_3.1_2.2) โดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนิสิตพร้อมกับการ
จัดบริการวิชาการให้กับนักเรียนในเขตพื้นทีอ่ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้
สาหรับบุคลากรทางการศึกษาและเยาวชนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
(กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ STEM2 ครั้งที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร STEM2
ให้กับครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อาเภอแม่เจ่ม) ได้ร่วมกันออกแบบหลักสูตรและจัดกิจกรรมบูรณา
การความรู้วิทยาศาสตร์กับโครงการในพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ
รายวิชา วษ 755 สัมมนาประสบการณ์การสอนวิทยาศาสตร์ โดยนิสิตร่วมกันออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ ให้กับโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก
และโรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา จังหวัดสระแก้ว (กิจกรรมที่ 4แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ) (SCI59_3.1_2.3) ซึ่งในการบริการวิชาการทุกครั้งได้ทาการประเมินการใช้
ประโยชน์ของผู้รับบริการ ซึ่งการประเมินพบว่าผู้รับบริการสามารถนาความรู้จากการบริการของศูนย์วิทยา
ศาสตรศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ (SCI59_3.1_2.4)
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า
คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่าที่เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงาน
ภายในและภายนอกคณะฯ ได้แก่ โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน
ครั้งที่ 3 เป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูที่สอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้ได้รับทั้ง
เนื้อหาและทักษะในการสอนภาคปฏิบัติ และจัดฐานกิจกรรมสาธิตให้ความรู้แก่นักเรียน โดยผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยใด ๆ เนื่ อ งจากโครงการได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณแผ่ น ดิ น ในการด าเนิ น การ
(SCI59_3.1_1.7) ซึ่งมีผลการดาเนินการดังนี้ 1) คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการนาองค์ความรู้หลากหลายที่ได้จาก
การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ ในภาคการศึกษาที่ 2/2559 และงานวิจัย มาบูรณาการในการ
บริการวิชาการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ครูวิทยาศาสตร์และนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเชื่อมโยง
หลักการทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์กับการนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นทักษะการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 โดยฝึกให้นิสิตได้มีการทางานร่วมกัน มีการวางแผนและแก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีมซึ่งทาให้เกิด
การคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์ (collaboration and critical thinking) นิ สิ ต ได้ มี ก ารนาความรู้ ไ ปถ่ า ยทอด สาธิ ต
(information media and technology skills) 2) ท าให้ ผู้ ร่ ว มโครงการเกิ ด แรงบั น ดาลใจในการน า
วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ประโยชน์ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 3) ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
ธรณีวิทยาให้แก่ครูวิทยาศาสตร์ในเขตจังหวัดสระแก้ว มีความรู้และได้ออกภาคสนาม ทาให้ได้รับประสบการณ์
โดยตรงจากพื้นที่จริง สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน และสร้างแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นได้
นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดโครงการบริการวิชาการอื่น ๆ ที่เป็นแบบให้เปล่า ได้แก่ โครงการ
ค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 14 ณ โรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาควิชาฟิสิกส์ ซึ่งเป็นโครงการบริการทาง

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

142

วิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจของภาควิชาฟิสิกส์ที่ได้ดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นเสริมสร้าง
ศักยภาพนิสิตด้านวิชาการ โดยนิสิตเป็นผู้ดาเนินงานหลักภายใต้การกากับดูแลของอาจารย์ โดยนักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการในครั้งนี้จะมีเจตคติที่ดีต่อวิชาฟิสิกส์มากขึ้นและเป็นการเพิ่มทักษะความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ ประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ฟิสิ กส์ของนิสิตภาควิชาฟิสิกส์ทั้งหลักสูตร วท.บ. และ
กศ.บ. (SCI59_3.1_3.1)
โครงการค่ายสู่ฝันวันอัจฉริยะ โดยภาควิชาคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านสานักทอง อ.เมือง จังหวัด
ระยอง ซึง่ นิสิตได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์ในการทางานร่วมกับผู้อื่น มีกระบวนการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
เสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านจิตสานึกสาธารณะให้กับนิสิตผ่านคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ การฟัง การคิด และการปฏิบัติในสถานการณ์จริง ส่งเสริมให้นิสิตได้ ใช้เวลาว่างให้ เ กิด
ประโยชน์โดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อกลางและพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทางด้านการ
ส่งเสริมจิตอาสาเพื่อสังคมและการเสริมสร้างจิตสานึกสาธารณะอันจะเป็นการเสริมสร้างให้นิสิตเป็นบุคคลที่มี
จิตอาสาเพื่อสังคม (SCI59_3.1_3.2)
โครงการบู ร ณาการการเรี ย นการสอนวิ ท ยาศาสตร์ กั บ วิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการ โดยภาควิ ช า
วิทยาศาสตร์ทั่วไป กิจกรรมที่ 2 การนาเสนอสื่อนวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวทางมหาวิทยาลัยเด็ก
ประเทศไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งโครงการนี้ได้ทาการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสนใจโดยส่วน
หนึ่งคัดเลือกจากโรงเรียนที่บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทาการสอนอยู่ หรือ นักเรียนที่เคยเข้าร่วมกับ
กลุ่มบริษัทจิตอาสาวิทยาศาสตร์ ทั่วไปเพื่อสังคม ทั้งนี้รวมถึงนักเรียนในกรุงเทพมหานคร และนักเรียนใน
จังหวัดสระแก้ว (SCI59_3.1_3.3)
โครงการปฏิบัติงานภาคสนามวิชาระบบโลกศาสตร์ โดยภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ซึ่งมีการพานิสิต
ออกไปปฏิบัติงานภาคสนาม เพื่อศึกษาลักษณะธรรมชาติที่เป็นของจริงของระบบต่าง ๆ เช่น ระบบธรณี อุทก
ศาสตร์ ภูมิอากาศ และบรรยากาศ รวมทั้งชีวภาค นิสิตได้เรียนรู้และเข้าใจความเป็นไปของโลก โครงสร้างทาง
ธรณี วิ ท ยา การเปลี่ ย นแปลงบนแผ่ น เปลื อ กโลก วั ฏ จั ก รของหิ น แร่ และภั ย พิ บั ติ ท างธรณี เป็ น ต้ น
(SCI59_3.1_3.4)
โครงการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (กิจกรรม
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย) โดยเป็นการจัดกิจกรรมปลูกฝัง และเสริมสร้างความรู้ แรงบันดาลใจด้านวิทยา
ศาสตร์ให้กับนักเรียนด้อยโอกาสที่อยู่ห่างไกล (SCI59_3.1_3.5)
นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์ยังมีการบริการวิชาการโดยมีการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันกับ
มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระ
เจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยการจัดอบรมให้แก่ครูวิทยากร
และนักเรียนในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี และชีววิทยา ซึ่งเป็นการบริการแบบให้เปล่า (SCI59_3.1_3.6)
ทั้งนี้ในการบริการวิชาการที่จัดทาโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษาภายใต้การบริหารของคณะวิทยาศาสตร์
ได้มีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติและความต้องการของ
ท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมทั้งระดับโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระ
ราชูปถัมภ์ ฯ จังหวัดนครนายก โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก โรงเรียนสาธิตชุมชนการ
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เรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว แม่แจ่ม โรงเรียนประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียน
ช่องกุ่มวิทยา จังหวัดสระแก้ว โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา จังหวัดสระแก้ว สานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา
เชียงใหม่ 6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และได้รับความร่วมมื อจากส่วนงาน
ภายในของมหาวิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ภายใต้ชื่อ โครงการ “เสริมสร้างการเรียนรู้ส าหรับ
บุคลากรทางการศึกษาและเยาวชนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ” มีการจัด
กิ จ กรรมทั้ ง หมด 5 กิ จ กรรม คื อ กิ จ กรรมที่ 1การพั ฒ นาและติ ด ตามการใช้ ห ลั ก สู ต รบู ร ณาการ STEM2
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ STEM2 กิจกรรมที่ 3 การจัดการเรียนรู้โดยใช้สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน กิจกรรมที่ 4 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้และ วัฒนธรรมระหว่างประเทศ กิจกรรมที่ 5
ติดตามประเมินผลการดาเนินงานโครงการบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (SCI59_3.1_3.7)
4. ประเมินความสาเร็ จตามตั วบ่งชี้ของแผนและโครงการบริ การวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และ
นาเสนอคณะกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณา
คณะกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนคณะวิทยาศาสตร์ได้มีการประชุมสรุปและประเมินผลในการ
ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการฯ ครั้งที่ 4/2560 วาระที่ 4.1 (SCI59_3.1_4.1) เพื่อประเมินความสาเร็จ
ตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการ พบว่าจากผลการดาเนินการเป็นไปตามค่าเป้าหมายของแผนการบริการ
วิชาการ ปีงบประมาณ 2560 ที่ตั้งไว้ ดังนี้ (SCI59_3.1_4.2)
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างความร่วมมือเพื่อนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปพัฒนาชุมชน
1. จานวนหน่วยงานที่สร้างความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ในการบริการวิชาการ
≥2
5
แก่ชุมชนและสังคม
2. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือในการบริการวิชาการ
≥2
6
แก่ชุมชนและสังคม
3. จานวนโครงการ/กิจกรรมในการบริการวิชาการแก่ชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
≥2
2
ของมหาวิทยาลัย
4. จานวนโครงการ/กิจกรรมในการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน/
≥2
8
ภาคการผลิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการการจัดการเรียนการสอนและวิจัยในการบริการวิชาการให้แก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
1. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณาการผลงานวิจัยและ/หรือการเรียนการ
≥2
3
สอนกับการบริการวิชาการ
2. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่บริ การวิ ชาการแก่ ชุมชนและสั งคม เพื่อพัฒ นา
≥1
2
ก่อให้เกิดรายได้/อาชีพเสริมที่เพิ่มขึ้น/พัฒนาการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
3. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดอบรมทางวิชาการหรือการบริการด้านเครื่องมือ
≥1
2
ทางวิทยาศาสตร์
4. จานวนชิ้นงานที่มีการเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ
≥1
6
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การประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของโครงการ พบว่าจากผลการดาเนินการเป็นไปตามค่าเป้าหมาย
ดังนี้ (SCI59_3.1_4.2)
โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืนครั้งที่ 3
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ผลดาเนินการ

กิจกรรม
คน

3
344

3
467

ชิ้น
ร้อยละ
ร้อยละ

6
95
100

6
97
100

ร้อยละ

85

90

ร้อยละ

80

82

ร้อยละ

80

93

ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
1. จํานวนการจัดอบรมสัมมนา
2. จํานวนผู้เข้ารับบริการ
บุ ค คลภายนอกที เ ข้ า ร่ ว มโครงการ (ไม่ ตํ า กว่ า ร้ อ ยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย)
3. จํานวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ (ถ้ามี)
4. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ (ความพึงพอใจระดับดีและดีมาก)
5. ร้ อ ยละของจํ า นวนงานบริ ก ารวิ ช าการแล้ ว เสร็ จ ตามระยะเวลาที
กําหนด
6. ร้อยละของผู้รับบริการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์(ความพึงพอใจระดับดี
และดีมาก)

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
1. ร้อยละของผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายครูวิทยาศาสตร์ทีได้รบั การพัฒนา
ให้ มี ศั ก ยภาพในการจั ด การเรี ย นการสอนวิ ท ยาศาสตร์ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2. ร้อยละของผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายนักเรียนทีได้รับการพัฒนาให้มี
ศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และรู้รักษ์สิงแวดล้อม

โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สาหรับบุคลากรทางการศึกษาและเยาวชนเพื่อพัฒนาการ เรียนรู้ทั้งในระบบ
นอกระบบและตามอัธยาศัย
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ผลดาเนินการ

ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
1. จํานวนการจัดอบรมสัมมนา
2. จํานวนผู้เข้ารับบริการ (ไม่ตํากว่าร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย)
3. จํานวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ (ถ้ามี)
4. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ (ไม่ตาํ กว่าร้อยละ 95)
5. ร้อยละของจํานวนงานบริการวิชาการ
แล้วเสร็จตามระยะเวลาทีกําหนด (ร้อยละ 85)
6. ร้อยละของผูร้ ับบริการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
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กิจกรรม/ครั้ง
คน

9
1,465

9
1766

ชิ้น
ร้อยละ
ร้อยละ

2
95
85

2
95.3
100

ร้อยละ

85

89.4
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ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ผลดาเนินการ

ร้อยละ

ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 85

95

2. ครูสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ทีสอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษาแบบบูรณาการได้

ร้อยละ

ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 85

100

3. นักเรียนมีความรู้และเข้าใจเกียวกับท้องถินและมีทักษะ
ในศตรวรรษที 21 หลังจากการอบรมทีสูงขึ้น

คะแนนค่าเฉลียความรู้
และความเข้าใจ
เกียวกับท้องถินและมี
ทักษะในศตรวรรษที
21 ทีสูงขึ้น

คะแนนค่าเฉลีย
3.5

4.5

(ร้อยละ 85)
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
1. ครูผู้สอนมีความเข้าใจและสามารถพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาแบบบูรณาการ

ทั้งนี้ได้นาผลการประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมนาเสนอ
คณะกรรมการประจาคณะครั้งที่ 16/2560 วาระที่ 4.5.2 (SCI58_3.1_4.3) เพื่อพิจาณาให้คาแนะนาในการจัด
โครงการปีต่อไป
5. นาผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม
จากผลการประเมิน ความสาเร็ จ ของตัว บ่งชี้ของโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่ การพัฒ นาชุ มชน
จังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 รวมทั้งจากข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประเมินโครงการฯ พบว่า
มีบว่ามีผลกระทบด้านสังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม (SCI59_3.1_4.1) ดังนี้
1. ด้านสังคมและการศึกษา
เป็นการพัฒนาทั้งครู และนักเรียนซึ่งเป็นทรัพยากรที่สาคัญของชาติให้ มีศักยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ทาให้ นั กเรี ย นมีผ ลการสอบ O-NET ดีขึ้น มีความสามารถมากขึ้น พบว่าจากรายงานผลการ
เปรียบเทียบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัฒนานครกลุ่ ม สาระ
การเรี ย นรู้ วิช าวิทยาศาสตร์ ในปี ก ารศึ กษา 2559 มีค่าเฉลี่ ย เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.04 และ 8.46 ตามลาดับ
เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558
2. ด้านสิ่งแวดล้อม
การจัดโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่
3 นี้ ได้มีความร่วมมือกับคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในการจัดฐานกิจกรรมให้
ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทาให้ผู้ร่ว มโครงการมีก ารพัฒ นาศักยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และรู้รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อนาไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประเมินโครงการฯ ดังนี้
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- เวลาในการจั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารให้ แ ก่ ค รู วิ ท ยาศาสตร์ น้ อ ยไป และขอให้ มี หั ว ข้ อ ที่
หลากหลายเพื่อสามารถนาไปในการจัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
- เวลาในการจั ด ฐานกิ จ กรรมนั ก เรี ย นน้ อ ยไป ควรเพิ่ ม เติ ม แนวทางในการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนในการจัดฐานกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีแรงบันดาลใจมี
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และพัฒนาขีดความสามารถในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)
- การจัดอบรมเชิง ปฏิบัติการเรื่องธรณีวิทยาให้ แก่ครูวิทยาศาสตร์ในเขตจังหวัดสระแก้ว มี
ประโยชน์มากสามารถนาไปใช้ได้จริงในการจัดการเรียนการสอนนักเรียน และสร้างแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชน
ที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 16/2560 วาระที่ 4.5.2 (SCI59_3.1_4.2) ได้
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดบริการวิชาการในปีต่อไปดังนี้
- ควรเพิ่มเวลาในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูวิทยาศาสตร์ และให้มีหัวข้อที่หลากหลาย
เพื่ อ สามารถน าไปในการจั ด การเรี ย นการสอนทางวิ ท ยาศาสตร์ ส าขาต่ า ง ๆ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
- ควรเพิ่มเวลาและแนวทางในการทาโครงงานวิ ทยาศาสตร์ ใ ห้ แ ก่ นั กเรี ยนในการจั ด ฐาน
กิจกรรมเพื่อพัฒนานั กเรียนให้ มีแรงบันดาลใจมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และพัฒ นาขีด
ความสามารถในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
- ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านธรณีวิทยา และเพิ่มเติมเนื้อหาในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
เพื่อให้ครูนากลับไปใช้ประโยชน์ในการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สาหรับบุคลากรทางการศึกษาและเยาวชนเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ได้มีการนาข้อเสนอแนะในการกาหนดระยะเวลาให้ชัดเจนเพื่อ
จะจัดบริการวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มาพัฒนาในการให้บริการวิชาการในปีต่อไป
6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีจานวนอาจารย์เข้า
ร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ประจาในคณะ
มหาวิทยาลัยได้ให้ความสาคัญในการบริการวิชาการแก่สังคม โดยจัดเป็น พันธกิจหลักทีสําคัญ 1 ใน 5
พั น ธกิ จ ของแผนยุ ท ธศาสตร์ 15 ปี ม หาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ และในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560
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มหาวิ ท ยาลั ย ได้ อ นุ มั ติ โ ครงการบริ ก ารวิ ช าการแก่ ชุ ม ชนจ านวน 112 โครงการ งบประมาณรวมทั้ ง สิ้ น
116,308,700 บาท (หนึ่งร้อยสิบหกล้านสามแสนแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
คณะวิทยาศาสตร์ได้รับอนุมัติให้จัด โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว
อย่ างยั่ งยื น ครั้ งที่ 3 และโครงการเสริ ม สร้า งการเรียนรู้ส าหรั บบุ คลากรทางการศึ ก ษาและเยาวชนเพื่ อ
พัฒนาการเรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เป็นโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งอยู่ภายใต้
ร่มของโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการ
จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 23.95 ของอาจารย์ประจาในคณะ (SCI59_3.1_6.1)
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
5

ผลดาเนินการ
5

รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
SCI59_3.1_1.1_แผนยุทธศาสตร์
SCI59_3.1_1.2_แผนบริการวิชาการ
SCI59_3.1_1.3_รายงานการประชุม
SCI59_3.1_1.4_รายงานการประชุม
SCI59_3.1_1.5_คาสั่งแต่งตั้คณะ
กรรมการ
SCI58_3.1_1.6_รายงานการประชุม
SCI59_3.1_1.7_โครงการเปิดโลก
วิทยาศาสตร์
SCI59_3.1_1.8_แผนปฏิบัติการ
SCI_3.1_1.9_ โครงการเสริมสร้างการ
เรียนรู้

ผลการประเมินของคณะกรรมการ

บรรลุเป้าหมาย


รายการเอกสารหลักฐาน
แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562
แผนบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 – 2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่
18/2557 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 วาระที่ 4.7
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่
3/2559 วันที่ 27 มกราคม 2559 วาระที่ 4.1.2
คาสั่งที่ 188/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชน
คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนครั้งที่
1/2559 วันที่ 23 สิงหาคม 2559
โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่าง
ยั่งยืน ครั้งที่ 3
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์
โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สําหรับบุคลากรทางการศึกษาและ
เยาวชนเพือพัฒนาการเรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบ
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รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
SCI_3.1_1.10_ โครงการพัฒนาหลักสูตร โครงการพัฒนาหลักสูตร STEM2 เรื่องพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย
STEM2
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย
SCI_3.1_1.11_ โครงการพัฒนาศักยภาพ โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสตีมศึกษา
(STEAM Education)
SCI_3.1_1.12_ โครงการบูรณาการ
โครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถ
พิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา ด้านดนตรีและศิลปะ (TSA Youth
Camp) โดยความร่วมมือกับ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
SCI_3.1_1.13_ โครงการบูรณาการ
โครงการบูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับการจัดการเรียนรู้สาหรับสะเต็ม
เทคโนโลยี
ศึกษา(Technology Integrated Learning for STEM Education)
โดยความร่วมมือกับ บริษัท Iverson Training Center Co., Ltd.
SCI59_3.1_2.1_รายงานโครงการ
รายงานโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัด
สระแก้วอย่างยั่งยืนครั้งที่ 3
SCI59_3.1_2.2_รายวิชา วษ711
รายละเอียดรายวิชา วษ711
SCI59_3.1_2.3_รายวิชา วษ 755
รายละเอียดรายวิชา วษ755
SCI59_3.1_2.4_ สรุปผลการประเมิน
สรุปผลการประเมินการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
SCI59_3.1_3.1_โครงการ
โครงการฟิสิกส์สัญจรครั้งที่ 14
SCI59_3.1_3.2_โครงการ
โครงการค่ายสู่ฝันวันอัจฉริยะ
SCI59_3.1_3.3_โครงการ
โครงการบูรณาการการเรียนการสอนการศึกษาวิทยาศาสตร์กับวิจัย
และบริการวิชาการ
SCI59_3.1_3.4_โครงการ
โครงการปฏิบัติงานภาคสนามวิชาระบบโลกศาสตร์
SCI59_3.1_3.5_โครงการ
โครงการพัฒ นาการศึกษาในโรงเรียนตามแนวพระราชดําริส มเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ (กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย)
SCI59_3.1_3.6_โครงการ
โครงการโอลิมปิกวิชาการจัดอบรมให้แก่ครูวิทยากรและนักเรียนใน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี และชีววิทยา
SCI59_3.1_3.7_สรุปกิจกรรม
สรุปรายชือกิจกรรมบริการวิชาการศูนย์ฯ ประจําปีการศึกษา 2559
SCI59_3.1_4.1_รายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนครั้งที่
4/2560 วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
SCI59_3.1_4.2_การประเมินผลสาเร็จ การประเมินผลสาเร็จของแผนและโครงการบริการวิชาการประจาปี
งบประมาณ 2560
SCI59_3.1_4.3_รายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่
16/2560 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 วาระที่ 4.5.2
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รหัสเอกสาร
SCI59_3.1_6.1_รายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการ

รายการเอกสารหลักฐาน
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชน
จังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3
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องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี
ผู้กากับตัวบ่งชี้
ผู้รวบรวมข้อมูล

กระบวนการ
ปีการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต, หัวหน้าวิชาภาคคหกรรมศาสตร์,
หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล สุขพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยกร นิตยพัฒน์,
อาจารย์พรเพ็ญ มรกตจินดา, อาจารย์ณัฏฐิกา สุวรรณาศรัย, นายธรรมนูญ เหลาคม

คาอธิบายตัวบ่งชี้
คณะต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทานุบารุงศิลปะ และวัฒนธรรม
ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของคณะอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
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
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ผลการดาเนินงาน
1. กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะวิทยาศาสตร์ได้มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต เป็นผู้รับผิดชอบในการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีหน้าที่หลักในการดาเนินการกาหนดแผนการทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะ และ
มีคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ประกอบด้วยคณาจารย์จากทุกภาควิชา บุคลากร และตัวแทนสโมสรนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์ ในการดาเนินการจัดกิจกรรม/โครงการในการทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะ (SCI59_สกอ
4.1_1.1)
2. จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
คณะวิทยาศาสตร์ ได้กาหนดแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลั ยศรีนครินทรวิโ รฒ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2560) ซึ่งมียุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการ
ทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะอย่างยั่งยืน ที่มีตัวชี้วัดความสาเร็จเป็นจานวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมการ
ทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะไม่น้อยกว่า 5 โครงการ และจานวนโครงการ/กิจกรรมบูรณาการการทานุบารุง
วัฒนธรรมและศิลปะกับการเรียนการสอน/การวิจัย/การบริการวิชาการ ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ/กิจกรรม
(SCI59_สกอ4.1_2.1)
โดยฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดทาแผนกิจกรรม/โครงการด้านทานุบารุงวัฒนธรรมและ
ศิลปะ (SCI59_สกอ4.1_2.2) และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จานวน 115,400 บาท และ พ.ศ. 2560 จานวน 116,000 บาท (SCI59_สกอ4.1_2.3)
3. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะกรรมการประจาคณะคณะวิทยาศาสตร์ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต กากับ
ติดตามกิจกรรม/โครงการด้านทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะให้มีการดาเนินงานเป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
(SCI59_สกอ4.1_3.1) และสรุ ป ผลการด าเนิ น งานรายงานต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะ คณะ
วิทยาศาสตร์ (SCI59_สกอ4.1_3.2)
4. ประเมินความสาเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้าน
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้
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ตัวบ่งชี้

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

บรรลุ/
ไม่บรรลุ

ยุทธศาสตร์ 1 ส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมและศิลปะ
1. จานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริมการ
ทานุบารุงวัฒนธรรม
และศิลปะ

>5

2. ร้อยละของความพึง
พอใจในระดับดี (3.51)
ของบุคลากรและนิสิต
ต่อโครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมการทานุบารุง
วัฒนธรรมและศิลปะ

> 70

ผลการดาเนินงาน จานวน 8 โครงการ/
กิจกรรม ดังนี้
1) โครงการปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มีการ
จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ มีผลการประเมิน 4.32
คะแนน
2) โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มีการตัก
บาตร ทาบุญ เลี้ยงพระ มีผลการประเมิน 4.17
คะแนน
3) โครงการพิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ มีพิธีไหว้ครู มี
ผลการประเมิน 4.27 คะแนน
4) โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โครงการ
ย่อยที่ 1 โครงการถวายเทียนนพรรษา มีผลการ
ประเมิน 4.80 คะแนน
5) โครงการสนับสนุนกิจกรรมชุมนุม คณะ
วิทยาศาสตร์ โครงการย่อยที่ 1 โครงการสืบสาน
ตานานเพลงไทยลูกทุ่ง ครั้งที่ 6 มีการร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง มีผลการประเมิน 4.38 คะแนน
6) โครงการรดน้าขอพรผู้ใหญ่ มีการรดน้าขอพรผู้ใหญ่
มีผลการประเมิน 4.29 คะแนน
7) โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 มีการแสดง
มุทิตาจิตต่อคณาจารย์ มีผลการประเมิน 3.96
คะแนน
8) กิจกรรมรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ ไม่
ประเมิน
ทุกโครงการมีผลการประเมินความพึงพอใจใน
ภาพรวมมากกว่า 3.51 คิดเป็นร้อยละ 100





(SCI59_สกอ4.1_4.1)
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จึงบรรลุผลสาเร็จตามแผนส่งเสริมการทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะที่กาหนดไว้ในข้อ 1 โดยมีผล
การประเมินเกี่ยวกับการทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก
ตัวบ่งชี้

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

บรรลุ/
ไม่บรรลุ
ยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการวัฒนธรรมและศิลปะกับการเรียนการสอน /วิจัย/การบริการ
วิชาการแก่สังคม
จานวนโครงการ/กิจกรรม
บูรณาการวัฒนธรรมและ
ศิลปะกับ
การเรียนการสอน/การวิจัย/
การบริการวิชาการ

>3

มีจานวน 8 โครงการ/กิจกรรมที่บูรณาการ
วัฒนธรรมและศิลปะกับการเรียนการสอน/การวิจัย/
การบริการวิชาการ
1) โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย “ชิมขนม ชม
ดอกไม้” เป็นการนาความรู้ในรายวิชา คส315
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มาใช้ในการจัด
โครงการบริการวิชาการ
2) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการฝึก
ประสบการณ์จริงแก่นิสิต เรื่อง “ย้อมผ้าดา ทาดี
เพื่อพ่อ” เป็นการนาความรู้ในรายวิชา คส334
เทคโนโลยีการย้อมสี มาใช้ในการจัดโครงการ
บริการวิชาการ
3) โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาตราสินค้าเครื่อง
ถมและเตรียมความพร้อมในการยกระดับชุมชนสู่
สากล เป็นการนาความรู้ในรายวิชา อป447
เทคโนโลยีวัสดุในงานศิลปะ และรายวิชา อป462
ประเมินคุณภาพและราคาพลอยมาใช้ในการจัด
โครงการการบริการวิชาการ
4) โครงการ Jewelry Season ครั้งที่ 23 เป็นการนา
ความรู้ในรายวิชา อป333 หล่อเครื่องประดับ
เบื้องต้น และ
อป 334 ปฏิบัติการหล่อเครื่องประดับ โดยการนา
เครื่องประดับมาจัดแสดงผลงานและให้ความรู้
เกี่ยวกับเครื่องประดับ
5) โครงการบริการวิชาการและแสดงผลงานนิสิตใน
งาน Bangkok Gems and Jewelry Fairs ครั้งที่

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559



154

ตัวบ่งชี้

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

บรรลุ/
ไม่บรรลุ

59 เป็นการนาผลิตภัณฑ์ที่นิสิตได้ออกแบบมาจัด
แสดงผลงาน
6) โครงการคณิตศาสตร์งามสง่า สานคุณค่า
วัฒนธรรมไทย
เป็นการนาความรู้ในรายวิชา คณ112 คณิตศาสตร์
2 และ คณ382 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
สาหรับครู มาใช้กับงานศิลปะ โดยให้นิสตจัดบอร์ด
นาเสนอ
7) รายวิชา คพ212 การโปรแกรมเชิงวัตถุ ได้นา
ความรู้ศิลปะและวัฒนธรรมของไทยมาใช้ในการ
ออกแบบเกมส์คอมพิวเตอร์
8) รายวิชา คม 479 เคมีสิ่งแวดล้อม ได้นาความรู้
ศิลปะและวัฒนธรรมของไทยที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม เช่น งานบุญบั้งไฟ การปล่อยโคมยี่เปง
และลอยกระทง ซึ่งมีการทิ้งขยะกระทง โคม บั้งไฟ
ทาให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมทั้งทางเสียง น้า
และอากาศรวมทั้งยังก่อให้เกิดเพลิงไหม้และส่งผล
กระทบต่อการเดินทางโดยเครื่องบิน
(SCI59_สกอ4.1_4.2)
จึงบรรลุผลสาเร็จตามแผนส่งเสริมการทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะที่กาหนดไว้ในข้อ 2
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จากการประเมิน ความสาเร็จ ตามแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามข้อ 4
จะเห็นได้ว่า คณะวิทยาศาสตร์ ดาเนินการตามแผนและบรรลุผลตามที่กาหนดไว้ อย่างไรก็ตามฝ่ายกิจการนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อปรับปรุงแผนการทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะกับการเรียนการ
สอน การวิจัย หรือการบริการวิชาการแก่สังคมให้มีค่าเป้าหมายมากขึ้น (SCI59_สกอ4.1_5.1)
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
คณะวิทยาศาสตร์มีการเผยแพร่กิจกรรม/โครงการที่จัดภายในคณะวิทยาศาสตร์ผ่านการติดประกาศที่
บอร์ ด และดิ จิ ต อลไซด์ เ นต (SCI59_สกอ4.1_6.1) อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ บ นเว็ บ ไซต์ ข องคณะ
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วิทยาศาสตร์ สังคมออนไลน์ของฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ Science News และเฟสบุ๊คสโมสรนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์ มศว (SCI59_สกอ4.1_6.2)
7. กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์ไม่ได้มีการเรียนการสอนเฉพาะในด้านศิลปะและวัฒนธรรม จึงยังไม่มีการ
กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ยอมรับในระดับชาติ
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
6 ข้อ

รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
SCI59_สกอ4.1_1.1
SCI59_สกอ4.1_2.1
SCI59_สกอ4.1_2.2
SCI59_สกอ4.1_2.3
SCI59_สกอ4.1_2.4
SCI59_สกอ4.1_3.1

ผลดาเนินการ
6 ข้อ

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
5 คะแนน

บรรลุเป้าหมาย


รายการเอกสารหลักฐาน
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต
และคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5
แผนกิจกรรม/โครงการฝ่ายกิจการนิสิต
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของฝ่ายกิจการนิสิต
เอกสารการประชุมร่วมโครงการการจัดทาแผนสร้างเครือข่ายกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
-รายงานคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่
18 มกราคม 2560

SCI59_สกอ4.1_3.2

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16/2560 เมื่อ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

SCI59_สกอ4.1_4.1

โครงการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

SCI59_สกอ4.1_4.2

โครงการที่บูรณาการการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการบริการวิชาการ หรือ
เอกสารแสดงการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
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รหัสเอกสาร
SCI59_สกอ4.1_5.1

รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 7
กรกฎาคม 2560

SCI59_สกอ4.1_6.1

รูปภาพการประชาสัมพันธ์ภายในคณะวิทยาศาสตร์

SCI59_สกอ4.1_6.2

รูปภาพการประชาสัมพันธ์บนเว็บและสังคมออนไลน์
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ
ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี
ผู้กากับตัวบ่งชี้

ผู้รวบรวมข้อมูล

กระบวนการ
ปีงบประมาณ / ปีการศึกษา
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์, รองคณบดีฝ่ายบริหาร, รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย,
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์,
คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์
นายสัญญา พาลุน, นางสาวปราณี ประสงค์, นางศุภณัฏฐ์ ภักตรา,
นางสาวจีรวรรณ ทัพสิริวรรณ, นางสาวยุภาวดี โคษา, นางชลรดา สารทสมัย,
นางสาวมณฑวรรณ ช่อชมเกษม, นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี,
นางสาวพิลาสลักษณ์ ลือเลิศ, นางวัลย์ลิกา สวัสดิ์นฤเดช, นางสาวพิมพ์ประภา บุญใช้,

คาอธิบายตัวบ่งชี้
คณะมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนั้นคณะต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาและการดาเนิน งาน
ของคณะให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบัน ตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความ
เสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้
เกณฑ์มาตรฐาน
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
และพัฒนาไปสู่กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลา เพื่อให้บรรลุผลตาม
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และเสนอผู้บริหารระดับคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ
แนวทางการประเมิน
1.1 มีการวิเคราะห์ข้อมูล SWOT ของคณะเพื่อใช้ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ โดยเชื่อมโยง
กับวิสัยทัศน์ของคณะ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
รวมทั้งกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และกาหนดตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจาคณะ
1.2 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
1.3 มีการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีครบตามพันธกิจของคณะ โดยกาหนด
ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ
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โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ
ประจาปีสู่การปฏิบัติของหน่วยงานย่อยหรือบุคลากร
1.4 มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
1.5 มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
1.6 มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจา
คณะไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
2. ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่าย
เพื่อพัฒนานิสิ ต อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ ความคุ้ มค่า
ของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
แนวทางการประเมิน
2.1 มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร โดยแสดงผลของการวิเคราะห์ ดังนี้
- สัดส่วนของค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลั กสูตรต่อหน่วย (คน) หารด้วย
ต้นทุนต่อหน่วย(คน) ในแต่ละหลักสูตร หากมีค่ามากกว่า 1 ถือว่าคุ้มค่า และ
- ผลต่างระหว่างค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรต่อหน่วย (คน) ลบด้วย
ต้นทุนต่อหน่วย (คน) ในแต่ละหลักสูตร หากมีค่ามากกว่า 0 ถือว่าคุ้มค่า
2.2 มีการวิเคราะห์ป ระสิ ทธิภ าพในการผลิ ต โดยแสดงผลการเปรียบเทียบต้นทุ นต่ อ
หน่วยในแต่ละหลักสูตร (คน) เทียบกับคู่แข่ง
2.3 มีการวิเคราะห์ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต ที่ประกอบด้วย
- ต้นทุนประสิทธิผลของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาตามกาหนด เท่ากับ ต้นทุนรวม
หารด้วยจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา โดยค่าที่คานวณได้จะต้องน้อยกว่าคู่
เทียบ
- ต้นทุนประสิทธิผลของบัณฑิตที่มีงานทา เท่ากับ ต้นทุนรวม หารด้วย จานวน
บัณฑิตที่มีงานทาในปีการศึกษานั้น โดยค่าที่คานวณได้จะต้องน้อยกว่าคู่เทียบ
2.4 มีการน าผลการวิเคราะห์ ตามเกณฑ์ข้อ 1 – 3 เสนอคณะกรรมการประจาคณะ
เพื่อพิจารณา เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะที่จะนาไปปรับปรุงการบริหารหลักสูตรให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าต่อไป
3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะ
และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
แนวทางการประเมิน
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3.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง
ที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
3.2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง อย่างน้อย 4 ประเด็นตามบริบทของคณะ ภายใต้
กรอบการวิเคราะห์ ดังเช่น
- ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์
- ด้านการเงิน
- ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- ด้านปฏิบัติการ
- ด้านบริบทอื่นๆ ของหน่วยงาน เช่น ด้านภัยพิบัติ ด้านชื่อเสียง ฯลฯ
ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อกาหนดของมหาวิทยาลัยโดยเป็นความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ อย่างน้อย 2 ประเด็น
3.3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จาก
การวิเคราะห์ในข้อ 2
3.4 มีการวิเคราะห์และระบุสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง (ปัจจัยเสี่ยง) ทั้งที่เป็น ปัจจั ย
ภายในคณะ และปั จจั ย ภายนอกหรื อ ปั จจั ย ที่ ไ ม่ ส ามารถควบคุ ม ได้ ที่ ส่ ง ผลต่ อ
การดาเนินงานตามพันธกิจของคณะ
3.5 มี ก ารจั ด ท าแผนบริห ารความเสี่ ย งที่ มี ร ะดับ ความเสี่ ย งสู ง และมี ก ารดาเนินการ
ตามแผนฯ
3.6 มีการกากับติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานแผนบริหารความเสี่ ยงตามตัวชี้ วั ด
ความเสี่ยงที่สาคัญ (Key Risk Indicators) โดยมีระดับของความเสี่ยงลดลงจากเดิม
และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
3.7 มี การน าผลการประเมิ นและข้ อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะไปใช้
ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการดาเนินงานอย่าง
ชัดเจน
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้
อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
แนวทางการประเมิน
5.1 มีการกาหนดผู้รับผิดชอบ หรือคณะทางานการจัดการความรู้ โดยมีผู้บริหารคณะร่วม
เป็นคณะทางาน
5.2 มีการจั ดทาแผนการจัดการความรู้ โดยกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของ
การจั ดการความรู้ที่สนับสนุนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ หรือสอดคล้ องกับสมรรถนะหลัก
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5.3

5.4

5.5

5.6
5.7

ของคณะอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย และกาหนด
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างสอดคล้อง
มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ และทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง
(Tacit Knowledge) และรวบรวมความรู้ จากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้
ที่กาหนดในข้อ 2 เพื่อกาหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่กาหนด
บุคลากรกลุ่มเป้ าหมายที่กาหนดนาแนวทางในการปฏิบัติงานตามข้อ 3 ไปปฏิบัติ
และผู้รับผิดชอบหรือคณะทางานมีการติดตามผลที่เกิดขึ้นและปัญหาอุปสรรคจาก
การนาไปปฏิบัติ
รวบรวมแนวทางในการปฏิบัติงานจากการจัดการความรู้ในปีการศึกษานี้หรือปีการศึกษา
ที่ผ่านมาที่นาไปใช้งานตามข้อ 4 แล้วได้ผลดี มาพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีและจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และนามาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานจริง
มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการจัดการความรู้ตามตัวบ่งชี้ของแผน และรายงาน
ผลต่อคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
นาข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะไปพัฒนาหรือปรับปรุงแผน
การจัดการความรู้ในปีต่อไป

6. การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน
แนวทางการประเมิน
6.1 มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลจุดแข็ง – จุดอ่อน
ด้านบุคลากร ความต้องการของบุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์และสมรรถนะหลักหรือวัฒนธรรมองค์กรของคณะ และครอบคลุมการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ
6.2 มีตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่สะท้อนผลผลิต
และผลลัพธ์
6.3 มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามตัวบ่งชี้
ของแผน และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
6.4 มีการนาผลการประเมินและผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจาคณะไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
7. ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่ง
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ของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ
และการประเมินคุณภาพ
แนวทางการประเมิน
7.1 มีคณะกรรมการประจาคณะและผู้บริหารสูงสุดของคณะกาหนดนโยบาย และให้
ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
7.2 มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย
1) การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ และ
2) การจัดทารายงานการประเมิน ตนเอง (SAR) เสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะ
และมหาวิ ทยาลั ยตามก าหนดเวลาที่ มหาวิ ทยาลั ย ก าหนด และรายงานข้ อ มู ล
ครบถ้วนตามที่กาหนดในระบบ CHE QA online
7.3 มีการน าผลการประเมินคุณภาพไปทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ
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 และ
พัฒนาไปสู่กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลา เพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และเสนอผู้บริหารระดับคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ
1.1 คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) (SCI59_สกอ5.1_1.1)
ซึ่งได้จัดขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ คณาจารย์
บุคลากร นิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นแผนที่ครอบคลุมตามพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์ คือ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
2. พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล
3. บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่าง
ยั่งยืน
4. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
5. ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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ทั้งนี้ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีการประเมิน
แผนยุทธศาสตร์และดาเนินการติดตามผลการดาเนินงานทุกปีงบประมาณ เพื่อประมวลผลสัมฤทธิ์ของการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น คณะวิทยาศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนินงานที่
เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ของเป้าประสงค์ตามค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ จึงมีการ
วางแผนกลยุทธ์ย่อยเพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการดาเนินงานอย่างมีทิศทางและประสิทธิภาพ เพื่อให้แผนกล
ยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์มีความสอดคล้องและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพและปัจจัยแวด
แวดล้อมทั้งภายในและภายนอก คณะวิทยาศาสตร์จึงเห็นควรจัด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนา
แผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (SCI59_สกอ
5.1_1.2) เพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขับเคลื่อนจากผลการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นการสร้างบรรยากาศการ
บริหารงานที่ก่อให้เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร และได้นาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.
2558 - 2562) ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ประชาพิจารณ์และเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะวิทยาศาสตร์ (SCI59_สกอ5.1_1.3)
คณะวิทยาศาสตร์ได้ถ่ายทอด เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะวิทยาศาสตร์
ฉบับปี พ.ศ. 2558 - 2562 (ฉบับปรับปรุง) ลงสู่ระดับภาควิชาและหน่วยงานย่อยต่าง ๆ ในเว็บไซต์คณะ
วิทยาศาสตร์ (SCI59_สกอ5.1_1.4) เพื่อให้ทุกหน่วยงานนาไปปฏิบัติและเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
หน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ (SCI59_สกอ5.1_1.5)
1.2 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
คณะวิทยาศาสตร์มีแหล่งงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ การผลิต
บั ณ ฑิ ต การวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการและท านุ บ ารุ ง วั ฒ นธรรมและศิ ล ปะ จากงบประมาณแผ่ น ดิ น และ
งบประมาณเงินรายได้ โดยงบประมาณเงินรายได้มาจากค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตในระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษาเป็นหลัก ส่วนงบประมาณรายได้จากการบริการวิชาการนั้นยังมีไม่มาก
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานของคณะวิ ท ยาศาสตร์ บ รรลุ เ ป้ า หมายตามแผนยุ ท ธศาสตร์ 5 ปี คณะ
วิทยาศาสตร์ ฉบับ ปี พ.ศ. 2558 - 2562 (ฉบับปรับปรุง) (SCI59_สกอ5.1_1.6) อย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน การ
บริ ห ารทั้ ง 5 ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ทั้ ง นี้ ใ นการจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น ได้ มี ก ารวิ เ คราะห์ (SWOT
Analysis) เพื่อสะท้อนภาพและศักยภาพทางการเงินของคณะวิทยาศาสตร์ที่สามารถนาไปกาหนดวิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ทางการเงิน และตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน (SCI59_สกอ5.1_1.7) โดยจะมีการสรุปผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินการตามค่าเป้าหมายในแต่ละ
ตัวชี้วัดเมื่อสิ้นปีงบประมาณเพื่อพิจารณาร่วมกันในที่ประชุมกรรมการประจาคณะ นอกจากนี้คณะฯยัง
แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์งบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์ (SCI59_สกอ5.1_1.8) โดยมีตัวแทนของแต่ละ
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ภาควิชาและหน่วยงานมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ด้านการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในหมวดต่าง ๆ เพื่อการ
บริหารจัดการงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตาม
การใช้เงินงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) และงบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (SCI59_สกอ5.1_1.9) กาหนดให้มีระบบในการประชุมบริหารและติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณทั้งงบประมาณเงินรายจ่ายที่ได้รับอุดหนุนจากภาครัฐและงบประมาณเงินรายได้ คณะ
วิทยาศาสตร์ โดยกาหนดให้ เป็ น วาระการประชุมและรายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ
คณะกรรมการประจ าคณะและคณะกรรมการที่ เ กี่ ย วข้ อ งเป็ น รายเดื อ น (SCI59_สกอ5.1_1.10) โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้งาน/โครงการต่าง ๆ ดาเนินการได้ตามแผน
2. เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเบิกจ่าย
3. เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับการพัฒนาคณะ
วิทยาศาสตร์
4. เพื่อสามารถติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินได้อย่างเป็นระบบ
นอกจากนี้ ในการดาเนินงานบริหารติดตามงบประมาณฯ ได้ประยุกต์ระบบไอทีมาใช้ในการจัดการ
ด้านข้อมูลทางการเงินโดยใช้ Google Drive (SCI59_สกอ5.1_1.11) เป็นครื่องมือในการจัดทาฐานข้อมูลทาง
การเงิน เพื่อให้สามารถทางานร่วมกันเป็นทีม พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามและรายงานผล
การใช้จ่ายเงินได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย ทันเวลา และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.3 มีการเปลี่ยนแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีครบตามพันธกิจของคณะ โดยกาหนด
ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจาปีสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน
ย่อยหรือบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เป็นประจาทุกปีและมีการ
แปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาปีครบตามพันธกิจของคณะ ซึ่งกาหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย
ของแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ (SCI59_สกอ5.1_1.5) โดย
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจาปีสู่การปฏิบัติงานของ
หน่วยงานและบุคคล ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นตัวแทนจากแต่ละหน่วยงานและภาควิชา เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและ
อนุมัติแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งนาเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์
(SCI59_สกอ5.1_1.11) โดยมอบหมายให้ แต่ล ะภาควิช านาไปแจ้งแก่ผู้ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ (SCI59_สกอ5.1_1.12) เพื่อการดาเนินงานต่อไป
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1.4 มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดทาแผนปฏิบัติการ (Action Plan) (SCI59_สกอ5.1_1.5) เป็นประจาทุก
ปีงบประมาณ โดยได้มีการแปลงแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการประจาปีครบตามพันธกิจของคณะ โดยกาหนดตัว
บ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ โดยได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจาปีสู่การปฏิบั ติของหน่วยงาน
ย่อยหรือบุคลากร ทั้งนี้ตัวแทนจากภาควิชาได้มีการจัดทาและบูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ
ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ภารกิจ และตัวบ่งชี้ตามแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และนาเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา และให้
ข้อเสนอแนะ พร้อมอนุมัติแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2560 (SCI59_สกอ5.1_1.13) และมอบหมายให้แต่
ละหน่วยงานนาไปแจ้งแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการจัดทาโครงการ/กิจกรรมต่อไป
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดาเนิ น การรายงานติดตามผลการดาเนินงานแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 6 เดือน) ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือนตุล าคม 2559 - มีนาคม 2560
(SCI59_สกอ5.1_1.14) และนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ (SCI59_สกอ5.1_1.15)
เพื่อพิจ ารณาผลการดาเนิ น งานและวิเ คราะห์ ผ ลการดาเนินงานเพื่ อปรับปรุ ง พัฒ นาการดาเนินงานของ
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ หลังจากนั้นก็มีการดาเนินการรายงานติดตามผลการ
ดาเนินงานแผนปฏิบัติการ (Action Plan)รอบ 12 เดือน (ระหว่างเดือนเมษายน - สิงหาคม 2560) ครั้งที่ 2
(SCI59_สกอ5.1_1.16) และน าผลการด าเนิ น งานเข้ า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะวิ ท ยาศาสตร์
(SCI59_สกอ5.1_1.17) เพื่อพิจารณาและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงานใน
ปีงบประมาณต่อไป
1.5 มีการติ ด ตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่า งน้อยปีละ 1 ครั้ ง และ
รายงานผลต่อคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562)
(SCI58_สกอ5.1_1.1) และดาเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์ของคณะฯ จากผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis
เพื่อให้แผนกลยุทธ์มีความสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพและปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
โดยได้มีการปรับปรุงกลยุทธ์ขับเคลื่อน (ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ 2560) (SCI59_สกอ5.1_1.6) โดย
กาหนดแผนกลยุทธ์ของคณะ ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายที่สอดคล้องกับการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งนาเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ
( SCI59 _ส ก อ 5.1_1 .1 8 ) พ ร้ อ ม ทั้ ง ถ่ า ย ท อ ด แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่ บ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
(http://science.swu.ac.th)
คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการดาเนินติดตามผลการดาเนินงานของแผนกลยุทธ์และสรุปผลการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประจาในทุก ๆ ปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้นาผลสรุปการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ (SCI59_สกอ5.1_1.19) เพื่อ
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พิจารณาผลการดาเนินงานและขอข้อเสนอแนะ เพื่อ นาไปปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ขับเคลื่อนให้สอดรับการ
เปลี่ยนแปลงต่อไป ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีกาหนดการที่จะนาผลสรุปการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายเข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯในเดือนกันยายน 2560
1.6 มีการน าผลการพิจ ารณา ข้อคิดเห็น และข้อ เสนอแนะของคณะกรรมการประจาคณะไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
คณะวิทยาศาสตร์ได้ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ เพื่อให้ การดาเนินงานต่าง ๆ เกิดประสิ ทธิผ ลสอดคล้ องกับพันธกิจของคณะ
วิทยาศาสตร์ จึงกาหนดให้มีการสรุปผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประจาในแต่ละ
ปีงบประมาณเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อร่วมพิจารณารับทราบผลการ
ดาเนินงาน (SCI59_สกอ5.1_1.19) รวมถึงมีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจาปีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลการจัด
โครงการต่าง ๆ หรือปรับการการดาเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและความจาเป็นต่อการพัฒนา
นิสิต บุคลากร การวิจัยและการเรียนการสอน เมื่อได้ข้อเสนอแนะหรือมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
วิทยาศาสตร์ (SCI59_สกอ5.1_1.20) โดยงานนโยบายและแผนจะทาปรับปรุงแผนปฏิบัติ การประจาปีให้เป็น
ปัจจุบัน
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
SCI59_สกอ5.1_1.1 แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)
SCI59_สกอ5.1_1.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT
Analysis คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
SCI59_สกอ5.1_1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560
SCI59_สกอ5.1_1.4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
SCI59_สกอ5.1_1.5 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
SCI59_สกอ5.1_1.6 แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) ฉบับปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ 2560
SCI59_สกอ5.1_1.7 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี (งบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562)
SCI59_สกอ5.1_1.8 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์งบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
SCI59_สกอ5.1_1.9 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอุดหนุนจาก
ภาครัฐ และงบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
SCI59_สกอ5.1_1.10 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา ครั้งที่ 9/2560 วาระการ
รายงานสรุปการใช้งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
SCI59_สกอ5.1_1.11 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ในการปฏิบัติงานการติดตาม
งบประมาณ
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รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
SCI59_สกอ5.1_1.12 การเผยแพร่แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
SCI59_สกอ5.1_1.13 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17/2559 วาระ
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
SCI59_สกอ5.1_1.14 รายงานการติดตามผลการดาเนินตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) รอบ 6 เดือน
SCI59_สกอ5.1_1.15 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560 วาระรายงาน
ติดตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
SCI59_สกอ5.1_1.16 รายงานการติดตามผลการดาเนินตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ครั้งที่ 2 (รอบ 12
เดือน)
SCI59_สกอ5.1_1.17 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17/2559 วาระการ
ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ครั้งที่ 2 (รอบ 12 เดือน)
SCI59_สกอ5.1_1.18 รายงานการประชุม คณะกรรมการประจาคณะวิท ยาศาสตร์ ครั้ ง ที่ 17/2559 วาระ
รายงานติดตามสรุปผลการดาเนินงานแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
SCI59_สกอ5.1_1.19 สรุปครายงานผลการดาเนินงานยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
SCI59_สกอ5.1_1.20 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 21/2559 วาระการขอ
เปลี่ยนชื่อโครงการฯ เพื่อความสอดคล้องในสถานการณ์ปัจจุบัน
2. ด าเนิน การวิเ คราะห์ข้อมูลทางการเงิน ที่ประกอบไปด้วยต้นทุน ต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานิสิต อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิ เคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริ หารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณ ฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน
คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562) (SCI59_สกอ
5.1_1.6) เพื่อการบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้ง
ได้ปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยคณะวิทยาศาสตร์มีการจัดเก็บข้อมูลการเบิก
จ่ายเงินของคณะวิทยาศาสตร์แยกค่าใช้จ่ายตามประเภทเป็นระดับภาควิชา เพื่อนาไปประกอบการจัดทา
ต้นทุนต่อหน่วยตามระบบฐานข้อมูล FTES ที่มหาวิทยาลัยจัดทาให้จากระบบลงทะเบียน (SUPREME 2004)
โดยการคิดต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตรต่าง ๆ นั้น มหาวิทยาลัยกาหนดวิธีคิดจากประเภทค่าใช้จ่าย
และแนวปฏิบัติการคานวณจากค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานิสิต (SCI59_สกอ5.1_2.1)
2. ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์ บุคลากร (SCI59_สกอ5.1_2.2)
3. ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (SCI59_สกอ5.1_2.3)
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ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ยังได้ดาเนินการขออนุเคราะห์แบ่งปันข้อมูลเพื่อใช้ในการปรับปรุงการบริหาร
หลักสูตรกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยศิลปากร (SCI59_สกอ
5.1_2.4) เพื่อดาเนินการเปรียบเทียบการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ดังนี้
1. ประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิต โดยหาต้นทุนต่อหน่วย (คน) ในการผลิตบัณฑิตของหลั กสูตร
(SCI59_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
- ต้ น ทุ น ประสิ ท ธิ ผ ลของบั ณ ฑิ ต ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาตามก าหนดของคณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่ามีผลบางหลักสูตรน้อยกว่าคู่เทียบ (SCI59_สกอ
5.1_2.5)
- ต้นทุนประสิทธิผลของบัณฑิตที่มีงานทาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒพบว่าบางหลักสูตรมีผลน้อยกว่าคู่เทียบ (SCI59_สกอ5.1_2.5)
นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์ได้นาผลการเปรียบเทียบการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ (SCI59_สกอ5.1_2.6) เพื่อพิจารณา พร้อมรับข้อเสนอแนะเพื่อนาไป
ปรับปรุงการบริหารหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ต่อไป
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รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
SCI59_สกอ5.1_2.1
SCI59_สกอ5.1_2.2
SCI59_สกอ5.1_2.3
SCI59_สกอ5.1_2.4
SCI59_สกอ5.1_2.5
SCI59_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 15/2559 วาระเพื่อพิจารณาผล
การดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร

3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะ และให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
คณะวิทยาศาสตร์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจาปี
งบประมาณ 2560 ตามคาสั่งที่ 253/2559 (SCI59_สกอ5.1_3.1) โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการอานวยการ และคณะกรรมการดาเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงานการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
หน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการอานวยการ คณะวิทยาศาสตร์ มีดังนี้
1. กาหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน คณะ
วิทยาศาสตร์
2. กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางดาเนินงานของคณะกรรมการดาเนินงานบริหาร
ความเสี่ยง และควบคุมภายใน
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบการออกแบบควบคุมความเสี่ยง
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดาเนินการเรื่องการควบคุมภายในหน่วยงาน
5. ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการดาเนินกิจกรรมด้านการควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตร์
หน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการดาเนินงาน คณะวิทยาศาสตร์ มีดังนี้
1. วิเคราะห์ความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร์
2. จัดลาดับความเสี่ยงที่สาคัญเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์
3. กาหนดกิจกรรมที่จะควบคุมเสนอต่อกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน คณะ
วิทยาศาสตร์ เพื่อให้ความเห็นชอบ
4. วางแผนการบริหารความเสี่ยง
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5. เสนอกิจกรรมที่ออกแบบควบคุมความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์
6. วางแผนดาเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมควบคุมภายในของหน่วยงานเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์
7. ติดตามผลการดาเนินงานด้านการควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตร์
8. รายงานผลการดาเนินกิจกรรมด้านการควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตร์ต่อ
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์
- มหาวิทยาลัย
9. อื่น ๆ ที่คณบดีมอบหมาย
คณะกรรมการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการอานวยการบริหารความเสี่ยง ได้
ประชุม (SCI59_สกอ5.1_3.2) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ชี้แจงแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ผลการประเมินและข้อเสนอแนะในผลการดาเนินการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในจากการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และได้พิจารณาแผนการดาเนินงานการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าวได้ร่วมพิจารณา ประเมิน วิเคราะห์ จัดลาดับความเสี่ยง ใน
ด้านบริหารยุทธศาสตร์ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้านการปฏิบัติการ และด้านอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของคณะ เพื่อจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยง โดยได้วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมิน
ค่าความเสี่ยง จัดลาดับความเสี่ยง และระบุความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 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 เกิดการรั่วซึมจนฝ้าและเพดานหลุดลงมาและ
เกิดเชื้อรา
สาเหตุความเสี่ยง
1) อาคารมีอายุการใช้งานเกิน 20 ปี
2) งบประมาณในการบารุงรักษาไม่เพียงพอ
2. ด้านการผลิตบัณฑิต (ยุทธศาสตร์)
2.1 จานวนนิสิตปริญญาตรีมีการลาออกสูง
สาเหตุความเสี่ยง
1) นิสิตต้องการเปลี่ยนสถานศึกษา
2) ขาดแรงจูงใจในด้านการสนับสนุนทุนการศึกษา
3) นิสิตมีผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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2.2 จานวนนิสิตแรกรับของระดับบัณฑิตศึกษา ไม่เป็นไปตามแผนการรับนิสิตที่ระบุไว้ใน มคอ 2
สาเหตุความเสี่ยง มีการแข่งขันสูงในการรับนิสิตของแต่ละสถาบัน
2.3 จานวนบุคลากรสายวิชาการอาจลดลงต่ากว่าประกาศกระทรวง
สาเหตุความเสี่ยง
1) อัตราที่ได้รับจัดสรรยังไม่สอดรับกับอัตราเกษียณ
2) จานวนงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ (พนักงาน) ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
จานวนบุคลากรสายวิชาการอาจลดลงต่ากว่าประกาศกระทรวง
3. ด้านการวิจัย (กฎหมาย/ข้อบังคับ)
3.1 จานวนเงินทุนวิจัยต่ออาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ.กาหนด
สาเหตุความเสี่ยง จานวนเงินทุนวิจัยต่ออาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
4. ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย (กฎหมาย/ข้อบังคับ)
4.1 การเรียนการสอนและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคและสัตว์ไม่สามารถดาเนินการได้
(เนื่องจากจะขัดกับ พรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 2558 พรบ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
และ มาตรฐานคณะกรรมการกากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน (มคกส.) จึง
จาเป็นต้องมีห้อง bio-safety ระดับ 2
สาเหตุความเสี่ยง
1. มีการประกาศใช้ พรบ.ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ เนื่องจาก พรบ.เดิมนั้นมีการ
บังคับใช้เวลานาน ทาให้บทบัญญติไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2. ขาดห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานตามที่หลักการ bio-safety
คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 (SCI59_สกอ5.1_3.3) ประเมินค่าความเสี่ยง
จาก ผลกระทบ โอกาสที่จะเกิด เป็นระดับความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม RM-1 (SCI59_สกอ5.1_3.4) และได้
พิจารณาจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 (SCI59_สกอ
5.1_3.5) มาจัดทาแผนการจัดการความเสี่ยง โดยได้กาหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง ตัวชี้วัดควาสาเร็จ (KRI)
เป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ และผู้รับผิดชอบเพื่อให้ดาเนินการตามแผนฯ ตามแบบฟอร์ม RM-2
(SCI59_สกอ5.1_3.6)
คณะกรรมการฯ มีการกากับติดตาม ประเมินผลการดาเนิ นงานแผนบริหารความเสี่ยงตามตัวชี้ วัด
ความเสี่ยงที่สาคัญ (Key Risk Indicators) รอบ 6 เดือน (SCI59_สกอ5.1_3.7) ในการประชุมเมื่อวันที่ 25
เมษายน 2560 (SCI59_สกอ5.1_3.8) รอบ 9 เดือน ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 (SCI59_สกอ
5.1_3.9) และ รอบ 12 เดือน (จะดาเนินการในเดือนกันยายน 2560) โดยปัจจุบันความเสี่ยงที่มีแนวโน้มลดลง
คือ
1. ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย (กฎหมาย/ข้อบังคับ)
คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิช าที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาควิช าชีว วิทยา และ ภาควิช าจุล ชีววิทยาได้
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ biosafety level2 (BSL2) จานวน 1 ห้อง 19-1204 (ภายใต้ความดูแลของภาควิชา
จุ ล ชีว วิทยา) (SCI59_สกอ5.1_3.9) และวางแผนปรับปรุ งห้ อ ง 19-1104 เป็นห้ องปฏิบัติ การ biosafety
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level2 (BSL2) (ภายใต้การดูแลของภาควิชาชีววิทยา) (SCI59_สกอ5.1_3.10) เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการ
เรียนการสอนและวิจัย สาหรับห้องเลี้ยงสัตว์ตามมาตรฐาน มคกส. อยู่ระหว่างดาเนินการต่อไป
ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะให้ผู้เกี่ยวข้องทาแผนการปรับปรุง ห้องปฏิบัติการและห้องเลี้ยง
สัตว์ สาหรับการรายงานการประเมินผลรอบ 12 เดือน จะนาเข้าที่ประชุมพิจารณาในเดือนกันยายน 2559
ต่อไป
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
SCI59_สกอ5.1_3.1 คาสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 253/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2560
SCI59_สกอ5.1_3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ 21 ตุลาคม 2559
- วาระที่ 1.2 ผลการประะเมินและข้อเสนอแนะในผลการดาเนินการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุม รอบ 12 เดือน ประจาปีงบประมาณ 2559
- วาระที่ 1.4 แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- วาระที่ 5.1 แผนการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
SCI59_สกอ5.1_3.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 18/2559
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 วาระที่ 5.4.1
SCI59_สกอ5.1_3.4 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(RM-1)
SCI59_สกอ5.1_3.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 วาระที่ 5.3.1
SCI59_สกอ5.1_3.6 แผนการจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (RM-2)
SCI59_สกอ5.1_3.7 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดก่อน: รอบ 6 เดือน)
(RM-3)
SCI59_สกอ5.1_3.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 9/2560
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 วาระที่ 5.3
SCI59_สกอ5.1_3.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 16/2560
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 วาระที่ 5.4
SCI59_สกอ5.1_3.9 ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการ 19-204 + ใบรับรอง
SCI59_สกอ5.1_3.10 รายงานการประชุมภาควิชาชีววิทยา ครั้งที่ 2/2560 วาระที่ 1.8
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4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการดาเนินงานอย่าง
ชัดเจน
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ (SCI59_สกอ5.1_4.1) ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา
ผู้อานวยการศูนย์ และผู้ช่วยคณบดี ใช้ระบบการบริหารคณะในภาพรวมผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะวิทยาศาสตร์เพื่อร่วมกันกาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการดาเนินงานต่าง ๆ ที่คานึงถึงหลักธรรมาภิ
บาล ดังนี้
1. หลั ก ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะได้ พิ จ ารณาผลการ
ดาเนินงานของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2559 (SCI59_สกอ5.1_4.2) พร้อมทั้งได้มี
การพิ จ ารณาแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ 2560 ซึ่ ง แต่ ล ะหน่ ว ยงานภายในคณะได้ จั ด ท าขึ้ น
(SCI59_สกอ5.1_4.3) พร้อมทั้งได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทา SWOT Analysis เพื่อร่วมกัน
พิจารณาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 ให้สามารถส่งผลต่อแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ให้
บรรลุ เ ป้ า หมายที่ ว างไว้ (SCI59_สกอ5.1_4.4) และได้ มี ก ารประกาศใช้ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี 2560
(SCI59_สกอ 5.1_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 (SCI59_สกอ5.1_4.6) พร้อมทั้งส่งเสริมให้มี
การดาเนินงานตามแผนที่วางไว้ด้วยการจัดสรรงบประมาณ(SCI59_สกอ5.1_4.7) และมีระบบการติดตามผล
การดาเนินงานต่าง ๆ และรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ(SCI59_สกอ5.1_4.8)
ในส่ ว นของการใช้งบประมาณและการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการนั้นใช้ระบบติดตามผลการ
ดาเนินงานโดยคณะกรรมการติดตามการใช้งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนภาครัฐและงบประมาณเงิน
รายได้ ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ ประจ าปี ง บประมาณ 2560 (SCI59_สกอ5.1_4.9) โดยองค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมการเป็นตัวแทนจากคณาจารย์และบุคลากรจากหน่วยงานภายในคณะและผู้รับผิดชอบงานของ
ส านั ก งานคณบดี ซึ่ ง คณะกรรมการชุ ด นี้ มี ก ารประชุ ม ติ ด ตามและสรุ ป ผลการด าเนิ น งาน (SCI59_สกอ
5.1_4.10) และนาผลการดาเนินงานเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะทุกเดือนเพื่ อ การ
ติดตามให้ข้อเสนอแนะ และปรับปรุงแผนการดาเนินงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ภารกิจและความ
จาเป็นต่าง ๆ (SCI59_สกอ5.1_4.11)
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะมีวาระพิจารณาอนุมัติ และ
พิจารณาเชิงนโยบายเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติให้มีการดาเนินงานโครงการต่าง ๆ พร้อมทั้งมีการ
ติดตามผลการดาเนินงานและแก้ไขปัญาหาต่างๆ เพื่อให้โครงการ (SCI59_สกอ5.1_4.12) เกิดการทางานอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยคณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานดาเนินกิจกรรม ติดตาม และรายงานผลการ
ดาเนินงานต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด และมีการกาหนดแนวปฏิบัติ และพิจารณานาระบบไอทีมาใช้เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัว ลดขั้นตอนงาน โดยยึดหลักของการประหยัดพลังงานและทรัพยากรที่เหมาะสมและยังทาให้มีผลการ
ดาเนินงานมีประสิทธิภาพ
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โดยในปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการประจาคณะยังคงดาเนินงานตามแนวคิดเรื่องการบริห าร
จัดการแบบลีน ภายใต้แผนกิจกรรมในโครงการ Going Lean@SWU Science 2560) ใน 3 ด้าน (SCI59_สกอ
5.1_4.13) ได้แก่
o ด้านการประหยัดทรัพยากร (SCI59_สกอ5.1_4.14)
 ลดการใช้ทรัพยากรด้านกระแสไฟฟ้า ด้วยการออกแนวปฏิบัติด้านการประหยัดพลังงาน
เช่น การเปิดปิดลิฟท์โดยสาร การปรับเปลี่ยนดวงโคมเป็นหลอดไฟฟ้า LED เป็นต้น
o ด้านการลดขั้นตอนหรือกระบวนงาน (SCI59_สกอ5.1_4.15) และ (SCI59_สกอ5.1_4.16)
 ส่งเสริมให้งานในสานักงานคณบดีปรับระบบการทางาน เพื่อลดขั้นตอนและเวลา เช่น
การกาหนดแนวปฏิบัติในการจัดระบบแฟ้มเสนอลงนามโดยหลักการ 5 ส ระบบการ
ตรวจสอบความถูกต้องการเบิกจ่ายงบประมาณ ระบบการจัดการเงินทดรองจ่าย ระบบ
การจัดเก็บข้อมูลด้านแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
 นอกจากนี้ ใ นปี ง บประมาณ 2560 ได้ น าระบบไอที (ebook) มาใช้ ใ นการจั ด ท า
รายงานประจ าปี (SCI59_สกอ5.1_4.17) และเผยแพร่ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ค ณะ
วิทยาศาสตร์ (SCI59_สกอ5.1_4.18) ซึ่งพบว่าสามารถลดขั้นตอนงาน ลดการใช้
ทรัพยากร ลดการใช้งบประมาณ และมีระบบในการจัดทาข้อมูลข่าวสารที่เป็นระบบ
สามารถค้นคืนข่าวสารเพื่อการอ้างอิงได้สะดวกขึ้น ซึ่งได้มีการจัดทาเอกสารคู่มือการ
ลดใช้กระดาษ คณะวิทยาศาสตร์ มศว (SCI59_สกอ5.1_4.19) เป็นต้น
o ด้านการจัดการเรียนการสอน (SCI59_สกอ5.1_4.20)
ปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมาฝ่ายวิชาการได้เล็งเห็นความสิ้นเปลืองในการใช้กระดาษจานวน
มากในการจัดทาเล่มคู่มือการศึกษาประจาปีการศึกษา 2560 ให้สาหรับนิสิต ทางฝ่ายวิชาการจึงได้เปลี่ยนการ
ทาคู่มือการศึกษาในรูปแบบแผ่น CD แทนการทาเป็นเล่ม นอกจากนี้ในงานแสดงผลงานทางวิชาการ ของนิสิต
ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2559 ก็ได้นาแนวคิดการทาแผ่น CD รวมบทคัดย่อผลงานนิสิต แทนการ
ทาเล่มบทคัดย่อที่เป็นกระดาษแทน ซึ่งทั้งสองแนวคิดสามารถลดการใช้กระดาษ เวลาในการดาเนินการ และ
ค่าใช้จ่ายได้
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คณะมีการปรับปรุงการนาระบบไอทีมาใช้ในการบริหาร
งานเพื่อให้งานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การเข้าถึงงานของผู้ใช้มีความสะดวกและคล่องตัวยิ่งขึ้น และเพื่อให้
นิสิต คณาจารย์ บุคลากร และผู้มาติดต่อเกิดความสะดวกคล่องตัวในการรับบริการ
โดยในปี การศึ ก ษา 2559 คณะได้ปรั บปรุ งระบบและขั้ นตอนงานต่า งๆ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการด้านข้อมูลเกี่ยวกับคณะ หน่วยงาน หลักสูตร กิจกรรมต่างๆหรือโครงการต่างๆของคณะ และจัดระบบ
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลสาคัญ เช่น ทุนการศึกษา ทุนวิจัย แหล่งงาน ประกาศเกียรติคุณ หรือกิจกรรมต่าง ๆ
ให้เป็นปัจจุบัน เป็นต้น ดังนี้
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ปรับปรุงระบบไอทีเพื่อเป็นช่องทางในการให้ข้อมูลและการติดต่อ โดยมีการปรับปรุงระบบ
การนาเสนอข้อมูล โดยการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับ การอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศ (SCI59_สกอ5.1_4.21)
o ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลที่คณาจารย์ นิสิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลที่ต้องการผ่าน
ทางสื่ อ Social Media เช่ น Facebook (SCI59_สกอ5.1_4.22) และ Digital Signage
(SCI59_สกอ5.1_4.23)
ในส่วนความต้องการของคณาจารย์ที่จะให้คณะส่งเสริมบรรยากาศวิจัยและความเข้มแข็งด้านการวิจัย
ที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณเพื่อสนับสนุนหน่วยวิจัยเพื่อพัฒนาสู่ความ
เป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 2 (SCI59_สกอ5.1_4.24) และ
(SCI59_สกอ5.1_4.25)
นอกจากนี้คณะยังให้ความสาคัญกับการเป็นที่พึ่งของสังคม คณะกรรมการประจาคณะจึงพิจารณาให้
ความร่วมมือตอบรับการขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายนอก เป็นจานวนมาก เช่น โครงการอบรม
ฟิสิกส์อนุภาคพื้นฐาน โดยภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โครงการ
แข่ ง ขั้ น เคมี โ อลิ ม ปิ ค ระดั บ นานาชาติ ครั้ ง ที่ 49 โครงการค่ า ยบู ร ณาการกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพผู้ มี
ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ ด้านกีฬา และด้านดนตรีและศิลปะ Talent Science, Sport, Music
and Art Youth Camp (TSA Youth Camp) โครงการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร STEM2 เรื่ อ ง พลั ง งานไฟฟ้ า ใน
ประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นต้น
o

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารงานของคณะผู้บริหารได้ให้ความสาคัญ
ต่อพันธกิจหลักของคณะเป็นอย่างมาก เช่น
o ในการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นและส่งเสริ มให้ กิจ กรรมการเรียนการสอนคานึ งถึ ง การ
พัฒนานิสิตให้เป็นคนที่มีความพร้อมด้านวิชาการ สอดแทรกและปลูกฝั งคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อให้จบเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามที่กาหนด โดยกาหนดไว้ใน มคอ.3 ของรายวิชาใน
หลักสูตร(SCI59_สกอ5.1_4.26)
o ในการทาวิจัย ส่งเสริมให้นักวิจัยทุนคนมีจรรยาบรรณการวิจัย (SCI59_สกอ5.1_4.27) และ
ทาวิจัยตามแผนวิจัย (SCI59_สกอ5.1_4.28) ที่ได้สังเคราะห์ร่วมกันว่าจะเป็นประโยชน์ใน
ภาพรวม ต่อประเทศชาติและมวลมนุษยชาติ และได้จัดตั้งหน่วยวิจัยเฉพาะทางขึ้นจานวน 5
หน่วยวิจัย (SCI59_สกอ5.1_4.29)
o 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
วิทยาศาสตร์ไปใช้เพื่อการพัฒนาวิชาชีพและการนาวิทยาศาสตร์สร้างความรู้ให้แก่นักเรียน
ครูและชาวบ้านโดยคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการบริการแก่ชุมชนได้แก่ โครงการสร้าง
เสริมประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (บูรณาการร่วมโครงการบริการวิชาการ โครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สาหรับบุคลากรทางการศึกษาและ
เยาวชนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยาธัย โครงการพัฒนา
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o

การศึกษาในโรงเรียนตามแนวพระราชดาริฯ โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะวิทยาศาสตร์
โครงการย่ อยที่ 2 โครงการนิสิ ตวิทยาฯ จิตอาสาร่ว มใจ รับใช้สั งคม ประจาปีการศึกษา
2559) (SCI59_สกอ5.1_4.30) โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาตราสินค้าเครื่องถมและ
เตรียมความพร้อมในการยกระดับชุมชนสู่สากล (SCI59_สกอ5.1_4.31) โครงการเปิดโลก
วิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชน จังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 (SCI59_สกอ5.1_4.32)
พร้อมทั้งส่งเสริมให้ภาควิชาสามารถออกไปจัดโครงการบริการวิชาการตามสถานศึกษาหรือ
หน่วยงานต่างๆ ได้ เช่น โครงการฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 14 (SCI59_สกอ5.1_4.33) โครงการ
Math day camp (SCI59_สกอ5.1_4.34) โครงการค่ า ยสู่ ฝั น อั จ ฉริ ย ะ (SCI59_สกอ
5.1_4.35)
ในด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริม ปลูกฝังและอนุรักษ์ความเป็นไทย
เช่น การแต่งกายด้วยผ้าไทย (SCI59_สกอ5.1_4.36) การจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีที่ดีงามของไทยในวันสงกรานต์ (SCI59_สกอ5.1_4.37) การทาบุญวันสาคัญทาง
ศาสนา เป็นต้น (SCI59_สกอ5.11_4.38)

5. หลักความโปร่งใส (Transparency) คณะผู้บริหารได้เห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร และ
เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลของประชาชาชน จัดระบบในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์คณะและ
หน่ ว ยงาน http://science.swu.ac.th/ (SCI59_สกอ5.1_4.39) Facebook บอร์ ด ประช าสั ม พั น ธ์
(SCI59_สกอ5.1_4.40) บอร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (digital signage) (SCI59_สกอ5.1_4.41)
ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลไปยังแหล่งประชาสัมพันธ์ระดับมหาวิทยาลัย อาทิเช่น เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
http://www.swu.ac.th/ (SCI59_สกอ5.1_4.42)
โดยข้อมูลที่เปิดเผยได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ หลักสูตร ข้อมูลคณะกรรมการประจา
คณะ ข้อมูลคณาจารย์และบุคลากร ผลการดาเนินงานต่าง ๆ เช่น โครงการ กิจกรรม ทุนการศึกษา ทุนวิจัย
การรับสมัครงาน เป็นต้น
พร้อมทั้งได้เปิดช่องทางให้สามารถติดต่อสอบถามได้ทั้งระบบโทรศัพท์ email หรือ เปิดช่องทางสาย
ตรงถึงคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) ในการจัดเตรียมแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ผู้บริหารคณะได้
ให้ความสาคัญต่อนิสิต คณาจารย์ บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยในการจัดทาโครงการ/กิจกรรมมีการ
เชิญผู้มีส่วนร่วมจากคณะหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ร่วมคิด วางแผน ให้ข้อเสนอแนะร่วมกัน (SCI59_สกอ
5.1_4.43) อาทิเช่น
o การจัดทาการวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์
o การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
o การจัดทาตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน
o การพิจารณาผลการดาเนินงานหน่วยวิจัยเฉพาะทาง

รายงานการประเมินตนเอง คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

176

o

การจัดอบรม/สัมมนา

7. หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่ว มของ
บุ ค ลากรในภาคส่ ว นต่ า งๆ เป็ น อย่ า งมาก จึ ง มี ก ารก าหนด TOR ให้ ร ะดั บ รองคณบดี หั ว หน้ า ภาควิ ช า
ผู้อานวยการศูนย์ ผู้ช่วยคณบดี (SCI59_สกอ5.1_4.44) คณาจารย์และบุคลากรในตาแหน่งต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
การทางานที่คล่องตัว สามารถตัดสินใจในการดาเนินการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในการดาเนินงาน
ตามโครงการต่าง ๆ ยังมีการตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานพร้อมกาหนดหน้าที่ไว้เพื่อให้เกิดความชัดเจนใน
บริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ (SCI59_สกอ5.1_4.45)
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ได้ยึดถือกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยที่ได้มีการประกาศใช้หลังจากที่มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนสภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ และ
นามาใช้ในการบริหารงานบุคคล การบริห ารการเงิน และการบริหารนิสิตอย่างเคร่งครัด โดยในการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะมีการพิจารณาวาระสาคัญอาทิ เช่น
o การบริ ห ารส่ ว นงานตาม พรบ. มหาวิทยาลั ยศรี น คริ น ทรวิโ รฒ พ.ศ.2559 (SCI59_สกอ
5.1_4.46)
o การอนุมัติการลาไปปฏิบัติงานภายนอกมหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะครั้งที่ 13/2560 (SCI59_สกอ5.1_4.47)
o การขอต าแหน่ ง ทางวิ ช าการของบุ ค คลในการประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะครั้ ง ที่
15/2560 (SCI59_สกอ5.1_4.48)
o การพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร ในการประชุมคณะกรรมการประจา
คณะครั้งที่ 7/2560 (SCI59_สกอ5.1_4.49)
9. หลักความเสมอภาค (Equity) ผู้บริหารคณะได้ให้โอกาสคณาจารย์ บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ทางานต่างๆ ร่วมกันตามความรู้ความสามารถเพื่อดาเนินภารกิจต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายของงานหรือโครงการ
โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการบริหารและเข้าร่วมโครงการอย่างทัดเทียม
กัน และเปิดระบบสายตรงคณบดี (SCI59_สกอ5.1_4.49) เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ
นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะ มีหลายโครงการที่เปิดโอกาสให้คณาจารย์บุคลากรและ
นิสิต ทุกเพศ ทุกวัย ทุกศาสนาได้มีส่วนร่วม เช่น โครงการทาบุญบาเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร"
โครงการฝึกอบรม โครงการประชุมคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา
แผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) คณะวิทยาศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ 2560” (SCI59_สกอ5.1_4.50)
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10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) ในการดาเนินงานผู้บริหารเปิดโอกาสให้ทุกคน
สามารถแสดงความคิดเห็น และนาข้อคิดเห็นต่างๆ มาใช้ในการพิจารณาเพื่อให้ได้ข้อสรุปในการดาเนินงาน
ร่วมกันเช่น การประชุม "การพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
(SWOT Analysis) คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2560” การประชุมหารือเพื่อกาหนดเกณฑ์และ
ตัวชี้วัดและการจัดทาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ (SCI59_สกอ5.1_4.51) และ
การจัดโครงการต่างๆ ของคณะซึ่งมีการประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นการดาเนินงานเพื่อให้โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างดี และยังจัดระบบการสื่อสารกิจกรรมต่างๆ ผ่านระบบการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
SCI59_สกอ5.1_4.1
SCI59_สกอ5.1_4.2
SCI59_สกอ5.1_4.3
SCI59_สกอ5.1_4.4
SCI59_สกอ5.1_4.5
SCI59_สกอ5.1_4.6
SCI59_สกอ5.1_4.7

SCI59_สกอ5.1_4.8

SCI59_สกอ5.1_4.9

SCI59_สกอ5.1_4.10

รายการเอกสารหลักฐาน
คาสั่งแต่งตั้งคณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้ช่วยคณบดี
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 17/2559 เมื่อวันที่ 28 กันยายน
2559 วาระที่ 4.1.2
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 17/2559 เมื่อวันที่ 28 กันยายน
2559 วาระที่ 4.1.5
รายงานผลการดาเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาแผนกลยุทธ์จาก
ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis คณะวิทยาศาสตร์
แผนปฏิบัติการ (Action Plan)ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
http://science.swu.ac.th/th-th/งานแผนและนโยบาย.aspx
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน
2559 วาระที่ 4.4.1
สรุปคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 10
มีน าคม 2560 วาระที่ 4.4.2 รายงานติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
(Action Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน)
คาสั่งที่ 246/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับ
อุดหนุนจากภาครัฐและงบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ
2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้เงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากภาครัฐ)
และงบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2560
ครั้งที่ 2/2560
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รหัสเอกสาร
SCI59_สกอ5.1_4.11
SCI59_สกอ5.1_4.12

SCI59_สกอ5.1_4.13
SCI59_สกอ5.1_4.14
SCI59_สกอ5.1_4.15
SCI59_สกอ5.1_4.16
SCI59_สกอ5.1_4.17
SCI59_สกอ5.1_4.18
SCI59_สกอ5.1_4.19
SCI59_สกอ5.1_4.20
SCI59_สกอ5.1_4.21
SCI59_สกอ5.1_4.22
SCI59_สกอ5.1_4.23
SCI59_สกอ5.1_4.24
SCI59_สกอ5.1_4.25
SCI59_สกอ5.1_4.26
SCI59_สกอ5.1_4.27
SCI59_สกอ5.1_4.28
SCI59_สกอ5.1_4.29
SCI59_สกอ5.1_4.30

รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 25
เมษายน 2560 วาระที่ 5.2
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 11/2560 วันที่ 24 พฤษภาคม
2560
วาระที่ 4.3 และ วาระที่ 5
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 16/2560 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
วาระที่ 5.8.2
นโ ยบายและมาตรการประหยั ด พลั ง งาน ทรั พ ยากร และรั ก ษ์ สิ่ ง แว ดล้ อ ม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจาปีงบประมาณ 2560
รายงานการประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้ ง ที่ 20 /2559 เมื่ อ วั น ที่ 23
พฤศจิกายน 2559 วาระที่ 4.2.1
แบบฟอร์มติดตามความถูกต้องการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายงานประจาปี 2559
หน้าเว็บไซต์ เผยแพร่ รายงานประจาปี 2559
คู่มือการลดใช้กระดาษ คณะวิทยาศาสตร์ มศว
มือการศึกษาประจาปีการศึกษา 2560
โครงการอบรมพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การจั ด การสารสนเทศ คณะวิ ท ยาศาสตร์
เรื่อง การปรับแต่งเว็บไซต์องค์กรและการดูแลเครือข่าย
ภาพหน้า Facebook คณะวิทยาศาสตร์
ภาพ Digital Signage
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 22 มีนาคม 2560
วาระที่ 4.5.2
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 4 เมษายน 2560
วาระที่ 3.1
ตัวอย่าง มคอ.3 และ ปค.003
จรรยาบรรณนักวิจัย
รายงานการประชุมคณะกรรมกาiประจาคณะ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 25 มกราคม 2560
วาระที่ 7.2.1
ห น้ า เ ว็ บ ไ ซ ต์ ห น่ ว ย วิ จั ย เ ฉ พ า ะ ท า ง จ า น ว น 5 ห น่ ว ย วิ จั ย
http://science.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=12541&language=th-TH
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ โครงการย่อยที่ 2 โครงการนิสิตวิทยาฯ
จิตอาสาร่วมใจ รับใช้สังคม ประจาปีการศึกษา 2559
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รหัสเอกสาร
SCI59_สกอ5.1_4.31
SCI59_สกอ5.1_4.32
SCI59_สกอ5.1_4.33
SCI59_สกอ5.1_4.34
SCI59_สกอ5.1_4.35
SCI59_สกอ5.1_4.36
SCI59_สกอ5.1_4.37
SCI59_สกอ5.1_4.38
SCI59_สกอ5.1_4.39
SCI59_สกอ5.1_4.40
SCI59_สกอ5.1_4.41
SCI59_สกอ5.1_4.42
SCI59_สกอ5.1_4.43
SCI59_สกอ5.1_4.44
SCI59_สกอ5.1_4.45
SCI59_สกอ5.1_4.46
SCI59_สกอ5.1_4.47
SCI59_สกอ5.1_4.48
SCI59_สกอ5.1_4.49
SCI59_สกอ5.1_4.50
SCI59_สกอ5.1_4.51

รายการเอกสารหลักฐาน
โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาตราสินค้าเครื่องถมและเตรียมความพร้อมในการยกระดับ
ชุมชนสู่สากล
โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชน จังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3
โครงการฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 14โครงการ Math day camp
โครงการ Math day camp
โครงการค่ายสู่ฝัน...วันอัจฉริยะ
ภาพกิจกรรมแต่งกายด้วยผ้าไทย
ภาพกิจกรรมโครงการรดน้าขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ ประจาปี 2560
ภาพกิจกรรมโครงการถวายเทียนพรรษา ประจาปี 2560
หน้าเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://science.swu.ac.th/
ภาพหน้า Facebook คณะวิทยาศาสตร์
ภาพบอร์ดประชาสัมพันธ์
หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://www.swu.ac.th/
ภาพกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์
SWOT Analysis คณะวิทยาศาสตร์
TOR ให้ระดับรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้ช่วยคณบดี
ตัวอย่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชน
จังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 25 เมษายน 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 13/2560 วันที่ 12 มิถุนายน 2560
วาระที่ 4.2.1
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 15/2560 วันที่ 25 เมษายน 2560
วาระที่ 4.4.2
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 22 มีนาคม 2560
วาระที่ 4.6.1-4.6.2
http://science.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5418&language=th-TH
สายตรงคณบดี
รู ป ภาพกิ จ กรรมโครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร : การพั ฒ นาแผนกลยุ ท ธ์ จ ากผลการ
วิเคราะห์ SWOT Analysis คณะวิทยาศาสตร์
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5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และ
แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
คณะวิทยาศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2559 ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ค วบคุ ม /ติ ด ตามและด าเนิ น การการจั ด การความรู้ (Knowledge
management) โดยมีส่วนร่วมของคณะกรรมการประจาคณะและตัวแทนจากทุกภาควิชาเข้ามามีส่วนร่วม
เป็นคณะทางาน (SCI59_สกอ5.1_5.1)
ในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ได้กาหนดแผนการจัดการ
ความรู้ประจาปีการศึกษา 2559 (SCI59_สกอ5.1_5.2) พิจารณาประเด็นความรู้ทั้งด้านการผลิตบัณฑิต และ
ด้านวิจัย พร้อมทั้งกาหนดกลุ่มเป้าหมาย จากแบบสารวจการติดตามการนาความรู้ไปใช้ ประจาปีการศึกษา
2558 (SCI59_สกอ5.1_5.3) ซึ่งมีข้อคาถามประเด็นความรู้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป อีกทั้งได้
ส ารวจประเด็น ความรู้ผ่ านแบบสารวจเพื่อการพัฒ นาคณะฯ (SCI59_สกอ5.1_5.4) ซึ่งได้ข้อสรุป ประเด็น
ความรู้โดยนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14/2559 (SCI59_สกอ5.1_5.5)
ดังนี้
1. ด้านการเรียนการสอน: ประเด็นการวัดและประเมินผล การทวนสอบ (คงเดิม)
กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์และนิสิตด้านการศึกษา
2. ด้านวิจัย: ประเด็นการวิจัยในชั้นเรียน
กลุ่มเป้าหมายคือ คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต
3. ด้านการปฏิบัติงาน: ประเด็นการนาสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสารองค์กรและการดูแลเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
กลุ่มเป้าหมายคือ งานประชาสัมพันธ์ งานสารสนเทศ งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์โดยจัดกิจกรรมดังนี้
1. ด้านการเรียนการสอน: คณะวิทยาศาสตร์ได้ จัดโครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิสิต
และบุคลากร เรื่อง การพิจารณาการตัดเกรดและวิธีการตัดเกรด โดย ผศ.ดร.สุณี รักษาเกียรติ
ศักดิ์ ในวันอังคารที่ 28 มี.ค. 2560 (SCI59_สกอ5.1_5.6)
2. ด้ า นวิ จั ย : คณะวิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ จั ด กิ จ กรรมการวิ จั ย ในใช้ เ รี ย น (CAR) Classroom Action
Research โดย ศ.ดร.สุวิมล ว่องวาณิช เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 (SCI59_สกอ5.1_5.7)
3. ด้ า นการปฏิ บั ติ ง าน: จั ด กิ จ กรรมอบรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การจั ด การ
สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การปรับแต่งเว็บไซต์องค์กรและการดูแลเครือข่าย โดย
เจ้าหน้าที่จากสานักคอมพิวเตอร์ และผู้ดูแลเว็บไซต์และเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะจัดใน
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 (SCI59_สกอ5.1_5.8)
วิทยากรหรือผู้ที่มาให้ความรู้ในแต่ละประเด็นความรู้เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรงในสาขา
นั้ น ๆ ซึ่งในกิจ กรรมมีการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ร่ว มกับคณาจารย์และนิสิ ต เพื่อนาไปสู่ แนวปฏิบัติที่ดี (Best
practice)
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หลังจากกิจกรรมเสร็จสิ้น คณะกรรมการได้จัดทาแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้
1. แนวปฏิบั ติที่ดี เรื่ อง การวิจั ย ในชั้นเรียน (CAR) Classroom Action Research (SCI59_สกอ
5.1_5.9)
2. แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การพิจารณาการตัดเกรดและวิธีการตัดเกรด (SCI59_สกอ5.1_5.10)
3. คู่มือการปรั บ แต่งเว็บ ไซต์องค์กรและการดูแลเครือข่าย และ FAQ ที่พบบ่อยๆ (SCI59_สกอ
5.1_5.11)
โดยเผยแพร่ผ่านแนวปฏิบิต ดังกล่าวผ่านช่องทางเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ บอร์ดประชาสัมพันธ์
Digital Signage และจัดส่งโปสเตอร์ของแนวปฏิบัติที่ดีไปยังภาควิชา จากนั้น ได้มีการติดตามผลที่เกิดขึ้นและ
ปั ญ หาอุ ป สรรคจากการน าไปปฏิ บั ติ ผ่ า นการท าแบบสอบถาม การน าแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ไ ปใช้ ป ระโยชน์
(SCI59_สกอ5.1_5.12) โดยสรุปผลการติดตามการนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติจริง (SCI59_สกอ5.1_5.13)
ซึ่งได้นาเสนอผลการติดตามการนาความรู้ไปใช้ในที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ (SCI59_สกอ5.1_5.14)
โดยที่ประชุมได้พิจารณาผลการดาเนินงานและข้อเสนอแนะจากการจัดโครงการดังกล่าว และเห็นควรให้
พิจ ารณาหั ว ข้อ TQF & the development of professional standard framework เป็นประเด็นความรู้
นามาพิจารณาร่วมกับประเด็นความรู้อื่นต่อไป
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสหลักฐาน
รายการหลักฐาน
SCI59_สกอ5.1_5.1 คาสั่งคณะวิทยาศาสคร์ที่ 252/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559
SCI59_สกอ5.1_5.2 แผนการจัดการความรู้ประจาปีการศึกษา 2559
SCI59_สกอ5.1_5.3 สรุปผลการติดตามการนาความรู้ไปใช้ ตามแผนการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์ ปี
การศึกษา 2558
SCI59_สกอ5.1_5.4 แบบสารวจเพื่อการพัฒนาคณะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
SCI59_สกอ5.1_5.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14/2559
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 วาระที่ 4.5.2
SCI59_สกอ5.1_5.6 รายงานผลการดาเนินงานโครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิสิต และบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 เรื่อง “การพิจารณาการตัดเกรดและวิธีการตัดเกรด”
SCI59_สกอ5.1_5.7 รายงานผลการดาเนินโครงการจัดการความรู้และสร้างเสริมบรรยากาศวิจัย เรื่อง “การ
วิจัยในชั้นเรียน”
SCI59_สกอ5.1_5.8 โครงการอบรมพัฒนาและปรับปรุงการจัดการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การ
ปรับแต่งเว็บไซต์องค์กรและการดูแลเครือข่าย
SCI59_สกอ5.1_5.9 แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน (CAR) Classroom Action Research
SCI59_สกอ5.1_5.10 แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การพิจารณาการตัดเกรดและวิธีการตัดเกรด
SCI59_สกอ5.1_5.11 คู่มือการปรับแต่งเว็บไซต์องค์กรและการดูแลเครือข่าย (อบรมวันที่ 27 ก.ค.60)
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รหัสหลักฐาน
รายการหลักฐาน
SCI59_สกอ5.1_5.12 แบบสอบถาม การนาแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ประโยชน์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา
2559 (https://goo.gl/YD968a)
SCI59_สกอ5.1_5.13 สรุปผลการติดตามการนาความรู้ไปใช้ ปีการศึกษา 2559
SCI59_สกอ5.1_5.14 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16/2560
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 วาระที่ 5.5.2

6. การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน
6.1 มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลจุดแข็ง – จุดอ่อนด้านบุคลากร
ความต้ องการของบุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยสอดคล้องกับ แผนกลยุทธ์ และสมรรถนะหลักหรือ
วัฒนธรรมองค์กรของคณะ และครอบคลุมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) โดยมียุทธศาสตร์สาคัญ
มุ่งเน้นให้มีการพัฒนานิสิตและบุคลากรไปสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (SCI59_สกอ5.1_6.1) และได้จัดทา
แผนการการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลจุดแข็ง – จุดอ่อนของบุคลากร ซึ่งพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่
ยังขาดความรู้และประสบการณ์ในการนาไอทีมาใช้ในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรสายวิชาการ
บางส่ ว นขาดความรู้ และทักษะในด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ส่ ว นบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการบางส่วนยังขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสายอาชีพ เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรของคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์ จึง
ได้มีการกาหนดกลยุทธ์แนวทางในการพัฒนาบุคลากร โดยการสร้างและพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรอย่าง
เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ
และครอบคลุ มการพัฒนาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษ จั ด ท าเป็ น แผนพั ฒ นาบุ ค ลากร คณะวิ ท ยาศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 (SCI59_สกอ5.1_6.2) และน าเสนอขอความเห็ น ชอบในการประชุ ม
คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 5/2558 วาระที่ 4.4 (SCI59_สกอ5.1_6.3)
6.2 มีตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่สะท้อนผลผลิต และ
ผลลัพธ์
จากแผนพัฒนาบุ คลากร คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 ได้มีการ
วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และกาหนดให้มี 2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างและพัฒนาระบบการ
พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยมีการสารวจความต้องการของบุคลากรในการพัฒนา
ตนเอง และจั ด กรอบสมรรถนะที่ ส อดคล้ อ งกั บ ค่ า นิ ย มตามแผนยุ ท ธศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ ได้ แ ก่ S
( Scientific Excellence), C (Corporate and Social Responsibility), I (International Recognition)
(SCI59_สกอ5.1_6.4) และยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็น การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถตามสมรรถนะหลักและ
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สมรรถนะประจากลุ่มงาน โดยเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพ รอบรู้เรื่ององค์กร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ บทบาทความ
เป็นครู สมรรถนะด้านการสอน การประยุกต์ระบบไอทีต่อการเรียนการสอนและการทางาน รวมทั้งทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีการกาหนดค่าเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรดังนี้ (SCI59_สกอ5.1_6.2)
โครงการ/ตัวบ่งชี้

ค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างและพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพ
1. โครงการ/กิจกรรมสารวจความต้องการของบุคลากรในการพัฒนา
≥1
ตนเอง
2. กรอบสมรรถนะสาหรับนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร คณะ
1
วิทยาศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจา
กลุ่มงาน
1. การพัฒนาบุคลิกภาพ
1
2. รอบรู้เรื่ององค์กร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
≥1
3. บทบาทความเป็นครู
≥1
4. สมรรถนะด้านการสอน
≥1
5. การประยุกต์ระบบไอทีต่อการเรียนการสอน
≥1
6. การประยุกต์ระบบไอทีต่อการทางาน
≥1
7. ทักษะภาษาอังกฤษ
≥1
6.3 มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามตัวบ่งชี้ของแผน
และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้าน
ต่าง ๆ และเพื่อให้บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเองและสามารถนาไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมี
การประเมิน ผลความส าเร็ จ ของแผนการพัฒ นาบุคลากรประจาปีงบประมาณ 2560 (SCI59_สกอ5.1_6.5)
พบว่าการดาเนิน งานบรรลุเป้าหมาย และได้นาผลการประเมินความส าเร็จแผนการบริห ารและการพัฒ นา
บุคลากรเข้าที่ประชุมของการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16/2560 วาระที่ 4.1.3 (SCI58_สกอ5.1_6.6)
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โครงการ/ตัวบ่งชี้

ค่า
ผล
บรรลุ/ไม่
เป้าหมาย ดาเนินการ ไบรรลุ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างและพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
1. โครงการ/กิจกรรมสารวจความต้องการของบุคลากรในการ
≥1
1

พัฒนาตนเอง
การสารวจข้อมูลเพื่อการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ (SCI58_สกอ
5.1_6.7)
2. กรอบสมรรถนะสาหรับนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร คณะ
1
1

วิทยาศาสตร์
(SCI58_สกอ5.1_6.4)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจากลุ่มงาน
จานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการพัฒนาสมรรถนะด้านต่าง ๆ
1. การพัฒนาบุคลิกภาพ
o โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนประจาปี 2560 :
การพัฒนาทักษะการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
(SCI58_สกอ5.1_6.8)
o การรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ (SCI58_สกอ
5.1_6.9)
o โครงการรดน้าขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ประจาปี
2560 (SCI58_สกอ5.1_6.10)
o โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านกีฬาสัมพันธ์ (SCI58_สกอ
5.1_6.11)
2. รอบรู้เรื่ององค์กร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
o โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ (SCI58_สกอ
5.1_6.12)
o โครงการจัดการความรู้เรื่อง Lean กับการลดความ
สูญเสียที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการทางาน (SCI58_สกอ
5.1_6.13)
o โครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม : การบรรยายเรื่องการ
จัดการของเสียในห้องปฏิบัติการและการส่งทาลายอย่าง
เป็นระบบ (SCI58_สกอ5.1_6.14)
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โครงการ/ตัวบ่งชี้

ค่า
เป้าหมาย

ผล
บรรลุ/ไม่
ดาเนินการ ไบรรลุ

o โครงการความปลอดภัยในการทางานที่เกี่ยวข้องกับ
สารเคมีและการแก้ปัญหาเมื่อเกิดอุบัติเหตุ (SCI58_สกอ
5.1_6.15)
3. บทบาทความเป็นครู
o โครงการพัฒนาหลักสูตรตามบริบท มศว ปีการศึกษา
2559 (SCI58_สกอ5.1_6.16)
4. สมรรถนะด้านการสอน
o โครงการจัดการความรู้และส่งเสริมบรรยากาศวิจัยเรื่อง
วิจัยในชั้นเรียน (SCI58_สกอ5.1_6.17)
o โครงการศึกษาดูงานนวัตกรรมการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และการวิจัยพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(SCI58_สกอ5.1_6.18)
5. การประยุกต์ระบบไอทีต่อการเรียนการสอน
o โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านการจัดการ
เรียนรู้ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยดิจิตอลเทคโนโลยี
ประจาปีงบประมาณ 2560 -2561 (SCI58_สกอ
5.1_6.19)
6. การประยุกต์ระบบไอทีต่อการทางาน
o โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนประจาปี 2560 :
การประยุกต์ใช้ไอทีในการจัดเก็บเอกสารเพื่อลดการใช้
กระดาษ (SCI58_สกอ5.1_6.20)
o การบรรยายเรื่องพฤติกรรมบนโลกออนไลน์และ พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ปี 2559 (SCI58_สกอ5.1_6.21)
7. ทักษะภาษาอังกฤษ
o การบรรยายเรื่อง Planning A Research Project
(SCI58_สกอ5.1_6.22)
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นอกจากนี้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการยังได้มีการไปประชุมอบรม สัมมนา เสนอ
ผลงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาตนเองตามทักษะและความเชี่ยวชาญของ
งานที่ปฏิบัติ (SCI59_5.1_6.23)
6.4 มีการนาผลการประเมินและผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจาคณะไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร
จากผลการประเมินผลความสาเร็จของแผนการพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ประจาปีงบประมาณ
2560 ได้มีการพิจารณาเพื่อนาไปปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากรในปีต่อไป โดยคณะกรรมการประจาคณะ
วิทยาศาสตร์ได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดโครงการว่านอกจากจะให้สอดคล้องตามกรอบสมรรถนะหลัก และ
สมรรถนะประจากลุ่มงานแล้ว ควรให้สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการแบบลีนเพื่อลดความสูญเสีย และให้การ
ทางานมีประสิทธิภาพสูงสุดได้แก่มาตรการการลดกระดาษ การพัฒนาในการวัดและประเมินผลได้แก่การทวน
สอบ โดยมีรายละเอียดตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 16/2560 วาระที่
4.1.3 (SCI58_สกอ5.1_6.6)
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
SCI59_สกอ5.1_6.1_แผนยุทธศาสตร์
SCI59_สกอ5.1_6.2_แผนพัฒนาบุคลากร
SCI59_สกอ5.1_6.3_รายงานการประชุม
SCI59_สกอ5.1_6.4_รายงานการประชุม
SCI59_สกอ5.1_6.5_การประเมินผล
SCI59_สกอ5.1_6.6_รายงานการประชุม
SCI59_สกอ5.1_6.7_รายงานการประชุม
SCI59_สกอ5.1_6.8_โครงการสัมมนา
SCI59_สกอ5.1_6.9_การรณรงค์
SCI59_สกอ5.1_6.10_โครงการรดน้า

รายการเอกสารหลักฐาน
แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562
แผนพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่
5/2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 วาระที่ 4.4
รายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์การปฏิบัติงาน
คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559 วาระที่ 4.1
การประเมินผลความสาเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี
งบประมาณ 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่
16/2560 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 วาระที่ 4.1.3
สรุปข้อคิดเห็นจากการประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนประจาปี 2560:การพัฒนาทักษะ
การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
การรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์
โครงการรดน้าขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ประจาปี 2560
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รหัสเอกสาร
SCI59_สกอ5.1_6.11_โครงการส่งเสริม

โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านกีฬาสัมพันธ์

SCI59_สกอ5.1_6.12_โครงการป้องกัน

โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ

SCI59_สกอ5.1_6.13_โครงการจัดการ

โครงการจัดการความรู้เรื่อง Lean กับการลดความสูญเสียที่เกิดจาก
ข้อผิดพลาดในการทางาน

SCI59_สกอ5.1_6.14_โครงการเรารักษ์

โครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม : การบรรยายเรื่องการจัดการของเสียใน
ห้องปฏิบัติการและการส่งทาลายอย่างเป็นระบบ

SCI59_สกอ5.1_6.15_โครงการความ
ปลอดภัย

โครงการความปลอดภัยในการทางานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีและการ
แก้ปัญหาเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

SCI59_สกอ5.1_6.16_โครงการพัฒนา

โครงการพัฒนาหลักสูตรตามบริบท มศว ปีการศึกษา 2559

SCI59_สกอ5.1_6.17_โครงการจัดการ

โครงการจัดการความรู้และส่งเสริมบรรยากาศวิจัยเรื่องวิจัยในชั้นเรียน

SCI59_สกอ5.1_6.18_โครงการศึกษาดู
งาน

โครงการศึกษาดูงานนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และการ
วิจัยพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

SCI59_สกอ5.1_6.19_โครงการ
เสริมสร้าง

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ด้วยดิจิตอลเทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ 2560 2561

SCI59_สกอ5.1_6.20_โครงการสัมมนา

โครงการสัมมนาบุคลากรสายสนับสนุนประจาปี 2560 : การ
ประยุกต์ใช้ไอทีในการจัดเก็บเอกสารเพื่อลดการใช้กระดาษ

SCI59_สกอ5.1_6.21_โครงการบรรยาย

การบรรยายเรื่องพฤติกรรมบนโลกออนไลน์และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ปี
2559 (SCI59_5.1_6.16)

SCI59_สกอ5.1_6.22_โครงการบรรยาย

การบรรยายเรื่อง Planning A Research Project
สรุปการไปประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

SCI59_สกอ5.1_6.23_ประชุม สัมมนา
ฝึกอบรม

รายการเอกสารหลักฐาน
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7. ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ
คณะวิทยาศาสตร์ ให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยได้กาหนดนโยบาย
คุณภาพการศึกษา (SCI59_สกอ5.1_7.1) เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ
วิชาการและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ
(SCI59_สกอ5.1_7.2) โดยมีคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์และตัวแทนบุคลากรของทุกหน่วยเข้าร่วม
ในคณะกรรมการประกัน คุณภาพการศึกษา ระดับคณะ เพื่อดาเนินการด้านประกันคุณภาพการศึก ษาให้
สอดคล้องกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และนามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา การควบคุม/ดูแลโดยใช้หลัก PDCA และกากับการดาเนินงานสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
ปีการศึกษา 2559-2562 มหาวิทยาลัยได้กาหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
(SWU-EdPEx) คณะวิทยาศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญและประโยชน์ของเกณฑ์ EdPEx จึงได้จัดกิจกรรม
“อบรมเชิงปฏิบัติการสาหรับการเตรียมความพร้อมสู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินงานที่เป็นเลิศ
EdPEx” ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 โดย ผศ.นพ.วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ เพื่อให้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์มี
ความเข้าใจในเกณฑ์และสามารถนามาปฏิบัติและพัฒนาการดาเนินงานได้จริง (SCI59_สกอ5.1_7.3)
ในปี การศึกษา 2559 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มีการประชุม
พิจารณาผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อจัดทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา
2559 ซึ่งเชื่อมโยงกับแผนการปฏิบัติการประจาปีของคณะ (SCI59_สกอ5.1_7.4) กาหนดแผนดาเนินการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (SCI59_สกอ5.1_7.5) ก าหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบ/ก ากั บ /รวบรวมข้ อ มู ล ของการ
ดาเนินงานและเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ (SCI59_สกอ5.1_7.6) ซึ่งผู้รับผิดชอบนั้นเป็นผู้ควบคุม/ดูแล/กากับ
ในเรื่องคุณภาพการดาเนินงานของตัวบ่งชี้โดยตรง โดยในรอบปีการศึกษานี้ได้ติดตาม/ตรวจสอบคุณภาพ การ
ดาเนินงานรอบ 6 เดือน (SCI59_สกอ5.1_7.7) และได้เสนอให้คณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาผลการ
ดาเนินงาน (SCI59_สกอ5.1_7.8)
คณะกรรมการฯ จัดกิจกรรมร่างรายงานการประเมินตนเอง ในวันที่ 6, 18, 25 กรกฎาคม 2560
สาหรับรวบรวม/ติดตามสถานะผลการดาเนินงาน จัดทาเป็นรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อสะท้อนผล
การทางานในรอบปีการศึกษา 2559 (SCI59_สกอ5.1_7.9) จากนั้นได้จัดกิจกรรมประชาพิจารณ์รายงานการ
ประเมินตนเองฉบับร่าง ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 (SCI59_สกอ5.1_7.10) โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
และตัวแทนนิสิต อีกทั้งเปิดให้มีการส่งข้อคิดเห็นผ่านการประชาพิจารณ์ออนไลน์บนเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
(SCI59_สกอ5.1_7.11) เพื่อให้ทุกส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์รับรู้ถึงผลการ
ดาเนินงานและให้ข้อเสนอแนะ
รายงานการประเมิ น ตนเองฉบั บ ปรั บ ปรุ ง หลั ง การประชาพิ จ ารณ์ นั้ น ได้ น าเสนอในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 17/2560 (SCI59_สกอ5.1_7.12) เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการประจา
คณะให้ข้อเสนอแนะ
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การประเมินคุณภาพการศึกษาปี การศึกษา 2559 นี้ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้กาหนดการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ของคณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 23-25 สิงหาคม 2560 ผลการ
ดาเนิ น งานและผลการประเมินจะรายงานข้อมูล เข้าสู่ ระบบ CHE QA online และจัดทาแผนการพัฒ นา
คุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์สาหรับรอบปีการศึกษาถัดไป
ในปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์มีการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาจากปีที่ผ่านมาจัดทา
แผนการพัฒ นาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 และได้ดาเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนา
คุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒ นากระบวนการทางาน และคุณภาพให้ ส อดรับ กับ พันธกิ จของคณะ
วิทยาศาสตร์ (SCI59_สกอ5.1_7.13)
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
SCI59_สกอ5.1_7.1 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง นโยบายคุณภาพ
SCI59_สกอ5.1_7.2 คาสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 252/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559
SCI59_สกอ5.1_7.3 รายงานสรุปโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2559 กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการสาหรับการเตรียมความ
พร้อมสู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx
SCI59_สกอ5.1_7.4 แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
SCI59_สกอ5.1_7.5 แผนดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2559
SCI59_สกอ5.1_7.6 ผู้รับผิดชอบ/กากับ/รวบรวมข้อมูล จาแนกตามตัวบ่งชี้
SCI59_สกอ5.1_7.7 ผลการติดตาม/ตรวจสอบคุณภาพ การดาเนินงาน รอบ 6 เดือน
SCI59_สกอ5.1_7.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5/2560
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย วาระที่ 5.1
SCI59_สกอ5.1_7.9 รายงานสรุปโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2559 กิจกรรมที่ 2 ร่างรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ (อยู่
ระหว่างดาเนินการ-คุณชลรดา)
SCI59_สกอ5.1_7.10 รายงานสรุปโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2559 กิจกรรมที่ 3 ประชาพิจารณ์ (กิจกรรมยังไม่เกิดระหว่างเขียน)
SCI59_สกอ5.1_7.11 เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ ประชาพิจารณ์ออนไลน์ (กิจกรรมยังไม่เกิดระหว่างเขียน)
SCI59_สกอ5.1_7.12 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17/2560
วันที่ xx สิงหาคม 2560 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย วาระที่ 5.x (กิจกรรมยังไม่เกิดระหว่าง
เขียน)
SCI59_สกอ5.1_7.13 ผลการดาเนินงานตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
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ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
5

ผลดาเนินการ
5

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.2

ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร

ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี
ผู้กากับตัวบ่งชี้
ผู้รวบรวมข้อมูล

กระบวนการ
ปีการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณีกานต์ น้าสอาด, อาจารย์สุจิตรา ศรีสังข์,
อาจารย์อิทธิศักดิ์ สัชชานนท์, นางสาวยุภาวดี โคษา, นางวนิดา ภาษีผล,
นางชลรดา สารทสมัย

คาอธิบายตัวบ่งชี้
บทบาทหน้าที่ของคณะในการกากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการดาเนินการ
ตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุ ณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมิน จะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถ
ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ติดตาม การดาเนินงานให้เป็นไปตามที่กาหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกในการกากับการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร
2. มีคณะกรรมการกากับ ติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดในข้อ 1 และรายงาน
ผลการติดตามให้คณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
4. มี การประเมิ น คุ ณภาพหลั กสู ตรตามก าหนดเวลาทุ กหลั กสู ตร 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. มี ร ะบบและกลไกในการก ากั บ การด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รให้ เ ป็ น ไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
คณะวิ ท ยาศาสตร์ มี ร ะบบและกลไกการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร เป็ น ไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
ของ สกอ ครบถ้วนทั้ง 31 หลักสูตร โดยมีการกากับดูแลการบริหารงานหลักสูตรที่มุ่งเน้นสัมฤทธิ์ผลของตัว
บ่ งชี้ผ ลการดาเนิ น งาน (KPI) ของแต่ล ะหลั กสู ตรเป็นส าคัญ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา โดยในปี
การศึกษา 2559 นี้คณะวิทยาศาสตร์จะยังคงใช้ ระบบและกลไกในรูปแบบที่เป็นเอกภาพตามวงจร PDCA ที่มี
การดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ดังแสดงในเอกสารระบบและกลไกการดาเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์ (SCI59_สกอ 5.2_1_1)
2. มีคณะกรรมการกากับ ติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดในข้อ 1 และรายงาน
ผลการติดตามให้คณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
ปี การศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์ไ ด้ดาเนิน การตามนโยบายของมหาวิ ทยาลั ย (SCI59_สกอ
5.2_2_1) และระบบและกลไกการดาเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรในการติดตามและกากับดูแลการจัดทา
มคอ 3-7 ของทุกหลักสูตรผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ (SCI59_สกอ 5.2_2_2) และคณะกรรมการ
ฝ่ายวิชาการทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (SCI59_สกอ 5.2_2_3) เพื่อให้หัวหน้าภาควิชาและประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตรได้ถ่ายทอดและติดตามข้อมูลกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนใน
การจัดทา มคอ 3-7 ให้ครบถ้วนทุกรายวิชา ตามกรอบเวลาที่กาหนดไว้ดังปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (SCI59_สกอ 5.2_2_4) ซึ่งในส่วนของการบริหารหลักสูตรนั้นฝ่ายวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ให้ประกอบด้วยหัวหน้า
สาขาวิชาหรือ ประธานหลักสูตรอาจารย์ประจาหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังรายนามที่ปรากฏใน
มคอ 2 หรือ สมอ.08 ของหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จากนั้นเสนอรายชื่อไปยังฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัย ดัง
แสดงบทบาทหน้ าที่ตามคาสั่ งแต่งตั้งลงนามโดยรองอธิการบดีฝ่ ายวิชาการ (SCI59_สกอ 5.2_2_5) ทั้งนี้
สาหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานั้น ได้มีการออกคาสั่งแต่งตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย (SCI59_สกอ 5.2_2_6)
เพื่อกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการกากับ/ดูแลการดาเนินงานของ
หลักสูตรให้ชัดเจนและครบถ้วน
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์ได้สนับสนุนเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2560 ในส่วนของงบดาเนินงานเป็น
ค่าตอบแทนกรรมการประมินคุณภาพการศึกษาและหลักสูตร จานวน 70,000 บาท และอยู่ในรูปแบบโครงการ
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ที่รองรับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรที่แต่ละภาควิชาได้ดาเนินการเป็นจานวนเงิน 377,700
บาท รวมทั้งสิ้น 447,700 บาท (SCI59_สกอ 5.2_3_1)
นอกจากนั้นในส่วนของการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษาร่วมกับฝ่ายวิชาการได้จัด สรรพื้นที่บนเว็บไซต์ของคณะเพื่อเปิดช่องทางและอานวยความสะดวก
ให้แก่คณาจารย์ นิสิต และผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพหลักสูตร อาทิเช่น
แบบประเมินการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และผลการประเมินความพึง
พอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น (SCI59_สกอ 5.2_3_2) ซึ่งในระดับ
มหาวิ ท ยาลั ย ฝ่ า ยวิ ช าการ มศว ได้ ใช้ เว็ บไซต์ SWU TQF online ระบบสนั บสนุ นกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (SCI59_สกอ 5.2_3_3) เป็นเครื่องมือในการบริหารหลั กสู ตร ตั้งแต่ปีการศึ ก ษา
2558 เป็นต้นมา คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ได้ใช้ระบบออนไลน์ในการจัดทาและบันทึกข้อมูล มคอ. 3-7
อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อกากับและติดตามผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยยึด
กรอบ TQF และเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 (SCI59_สกอ 5.2_3_4)
4. มี การประเมิ นคุ ณภาพหลั กสู ตรตามก าหนดเวลาทุ กหลั กสู ตร และรายงานผลการประเมิ น
ให้คณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
หลักสูตรทั้ง 31 หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาครบทุกหลักสูตร
ในเดือนกรกฎาคม 2560 (SCI59_สกอ 5.2_4_1) ฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้นาผล
การประเมิน หลั กสู ตรเข้าสู่ การประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16/2560 วันที่ 26
กรกฎาคม 2560 (SCI59_สกอ 5.2_4_2) เพื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของทุกหลักสูตร พร้อมกาหนด
แนวทางการพัฒนา/ปรับ ปรุ งหลั กสูตรโดยใช้ข้อมูลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นข้อมูล
ป้อนกลับที่สาคัญในการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรในปีการศึกษาต่อไป
5. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจาคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์มีหลักสูตรที่ครบรอบและต้องดาเนินการปรับปรุงจานวน 24
หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรปริญญาตรี 14 หลักสูตรและระดับบัณฑิตศึกษา 10 หลักสูตร โดยฝ่ายวิชาการได้
วางแผนเพื่อเตรียมการปรับปรุงหลักสูตรมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ผ่านการจัดโครงการปรับปรุงหลักสูตร.
กิจกรรมที่ 1 แนวทางการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา 2559 วันที่ 27 มกราคม 2559 (SCI59_
สกอ 5.2_5_1) และกิจ กรรมที่ 2 กระบวนการและการดาเนินการจัดทา มคอ.2 ของหลั กสู ตร วันที่ 29
มิถุนายน 2559 (SCI59_ สกอ 5.2_5_2) จนเมื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา
2558 แล้วเสร็จ ฝ่ายวิชาการได้จั ดโครงการพัฒ นาหลั กสูตรตามบริบท มศว ปีการศึกษา 2559 วันที่ 16
พฤศจิกายน 2559 (SCI59_ สกอ 5.2_5_3) เพื่อให้หลักสูตรมีความชัดเจนในแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้กาหนดจุดร่วมของออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกรอบ
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มาตรฐานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย และเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ผนวกกับจุดเน้นในการพัฒนา/บ่มเพาะนิสิต
ตามสมรรถนะเฉพาะ/ค่ า นิ ย ม (Core value) SCI ซึ่ ง หมายถึ ง Scientific Excellence, Corporate and
Social Responsibility, International Recognition และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิตของ มศว 9
ประการ เพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิตที่ให้เป็นบุคลากรมืออาชีพตามบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงด้วยการให้
ความรู้ทางวิชาการ ควบคู่กับการเสริมสร้างความสามารถและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามนโยบาย
การศึกษาของชาติและความต้องการของสังคม จากนั้นทางหลักสูตรจึงเริ่มดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร และ
เสนอ มคอ 2 ของหลักสูตร (SCI59_ สกอ 5.2_5_4) ตามขั้นตอนดังแผนภาพ

นอกจากนั้ น ในปี ก ารศึ ก ษานี้ คณะได้ มี ก ารสร้ า งหลั ก สู ต รใหม่ คื อ หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ที่ผ่านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย และได้จัดส่งไป สกอ เพื่อให้รับทราบ ก่อน
เปิดรับนิสิตในปีการศึกษา 2561 และมีการเสนอหลักสูตรใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสู ตรคือหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ ที่ได้รับความเห็นชอบให้
จัดทาร่าง มคอ 2 ของหลักสูตรโดยคณะกรรมการวางแผนแผนแม่บทด้านวิชาการและกลั่นกรองหลักสูตร
(SCI59_ สกอ 5.2_5_5) โดยรายละเอียดของการปรับปรุงหลักสูตรและการสร้างหลักสูตรใหม่ปรากฏใน
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รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ ายวิชาการ ระดับปริญญาตรีและ บัณฑิตศึกษา 8 ครั้ง (SCI59_สกอ
5.2_5_6) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ 6 ครั้ง (SCI59_สกอ 5.2_5_7) รวมทั้ง
การรายงานสถานะหลักสูตร ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 (SCI59_สกอ 5.2_5_8)
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ทุกหลักสูตรจานวนทั้งสิ้น 31 หลักสูตรของ คณะวิทยาศาสตร์มีผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรผ่าน
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน และมีผลการดาเนินงานเฉลี่ย เท่ากับ 3.41 (SCI59_สกอ 5.2_6_1)
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

สังกัด
เคมี
เคมี
เคมี
เคมี
เคมี
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คหกรรมศาสตร์
จุลชีววิทยา
ชีววิทยา
ชีววิทยา
ชีววิทยา
ชีววิทยา
ชีววิทยา
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
วิทยาการคอมฯ
วิทยาการคอมฯ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ศูนย์วิทย์ฯ
ศูนย์วิทย์ฯ

ชื่อหลักสูตร
วท.บ.เคมี
กศ.บ.เคมี
วท.ม.เคมี
กศ.ม.เคมี
ปร.ด.เคมีประยุกต์
วท.บ.สถิติ
วท.บ.คณิตศาสตร์
กศ.บ.คณิตศาสตร์
กศ.ม.คณิตศาสตร์
ปร.ด.คณิตศาสตร์
กศ.ด.คณิตศาสตร์
วท.บ.คหกรรมศาสตร์
วท.บ.จุลชีววิทยา
วท.บ.ชีววิทยา
กศ.บ.ชีววิทยา
วท.ม.ชีววิทยา
วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ
กศ.ม.ชีววิทยา
ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ
วท.บ.ฟิสิกส์
กศ.บ.ฟิสิกส์
วท.ม.วัสดุศาสตร์
วท.ม.ฟิสิกส์
กศ.ม.ฟิสิกส์
ปร.ด.ฟิสิกส์
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.บ.อัญมณีและเครื่องประดับ
กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
กศ.ม.วิทยาศาสตรศึกษา
กศ.ด.วิทยาศาสตรศึกษา

Tier
T2
T2
T2
T2
T2
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T2
T2
T3
T1
T1
T1

คะแนน SAR
3.37
3.51
3.56
3.65
3.55
3.54
3.3
3.53
3.11
3.28
3.22
3.15
3.87
3.6
3.36
2.74
3.54
3.52
3.62
3.26
3.32
3.23
3.35
3.07
3.19
3.35
3.09
4.32
3.35
3.73
3.41

หมายเหตุ T ย่อมาจาก Tier ตามเกณฑ์การประเมิน 3 ระดับ ดังนี้
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ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
5 ข้อ

ผลดาเนินการ
6 ข้อ

ผลการประเมินของคณะกรรมการ

บรรลุเป้าหมาย


รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
SCI59_ สกอ 5.2_1_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14/2559
SCI59_ สกอ 5.2_2_1 มาตรการควบคุมภายในการจัดทา มคอ 3-7
http://academic.swu.ac.th/Portals/43/Documents/tqf%203-7.pdf
SCI59_ สกอ 5.2_2_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ 7 ครั้ง คือ ครั้งที่ 16/2559;
17/2559; 18/2559; 2/2560; 5/2560; 11/2560 และ 14/2560
SCI59_ สกอ 5.2_2_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่
2/2559; 3/2559 และ 1/2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ครั้ง
ที่ 2/2559
SCI59_ สกอ 5.2_2_4 ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
SCI59_ สกอ 5.2_2_5 คาสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 240/2559, 293/2559,242/2559, 787/2559,
618/2559,252/2559,251/2559,937/2560,947/2560,950/2560,953/2560,
955/2560,958/2560,2449/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับ
ปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2559
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รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
SCI59_ สกอ 5.2_2_6 คาสั่งบัณฑิตวิทยาลัยที่ 1721/2559, 1722/2559, 1723/2559, 1724/2559,
1725/2559, 1726/2559, 1728/2559, 555/2560, 556/2560,1301/2560,
1302/2560, 1303/2560, 1304/2560, 1305/2560,1307/2560 และ1308/2560.
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559
SCI59_ สกอ 5.2_3_1 แผนปฏิบัติการประจาปีคณะวิทยาศาสตร์ และสรุปงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
SCI59_ สกอ 5.2_3_2 http://science.swu.ac.th/th-th/ประกันคุณภาพการศึกษา.aspx
SCI59_ สกอ 5.2_3_3 http://tqf.swu.ac.th/swu/tqf/
SCI59_ สกอ 5.2_3_4 สถิติการทา มคอ 3-6 ประจาปีการศึกษา 2559 ของคณะวิทยาศาสตร์ จากระบบ SWU
TQF Online
SCI59_ สกอ 5.2_4_1 กาหนดการรับประเมินหลักสูตรประจาปีการศึกษา 2559 พร้อมผลการประเมิน
SCI59_ สกอ 5.2_4_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 16/2560
SCI59_ สกอ 5.2_5_1 สรุปโครงการปรับปรุงหลักสูตร กิจกรรมที่ 1 แนวทางการดาเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึกษา 2558
SCI59_ สกอ 5.2_5_2 สรุปโครงการปรับปรุงหลักสูตร กิจกรรมที่ 2 กระบวนการและการดาเนินการจัดทา
มคอ.2 ของหลักสูตร
SCI59_ สกอ 5.2_5_3 สรุปโครงการพัฒนาหลักสูตรตามบริบท มศว ปีการศึกษา 2559
SCI59_ สกอ 5.2_5_4 มคอ 2 จานวน 24 หลักสูตรที่ผ่านสภามหาวิทยาลัย
SCI59_ สกอ 5.2_5_5 มติประชุมคณะกรรมการวางแผนแผนแม่บทด้านวิชาการและกลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่
1/2560
SCI59_ สกอ 5.2_5_6 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่
2/2559; 3/2559; 4/2559; 1/2560 และ 2/2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ครั้ง
ที่ 1/2559 2/2559 และ 1/2560
SCI59_ สกอ 5.2_5_7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 17/2559; 18/2559;
19/2559; 20/2559; 21/2559 และ 11/2560
SCI59_ สกอ 5.2_5_8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 15/2560
SCI59_ สกอ 5.2_6_1 รายงานผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรจานวน 31 หลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2559
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ตัวบ่งชี้ มศว 5.1

การบริหารจัดการแบบลีน (lean Management)

ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี

กระบวนการ
ปีการศึกษา

ผู้กากับตัวบ่งชี้

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์,
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมศักยภาพวิชาการ

ผู้รวบรวมข้อมูล

นางสาวมณฑวรรณ ช่อชมเกษม, นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี

คาอธิบายตัวบ่งชี้
คณะมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยการประยุกต์ใช้ ระบบการบริหารจัดการแบบลีน
(Lean Management System) ในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาการบริหารการทางานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
(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 และรายงานผลในคณะกรรมการประจา
คณะหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา
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
คณะวิทยาศาสตร์เห็นความสาคัญของการนาระบบบริหารการจัดการแบบลีนมาใช้ เพื่อพัฒนางานให้
มีประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าในขั้นตอนที่ไม่จาเป็น จึงได้จัดโครงการ GoingLean@SWUScience แก่
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และสร้างกิจกรรมประยุกต์การบริหารจัดการแบบลีนสู่การพัฒนาคณะวิ ทยาศาสตร์
มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 จนถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการประชุมครั้งที่ 19/2559 วาระที่ 4.1 เมื่อวันที่ 14
พ.ย. 2559 (SCI59_มศว5.1_1.1) โดยมีการกาหนดแผนดาเนินการในโครงการ GoingLean@SWUScience
สาหรับปีงบประมาณ 2560 ไว้ 3 ด้านดังนี้คือ การประหยัดทรัพยากร การลดขั้นตอนหรือกระบวนการในการ
ปฎิบัติงาน และการจัดการเรียนการสอน โดยในปีงบประมาณ 2558 ที่ผ่านมา การจัดทาเล่มรายงานประจาปี
ของคณะวิทยาศาสตร์ทาเป็นเล่มรายงาน ซึ่งใช้งบประมาณในการจัดทาเป็นเงิน 51,360 บาท และใช้เวลาใน
การทาเล่มรายงานจานวน 480 ชั่วโมง และจากการนาระบบการจัดการแบบลีนมาใช้ในการเผยแพร่ข่าวสาร/
กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ ผ่านทางระบบไอที พบว่าสามารถลดความสิ้นเปลืองทั้งเวลาและ
ค่าใช้จ่ายได้ดี ดังนั้นในปีงบประมาณ 2560 นี้ทางคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์จึงได้มีมติ ในการ
ประชุมครั้งที่ 20/2559 วาระที่ 4 (SCI59_มศว5.1_1.2) ให้นาระบบไอทีมาใช้ในการจัดทารายงานประจาปี
แทนการทารายงานแบบเดิม โดยมุ่งหวังในการลดค่าใช้จ่าย และเวลาในการทางานลงจากเดิม
นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์ได้จั ดกิจ กรรมให้ความรู้เรื่องการจัดการแบบลี นแก่บุคลากรในคณะ
วิทยาศาสตร์ และคณะอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย ในชื่อโครงการ Lean การลดความสูญเสียที่เกิดจากข้อผิดพลาด
ในการทางาน ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 (SCI59_มศว5.1_1.3) และโครงการแสดงผลงานวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์ของนิสิตระดับ ปริญญาตรีประจาปีการศึกษา 2559 ได้มีการทาแผ่น CD รวมบทคัดย่อผลงาน
วิชาการของนิสิต แทนการตีพิมพ์เป็นรูปเล่ ม ซึ่งช่วยลดความสิ้นเปลืองในการใช้กระดาษได้ (SCI59_มศว
5.1_1.4)
2. มีการวิเคราะห์กระบวนการทางานตามเกณฑ์ข้อ 1 ในรายละเอียด เพื่อระบุสาเหตุของความ
สูญเสีย
ตามที่คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ได้มอบหมายให้คณะกรรมการผู้ที่เกี่ยวข้องนาระบบไอที
มาใช้ในกระบวนการทาเล่มรายงานประจาปีแทนระบบเดิม เนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากการทาเล่ม
รายงานประจาปีตั้งแต่ปี 2557 ในด้านค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในการจัดทาเล่มรายงานประจาปีและใช้ระยะเวลา
ในการดาเนินการจัดทาข้อมูลนานเนื่องจากต้องประสานกับโรงพิมพ์เพื่อเสนอราคาในการจัดพิมพ์รายงาน
ประจาปี ฝ่ายคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องจึงได้เริ่มนาระบบการจัดการแบบลีนมาใช้ในการดาเนินการทาเล่ม
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รายงานประจาปีตั้งแต่ ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน (SCI59_มศว5.1_1.5)
3. วางแผนการปรั บปรุ งกระบวนการการทางานที่มีค วามสูญเสีย โดยกาหนดตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายที่จะติดตามและประเมินความสาเร็จของการปรับปรุง
คณะกรรมการผู้ เกี่ ย วข้ องในการจั ด ทาเล่ มรายงานประจาปี ได้มีการประชุมพิจ ารณาการจั ด ท า
แผนการปรับปรุงกระบวนการการทาเล่มรายงานประจาปีแทนแบบเดิม และมีการกาหนดตัวชี้วัด ไว้ 2 ด้านคือ
1. ด้านงบประมาณ มีการตั้งเป้าหมายการใช้งบประมาณในการจัดทาเล่มรายงานประจาปี ปีการศึกษา 2559
ลดลงอย่างน้อยร้ อยละ 20 เทียบกับการใช้งบประมาณในการจัดเล่ มรายงานประจาปี ปีการศึกษา 2558
2. ด้านเวลาในการดาเนินการ มีการตั้งเป้าหมายการใช้เวลาการดาเนินงานในการจัดทาเล่มรายงานประจาปี ปี
การศึกษา 2559 ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 20 เทียบกับการใช้เวลาการดาเนินงานในการจัดเล่มรายงานประจาปี
ปีการศึกษา 2558 (SCI59_มศว5.1_1.6)
4. มีการดาเนินการตามแผนการปรับปรุงกระบวนการทางานตามแผนที่ระบุในเกณฑ์ข้อ 3
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ได้ดาเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ โดยใช้ระบบการแชร์ข้อมูลผ่านระบบ
Google Drive และมี ก ารน าเล่ ม รายงานประจ าปี 2559 เผยแพร่ ผ่ า นช่ อ งทางดั ง นี้ คื อ เว็ บ ไซต์ ค ณะ
วิทยาศาสตร์ จัดทาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และจัดทา Link QR Code (SCI59_มศว5.1_1.7)
5. มีการติดตามผลการดาเนินการตามตัวชี้วัดที่กาหนด และรายงานผลในคณะกรรมการประจา
คณะหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการผู้จัดทาเล่มรายงานประจาปีได้มีการรวบรวม ติดตาม และประเมินข้อมูลเพื่อรายงาน
ผลเกี่ยวกับการลดความสิ้นเปลืองงบประมาณและเวลาในการดาเนินงานในการประชุมคณะกรรมการประจา
คณะครั้งที่ 21/2559 วาระที่ 3.1 (SCI59_มศว5.1_1.8) และได้มีการสรุปรายงานผลของการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดของแผนการลดความสิ้นเปลืองงบประมาณและเวลาในการดาเนินงานประจาปีการศึกษา 2559 ดังนี้
การประเมิ น ผลตั ว ชี้ วั ด ด้ า นการลดความสิ้ น เปลื อ งงบประมาณและเวลาในการด าเนิ น งานในปี
การศึกษา 2559
ปี พ.ศ.

งบประมาณที่ใช้ (บาท)

ระยะเวลาในการดาเนินงาน(ชั่วโมง)

2557

51,360

480

2558

1,350

360

2559

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดทา

245
(เวลาในการดาเนินการลดลงจากปี 2558 คิดเป็น
ร้อยละ 31.94)
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6. มีการนาผลการพิจารณาหรือผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการทางานต่อไป เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย หรือปรับให้เป็นกระบวนการทางานใหม่ที่ได้ประสิทธิภาพและทาการเผยแพร่สู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
จากการประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะวิ ท ยาศาสตร์ ได้ พิ จ ารณาผลด าเนิ น งาน และมี ม ติ
คณะกรรมการผู้จัดทาเล่มรายงานประจาปีจัดทาแนวปฏิบัติในการจัดทาเล่มรายงานประจาปีโดยใช้ระบบการ
จัดการแบบลีนและเผยแพร่ให้กับบุคลากรและคณะอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยต่อไป
จากผลการประเมินโครงการLean การลดความสูญเสียที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการทางาน ที่ได้ทาให้
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ ระบบการจัดการแบบลี น เริ่มวางแผนการนาระบบการจัดการแบบลี นไปใช้
ปรับปรุงขั้นตอนการทางานด้านสารบรรณ และลดการใช้กระดาษในสานักงานให้มีปริมาณน้อยลง สาหรับ
ปีงบประมาณ 2561(SCI59_มศว5.1_1.9)
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลดาเนินการ

5

5

ผลการประเมินของคณะกรรมการ

บรรลุเป้าหมาย

รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร

รายการเอกสารหลักฐาน

SCI59_มศว5.1_1.1

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 19/2559

SCI59_มศว5.1_1.2

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 20/2559

SCI59_มศว5.1_1.3

โครงการ Lean การลดความสูญเสียที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการทางาน

SCI59_มศว5.1_1.4

แผ่น CD รวมบทคัดย่อผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา
2559 ของนิสิต

SCI59_มศว5.1_1.5

การรายงานผลการวิเคราะห์กระบวนการทางาน ในรายงานการประชุม
MPM ประจาเดือนตุลาคม 2559

SCI59_มศว5.1_1.6

การรายงานแผนการกาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการทาเล่มรายงาน
ประจาปีด้วยระบบไอที ในรายงานการประชุม MPM ประจาเดือนตุลาคม
2559

SCI59_มศว5.1_1.7

เล่มรายงานประจาปี 2559 ทีเ่ ผยแพร่ผ่านช่องทาง เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และ Link QR Code
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รหัสเอกสาร

รายการเอกสารหลักฐาน

SCI59_มศว5.1_1.8

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 21/2559

SCI59_มศว5.1_1.9

ผลประเมินโครงการ Lean การลดความสูญเสียที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการ
ทางาน ในรายงานการประชุม MPM ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2560
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ตัวบ่งชี้ มศว 5.2

การดาเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน

ชนิดของตัวบ่งชี้
การคิดรอบปี
ผู้กากับตัวบ่งชี้
ผู้รวบรวมข้อมูล

กระบวนการ
ปีการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
นายนรงค์ วงษ์งาม, นางสาวพิลาสลักษณ์ ลือเลิศ, ประธานสโมสรนิสิตฯ

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 พยากรหรื อ พลั งงาน มีการแจ้งเวียนให้ บุคลากรในสั งกัดทราบ
และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เช่น การเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า ในคณะตามระยะเวลาที่
กาหนด การลดปริมาณขยะ การลดปริมาณการใช้วัสดุ การจัดการของเสีย (3R: Reduce Reuse Recycle)
เป็นต้น มีการประเมินผลการดาเนินงานโดยการตรวจประเมินจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบว่า คณะได้ปฏิบัติตาม
นโยบายดังกล่าวหรือไม่ โดยจะต้องจัดทารายงานให้ผู้บังคับบัญชาในคณะทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการดาเนินการหรือมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบดาเนินการ
2. มี แผนการด าเนิ นการตามมาตรการรั กษ์ สิ่ งแวดล้ อมและประหยั ดพลั งงาน โดยก าหนดตั วชี้ วั ด
ความสาเร็จและค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ
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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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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ผลการดาเนินงาน
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการดาเนินการหรือมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบดาเนินการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความมุ่งมั่นในการรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ประจาปี พ.ศ. 2560 ปรับปรุงและจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่องภายใต้นโยบายการอนุรักษ์
พลั ง งาน มี ป ระกาศให้ ท ราบทั่ ว กั น ที่ ห น้ า เว็ บ ไซต์ ข องส านั ก งานอธิ ก ารบดี (SCI59_มศว5.2_1.1) คณะ
วิ ท ยาศาสตร์ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ด้ า นการประหยั ด พลั ง งานและรั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มและรั บ สนองนโยบายของ
มหาวิทยาลัยโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ 2560 (SCI59_มศว5.2_1.2) เพื่อ
วางแผนและกาหนดมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานของคณะวิทยาศาสตร์ เป็นแกนนาในการ
รณรงค์ให้เกิดการประหยัดพลังงาน ดาเนินการโครงการและกิจกรรมเพื่อให้มีการประหยัดพลังงาน วิเคราะห์
และประเมิน ผลการดาเนิ น งานเพื่ อน าเสนอต่ อคณะกรรมการประจาคณะวิ ทยาศาสตร์ นอกจากนี้ ค ณะ
วิทยาศาสตร์มีระบบและกลไกที่จะวางแผน กากับดูแล และดาเนินการเพื่อให้การประหยัดพลังงานและการ
ดูแลรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (SCI59_มศว5.2_1.3)
2. มีแผนการด าเนินการตามมาตรการรั กษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน โดยกาหนดตัวชี้วัด
ความสาเร็จและค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ
คณะกรรมการประหยัดพลังงานได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อทบทวนนโยบายและมาตรการประหยัด
พลังงานประจาปีการศึกษา 2559 สาหรับใช้ในการวางแผนและกาหนดมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัด
พลังงาน ปีการศึกษา 2559 โดยกาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์
โดยสาร เป็นต้น มีแผนการเปลี่ยนหลอดไฟ LED เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า รวมทั้งแนวปฏิบัติในการประหยัด
น้ามันเชื้อเพลิง น้าประปา และคู่มือการลดใช้กระดาษ (SCI59_มศว5.2_2.1)
ในปีการศึกษา 2559 ได้กาหนดตัวชี้วัดด้านการประหยัดพลังงานดังนี้
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
หมายเหตุ
ค่ากระแสไฟฟ้าการใช้ลิฟต์
ลดลงอย่างน้อย
เนื่องจากมีมาตรการ
ปีการศึกษา 2559 (สิงหาคม 2559 – พฤษภาคม 2560) ร้อยละ 3
กาหนดเวลา ปิด-เปิด
เปรียบเทียบกับ
ลิฟต์ และกาหนด
ปีการศึกษา 2558 (สิงหาคม 2558 – พฤษภาคม 2559)
จานวนลิฟต์ที่ใช้ตาม
ช่วงเวลาให้เหมาะสม
ค่ากระแสไฟฟ้ารวมอาคาร 10, 15 และ 19
เพิ่มขึ้นไม่เกิน
เนื่องจากในปีการศึกษา
ปีการศึกษา 2559 (สิงหาคม 2559 – พฤษภาคม 2560) ร้อยละ 3
2559 มีการจัดซื้อ
เปรียบเทียบกับ
อุปกรณ์ เครื่องมือ
ปีการศึกษา 2558 (สิงหาคม 2558 – พฤษภาคม 2559)
วิทยาศาสตร์ที่ใช้
ปริมาณไฟฟ้ามาก
เพิ่มขึ้น
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ตัวชี้วัด
การจัดส่งของเสียจากห้องปฏิบัติการไปทาลาย
ปริมาณของเสียจากห้องปฏิบัติการที่ส่งทาลาย

ค่าเป้าหมาย
อย่างน้อย 1 ตัน

หมายเหตุ
เนื่องจากคณะ
วิทยาศาสตร์มีของเสีย
จากห้องปฏิบัติการเป็น
จานวนมากจึงวางแผนที่
จะส่งทาลาย โดยไม่
ปล่อยทิ้งให้เกิดมลพิษ

รายละเอียดตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประหยัดพลังงานครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 4.1 และ
4.2 (SCI59_มศว5.2_2.2) และแผนการดาเนินงานประหยัดพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 (SCI59_มศว5.2_2.3)
3. มีระบบและกลไกที่ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดาเนินการตามแผน
คณะกรรมการประหยัดพลังงานเสนอรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณคณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง
การใช้ พ ลั ง งานของคณะอย่ างต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ เสนอแผนฯ มาตรการ ตั ว ชี้ วั ด และข้ อ มู ล ต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะ
กรรมการบริหารและติดตามงานคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 4.1 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะ (SCI59_มศว5.2_3.1) ซึ่งได้มีการประชุมพิจารณากาหนดแนวทางการประหยัดพลังงาน
และรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของคณะฯ มี การประกาศแจ้งนโยบายประหยัดพลังงานและรักษ์
สิ่งแวดล้อม ปี 2559 (SCI59_มศว5.2_3.2) และมาตรการประหยัดพลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อม ปี 2559
(SCI59_มศว5.2_3.3) เพื่ อ ให้ บุ ค ลากร สโมสรนิ สิ ต และนิ สิ ต ให้ ท ราบและถื อ ปฏิ บั ติ ต ามอย่ า งเคร่ ง ครั ด
นอกจากนี้ในการประชุมกรรมการประจาคณะทุกเดือน มีการแจ้งข้อมูลการใช้พลังงานในแต่ละเดือน โดยมี
การเปรียบเทียบเป็นสองมิติ คือเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างเดือนปัจจุบันกับเดือนก่อนหน้า และเปรียบเทียบใน
เดื อ นเดี ย วกั น ของปี ก ารศึ ก ษา 2559 และปี ก ารศึ ก ษา 2558 ในการประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์ทุกเดื อน ตัว อย่ างเช่น ในรายงานการประชุ มคณะกรรมการประจาคณะวิ ทยาศาสตร์ ค รั้ ง ที่
14/2560 วาระที่ 5.2 (SCI59_มศว5.2_3.4) ซึ่งหัวหน้าภาควิชารับทราบ นาไปแจ้งบุคลากร และรณรงค์ให้มี
การดาเนินการตามแผนการประหยัดพลังงานและรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม
ในปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม (SCI59_มศว5.2_3.5) เพื่อ
รณรงค์และปลูกฝังให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์คณะ
วิทยาศาสตร์ ให้สวยงาม มีทัศนี ยภาพที่ดี ร่มรื่น น่าอยู่ เป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีให้ บุคลากรและนิสิ ตใน
หน่วยงาน และจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ และนาไปจัดเก็บรวบรวมของ
เสียเพื่อส่งทาลายอย่างถูกต้องและดาเนินการจัดจ้างส่งทาลายอย่างเป็นระบบ โดยจัดให้มี 2 กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมที่ 1 การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารคณะวิทยาศาสตร์
กิจกรรมที่ 2 การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ และการส่งทาลาย
อย่างเป็นระบบจัดจ้างบริษัทมารับไปทาลาย
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4. มีการดาเนินการตามแผน และติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน พร้อมทั้ง
รายงานต่อคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการประหยัดพลังงานได้มีการรวบรวม ติดตาม และประเมินข้อมูลเพื่อรายงานผลเกี่ยวกับ
การประหยัดพลังงานในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะทุกเดือน และได้มีการสรุปรายงานผลของการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนการประหยัดพลังงานประจาปีการศึกษา 2559 ดังนี้
การประเมินผลตัวชี้วัดด้านการประหยัดพลังงานในปีการศึกษา 2559
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผลการดาเนินการ
ค่ากระแสไฟฟ้าการใช้ลิฟต์
ล ด ล ง อ ย่ า ง น้ อ ย เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
ปีการศึกษา 2559 (สิงหาคม 2559 – พฤษภาคม 2560) ร้อยละ 3
เปรียบเทียบกับ
ปีการศึกษา 2558 (สิงหาคม 2558 – พฤษภาคม 2559)
ค่ากระแสไฟฟ้ารวมอาคาร 10, 15 และ 19
เพิ่ ม ขึ้ น ไม่ เ กิ น ร้ อ ย ลดลงร้อยละ 7
ปีการศึกษา 2559 (สิงหาคม 2559 – พฤษภาคม 2560) ละ 3
เปรียบเทียบกับ
ปีการศึกษา 2558 (สิงหาคม 2558 – พฤษภาคม 2559)
การจัดส่งของเสียจากห้องปฏิบัติการไปทาลาย
ปริมาณของเสียจากห้องปฏิบัติการที่ส่งทาลาย
อย่างน้อย 1 ตัน
2 ตัน

จากผลการประเมินค่ากระแสไฟฟ้าการใช้ลิฟต์มีค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ไม่เป็นตามเป้าหมาย ซึ่งเนื่องจาก
มีจานวนบุคลากรและนิสิตเพิ่มขึ้น และมีการจัดกิจกรรมมากขึ้น ส่วนค่ากระแสไฟฟ้ารวมอาคาร 10, 15 และ
19 ลดลงร้อยละ 7 ดีกว่าที่ตั้งเป้าหมาย เนื่องจากบุคลากรและนิสิตตระหนักและใส่ใจในการร่วมกันประหยัด
พลังงาน และนอกจากนี้ได้มีการรวบรวมของเสียจากห้องปฏิบัติการและส่งไปทาลายมากกว่าค่าเป้าหมาย
รายละเอียดตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประหยัดพลังงานครั้งที่ 2/2560 วาระที่ 4.1 (SCI59_มศว
5.2_4.1)
5. มีการนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจาคณะมาใช้ในการแก้ ไ ข
ปรับปรุงหรือกาหนดแนวทางในการดาเนินงานปีต่อไป
คณะกรรมการประหยัดพลังงานประชุมร่วมกันเพื่อประเมินกระบวนการ ผลที่ได้ และแผนในรอบปี
เสนอที่ประชุมกรรมการคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแนวทาง
ในการดาเนินงานปีต่อไป ดังนี้
1. เพิ่มการรณรงค์และปลูกจิตสานึกในการประหยัดพลังงานกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ และนิสิต
ให้ตระหนักและเพิ่มความใส่ใจในการใช้อุปรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และเครื่องปรับอากาศ
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อย่างประหยัดพลังงาน และควรกากับดูแลในเรื่องของการใช้ลิ ฟต์ให้ เป็นไปตามมาตราการที่
กาหนด
2. จัดสรรงบประมาณในการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน (หลอด LED) เพื่อให้เห็นผลในการ
ประหยัดพลังงานอย่างชัดเจน
3. เพิ่มการรณรงค์และปลูกฝังให้บุคลากรและนิสิตรักและดูแลสถานที่สิ่งแวดล้อม ทั้งภายในอาคาร
และบริเวณโดยรอบ ให้สวยงาม ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนการสอนและการทางาน รวมทั้งมีการ
จัดเก็บของเสียในห้องปฏิบัติการอย่างเป็นระบบเพื่อส่งทาลาย จะได้ไม่เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 16/2560 วาระที่
4.8 (SCI59_มศว5.2_5.1)
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
5

ผลดาเนินการ
5

ผลการประเมินของคณะกรรมการ

บรรลุเป้าหมาย


รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
SCI59_มศว5.2_1.1_นโยบาย
มหาวิทยาลัย
SCI59_มศว5.2_1.2_คาสั่งคณะ
วิทยาศาสตร์
SCI59_มศว5.2_1.3_ระบบและกลไก

รายการเอกสารหลักฐาน
นโยบายการอนุรักษ์การพลังงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี
2559
คาสั่งที่ 325/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการประหยัดพลังงาน คณะ
วิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2560
ระบบและกลไกในการประหยัดพลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะ
วิทยาศาสตร์
SCI59_มศว5.2_2.1_คู่มือ
คู่มือการลดใช้กระดาษ
SCI59_มศว5.2_2.2_รายงานการประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการประหยัดพลังงานครั้งที่ 1/2560
วาระที่ 4.1 และ 4.2
SCI59_มศว5.2_2.3_แผนการดาเนินงาน แผนการดาเนินงานประหยัดพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปี
งบประมาณ 2560
SCI59_มศว5.2_3.1_รายงานการประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงานคณะ
วิทยาศาสตร์ครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 4.1
SCI59_มศว5.2_3.2_นโยบาย
นโยบายการประหยัดพลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อมประจาปี
งบประมาณ 2560
SCI59_มศว5.2_3.3_มาตรการ
มาตรการการประหยัดพลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อมประจาปี
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รหัสเอกสาร

รายการเอกสารหลักฐาน

งบประมาณ 2560
SCI59_มศว5.2_3.4_รายงานการประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่
14/2560 วาระที่ 5.2
SCI59_มศว5.2_3.5_โครงการ
โครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม
SCI59_มศว5.2_4.1_รายงานการประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการประหยัดพลังงานครั้งที่ 2/2560
SCI59_มศว5.2_5.1_รายงานการประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่
16/2560 วาระที่ 4.8.1
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ส่วนที่ 3
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา
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ส่วนที่ 3
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 โดยแยกเป็นผลการประเมินใน
ภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ดังตารางสรุปผลของแต่ละองค์ประกอบ
ตารางสรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบคุณภาพ

คะแนน
การประเมินเฉลี่ย
4.34
5
5
5
5
4.74

ผลการประเมิน

องค์ประกอบที่ 1
ดี
องค์ประกอบที่ 2
ดีมาก
องค์ประกอบที่ 3
ดีมาก
องค์ประกอบที่ 4
ดีมาก
องค์ประกอบที่ 5
ดีมาก
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ดีมาก
ของทุกองค์ประกอบ
* ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1 อยู่ในระหว่างการดาเนินงาน
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4 ตัวบ่งชี้
15 ตัวบ่งชี้
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ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนที่ควรพัฒนา
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
มี ก ารก าหนดสมรรถนะ SCI ไว้ ใ นทุ ก หลั ก สู ต รที่
ปรั บ ปรุ ง /หลั ก สู ต รใหม่ เ พื่ อ แสดงจุ ด เน้ น ที่ เ ป็ น
เอกภาพของคณะและได้ใช้ SCI เป็นกลไกในการบ่ม
เพาะนิ สิ ต ด้ ว ยกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รมาอย่ า ง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 2557
จุดที่ควรพัฒนา
ไม่มี
วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี)
คณะกรรมการประจาคณะมีนโยบายสาคัญ และ
กาหนดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ในประเด็นต่อไปนี้
1. ในการจัดการเรียนการสอน Class ใหญ่ ให้ใช้
ระบบ T-Score เป็นเกณฑ์มนการพิจารณาผลการ
เรียน/การตัดเกรด
2. กาหนดให้การนาเสนอผลงานนิสิตในชั้นปีสุดท้าน
เขียนเป็น abstract ฉบับภาษาอังกฤษ

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ในปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นปีที่เริ่มใช้ห ลั ก สู ต รที่
ปรับปรุง คณะควรกากับดูแลให้การจัดการเรียนการ
สอนทั้งในและนอกห้องเรียนเป็นไปตามผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่หลักสูตรคาดหวังและการจัดกิจกรรมพัฒนา
นิสิตควรขยายผลไปยังนิสิตกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ไม่มี
นวัตกรรม (ถ้ามี)
1. แนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการเสนอพิจารณาทวนสอบ
ที่กาหนดให้มีการกรอกข้อมูลในตาราง excel
เหมือนกัน
2. แนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง การพิจารณาการตัดเกรดและ
วิธีการตัดเกรด

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีระบบในการบริหารงานวิจัยที่ดี บุคคลากรมี
ให้การสนับสนุนบุคคลากรในเรื่องของการจัดสรรทุน
ศักยภาพสามารถผลิตงานวิจัยและผลงานตีพิมพ์ที่ วิจยั และส่งเสริมให้เกิดการวิจัยในลักษณะหน่วยวิจัย
อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติจานวนมาก อย่างต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
หาทุนวิจัยเพิ่มมากขึ้น

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี)
ไม่มี

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
จัดระบบให้บุคลากรได้ทาวิจัยกับหน่วยงานภายนอก
หรือ การทาความร่วมมือในการจัดสรรทุนวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอกเพิ่มมากขึ้น
นวัตกรรม (ถ้ามี)
ไม่มี
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดแข็ง
- คณาจารย์มีศักยภาพและความมุ่งมั่นในการนา
ความรู้ไปจัดบริการวิชาการ
- เป็นโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับ
การเรียนการสอนและการวิจัยอย่างชัดเจน
- มีโครงการบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยแบบต่อเนื่อง ทาให้ผล
การดาเนินงานเกิดความยั่งยืน
- มีหน่วยงานภายนอกเห็นศักยภาพของคณาจารย์
และร้องขอให้จัดโครงการบริการวิชาการให้หลาย
โครงการ
จุดที่ควรพัฒนา
ไม่มี
วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี)
ไม่มี

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ให้ ก ารสนั บ สนุ น และและจั ด ระบบเสริ ม ความ
คล่องตัวในการจัดโครงการบริการวิชาการ

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ไม่มี
นวัตกรรม (ถ้ามี)
ไม่มี

องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
- คณาจารย์ บุคลากร และ นิสิตให้ความสาคัญใน จั ด โครงการให้ ร างวั ล หรื อ ประกาศเกี ย รติ คุ ณ แก่
การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมด้ า นการท านุ บ ารุ ศิ ล ปะและ โครงการที่มีความโดดเด่น
วัฒนธรรม
- มีการบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตร
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
เพิ่มการนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บูรณาการกิจกรรมที่สอดแทรกความรู้ด้านวิทยา
ไปร่วมกับกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและศิลปะ
ศาตร์และการรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญา
ไทยด้านวัฒนธรรมและศิลปะ
วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี)
นวัตกรรม (ถ้ามี)
ไม่มี
ไม่มี
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1.

2.

3.

4.

5.
6.

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
คณะกรรมการประจ าคณะและผู้ บ ริ ห ารให้ 1. จั ด กิ จ กรรม/โครงการ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความ
ความส าคั ญ กั บ การจั ด ระบบและกลไกในการ
เข้ ม แข็ ง และทั ก ษะทางการบริ ห ารให้ กั บ
บริหารงาน
คณะกรรมการประจาคณะ/ผู้บริหารระดับส่วน
มี ว าระการประชุ ม ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การก าหนด
งานและหน่วนงาน
นโยบาย การบริหาร การเปลี่ยนแปลงต่างๆเมื่อ 2. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสู่การนาไป
มหาวิ ท ยาลั ย เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ในก ากั บ ทั้ ง ใน
ปฏิบัติงานเพื่อเป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อน
ระบบคณะและระดับหน่วยงาน
คณะ
มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการและคณะท างาน
พร้ อ มมอบหมายภารกิ จ และมี ร ะบบในการ
ติดตามผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
มีการบริหารติดตามการใช้งบประมาณอย่างเป็น
ระบบและสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการตาม
ภารกิจของคณะ
มี แ ผนพั ฒ นาบุ ค ลากรและจั ด สรรงบประมาณ
เพื่อการพัฒนาบุคลากรอย่างทั่วถึง
มี ร ะบบการสื่ อ สารข้ อ มู ล ด้ ว ยช่ อง ท า ง ที่
หลากหลาย เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบและ
มีส่วนร่วมในการการดาเนินงาน

จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
การปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้ อ ม สถานที่ และระบบ 1. จั ด ท าโครงการปรั บ ปรุ ง อาคารและระบบ
สาธารณูปโภคอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาคารต่างๆ
สาธารณูปโภคอย่างต่อเนื่อง
ของคณะมี อ ายุ ก ารใช้ ง านนาน และ มี จ านวน 2. จัดทากิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
บุคลากร นิสิต และผู้มาใช้บริการจานวนมาก
3. จัดแหล่งงบประมาณเพิ่มมากขึ้นเพื่อนามาใช้ใน
การดาเนินการ
วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี)
นวัตกรรม (ถ้ามี)
ไม่มี
ไม่มี
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