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ค าน า 
 

คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานในรอบ 
12 เดือน ประจ าปีการศึกษา 2558  โดยทางคณะได้ตระหนักและเห็นความส าคัญต่อระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาที่จะช่วยสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตามพันธกิจหลักท้ัง 4 คือ การผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ทั้งจากคณาจารย์ 
บุคลากร และนิสิตในการรวบรวมข้อมูล เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และร่วมวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลใน
การจัดท าเอกสารนี้ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ด้วยความมุ่งหวังในการประเมินตนเองและเตรียมรับการประเมินภายใน ระดับคณะ ที่จะมี
ขึ้นระหว่าง วันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2559 ให้เป็นไปด้วยความพร้อมและได้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ 

คณะวิทยาศาสตร์ ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่กรุณาให้ความร่วมมืออย่างเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันใน
การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะให้เป็นไปได้ด้วยดีและมีมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
อย่างแท้จริง อันจะน าไปการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ให้เจริญก้าวหน้าด้วยวงจรคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนสืบต่อไป 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์) 

      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
                     กรกฎาคม 2559 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 อยู่ใน
ระดับดี () ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประกอบด้วย ผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการในระดับคณะ จ านวน 13 ตัวบ่งชี้  และตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น (มศว) จ านวน 2 ตัว
บ่งชี้  รวมทั้งสิ้น 15 ตัวบ่งชี้ โดยมีจ านวน 4 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที่ 2, 3, 4, 5) และ
มีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี  (องค์ประกอบที่ 1)  

 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

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

องค์ประกอบที่ 1 (? + 5.00 + 2.10 + 5.00 + 5.00 + 5.00)/6 
= 4.42 

ดี* 

องค์ประกอบที่ 2 (5.00 + 5.00 + 5.00)/3 
= 5.00 

ดีมาก 

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

= 5.00 
 

ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

4.79 ดีมาก 

* ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1 อยู่ในระหว่างการด าเนินงาน 
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ส่วนน า 

ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
 

1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่เลขท่ี 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2497 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ก่อตั้งขึ้น 

ในฐานะคณะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร สังกัดกรมการฝึกหัดครู 
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ประกอบด้วย 5 แผนกวิชา คือ คณิตศาสตร์ คหกรรมศาสตร์เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ แต่ละ
แผนกวิชาท าหน้าที่สอนวิชาเอก วิชาโท และวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ให้แก่นิสิตหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิตในคณะวิชาต่าง ๆ  รวมถึงหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงและหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2508 ได้เปิดแผนกวิชาใหม่คือ แผนกวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ในขณะนั้นมีผู้บริหารสูงสุดเรียกว่า หัวหน้า
คณะวิชาและ ผู้บริหารสูงสุดของคณะวิชาในวิทยาเขตทั้ง 7 แห่ง (วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน บางแสน 
พิษณุโลก มหาสารคาม สงขลา บางเขน และพลศึกษา) เรียกว่า รองหัวหน้าคณะวิชาส าหรับหัวหน้าคณะวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์คนแรกคือ ศาสตราจารย์ ดร .พิทักษ์ รักษพลเดช และคนที่สอง คือ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ พงษ์ทองเจริญ และในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับ
การยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามเมื่อวันที่  6 มีนาคม พ.ศ.2517 
ว่า ศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งหมายความว่า มหาวิทยาลัยที่เจริญเป็นศรีสง่าแก่ มหานครคณะวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะวิทยาศาสตร์” มาจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตบัณฑิต
ในสาขาขาดแคลนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตลอดจนครูวิทยาศาสตร์และครูคณิตศาสตร์ เพ่ือ
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 คณบดีเป็นต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดใน
คณะ โดยด ารงต าแหน่งวาระละ 4 ปี และอยู่ในต าแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ 

 

2. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ยุทธศาสตร์* 
*ที่มา แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562) 

2.1 ปรัชญา (Philosophy) 
การศึกษา  คือ  ความเจริญงอกงาม 

2.2 ปณิธาน (Pledge) 
มุ่งม่ันงานสอนและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีคุณธรรมและ

จริยธรรมใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตและมีจิตสาธารณะ 
2.3 วิสัยทัศน์ (Vision)  

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การวิจัย และสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล 
2.4 ค่านิยม (CoreValues) 

S Scientific Excellence    

C Corporate and Social Responsibility  

I International Recognition   
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2.5 พันธกิจ (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 

2. พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล 

3. บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 

4. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

5. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

2.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานิสิตและบุคลากรไปสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยสหสาขาวิชา และบูรณาการการวิจัยกับพันธกิจอ่ืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะอย่างยั่งยืน 

 

3. นโยบายคุณภาพ 
คณะวิทยาศาสตร์ได้ให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย โดยใช้การประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารคุณภาพการศึกษา เพ่ือสร้างความ
เป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได้มีก าร
ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ 

1. จัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีส่วนร่วมของคณะกรรมการประจ าคณะ และ
ประสานงานให้การด าเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละระดับเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ เพ่ือพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา และสร้าง
ความพร้อมเพ่ือการตรวจสอบประเมินผลคุณภาพการศึกษา 

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

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะวิทยาศาสตร์ 

ภาควิชาคณิตศาสตร ์ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา 

ภาควิชาฟิสิกส ์ ส านักงานคณบดี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

คณะกรรมการประจ า 
คณะวิทยาศาสตร์ 

งานบริหารและธุรการ งานคลังและพัสด ุ งานบริการการศึกษา งานนโยบายและแผน 

1. หน่วยสารบรรณ 
2. หน่วยประชาสัมพันธ ์
3. หน่วยการเจา้หน้าที ่
4. หน่วยอาคารสถานท่ีและ

ซ่อมบ ารุง 
5. หน่วยยานพาหนะ 
6. หน่วยโสตทัศนปูกรณ ์
7. หน่วยบริการอัดส าเนา 
8. หน่วยจัดการประชุม 
9. หน่วยสารสนเทศ 
10. หน่วยสวัสดิการ 

1. หน่วยการเงินและบัญช ี

2. หน่วยพัสด ุ
1. หน่วยประกันคณุภาพ

การศึกษา 
2. หน่วยกิจการนิสิต 
3. หน่วยจัดการเรียนการสอน 
4. หน่วยพัฒนาหลักสูตร 

5. หน่วยบรหิารวิชาการ 
 

1. หน่วยนโยบายและแผน 
2. หน่วยแผนงบประมาณ 
3. หน่วยติดตามและ

ประเมินผล 

แผนภาพที่ 1 
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5. โครงสร้างการบริหาร 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตามโครงสร้าง

การบริหารดังแผนภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
  

แผนภาพที่ 2 

อธิการบดี 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร ์
 

หัวหน้าภาควิชา 
 

รองคณบดี 
 

ผู้ช่วยคณบดี 

ฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายวางแผนและวิจัย 

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 

คณิตศาสตร์ 

คหกรรมศาสตร์ 

เคมี 

ชีววิทยา 

ฟิสิกส ์

วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

ฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษาและวิเทศสัมพันธ ์

หัวหน้างานคลังและพัสด ุ
 

หัวหน้างานบรหิารและธุรการ 
 

หัวหน้างานนโยบายและแผน 
 

หัวหน้างานบริการการศึกษา 
 

เลขานุการคณะ 
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6. รายชื่อคณะกรรมการประจ า/บริหารหน่วยงาน ประจ าปีการศึกษา 2558 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
2. อาจารย์นิรันดร์ พงษ์พันธุ์    รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ พินิจค้า  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย 
5. อาจารย์ ดร.ญานิน กองทิพย์   รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ วิยานนท์  รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 

การศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ 
7. อาจารย์มาโนชญ์ เฮงวัฒนะ   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมศักยภาพ 

วิชาการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวีวรรณ  งามสันติกุล  หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ 
9. อาจารย์ ดร.ประเสริฐ  พัฒนาประทีป  หัวหน้าภาควิชาเคมี 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศณีวรรณ  ภู่อารีย์* หัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริมนต์  ชายเกตุ**  หัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจีนาฏ  โพธิเวชกุล  หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  มุศิริ  หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพร  วงศ์ปรีดี***  หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
15. รองศาสตราจารย์ ดร.เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา****  หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

หมายเหตุ  * ด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ครบวาระเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 
** ด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 

                     *** ด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครบวาระเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 
**** ด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 

7. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
คณะวิทยาศาสตร์ มีหลักสูตรทั้งสิ้น 29 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 14 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 10 

หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 5 หลักสูตร ดังแสดงในตาราง 
ระดับปริญญาตรี 

ล าดับที่ รายช่ือหลักสูตร/สาขาวิชา หมายเหตุ 
1.  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
2.  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
3.  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  
4.  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
5.  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
6.  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  
7.  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
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ล าดับที่ รายช่ือหลักสูตร/สาขาวิชา หมายเหตุ 
8.  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  
9.  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (อัญมณีและ

เครื่องประดับ) 
 

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 
ล าดับที่ รายช่ือหลักสูตร/สาขาวิชา หมายเหตุ 

1.  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
2.  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา งดรับนิสิตปีการศึกษา 2556 และ 2557 
3.  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
4.  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  
5.  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
6.  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  
7.  การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
8.  การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
9.  การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  
10.  การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  
11.  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
12.  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์  
13.  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
14.  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  
15.  การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  

  รวมระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 15 หลักสูตร  
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8. จ านวนนิสิต 
คณะวิทยาศาสตร์ มีนิสิตจ านวนทั้งสิ้น 2,393 คน เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี 2,228 คน  

ระดับปริญญาโท 135 คน  และระดับปริญญาเอก 30 คน ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 จ านวนนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558  

ล าดับ
ที่  

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จ านวนนิสิตแยกตามระดับการศึกษา 

รวม ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญา
เอก 

1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต     
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 119   119 
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 193   193 
- สาขาวิชาสถิติ 81   81 
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 240   240 
- สาขาวิชาเคมี 271   271 
- สาขาวิชาชีววิทยา 240   240 
- สาขาวิชาจุลชีววิทยา 154   154 
- สาขาวิชาฟิสิกส์ 175   175 
- สาขาวิชาอัญมณีและ
เครื่องประดับ 

199   199 

2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต     
 - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 145   145 

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ – เคมี 94   94 
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ - ชีววทิยา 90   90 
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์ 100   100 
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 127   127 

3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต     
- สาขาวิชาเคมี  21  21 
- สาขาวิชาชีววิทยา  1  1 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  7  7 
- สาขาวิชาฟิสิกส์  12  12 
- สาขาวิชาวัสดุศาสตร์  6  6 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  22  22 

4 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต     
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์  20  20 
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ล าดับ
ที่  

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จ านวนนิสิตแยกตามระดับการศึกษา 

รวม ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญา
เอก 

- สาขาวิชาเคมี  12  12 
- สาขาวิชาชีววิทยา  24  24 
- สาขาวิชาฟิสิกส์  10  10 

5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต     
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์   1 1 
- สาขาวิชาเคมีประยุกต์   9 9 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   10 10 
- สาขาวิชาฟิสิกส์   2 2 

6 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต     
- สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา   8 8 

รวม 2,228 135 30 2,393 
 

9. จ านวนอาจารย์และบุคลากร 
คณะวิทยาศาสตร์ มีจ านวนอาจารย์บุคลากรสายวิชาการ ทั้งสิ้น 152 คนดังแสดงในตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 จ านวนอาจารย์ประจ า จ าแนกตามคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ  

ภาควิชา 

จ านวนอาจารย์จ าแนกตามคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ (คน) 
รวม 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. รวม 

1. คณิตศาสตร ์     8 5   16 8   24 13   37 
2. คหกรรมศาสตร ์     1    6 2   7 2   9 
3. เคมี     2 1   9 11 7  11 12 7  30 
4. ชีววิทยา 1    1 1   20 3 5  21 4 5  30 
5. ฟิสิกส ์     4    14 8 1  18 8 1  27 
6. วิทยาศาสตร์ทั่วไป     1    7 6 2  8 6 2  16 
7. คณะวิทยาศาสตร์*            3    3 3 

รวม     17 7   72 38 15 3 89 45 15 3 152 
รวมท้ังสิ้น 152 

* ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ  

ในปีการศึกษา 2558  มีบุคลากรสายวิชาการลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จ านวน 1 คน บุคลากร
ปฏิบัติงานเกิน 6 เดือน แต่ไม่ครบ 9 เดือน จ านวน 4 คน ดังนั้น จึงมีบุคลากรประจ าสายวิชาการที่ปฏิบัติงาน
จริง จ านวน 145 คน (143 คน + (2 คน*0.5)) จ าแนกตามภาควิชา ดังตารางที่ 5 
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ตารางท่ี 5 จ านวนบุคลากรสายวิชาการที่ปฏิบัติงานจริง  

ภาควิชา 

บุคลากรสายวิชาการ 

ลาศึกษา
ต่อและลา

อื่นๆ 

จ านวน
บุคลากร
ทั้งหมด 

จ านวนบุคลากร 
สายวิชาการที่
ปฏิบัติงานจริง 

ทั้งหมด 

(ปฏิบัติงาน 
ต้ังแต่ 9 เดือน

ขึ้นไป) 

ปฏิบัติงานเกิน 6 
เดือนแต่ไม่ถึง 9 

เดือน 

(1 คน นับ 0.5 ) 

ปฏิบัติงาน 

ไม่ครบ 6 
เดือน 

คณิตศาสตร์ 37 - - - 37 37 

คหกรรมศาสตร์ 7 2 (นับ 1) - 1 9 8 

เคมี 29 1 (นับ 0.5) - - 30 29.5 

ชีววิทยา 30 - - - 30 30 

ฟิสิกส์ 25 1 (นับ 0.5) 1 - 27 25.5 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป 15 - 1 - 16 15 

คณะวิทยาศาสตร์* 3 - - - 3 3 
รวม 146 2 2 1 152 148 

* ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ  

 
10. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ตารางที่ 6 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
ภาควิชา ต่ ากว่า ป.ตรี ป. ตรี ป. โท ป. เอก รวม 

ภาควิชาคณติศาสตร ์ 3 31 0 0 6 
ภาควิชาคหกรรมศาสตร ์ 1 2 0 0 3 
ภาควิชาเคม ี 1 82 1 0 10 
ภาควิชาชีววิทยา 3 54 0 0 8 
ภาควิชาฟิสิกส ์ 5 4 0 0 9 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 3 33 0 0 6 
ส านักงานคณบด ี 7 17 4 0 28 

รวม 23 42 5 0 70 
หมายเหตุ: 1.  นายรัชพล  ผดุงนาค   บรรจุ 1 ธ.ค. 2558 2.  นางสาวพรผกา  จ าปาเทศ  บรรจุ 16 ต.ค. 2558 
   3.  นางสาวฐาปนี  เพ็ชระ  บรรจุ 1 ธ.ค. 2558 4.  นางสาวจตุพร  เนื้อทอง  บรรจุ 1 ก.ค. 2559  
  

ทั้งนี้ มีลูกจ้างประจ า 11 คน (วุฒิการศึกษาปริญญาตรี 1 คน และต่ ากว่าปริญญาตรี 10 คน) และมี
บุคลากรช่วยราชการจ านวน 1 คน (นายสังคม อุดสัย พนักงานขับรถยนต์) 
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11. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับงบประมาณ 
คณะวิทยาศาสตร์  ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2559 เป็นเงินทั้งสิ้น  150,375,000 บาท  

(หนึ่งร้อยห้าสิบล้านสามแสนเจด็หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน ได้รับการจัดสรรในรูป
แผนงาน / โครงการ เป็นเงิน 91,960,000 บาท  (เก้าสิบเอ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และงบประมาณ
เงินรายได้ ในรูปแผนงาน / โครงการ เป็นเงิน 58,415,000 บาท (ห้าสิบแปดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาท
ถ้วน) พิจารณารายละเอียด ดังตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 เงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

งบประมาณ 
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได ้ รวมทั้งสิ้น 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
งบบุคลากร 50,063,600 54.44 7,604,600 13.02 57,668,200 38.35 
  1. เงินเดือนค่าจ้างประจ า 48,632,000 52.88 -  - 48,632,000 32.34 
  2. ค่าจ้างชั่วคราว 1,431,600 1.56 7,604,600 13.02 9,036,200 6.01 
งบด าเนินงาน 8,982,300 9.77 23,657,100 40.50 32,639,400 21.71 
  3. ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสด ุ 6,938,300 7.54 18,097,100 30.98 25,035,400 16.65 
  4. ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร 2,044,000 2.22 -  - 2,044,000 1.36 
  5. ค่าสาธารณูปโภค  -  - 5,560,000 9.52 5,560,000 3.70 
งบลงทุน 15,591,500 16.95 13,406,300 22.95 28,997,800 19.28 
  6. ค่าครุภัณฑ์ 8,623,100 9.38 11,171,300 19.12 19,794,400 13.16 
  7. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    6,968,400  7.58 2,235,000 3.83 9,203,400 6.12 
งบเงินอุดหนุน 17,322,600 18.84 9,570,500 16.38 26,893,100 17.88 
  8. สาขาวิชาที่ขาดแคลน 839,400 0.91 -  - 839,400 0.56 
  9. โครงการผลิตแพทย์และพยาบาบเพิ่ม 733,200 0.80 -  - 733,200 0.49 
 10. ทุนเรียนดี/ทุนการศึกษา 3,183,400 3.46 -  - 3,183,400 2.12 
 11. ทุนวิจัย 12,566,600 13.67 2,920,800 5.00 15,487,400 10.30 
 12. งบพัฒนาหน่วยงาน /  -  - 6,649,700 11.38 6,649,700 4.42 
      พัฒนาบุคลากร/สมทบกองทุน            
งบรายจ่ายอ่ืน  -  - 3,676,500 6.29 3,676,500 2.44 
 12. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสด ุ  -  - 3,314,100 5.67 3,314,100 2.20 
 13. อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนา  -  - 362,400 0.62 362,400 0.24 
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม            
งบกลาง  -  - 500,000 0.86 500,000 0.33 
 14. ฉุกเฉิน  -  - 500,000 0.86 500,000 0.33 

รวม 91,960,000 61.15 58,415,000 38.85 150,375,000 100.00 

หมายเหตุ : งบประมาณแผ่นดินแจ้งมาเฉพาะ "งบลงทุนและงบด าเนินงานบางส่วน" ส่วนงบอ่ืน ๆ ยังอยู่ระหว่างการ
ด าเนินงาน 
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12. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการใช้พ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 48,175.95 ตารางเมตร โดย

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

 

 
รูปที่ 1 ที่ต้ังคณะวิทยาศาสตร์ 

  

อาคาร 10 อาคาร 19 อาคาร 15 
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13. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมิน ปีการศึกษา 2558 
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินในปีการศึกษา 2557 

โดยจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 และมอบผู้รับผิดชอบด าเนินการตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังมีผลการปรับปรุงปรากฏดังนี้ 

องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากการตรวจ
ประเมิน ปีการศึกษา 2557 

แนวทางการพัฒนา/
ปรับปรุง 

ผลการด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ
ด าเนินการ 

ผู้จัดเก็บและ
รายงานข้อมูล 

ข้อเสนอแนะ
เร่งด่วน 

1.  พัฒนาอาจารย์ คุณวุฒิ 
ป.เอก ให้เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการมากขึ้น 

1. ได้จัดท า/เผยแพร่
แนวปฏบิัติของ
กระบวนการขอ
ต าแหน่งวิชาการใน
เว็บไซต์คณะ  
- เพื่อให้บุคลากรมี
ความชัดเจน โดย
สามารถลดรอบ
กระบวนการภายใน
คณะให้แล้วเสร็จภายใน 
7.5 สัปดาห์ 
2. จัดสรรทุนสนับสนุน
การท าวจิัยเพิ่มขึ้น เช่น 
ทุนสนับสนุนการตีพิมพ ์
จัดสิทธิบัตร เป็นต้น 

1.ด าเนินการจัดท าและเผยแพร่แนวปฏบิัติ
กระบวนการขอต าแหน่งวิชาการในเว็บไซด์
คณะที่เว็บไซด์ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ 
http://science.swu.ac.th/Portals/22/Aca
demic/documents/academicranks.pdf  
โดยเมื่อผู่ยื่นขอต าแหน่งได้ด าเนินการปรับแก้
เอกสารตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลงานทางวิชาการแล้ว ยังมีระบบ
ตรวจสอบรายการเอกสารทั้งหมดก่อน๕ณบดี
ลงนามเพื่อน าส่งออกนอกคณะไปยังกองการ
เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจทานความครบถ้วนของ
เอกสารและป้องกันความล่าชา้ที่อาจเกดิขึ้น
กรณีที่เอกสารอาจตกหล่น ในปีกาศึกษา 2558 
มีจ านวนอาจารย์ที่ยื่นขอต าแหน่งทางวชิาการ 
2 คน และมีจ านวนอาจารย์ที่ได้เลื่อนต าแหน่ง
ทางวิชาการระดับผศ.  4   ราย และ รศ.  1 
ราย                   
2.คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการสรรงบประมาณ 
เป็นจ านวน รอ้ยละ 5 จากงบประมาณเงิน
รายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2559 เพื่อ
เป็นงบประมาณในการสนับสนุนทุนการท าวิจยั
ให้กับคณาจารย ์อีกทั้งมีการสนับสนุนทนุ
จัดสรรเป็นทุนรางวัลการตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการระดับชาต ิและรางวัลงานสร้างสรรค์ที่
ได้จดสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร  

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

งานบริการ
การศึกษา 
(คุณยุภาวด ี
โคษา) 

ข้อเสนอแนะใน
กาจัดท า 
รายงานการ
ประเมินตนเอง 
(SAR) 

2.  การเขียน SAR ควรมี
รายละเอียดที่สามารถ
แสดงผลการด าเนินการ
รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่
อ้างอิงต้องตรวจสอบได้ตรง
กับที่อ้างอิงใน SAR 

1. ปรับปรุงการเขียน
รายงานให้กระชับและ
แสดงถึงผลการ
ด าเนินงานเชิงคุณภาพ
และปริมาณให้ชัดเจน 
2. ใช้เครื่องมือทาง IT 
ส าหรับสร้างลิงค์ไปยัง
หลักฐานอ้างอิง เพื่อ
เพิ่มความสะดวกในการ
ตรวจสอบ 

1. ชี้แจงแนวทางการเขียนรายงานให้กระชับ 
รวมถึงได้สร้างแนวปฏิบัติในการเขยีน การ
อ้างอิงและจัดเก็บเอกสารหลักฐาน 
2. รายการหลักฐานจัดเก็บในรูปแบบ soft 
copy บน Google Drive ซ่ึงผู้เกี่ยวข้อง
สามารถเข้าถึงและแบ่งปันได้ง่าย  

รองคณบดี
ฝ่ายประกัน 

งานประกัน
คุณภาพ 
(คุณชลรดา 
สารทสมัย) 
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากการตรวจ
ประเมิน ปีการศึกษา 2557 

แนวทางการพัฒนา/
ปรับปรุง 

ผลการด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ
ด าเนินการ 

ผู้จัดเก็บและ
รายงานข้อมูล 

1 การผลิต
บัณฑิต 

O1. ควรพัฒนาอาจารย์ให้
เข้าสู่ต าแหน่งวิชาการมาก
ขึ้น 

1. ก ากับ/ดแูลให้
กระบวนการขอ
ต าแหน่งวิชาการภายใน
คณะให้เสร็จสิ้นภายใน 
7.5 สัปดาห์หรือน้อย
กว่า 
2. ส่งเสริม สนับสนุน 
การขอทุนวิจัย และ 
การท าวจิัยรว่มกับ
หน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลยั 
3. จัดระบบการยกย่อง
และเชิดชูเกียรติให้แก่
คณาจารย์ที่ได้รับรางวัล
ตลอดจนการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ  

1.ด าเนินการจัดท าและเผยแพร่แนวปฏบิัติ
กระบวนการขอต าแหน่งวิชาการในเว็บไซด์
คณะที่เว็บไซด์ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ 
http://science.swu.ac.th/Portals/22/Aca
demic/documents/academicranks.pdf  
โดยเมื่อผู่ยื่นขอต าแหน่งได้ด าเนินการปรับแก้
เอกสารตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
กลั่นกรองผลงานทางวิชาการแล้ว ยังมีระบบ
ตรวจสอบรายการเอกสารทั้งหมดก่อน๕ณบดี
ลงนามเพื่อน าส่งออกนอกคณะไปยังกองการ
เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจทานความครบถ้วนของ
เอกสารและป้องกันความล่าชา้ที่อาจเกดิขึ้น
กรณีที่เอกสารอาจตกหล่น ในปีกาศึกษา 2558 
มีจ านวนอาจารย์ที่ยื่นขอต าแหน่งทางวชิาการ 
2 คน และมีจ านวนอาจารย์ที่ได้เลื่อนต าแหน่ง
ทางวิชาการระดับผศ.  4   ราย และ รศ.  1 
ราย                     
2.คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการสรรงบประมาณ 
เป็นจ านวน รอ้ยละ 5 จากงบประมาณเงิน
รายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2559 เพื่อ
เป็นงบประมาณในการสนับสนุนทุนการท าวิจยั
ให้กับคณาจารย ์อีกทั้งมีการสนับสนุนทนุ
จัดสรรเป็นทุนรางวัลการตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการระดับชาต ิและรางวัลงานสร้างสรรค์ที่
ได้จดสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร  

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 
และรอง
คณบดีฝ่าย
แผนและวิจยั 

งานบริการ
การศึกษา 
(คุณยุภาวด ี
โคษา) 

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

1.จัดระบบการ
ประชาสัมพันธข์้อมูล
ข่าวสารในเร่ืองที่เกี่ยว
ข้อวกบันิสิต  ผ่านทาง
สื่อที่หลากหลาย เช่น 
Digital Signage  
Website  Facebook 
2. ปรับปรุงรูปแบบการ
น าเสนอข้อมูลบนสื่อ
ต่างๆ ให้ทันสมัย และ 
ค้นหาง่าย 

1.จัดระบบการประชาสัมพันธ์ขอ้มูลข่าวสารใน
เร่ืองที่เกี่ยวข้อวกับนิสิต  ผ่านทางสื่อที่
หลากหลาย เช่น Digital Signage  Website  
Facebook และLine 
2. ปรับปรุงรูปแบบการน าเสนอข้อมูลบนสื่อ
ต่างๆ ให้ทันสมัย และ ค้นหาง่าย โดยไดเ้พิ่ม
การประชาสัมพันธ์ทาง Line 

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นิสิต 

หน่วยกิจการ
นิสิต 
(คุณกุลจิรา 
รักษาศิล) 
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากการตรวจ
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แนวทางการพัฒนา/
ปรับปรุง 

ผลการด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ
ด าเนินการ 

ผู้จัดเก็บและ
รายงานข้อมูล 

2 การวจิัย O1. สนับสนุนให้คณาจารย์
ตีพิมพ์เผยแพร่งานวจิัย
อย่างต่อเนื่อง 

จัดท าโครงการส่งเสริม
บรรยากาศการวจิัยหรือ
โครงการจัดการความรู้
ที่ส่งเสริมให้เกิดการ
เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ รวมถึงจัดสรร
ทุนต่างๆเพื่อสนับสนุน
การตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการของคณาจารย์
ในคณะ 

1.โครงการเพื่อให้นิสิตได้น าเสนอโครงงานหรือ
ปัญหาพิเศษ โดยมีการจัดโครงการน าเสนอ
ผลงานของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2558 
2.โครงการส่งเสริมบรรยากาศการวิจยัและการ
จัดความรู้ด้านการวิจยัเร่ือง “How to give a 
presentation for a conference”  
3.โครงการส่งเสริมบรรยากาศการวิจยั “การใช้
ระบบบริหารจัดการงานวจิัย มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ (URMS)”  
4.ทุนสนับสนุนผลงานวิจัยที่ได้รับอนุสิทธิบัตร/
สิทธิบัตร ประจ าปีงบประมาณ 2559 และ ทุน
รางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิชาการใน
วารสารวิชาการระดับชาติ ประจ าปี
งบประมาณ  2559 

รองคณบดี
ฝ่ายแผนและ
วิจัย 

หน่วยวิจยั 
(นางสาว
นพวรรณ  หงษ์
ทอง) 

O2. ด าเนินการตาม
นโยบายขับเคลื่อนงานวจิัย
สู่เวทีโลกอยา่งต่อเนื่อง เพื่อ
เพิ่มจ านวนงานวิจัยและ
พัฒนาให้คณาจารยจ์ากทกุ
ภาควิชาได้มีผลงานตีพิมพ์
ในระดับนานาชาต ิ

จัดท าโครงการส่งเสริม
บรรยาการวิจยัใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อ
ขับเคลื่อนงานวิจัยของ
คณะสู่เวทีสากลอยา่งมี
ทิศทาง 

1.การจัดตั้งโครงการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เวที
โลก : โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพือ่พัฒนาสู่
ความเป็นศูนย์วิจยัเฉพาะทาง คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เป็นการจัดตั้งโครงการหน่วยวิจยัปีงบประมาณ 
2559 – 2561 
2.โครงการส่งเสริมบรรยากาศการวิจยัและการ
จัดความรู้ด้านการวิจยัเร่ือง “How to give a 
presentation for a conference”  

รองคณบดี
ฝ่ายแผนและ
วิจัย 

หน่วยวิจยั 
(นางสาว
นพวรรณ  หงษ์
ทอง) 

3 การบริการ
วิชาการ 

O1. ควรมีการบูรณาการกับ
หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในและ
นอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้มี
การบริการวิชาการที่มีความ
หลากหลาย และสามารถ
ให้บริการแบบองค์รวม 

1. จัดท าโครงการ
บริการวิชาการ ที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการชุมชน ตาม
นโยบายของ
มหาวิทยาลัย 
2. ร่วมมือกับคณะ/
ศูนย์/สถาบันต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัย และ
หน่วยงานภายนอก 
เพื่อให้เกิดการบูรณา
การความรู้จากการ
เรียนการสอน การวจิัย
ที่หลากหลาย และ
เช่ือมโยงในภาพรวมใน
การบริการวิชาการที่
ก่อให้เกิดการพัฒนา
ชุมชนอย่างมีนัยส าคัญ 

1 น านโยบายของมหาวิทยาลัย และ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการจัดโครงการในปี
การศึกษา 2557 มาจัดท าโครงการบริการ
วิชาการในปีการศึกษา 2558 ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนได้แก ่การพัฒนาครูให้
มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนทางวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนานกัเรียนให้มีแรง
บันดาลใจ มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และพัฒนา
ขีดความสามารถในการทดสอบ O-NET  2. จัด
โครงการบริการวิชาการโดยความรว่มมอืกับ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้แก่ คณะ
วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา  และหนว่ยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลยัได้แก่ ศูนย์การศึกษา
นอกระบบ (กศน) องค์การยริหารส่วนต าบลใน
เขตอ าเภอวัฒนานคร โรงเรียนวัฒนานคร 
จังหวัดสระแกว้ ท าให้เกิดการเชื่อมโยงและ
พัฒนาชุมชนอยา่งมีนัยส าคัญ 

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

คุณพิลาส
ลักษณ์ ลือเลิศ  
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ผู้จัดเก็บและ
รายงานข้อมูล 

O2. แผนบริการวิชาการแก่
ชุมชน  ควรก าหนดตัวชีว้ัด
ความส าเร็จและเป้าหมาย
ในด้านผลกระทบต่อชุมชน 

ปรับปรุงตัวชี้วัดที่
สะท้อนวัตถุประสงค์ฺ
ของโครงการ ที่
ด าเนินการตามความ
ต้องการของชุมชนเป็น
ส าคัญ 

เพิ่มตัวชี้วัดที่แสดงการเปรียบเทยีบผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)   

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

คุณพิลาส
ลักษณ์ ลือเลิศ  

4 การท านุบ ารุง
ศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

O1.  ควรก าหนดตัวชีว้ัด
ของแผนการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
เพิ่มเติมนอกเหนือจากการ
นับจ านวนโครงการทั้งหมด
ที่ให้ด าเนินการ โดยเน้นใน
การเกิดผล เช่น การเกิด
ความตระหนักในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมความเป็น
ไทย เป็นต้น 

ปรับปรุงตัวชี้วัดที่
สะท้อนวัตถุประสงค์ฺ
ของโครงการ ที่
ด าเนินการตามความ
ต้องการในการพัฒนา
นิสิตและบุคลากรให้
ตระหนักถึงคุณค่าของ
วัฒนธรรมและศิลปะ
ไทย 

ได้เขียนในจุดประสงค์ของโครงการแล้ว ซ่ึงมีผล
การประเมินอยู่ในระดับมากทกุโครงการ 

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นิสิต 

หน่วยกิจการ
นิสิต 
(คุณธรรมนูญ 
เหลาคม) 

O2. ควรน าผลการด าเนิน
โครงการ มาปรับปรุงการ
ด าเนินโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง 

ก าหนดให้เป็นนโยบาย
ในการน าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะ  เพื่อทราบผลการ
ด าเนินงาน และการ
ปรับปรุงโครงการในครั้ง
ต่อไป 

ได้รายงานการด าเนินการต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะอย่างต่อเนื่อง 

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นิสิต 

หน่วยกิจการ
นิสิต 
(คุณธรรมนูญ 
เหลาคม) 

O3. พิจารณาการบูรณาการ
การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม กับการเรียนการ
สอนตามบริบทของสาขา 
เพื่อให้นักวิทยาศาสตร์มี
บทบาทในการอนุรกัษ์
วัฒนธรรม/ภูมิปัญญา 

ปรับปรุงโครงการใหม่ 
ให้มีวัตถุประสงค์หนึ่งใน
เร่ืองการบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอน 

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย "ชิมขนม ชม
ดอกไม้ไทย" เป็นการบูรณาการ
ศิลปะวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 

รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นิสิต 

หน่วยกิจการ
นิสิต 
(คุณธรรมนูญ 
เหลาคม) 

5 การบริหาร
จัดการ 

O1. ควรด าเนินกิจกรรม
รณรงค์การประหยัด
พลังงานอย่างต่อเนื่อง 

1. จัดกิจกรรมการให้
ความรู ้รับฟัง
ข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินกิจกรรมการ
ประหยัดพลังงาน 
2. เพิ่มช่องทางในการ
ประชาสัมพันธก์าร
ประหยัดพลังงานที่
หลากหลาย 

1.จัดประชุมคณะกรรมการประหยัดพลงังาน
และรักษ์สิ่งแวดล้อม ประกาศแนวปฏิบตัิใน
การประหยัดพลังงาน และรายงานค่าใชจ้่าย
สาธารณูปโภคในที่ประชุมกรรมการประจ า
คณะทุกเดือน เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ และ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการประหยดั
พลังงาน รวมทั้งภาควิชามีการแจ้งบุคลากร
ทราบ และรณรงค์ในการประหยัดพลังงาน        
2. ประชาสัมพันธโ์ดยติดประกาศที่บอรด์ ลิฟต์ 
signage e-news 

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

คุณธรรมนูญ 
เหลาคม 
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากการตรวจ
ประเมิน ปีการศึกษา 2557 

แนวทางการพัฒนา/
ปรับปรุง 

ผลการด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ
ด าเนินการ 

ผู้จัดเก็บและ
รายงานข้อมูล 

O2. ในการทบทวนแผนกล
ยุทธ์ในรอบปีงบประมาณ
ถัดไป ควรมีการวิเคราะห์
จุดแข็ง – จุดอ่อน (SWOT 
analysis)  ในภาพรวมของ
องค์กรภายใต้การมีส่วนร่วม
ของบุคลากรทุกคนด้วย  
รวมทั้งวิเคราะห์ต าแหน่ง
ยุทธศาสตร์ขององค์กร 
(Position analysis) เพื่อ
น าไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท าแผนกล
ยุทธ์การก าหนดเป้าหมาย
และตัวชี้วัด ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1. จัดท าโครงการ
ทบทวนแผนกลยุทธ ์
เพื่อวิเคราะห์ จุดแข็ง-
จุดอ่อน ในภาพรวมของ
องค์กร  
2. จัดช่องทางการรับฟัง
ข้อเสนอแนะจาก
บุคคลากร เพื่อให้ทุกคน
มีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์และน าข้อมูล
มาใชเ้พื่อการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ของคณะ
ต่อไป 

1.จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การ
พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์
วิเคราะห์ SWOT Analysis ของคณะ
วิทยาศาสตร์” เพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์ขบัเคลื่อนจากผลการวิเคราะห ์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยเช่ือมโยงกับ
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนเป็นการสร้างบรรยากาศการ
บริหารงานที่ก่อให้เกิดจากการมีส่วนรว่มของ
บุคลากรภายในองค์กร 

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร/
รองคณบดี
ฝ่ายแผนและ
วิจัย 

งานแผนและ
นโยบาย 
(คุณสัญญา  
พาลุน) 

W1. การวิเคราะห์ต้นทุนตอ่
หน่วยในแต่ละหลักสูตร  ยัง
ไม่มีการเปรียบเทียบกบั
หลักสูตรที่ใกล้เคียงกันใน
มหาวิทยาลัยอื่นๆที่มีบริบท
คล้ายคลึงกัน 

จัดหาพันธมิตรต่าง
สถาบัน  ที่มี
กระบวนการจัดการด้าน
การเงินและมีวิธกีารใน
การคิดต้นทุนต่อหน่วย
ที่ใกล้เคียงกัน 

ประสานขอความอนุเคราะห ์คณะวิยาศาสตร์ 
มหาวิทยายัลศิลปากร และ เทคโนโลยพีระจอม
เกล้าลาดกระบังในการแบ่งปันข้อมูลการคิด
ต้นทุนต่อหน่วย เพื่อน ามาปรับปรุงการบริหา
หลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ความคุ้มค่า 

คณบดี/รอง
คณบดีฝ่าย
แผนและวิจยั 

งานแผนและ
นโยบาย 
(คุณสัญญา  
พาลุน) 
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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมิน 
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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมิน 

 

องค์ประกอบที่ 1 การผลติบัณฑิต 
ตัวบ่งชี ้สกอ. 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบ่งช ี้  ผลลัพธ์ 
การคิดรอบป ี  ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี    ………………………………………… 
ผู้รวบรวมข้อมูล   ………………………………………… 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช ี้ 
ผลการด าเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่คณะ

รับผิดชอบ  
เกณฑ์การประเมิน  
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
สูตรการค านวณ 

 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ :  

หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดบัอุดมศึกษาเห็นชอบ  ไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงานผล
การรับรองตามระบบนั้น ๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 

 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรในช่วงเดือน
กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา จ านวนรวม 29 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรี 14 หลักสูตร  
ปริญญาโท 10 หลักสูตร  และปริญญาเอก 5 หลักสูตร มีผลรวมเฉลี่ยของคะแนนประเมินเท่ากับ xx   
ดังรายละเอียด คือ (SCI58_ สกอ1.1_1) 

 
 
  คะแนนที่ได้  =     

 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 
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ภาควิชา หลักสูตร ผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

คณิตศาสตร์ (8 หลักสูตร) วท.บ. คณิตศาสตร ์   
 วท.บ. สถิต ิ   
 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์   
 กศ.บ. คณิตศาสตร์   
 กศ.ม. คณิตศาสตร์   
 วท.ม. เทคโนโลยสีารสนเทศ   
 กศ.ด. คณิตศาสตร์   
 ปร.ด. คณิตศาสตร ์   
คหกรรมศาสตร์ (1 หลักสูตร) วท.บ.คหกรรมศาสตร์   
เคมี (5 หลักสูตร) วท.บ. เคมี   
 กศ.บ. เคมี   
 วท.ม. เคมี   
 กศ.ม. เคมี   
 ปร.ด. เคมีประยุกต์   
ชีววิทยา (7 หลักสูตร) วท.บ. ชีววิทยา   
 วท.บ. จุลชีววิทยา   
 กศ.บ. ชีววิทยา   
 กศ.ม.ชีววิทยา   
 วท.ม. ชีววิทยา   
 วท.ม. เทคโนโลยชีีวภาพ   
 ปร.ด. เทคโนโลยชีีวภาพ   
ฟิสิกส์ (6 หลักสูตร) วท.บ. ฟิสิกส ์   
 กศ.บ. ฟิสิกส์   
 วท.ม. ฟิสิกส์   
 กศ.ม. ฟิสิกส์   
 วท.ม. วัสดุศาสตร ์   
 ปร.ด. ฟิสิกส์   
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (2 หลักสูตร) วท.บ. อัญมณีและเครื่องประดบั   
 กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป   

คะแนนเฉลี่ย (29 หลักสูตร)  
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ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมินตนเอง 
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 

    
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ ผลการประเมินของคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
    

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

SCI58_สกอ1.1_1 รายงานผลการประเมินคณุภาพหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2558 
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ตัวบ่งชี ้สกอ. 1.2  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า  
การคิดรอบป ี  ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี    ………………………………………… 
ผู้รวบรวมข้อมูล   ………………………………………… 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ 
และความลุ่มลึกทางวิชาการ  เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของคณะในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้  ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษา 
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
 

เกณฑ์เฉพาะมหาวิทยาลัย กลุ่ม ค1 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร  

 
 
 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1  เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 
 
 
 

  

 

 
  คะแนนที่ได้  =     

 

   ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

                                 80 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าภาควิชา/สาขาวิชาที่มีวุฒิปริญญาเอก 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าภาควิชา/สาขาวิชาทั้งหมด 
X 100 X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าภาควิชา/สาขาวิชาที่มีวุฒิปริญญาเอก 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าภาควิชา/สาขาวิชาทั้งหมด 
X 100 

 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 
X 100 

X 5 
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หมายเหตุ :  
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา

คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษา
ภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ ส าหรับกรณี  
ที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับ  
การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

3. การนับจ านวนอาจารย์กรณีอาจารย์ไปด ารงต าแหน่งผู้บริหารทุกระดับ (มหาวิทยาลัย/คณะ/
หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ) ให้นับผลงานและจ านวนอาจารย์ในปีการศึกษานั้น ๆ ที่หน่วยงาน
ต้นสังกัด  

4. การนับจ านวนอาจารย์กรณีการช่วยราชการข้ามหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน  หากเกิน  
9 เดือนให้นับผลงานและจ านวนอาจารย์ในปีการศึกษานั้น ๆ ที่หน่วยงานที่ช่วยราชการ 
(หมายเหตุข้อ 3 และข้อ 4 อ้างอิงจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพ ครั้งที่ 1/2558 
วันที่ 23 มกราคม 2558 วาระท่ี 4.3) 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์มีบุคลากรสายวิชาการเป็นอาจารย์ประจ า 145 คน และเป็น
อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ จ านวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 148 คน โดยมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 83.78 (SCI58_1.2_1.1) 
 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมินตนเอง 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
124 148 83.78 5 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ ผลการประเมินของคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 80 83.78   

 
  



รายงานการประเมินตนเอง คณะวทิยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558  29 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

SCI58_1.2_1.1_ข้อมูลบุคลากร ตารางสรุปข้อมูลบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์  
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ตัวบ่งชี ้สกอ. 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
การคิดรอบป ี  ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี    ………………………………………… 
ผู้รวบรวมข้อมูล   ………………………………………… 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 มหาวิทยาลัยถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ ดังนั้นคณะมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ 
ท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือน าไปใช้  
ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อน
การปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ   
 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
 

เกณฑ์เฉพาะมหาวิทยาลัย กลุ่ม ค1 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์   
และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = รอ้ยละ 80 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร  
 
 
 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1  เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 
 

 
 
  

 จ านวนอาจารย์ประจ าภาควิชา/สาขาวิชาที่มีวุฒิปริญญาเอก 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าภาควิชา/สาขาวิชาทั้งหมด 
X 100 X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าภาควิชา/สาขาวิชาที่มีวุฒิปริญญาเอก 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าภาควิชา/สาขาวิชาทั้งหมด 
X 100 

 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 
X 100 

 
  คะแนนที่ได้  =     

 

     ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
                                      80 

X 5 
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หมายเหตุ :  
1. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา

ต่อ ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับ  
การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

2. การนับจ านวนอาจารย์กรณีอาจารย์ไปด ารงต าแหน่งผู้บริหารทุกระดับ (มหาวิทยาลัย/คณะ/
หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ) ให้นับผลงานและจ านวนอาจารย์ในปีการศึกษานั้น ๆ ที่หน่วยงาน
ต้นสังกัด  

3. การนับจ านวนอาจารย์กรณีการช่วยราชการข้ามหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน  หากเกิน  
9 เดือนให้นับผลงานและจ านวนอาจารย์ในปีการศึกษานั้น ๆ ที่หน่วยงานที่ช่วยราชการ 
(หมายเหตุข้อ 3 และข้อ 4 อ้างอิงจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพ ครั้งที่ 1/2558 
วันที่ 23 มกราคม 2558 วาระท่ี 4.3) 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
ล าดับ

ที ่
ข้อมูลพื้นฐาน หน่วย

วัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 

1 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

คน 
 

44 
 

2 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

คน 
 

15 
 

3 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ต าแหน่งศาสตราจารย์ 

คน 
 
3 
 

4 รวมจ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการท้ังหมด คน 62 
5 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด คน 148 

6 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์) ในปีก่อนหน้าปีที่
ประเมิน 

ร้อยละ 36.11 

7 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์) ในปีที่ประเมิน 

ร้อยละ 42.00 
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ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน

ตนเอง ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
62 148 42.00 2.1 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ ผลการประเมินของคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 40 41.22   

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
SCI58_1.2_1.1_ข้อมูลบุคลากร ตารางสรุปข้อมูลบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ 
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ตัวบ่งชี ้สกอ. 1.4 จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ปัจจัยน าเข้า 
การคิดรอบป ี  ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี    ………………………………………… 
ผู้รวบรวมข้อมูล   ………………………………………… 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งส าหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษาคือ สัดส่วนของนิสิตต่ออาจารย์ 
ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมทั้งมีความเชื่อมโยงไปสู่  
การวางแผนต่าง ๆ เช่น การวางแผนอัตราก าลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต ดังนั้น คณะ 
จึงควรมีจ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงในสัดส่วนที่เหมาะสมกับ
สาขาวิชา 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 ค านวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน และ

น ามาเทียบกับค่าความต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าที่ก าหนดเป็นคะแนน 0 และ 5 คะแนน และใช้  
การเทียบบัญญัติไตรยางศ ์ดังนี้ 

ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ 10 ก าหนดเป็นคะแนน 5  
  ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0  
  ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 10.01 และไม่เกินร้อยละ  20  
ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพ่ือเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้น ๆ  
 

สูตรการค านวณจ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า  
1. ค านวณค่าหน่วยกิตนิสิต (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือ ผลรวมของผลคูณระหว่าง

จ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา 
รวบรวมหลังจากนิสิตลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพ่ิม – ถอน) โดยมีสูตรการค านวณ 
ดังต่อไปนี้ 

   SCH  = ∑nici  

   เมื่อ ni  = จ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i  

   ci  = จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i  

2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สตูรค านวณ ดังนี้ 
 
 

จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)  = 
Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี 

 

จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การลงทะเบียนในระดับปริญญานั้น ๆ  
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การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ให้มีการปรับค่าจ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าใน
ระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพื่อน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์
ประจ า  
 

นิสิตเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี 

1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ 
   สังคมศาสตร ์ 

= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 

 
สัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 
 

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลา 

ต่ออาจารย์ประจ า 
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ  8 : 1  

2. วิทยาศาสตร์กายภาพ  20 : 1  

3. วิศวกรรมศาสตร์ 20 : 1  

4. สถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง   8 : 1 

5. เกษตร ป่าไม้ และประมง  20 : 1  

6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ 25 : 1  

7. นิติศาสตร์ 50 : 1  

8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 30 : 1  

9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์  8 : 1 

10. สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ 25 : 1 
 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร  

 
 

2. น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนน ดังนี้ 
2.1) ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 คิดเป็น 5 คะแนน 

 จ านวนอาจารย์ประจ าภาควิชา/สาขาวิชาที่มีวุฒิปริญญาเอก 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าภาควิชา/สาขาวิชาทั้งหมด 
X 100 X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าภาควิชา/สาขาวิชาที่มีวุฒิปริญญาเอก 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าภาควิชา/สาขาวิชาทั้งหมด 
X 100 

 สัดส่วนจ านวนนิสติเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง – สัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

สัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 
X 100 
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2.2) ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน 
2.3) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 10 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้นามาคิดคะแนนดังนี้ 
 

 

 
 

 

 

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

 
 

จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 32 
 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =                                   = ร้อยละ 28 ได้คะแนน 0 คะแนน 
 

 

 

จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 28 

 

ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน =                                   = ร้อยละ 12  

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

คณะวิทยาศาสตร์มีการวิเคราะห์แผนอัตราก าลัง และภาระงานของอาจารย์ประจ าของคณะ
วิทยาศาสตร์ทุกปีการศึกษา เพ่ือเป็นการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
เชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายการผลิตบัณฑิตและจ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงใน
สัดส่วนที่เหมาะสมกับสาขาวิชา ซึ่งในปีการศึกษา 2558 มีการนับอาจารย์ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2558 (ระหว่างเดือนสิงหาคม 2558 – กรกฎาคม 2559) รวมบุคลากรสายวิชาการได้

 
คะแนนที่ได้  =     

 

     (20 – ค่าร้อยละที่ค านวณได้จากข้อ 1) 
                         10 

X 5 

24 – 25  
   25 

X 100 

32 – 25  
   25 

X 100 

28 – 25  
   25 

X 100 

8 X 5 
  10 
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เท่ากับ 145 คน และรวมบุคลากรสายวิชาชาการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ เท่ากับ 148 คน (SCI58_สกอ
1.4_1.1)  
 ในส่วนของจ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนจ าแนกในแต่ละภาควิชาระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2558 ที่ลงทะเบียนเรียน หน่วยกิตนิสิต (SCH) และนิสิตเต็มเวลา (FTES) เท่ากับ 2,180.22 
(SCI58_สกอ1.4_1.2) และจ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแต่ละภาควิชาระดับสูงกว่าปริญญาตรี ปีการศึกษา 
2558 เท่ากับ 303.33 (SCI58_สกอ1.4_1.3) ดังนั้นข้อมูลจ านวนนิสิต คณะวิทยาศาสตร์เต็มเวลาเทียบเท่า 
(Student Credit Hours : SCH) และ FTES รายละเอียดดังนี้ 
 

นิสิตเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
คณะวิทยาศาสตร์ = 2180.22 + (2 x 151.67) 
 เท่ากับ 2,483.55 

 
 ทั้งนี้สัดส่วนจ านวนสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์จัดอยู่ใน
กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ ดังนั้นจึงมีสัดส่วนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าเท่ากับ 20 : 1 

กลุ่มสาขา สัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ 20 : 1 

คณะวิทยาศาสตร์ 16.78 
  

1. ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร  
 

ผลการด าเนินงาน 
 

 
คะแนนได้        เท่ากับ -16.10 
 
 
สรุปผลการค านวณค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นร้อยละ ตาม

หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ได้เท่ากับ - 16.1 และเทียบบัญญัติไตรยางค์ ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 10 คิดเป็น 5 คะแนน ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ได้คะแนน 5 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

  

สัดส่วนจ านวนนิสติเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง – สัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

สัดส่วนจ านวนนิสติเตม็เวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

         (16.78 – 20) 
                20 

X 100 
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ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมินตนเอง 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 
2483.55 148 16.78 5 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ ผลการประเมินของคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
5    /  

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
SCI58_สกอ1.4_1.1_ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ   ข้อมูลอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง ประจ าปีการศึกษา 2558 
SCI58_สกอ1.4_1.2_ข้อมูล FTES ระดับปริญญาตรี   จ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน หน่วยกิตนิสิต (SCH) และ

นิสิตเต็มเวลา FTES ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 
SCI58_สกอ1.4_1.3_ข้อมูล FTES ระดับบัณฑิตศึกษา   จ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน หน่วยกิตนิสิต (SCH) และ

นิสิตเต็มเวลา FTES ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558 
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ตัวบ่งชี ้สกอ. 1.5  การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การคิดรอบป ี  ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี   รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  

และหัวหน้าวิชาภาคคณิตศาสตร์ 
ผู้รวบรวมข้อมูล   คุณธรรมนูญ เหลาคม, คุณกุลจิรา รักษาศิล, อ.สุกัญญา หะยีสาและ  

อ.สุกัญญา อินทรภักดิ์ และ ประธานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 
 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   
 คณะควรจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้นิสิตและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนิสิต เพ่ือการด ารงชีวิต
อย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การให้ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต 
จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน 
แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูล
ข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่จ าเป็นแก่นิสิตและศิษย์เก่า  โดยการให้บริการ
ทั้งหมดต้องให้ความส าคัญกับการบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นิสิตในคณะ 
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา 

และนอกเวลาแก่นิสิต 
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นิสิต 
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51  

จากคะแนนเต็ม 5 
5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้  

ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนิสิต 
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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ผลการด าเนินงาน 

1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นิสิตในคณะ 

คณะวิทยาศาสตร์มีการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้
ชีวิตแก่นิสิตในคณะวิทยาศาสตร์ 2 งาน ได้แก่ งานฝ่ายวิชาการและงานฝ่ายกิจการนิสิต (SCI58_สกอ1.5_1.1
โครงสร้างงานคณะ) โดยงานฝ่ายวิชาการมีหน้าที่ก ากับดูแลและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการให้แก่นิสิต ภายใต้
การด าเนินการของรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และงานฝ่ายกิจการนิสิตมีหน้าที่ก ากับดูแลและพัฒนาศักยภาพนิสิต
รวมถึงการใช้ชีวิตของนิสิตในมหาวิทยาลัย ภายใต้การด าเนินการของรองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต  

ในด้านวิชาการนั้น ฝ่ายวิชาการ มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการไว้อย่าง
ชัดเจนตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ระบุไว้ในคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 (SCI58_สกอ
1.5_1.2คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา) และแนวทางของคณะดังระบุไว้ใน  แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษาตาม
กรอบ TQF (SCI58_สกอ.1.5_1.3แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษา) โดยทุกหลักสูตรและภาควิชาจะ
ประสานและเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชั้นปีกับฝ่ายวิชาการเพ่ือให้มหาวิทยาลัยจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2558 (SCI58_สกอ1.5_1.4ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษา) เพ่ือรับผิดชอบดูแลให้ค าปรึกษาด้านวิชาการแก่นิสิต ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จั ดระบบฐานข้อมูล 
SUPREME2004 (SCI58_สกอ1.5_1.5supreme) ที่มีรายละเอียดของข้อมูลเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวนิสิต 
ตารางเรียน ผลการลงทะเบียน ผลการเรียน การตรวจสอบกิจกรรมที่เข้าร่วม โดยอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถ
ติดตามและดูแลความเป็นไปของนิสิตได้ตลอดเวลา นอกเหนือจากการติดต่อส่วนบุคคลผ่านช่องทางสื่อสาร
ต่างๆ   นอกจากนั้นฝ่ายวิชาการยังจัดท า คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2558 
(SCI58_สกอ1.5_1.6คู่มือการศึกษา) และมอบให้คณาจารย์ในฐานะผู้สอน และนิสิตชั้นปีที่ 1 ในฐานะผู้เรียนมี
ข้อมูลของหลักสูตรดังมคอ.2 ที่แสดงรายละเอียดอย่างครบถ้วน อาทิเช่น โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา  
ค าอธิบายรายวิชา และรายละเอียดอ่ืนๆที่จ าเป็นของหลักสูตร เพ่ือให้มีข้อมูลที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้นิสิตมีความพร้อม
และรับการพัฒนาสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์ได้เมื่อส าเร็จการศึกษา
ส่วนฝ่ายกิจการนิสิต มีหน้าที่ดูแลการจัดกิจกรรมของนิสิตในด้านต่าง ๆ เช่น กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา เป็นต้น โดยคณะกรรมการฝ่าย
กิจการนิสิตที่ประกอบด้วยคณาจารย์ที่เป็นตัวแทนจากภาควิชา เจ้าหน้าที่ นิสิตระดับปริญญาตรี (SCI58_สกอ
1.5_1.7ค าสั่งฝ่ายกิจการนิสิต) ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะวิทยาศาสตร์  อีกทั้งฝ่ายกิจการนิสิตยังจัดเจ้าหน้าที่
เพ่ือดูแลให้ค าปรึกษาในการใช้ชีวิต ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมนอกหลักสูตร ทุนการศึกษา ทุนกู้ยืมการศึกษา 
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา เป็นต้น รวมทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ระบบ
สารสนเทศของคณะวิทยาศาสตร์ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ เพ่ือให้นิสิตและศิษย์เก่าได้
รับทราบข้อมูลและข่าวสารที่จ าเป็น ตลอดจนรับทราบความเคลื่อนไหวทั้งภายในและภายนอกคณะ
วิทยาศาสตร์  
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ในการบริการนิสิตระดับปริญญาตรีนั้น คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิต เพ่ือให้นิสิต
ทุกคนได้รับรู้ข้อมูลเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์ ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการเรียน (เช่น การ
ลงทะเบียน การช าระค่าเทอม การแต่งกายที่ถูกต้อง กฎต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิสิตใหม่  กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนิสิต และกิจกรรมภาคบังคับ) การใช้ชีวิตในคณะตลอดจนการส าเร็จการศึกษาตามแผนการเรียน 
(SCI58_สกอ1.5_1.8รายงานโครงการปฐมนิเทศ)  

นอกจากนี้งานฝ่ายวิชาการและงานฝ่ายกิจการนิสิตยังท างานประสานกับหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัย
อีก 2 หน่วยงาน ได้แก่ กองบริการการศึกษาและกองกิจการนิสิต เช่น การเรียกสินไหมทดแทนกรณีเกิด
อุบัติเหตุ การศึกษาวิชาทหาร การกู้ยืมเพ่ือการศึกษา การจัดหางาน การใหทุ้นการศึกษา การแนะแนวให้
ปรึกษา เป็นต้น  

 

2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา 
และนอกเวลาแก่นิสิต 

มหาวิทยาลัยให้จัดให้มีหน่วยงานที่ให้บริการแก่นิสิต 2 หน่วยงาน ได้แก่ 

1. กองบริการการศึกษา ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน คู่มือการเรียนการสอน 
การขอใบรับรองต่างๆ การลงทะเบียน การแจ้งจอบการศึกษา แบบฟอร์ม ต่าง ๆ ของนิสิตหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ปฏิทินการศึกษา ระบบสารสนเทศส าหรับนิสิต (SCI58_สกอ1.5_2.1หน้า
เว็บไซต์กองบริการ)  

2. กองกิจการนิสิต ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิต บริการและสวัสดิการนิสิต (เช่น ประกันอุบัติเหตุ 
ราชการทหาร กองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา บริการจัดหางาน ทุนการศึกษา) ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ข้อบังคับ 
ประกาศ ค าสั่ง สาระความรู้และจิตวิทยา (SCI58_สกอ1.5_2.2หน้าเว็บไซต์กองกิจการนิสิต) 

คณะวิทยาศาสตร์มีหน่วยงานในการให้บริการแก่นิสิต 2 หน่วยงาน ได้แก่ 

1. งานฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน คู่มือการเรียน
การสอน การยื่นค าร้องเกี่ยวกับการลงทะเบียน (เช่นการเพ่ิม-ลดรายวิชา การถอนรายวิชา การพักการเรียน 
การลาออก)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ปฏิทินการศึกษา ระบบสารสนเทศส าหรับนิสิต (SCI58_สกอ1.5_2.3 
หน้าเว็บไซต์คณะวิทย์) 

2.  งานฝ่ายกิจการนิสิต มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการและสวัสดิการนิสิต (เช่น การเรียก
สินไหมทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุ การศึกษาวิชาทหาร การกู้ยืมเพ่ือการศึกษา การจัดหางาน การให้
ทุนการศึกษา การแนะแนวให้ค าปรึกษา แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา) (SCI58_สกอ1.5_2.4เอกสาร
บริการข้อมูล) การจัดกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแก่นิสิต โดยมีแผนกิจกรรม/โครงการฝ่ายกิจการนิสิตและ
สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 (SCI58_สกอ1.5_2.5แผนฝ่ายกิจการนิสิต) 
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นอกจากนิสิตจะได้รับข้อมูลจากฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนิสิตโดยตรงแล้ว นิสิตยังสามารถรับทราบ
และค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ได้จากการประชาสัมพันธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ เฟสบุค  
แฟนเพจ ดิจิตอลไซด์เนท (SCI58_สกอ1.5_2.6ข้อมูลประชาสัมพันธ์) และเฟสบุคของสโมสรนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์ (SCI58_สกอ1.5_2.7เฟสบุคสโมสร)   

 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นิสิต 

คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดเตรียมแหล่งฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพและการประสานงานกับแหล่ง  
ฝึกประสบการณ ์เพ่ือให้นิสิตมีความพร้อมในการท างาน และมีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพที่ต้องท าเมื่อส าเร็จ
การศึกษา โดยระหว่างที่นิสิตฝึกประสบการณ์นั้นจะมีอาจารย์ติดตามและให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งประเมินผล
การฝึกประสบการณ์ของนิสิต (SCI58_สกอ1.5_3.1รายวิชาฝึกงาน)  

คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาให้แก่นิสิต โดย
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ได้ก าหนดให้นิสิตไดฝ้ึกประสบการณว์ิชาชีพเป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งมกีารจัด
โครงการสัมมนาก่อน ระหว่าง และหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพ่ือให้นิสิตแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
สอนและประสบการณ์ในโรงเรียน (SCI58_สกอ1.5_3.2เอกสารสัมมนา กศ.บ.) และหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (วท.บ.) ได้มีการก าหนดรายวิชาสหกิจศึกษา/ฝึกงานให้แก่นิสิตเพ่ือให้นิสิตไปฝึกงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ (SCI58_สกอ1.5_3.3รายวิชาฝึกงาน) โดยหลักสูตรจะได้รับผลการประเมินการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ/การฝึกงาน (SCI58_สกอ1.5_3.4แบบประเมิน)  

นอกจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล้ว คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต โคร
การย่อยที่ 1 แนะแนวการท างานและการศึกษาต่อ กิจกรรมย่อยที่ 1 : การเขียนจดหมายสมัครงาน ประจ าปี
การศึกษา 2558 และโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 โดยเชิญตัวแทนบริษัทจัดหางานมาบรรยายเกี่ยวกับ
การสมัครงานและการหางานท าให้แก่นิสิต เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสมัครงานอย่างมีคุณภาพ และให้
ค าแนะน าในการประกอบอาชีพแก่นิสิตก่อนจบการศึกษา (SCI58_สกอ1.5_3.5โครงการ) นอกจากนี้ฝ่าย
กิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ได้เชิญตัวแทนบริษัทต่าง ๆ มารับสมัครงานให้กับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 
(SCI58_สกอ1.5_3.6ใบเชิญบริษัท) และมีการให้ข้อมูลแก่นิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรมนัดพบแรงงานที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพ่ือให้นิสิตได้พบสถานประกอบการณ์และได้สมัครงาน (SCI58_สกอ1.5_3.7JOBFAIR) 

 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51  
จากคะแนนเต็ม 5 

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดท าแบบส ารวจในการประเมินคุณภาพของการ
จัดกิจกรรมและการจัดบริการของคณะวิทยาศาสตร์ มาใช้ในการประเมินคุณภาพการให้บริการนิสิตระดับ
ปริญญาตรีจากการให้บริการ 3 ด้าน ได้แก่ 
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1) การจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ แนะแนวการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นิสิต มี
ค่าเฉลี่ย3.78 คะแนน มีความพึงพอใจระดับมาก  

2) การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นิสิต มีค่าเฉลี่ย 3.69 คะแนน มีความพึงพอใจระดับมาก 

3) การจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นิสิต มี
ค่าเฉลี่ย 3.87คะแนน มีความพึงพอใจระดับมาก 

เมื่อสรุปคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเท่ากับ 3.77 
(SCI58_สกอ.1.5_4.1สรุปผลประเมิน) 

 

5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้  
ผลการประเมินสูงข้ึนหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนิสิต 

จากผลการประเมินการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้ง
เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2557 มีผลการประเมินความพึงพอใจของ
การจัดกิจกรรมและบริการในระดับมาก (3.69 คะแนน) โดยมีข้อเสนอแนะว่าการประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ  
ในปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์จึงน าผลการประเมินมาปรับปรุงเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้
เข้าถึงนิสิตโดยตรงโดยตั้งกลุ่ม Line ระหว่างรองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตกับผู้ประสานงาน(หัวหน้านิสิต
แต่ละสาขา(SCI58_สกอ.1.5_5.1 ประธาน4ชั้นปี)) และระหว่างรองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตกับตัวแทน
คณะกรรมการสโมสรนิสิต (SCI58_สกอ.1.5_5.2หัวหน้างาน สโม) ในการส่งข่าวสารข้อมูลต่างๆ เพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้นิสิต (SCI58_สกอ.1.5_5.3 ตัวอย่างข้อความ) เพ่ือเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ด้วยดิจิตอล
ไซด์เนท ที่ติดตั้งบริเวณหน้าลิฟท์อาคาร 10 อาคาร 15 และอาคาร 19 และโถงล่างอาคาร 19 เพ่ือให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นิสิตของคณะ
วิทยาศาสตร์ (SCI58_สกอ.1.5_5.4 ดิจิตอลไซด์เนท) 

ในปีการศึกษา 2558 ผลการประเมินการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นิสิตของคณะวิทยาศาสตร์มีผลการประเมินความพึงพอใจของ
การจัดกิจกรรมและบริการในระดับมาก (3.69 คะแนน) ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2557 (SCI58_สกอ1.5_5.1
สรุปผลประเมิน) 

ในปีการศึกษา 2559 ฝ่ายกิจการนิสิต และฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จะมีการวางแผน
ร่วมกันเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่ง
งานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นิสิตเพิ่มมากข้ึน  
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6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดตั้งชมรมวิทยาศาสตร์ มศว เพ่ือรวบรวมข้อมูลศิษย์เก่าของคณะวิทยาศาสตร์      
ได้แก่ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท ์อีเมล เป็นต้น เพ่ือสามารถติดต่อกับศิษย์เก่าได้ และหน้าเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์มี
การให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า (SCI58_สกอ1.5_6.1หน้าเว็บคณะ
วิทย์) รวมทั้งการจัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ให้แก่ศิษย์เก่าโดยตรง  (SCI58_สกอ1.5_6.2ส่งเอกสารให้ศิษย์
เก่า) เช่น การประชุมวิชาการ การสัมมนาความรู้ใหม่ๆ ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทุนวิจัย 
การรับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา นอกจากนี้แล้วคณะวิทยาศาสตร์ ได้มีช่องทางให้
ศิษย์เก่าได้มีโอกาสให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงการให้บริการผ่านช่องทางเว็บไซต์ และน าข้อคิดเห็น
ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงบริการ (SCI58_สกอ1.5_6.3หน้าเว็บศิษย์เก่า) อีกท้ังยังมีการตั้งกลุ่ม Line 
ศิษย์เก่า เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้วย (SCI58_สกอ1.5_6.4กลุ่มไลน์ศิษย์เก่า) 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ ผลการประเมินของคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
6 6 5  

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
SCI58_สกอ1.5_1.1โครงสร้างงานคณะ แผนผังโครงสร้างงานคณะวิทยาศาสตร์ 
SCI58_สกอ1.5_1.2คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน ประจ าปีการศึกษา 2558 
SCI58_สกอ1.5_1.3แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่
ปรึกษา 

แนวปฏิบัติที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษาตามกรอบ TQF 
http://science.swu.ac.th/Portals/22/Academic/ 
documents/2557/advisors2557.pdf 

SCI58_สกอ1.5_1.4ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 
SCI58_สกอ1.5_1.5supreme http://supreme.swu.ac.th/register/index.php 
SCI58_สกอ1.5_1.6คู่มือการศึกษา คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2558 
SCI58_สกอ1.5_1.7ค าสั่งฝ่ายกิจการนิสิต ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 
(SCI58_สกอ1.5_1.8รายงานโครงการปฐมนิเทศ รายงานโครงการปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ 
SCI58_สกอ1.5_2.1หน้าเว็บไซต์กองบริการ หน้าเว็บของกองบริการการศึกษา 
SCI58_สกอ1.5_2.2หน้าเว็บไซต์กองกิจการนิสิต หน้าเว็บของกองกิจการนิสิต 
SCI58_สกอ1.5_2.3 หน้าเว็บไซต์คณะวิทย์ หน้าเว็บคณะวิทยาศาสตร์ งานวิชาการ 
SCI58_สกอ1.5_2.4เอกสารบริการข้อมูล เอกสารการบริการข้อมูลต่าง ๆ ให้นิสิต 
SCI58_สกอ1.5_2.5แผนฝ่ายกิจการนิสิต แผนกิจกรรม/โครงการฝ่ายกิจการนิสิตและสโมสรนิสิต 

คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
SCI58_สกอ1.5_2.6ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  
SCI58_สกอ1.5_3.1แบบประเมิน แบบประเมินนิเทศ และแบบประเมินฝึกงาน 
SCI58_สกอ1.5_3.2เอกสารสัมมนา กศ.บ. เอกสารสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรการศึกษา

บัณฑิต 
SCI58_สกอ1.5_3.3รายวิชาฝึกงาน ตัวอย่างรายวิชาฝึกงานและสหกิจศึกษา 
SCI58_สกอ1.5_3.3รายวิชาฝึกงาน เอกสารสัมมนานิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
SCI58_สกอ1.5_3.5โครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต โครการย่อยที่ 1 แนะแนวการ

ท างานและการศึกษาต่อ กิจกรรมย่อยที่ 1 : การเขียนจดหมาย
สมัครงาน ประจ าปีการศึกษา 2558 และโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต
ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 

SCI58_สกอ1.5_3.6ใบเชิญบริษัท ใบเชิญบริษัท JOBDB มารับสมัครงาน 
SCI58_สกอ1.5_3.7JOBFAIR ประชาสัมพันธ์ job fair  
SCI58_สกอ1.5_4.1สรุปผลประเมิน สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการนิสิตระดับ

ปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2558 
SCI58_สกอ1.5_5.1ประธาน4ชั้นปี กลุ่มไลน์นิสิต 
SCI58_สกอ.1.5_5.2 หัวหน้างาน สโม กลุ่มไลน์สโมสรนิสิต 
SCI58_สกอ.1.5_5.4 ตัวอย่างข้อความ ตัวอย่างข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
SCI58_สกอ.1.5_5.4 ดิจิตอลไซด์เนท รูปภาพสถานที่ติดตั้งดิจิตอลไซด์เนท และตัวอย่างข่าว

ประชาสัมพันธ์ 
SCI58_สกอ.1.5_6.1หน้าเว็บคณะวิทย์ หน้าเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ 
SCI58_สกอ.1.5_6.2ส่งเอกสารให้ศิษย์เก่า เอกสารที่ส่งให้ อ.อมรมาศ และอ.สุจิตรา 
SCI58_สกอ.1.5_6.3หน้าเว็บศิษย์เก่า หน้าเว็บไซต์ศิษย์เก่าคณะ 
SCI58_สกอ.1.5_6.4กลุ่มไลน์ ชื่อกลุ่มไลน์ศิษย์เก่า เช่น ประธาน55และอ.ญานิน SWU Math-

ed#61 B.Ed.(Math)_54 และตัวอยา่งการส่งข่าวสาร 
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ตัวบ่งชี ้สกอ. 1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การคิดรอบป ี  ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี    รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต และ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ 
ผู้รวบรวมข้อมูล   คุณธรรมนูญ เหลาคม, คุณกุลจิรา รักษาศิล, อ.สุกัญญา หะยีสา และ  

อ.สุกัญญา อินทรภักดิ์ และ ประธานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  

 คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนิสิตต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนิสิต หมายถึง 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนิสิต เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับ
การพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิต 
ที่พึงประสงค์ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  5 ประการ ได้แก่  
(1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้  (3) ทกัษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะของบัณฑิต  
ที่พึงประสงค์ที่คณะ มหาวิทยาลัย และสภา/องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดเพ่ิมเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต และน าหลัก PDSA / PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นการพัฒนา
คุณภาพนิสิตอย่างยั่งยืน 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในภาพรวมของคณะโดยให้นิสิตมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน
และการจัดกิจกรรม  

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย  

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

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นิสิต 
4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผล 

การประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป  
5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 

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

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน 

1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในภาพรวมของคณะโดยให้นิสิตมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนและการจัดกิจกรรม 

ในปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ  5 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง มกราคม 
2559) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SCI58_สกอ1.6_1.1 แผน)  โดยมี
นิสิตเข้าร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในครั้งนี้ (SCI58_สกอ1.6_1.2ภาพนิสิตจัดท าแผน) ฝ่ายกิจการนิสิต 
คณะวิทยาศาสตร์ได้ แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต 
(SCI58_สกอ1.6_1.3ค าสั่ง) เพ่ือจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน โดยปรากฏในแผนกิจกรรม/โครงการฝ่ายกิจการนิสิต 
ประจ าปีการศึกษา 2558 (SCI58_สกอ1.6_1.4แผน) โดยนิสิตมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน การปรับแผน และ
การจัดกิจกรรม (SCI58_สกอ1.6_1.5รายงานการประชุม)  

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการให้ครบถ้วน ประกอบด้วย  

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

ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรม/โครงการ
พัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้านโดยปรากฏใน
แผนกิจกรรม/โครงการฝ่ายกิจการนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2558 (SCI58_สกอ1.6_2.1แผน) ซึ่งในแผนการจัด
กิจกรรมดังกล่าวได้ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ครบทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) คุณธรรม จริยธรรม  
2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  5) ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

1. โครงการปฐมนิเทศนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ (SCI58_สกอ1.6_2.2ปฐมนิเทศ)  มุ่งส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ความรู้ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยนิสิตจะได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับระบบการลงทะเบียนของ มศว กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตการแต่งกายให้
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ถูกต้อง การท าความเคารพ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่นิสิตใหม่ควรทราบ และมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพ่ือ
สานสัมพันธ์ระหว่างนิสิตใหม่กับอาจารย์ บุคลากร นิสิตรุ่นพี่ในคณะวิทยาศาสตร์  

2. โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ (SCI58_สกอ1.6_2.3สถาปนา) มุ่งส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยจัดให้คณาจารย์ บุคลากร 
และนิสิตร่วมกันตักบาตร ท าบุญ เลี้ยงพระ  

3. โครงการพิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ (SCI58_สกอ1.6_2.4ไหว้ครู) มุ่งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี โดยนิสิตเข้าร่วมพิธี ไหว้ครู ซึ่งใช้พานไหว้
ครูที่นิสิตได้คิดสร้างสรรค์ ออกแบบและจัดท าพานจากเศษวัสดุเหลือใช้ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการ
มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการสโมสรนิสิตที่อุทิศตนท าประโยชน์ให้แก่คณะวิทยาศาสตร์  
และมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตทีม่ีผลการเรียนยอดเยี่ยม 

4. โครงการนิสิตรักษ์สิ่งแวดล้อม (SCI58_สกอ1.6_2.5นิสิตรักษ์สิ่งแวดล้อม) มุ่งส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี โดยนิสิตได้สืบค้นข้อมูล 
วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลมาใช้ในการจัด/ตบแต่งบอร์ดเกี่ยวกับการลดใช้พลังงาน (เช่น 
ประหยัดน้ า ประหยัดไฟ แยกขยะ) เพ่ือรณรงค์ให้นิสิตประหยัดพลังงานและน าความรู้ที่ได้รับไป
ใช้ในชีวิตประจ าวัน อีกทั้งยังมีโครงการจิตอาสาพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์  โดยนิสิตได้ส ารวจพ้ืนที่
ของคณะวิทยาศาสตร์ คิดกิจกรรมให้นิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ได้ร่วมกันพัฒนาคณะ (เช่นจัด
บอร์ดให้ความรู้ในสาขาวิชา ทาสีอาคาร และขัดพ้ืนท าความสะอาดบริเวณคณะ)   

5. โครงการเข้าร่วม SWU OPEN HOUSE คณะวิทยาศาสตร์ (SCI58_สกอ1.6_2.6OpenHouse)  
มุ่งส่งเสริมความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี โดยนิสิตจะมีส่วนร่วมในการ
วางแผน เตรียมงาน ออกแบบกิจกรรม และจัดกิจกรรม เพ่ือให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์และ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ ในคณะวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนที่มาเข้ามาร่วมกิจกรรม 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะวิทยาศาสตร์: โครงการย่อยที่ 2 โครงการนิสิตวิทยาฯ จิต

อาสาร่วมใจ รับใช้สังคม (SCI58_สกอ1.6_2.7นิสิตวทิยาฯ) มุ่งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี  โดยนิสิตเป็นผู้ริเริ่มจัดโครงการเพ่ือต้องการถ่ายทอด
ความรู้และแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการจัดโครงการ
ดังกล่าว นิสิตได้ไปส ารวจโรงเรียน/ชุมชนในจังหวัดสระแก้วเพ่ือใช้เป็นโรงเรียน/ชุมชนเป้าหมาย
ในการจัดกิจกรรม ได้สืบค้นข้อมูลเพ่ือน ามาใช้ออกแบบกิจกรรมเพ่ือให้ความรู้แก่นักเรียนและคน
ในชุมชน 
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7. โครงการส่งเสริมสุขภาพคณะวิทยาศาสตร์ (SCI58_สกอ1.6_2.8ส่งเสริมสุขภาพ) มุ่งส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี  โดยนิสิตได้สืบค้นข้อมูลเพ่ือน ามาออกแบบการ
แสดงของผู้น าเชียร์และแสตนเชียร์ ฝึกซ้อมการเชียร์และกีฬาในการแข่งขันกีฬาภายในคณะและ
ต่างมหาวิทยาลัย 

ในปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์ได้ด าเนินการบ่มเพาะนิสิตตามสมรรถนะเฉพาะ/ค่านิยม 
( Core value)  SCI ซึ่ ง ห ม า ย ถึ ง  Scientific Excellence, Corporate and Social Responsibility,  
International Recognition เพ่ือยกระดับคุณภาพบัณฑิตที่ต้องได้รับการพัฒนาคนสู่ความเป็นมืออาชีพตาม
บริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงด้วยการให้ความรู้ทางวิชาการ ควบคู่กับการเสริมสร้างความสามารถและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่พึงมีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
ดังมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ปรากฏใน มคอ 2 ของ
หลักสูตร ฝ่ายวิชาการได้ด าเนินโครงการที่พัฒนาศักยภาพทางวิชาการให้แก่นิสิตในรูปแบบของกิจกรรมเสริม
หลักสูตร จ านวน 3 โครงการคือ  

1. โครงการปรับพ้ืนฐานวิทย์-คณิต-อังกฤษ-ส าหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2558 วันที่ 3 – 7 
สิงหาคม 2558 ณ ห้องเรียน 19-501, 502 และ 503 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ 
(SAR58_1.6_2.9) โดยเน้นการอบรมเพ่ือปรับพ้ืนฐานความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ฟิสิกส์ 
เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ของคณะวิทยาศาสตร์
เ พ่ือเสริมความรู้ ให้นิสิตด้วยพ้ืนฐานทางวิชาการที่ เพียงพอต่อการเข้าศึกษาในคณะ
วิทยาศาสตร์  

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะของนิสิตคณะวิทยาศา สตร์  ปีการศึกษา 2558 
(SAR58_1.6_2.10) 

  กิจกรรมที่ 1 การพัฒนานิสิตในบริบทประชาคมอาเซียน : Let's go ASEAN  
  ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้อง 19-501 อาคาร 19 คณะ

วิทยาศาสตร์ 
  กิ จกรรมที่  2  เทคนิ คการน า เสนอผลงานให้ เ ลอค่ า  :  Tips and 

Techniques"  
  ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 ณ ห้อง 19-501 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ 
  กิจกรรมที่ 3 คุณครูมือใหม่หัวใจดิจิตอล : การเตรียมตัวก่อนไปฝึกสอน"  
  ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 ณ ห้อง 19-501 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ 
  กิจกรรมที่ 4 รู้และอยู่อย่างเท่าทันกับ ICT : Social Media Awareness"  
  ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 ณ ห้อง 19-501 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ 
ที่มุ่งหวังในการพัฒนาความสามารถตามสมรรถนะเฉพาะ SCI และเสริมสร้าง

กระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมและยุคสมัยด้วยทักษะ 3R x 7C และ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
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3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์นิสิตทุนเรียนดี การฝึกอบรมเพ่ือ
เพ่ิมพูนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การเรียนรู้ธรรมชาติ และ
รากฐานวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2558 ณ พุหวาย ฮิลล์ รีสอร์ต อ าเภอ
ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี(SAR58_1.6_2.11) ทีม่ีจุดประสงค์หลักในการสร้างเสริมประสบการณ์
นอกห้องเรียน และพัฒนาทักษะด้านวิชาการและวิจัยให้แก่นิสิตทุนเรียนดีในระดับปริญญา
ตรี และบัณฑิตศึกษา  

4. โครงการต้นกล้าวิทยาศาสตร์ :โครงการอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่เพ่ือการ
เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 1 “Slow life”ระหว่างวันที่ 4–5 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดฉะเชิงเทรา และ รุ่นที่ 2 “Let’s 
Save the Sea” ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2559 ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติเกาะและ
ทะเลไทย อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  (SAR58_1.6_2.12) ที่ เปิดโอกาสให้นิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์ที่มีคุณสมบัติตามแนวคิดต้นกล้าวิทยาศาสตร์คือเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีผล
การเรียนและความประพฤติดี มีคุณสมบัติผ่านการคัดเลือกให้ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตรและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียน
พร้อมกับปลูกฝังความมีจิตอาสาในการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 

5. โครงการแสดงผลงานของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 : SCI Fair : Senior Project 
Presentation ปีการศึกษา 2558 วันที่ 22 เมษายน 2559 ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช 
บัวศรี (SAR58_1.6_2.13) ที่มีเป้าหมายเพ่ือเผยแพร่กิจกรรมและผลงานทางวิชาการของ
นิสิตชั้นปีที่ 4 จ านวน 14 หลักสูตร และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านวิชาการและวิจัย 
ผ่านผลงานทางวิชาการ เพ่ือสร้างผลิตผลที่เป็นบัณฑิตผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณะ
วิทยาศาสตร์ 

นอกจากนั้นคณะได้จัดสรรทุนการศึกษาโครงการทุนดี-Science ประจ าปีการศึกษา 2558 (รุ่น 2) 
คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2557 จ านวน 14 ทุน เพ่ือมอบให้เป็นขวัญและ
ก าลังใจในรูปแบบทุนการศึกษาส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 ที่มีผลการเรียนโดดเด่นและมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ประกาศให้ทุน จ านวน 1 คนต่อหลักสูตร โดยในปีการศึกษา 2558 มีนิสิตผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนจ านวน 
12 ทุน (SAR58_1.6_2.14) 

 

 3.  จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นิสิต 

 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการสัมมนาสโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ โดยอาจารย์และ
คณะกรรมการสโมสรนิสิต ปีการศึกษา 2558 ได้ให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับนิสิต 
หลักการเขียนโครงการ และงานด้านประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับนิสิตแก่คณะกรรมการสโมสรนิสิต ปี
การศึกษา 2559 และตัวแทนนิสิตชั้นปีที่ 1 (SCI58_สกอ1.6_3.1สัมมนาสโมสร) นอกจากนี้ตัวแทนของ
คณะกรรมการสโมสรนิสิต ปีการศึกษา 2559 ไดเ้ข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้น าองค์กรนิสิต SCI58_1.6_3.2
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สัมมนาผู้น าองค์กรนิสิต) เพ่ือได้รับความรู้ ทักษะการประกันคุณภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพระหว่างกัน 

 4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
และน าผล การประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป  

 ทุกกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่ด าเนินการ มีการประเมินผล
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการโดยฝ่ายกิจการนิสิตมีการรายงานผลการประเมินในการจัด
กิจกรรม/โครงการต่อที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต (SCI58_สกอ1.6_4.1รายงานฝ่าย) เพ่ือน าผล
การประเมินมาพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดกิจกรรม/โครงการในปีการศึกษาถัดไป และ
จัดท ารายงานผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์  
(SCI58_สกอ1.6_4.2รายงานคณะ) 

 

 5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 

คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ได้ร่วมกันประชุมเพ่ือประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตเป็นระยะ เพ่ือติดตามการจัดกิจกรรม/
โครงการให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  (SCI58_สกอ1.6_5.1รายงานฝ่าย) และน าผลการประเมินเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ (SCI58_สกอ1.6_5.2รายงานคณะ)  

  

6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

จากการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต
ของคณะวิทยาศาสตร์ พบว่าทุกกิจกรรม/โครงการได้ด าเนินการตามแผนและบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่
ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายกิจการนิสิตได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรม/โครงการฝ่ายกิจการนิสิต ที่ประชุมมีมติว่า ในปีการศึกษา 2559 ฝ่ายกิจการนิสิต จะมีการติดตาม
เป็นรอบทุก 3 เดือน  (SCI58_สกอ1.6_6.1รายงานการประชุม) และมีการปรับปรุงการจัดกิจกรรม/โครงการ
ตามข้อเสนอแนะของนิสิต เช่นโครงการปฐมนิเทศ ในปีการศึกษา 2559 ควรเพิ่มการประเมินการบรรยายการ
ประเมินโครงการโดยใช้ระบบ E-survey ในหัวข้อการใช้เทคโนโลยีด้วย 
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ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลด าเนินการ ผลการประเมินของคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

6 6 5  
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

SCI58_สกอ1.6_1.1แผน แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง มกราคม 
2559) 

SCI58_สกอ1.6_1.2ภาพ
นิสิตท าแผน 

ภาพถ่ายนิสิตที่เข้าร่วมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

SCI58_สกอ1.6_1.3ค าสั่ง ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 
SCI58_สกอ1.6_1.4แผน
กิจกรรม 

แผนกิจกรรม/โครงการฝ่ายกิจการนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2558  

SCI58_สกอ1.6_1.5
รายงาน 

รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 

SCI58_สกอ1.6_2.1แผน
กิจกรรม 

แผนกิจกรรม/โครงการฝ่ายกิจการนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2558 

SCI58_สกอ1.6_2.2
ปฐมนิเทศนิสิต 

โครงการปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ 

SCI58_สกอ1.6_2.3
สถาปนา 

โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ 

SCI58_สกอ1.6_2.4ไหว้ครู โครงการพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ 
SCI58_สกอ1.6_2.5นิสิต
รักษ์สิ่งแวดล้อม 

โครงการนิสิตรักษ์สิ่งแวดล้อม 

SCI58_สกอ1.6_2.6 OPEN 
HOUSE 

โครงการเข้าร่วม SWU OPEN HOUSE 

SCI58_สกอ1.6_2.7นิสิต
วิทยาฯ 

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะวิทยาศาสตร์: โครงการย่อยท่ี 2 โครงการนิสิต
วิทยาฯ จิตอาสาร่วมใจ รับใช้สังคม ประจ าปีการศึกษา 2558 

SCI58_สกอ1.6_2.8
ส่งเสริมสุขภาพ 

โครงการส่งเสริมสุขภาพคณะวิทยาศาสตร์ 

SCI58_สกอ1.6_2.9ปรับ
พ้ืนฐาน 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการปรับพ้ืนฐานวิทย์-คณิต-อังกฤษ-ส าหรับนิสิตใหม่ 
ปีการศึกษา 2558  
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
SCI58_สกอ1.6_2.10
สมรรถนะ 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะของนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558  

SCI58_สกอ1.6_2.11ทุน
เรียนดี 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์
นิสิตทุนเรียนดี การฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ การเรียนรู้ธรรมชาติ และรากฐานวัฒนธรรม  

SCI58_สกอ1.6_2.12ต้น
กล้า 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการต้นกล้าวิทยาศาสตร์ :โครงการอบรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการนอกสถานที่เพ่ือการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 1 “Slow life” และ 
รุ่นที่ 2 “Let’s Save the Sea”  

SCI58_สกอ1.6_2.13 SCI 
Fair 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการแสดงผลงานของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 
: SCI Fair : Senior Project Presentation ปีการศึกษา 2558  

SCI58_สกอ1.6_2.14
ประกาศทุน 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพ่ือรับทุนการศึกษาโครงการทุนดี-Science 
ประจ าปีการศึกษา 2558 (รุ่น 2) คณะวิทยาศาสตร์ 

SCI58_สกอ1.6_3.1สัมมนา
สโมสร 

รายงานสรุปโครงการสัมมนาสโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ 

SCI58_สกอ1.6_3.2สัมมนา
ผู้น าองค์กรนิสิต 

โครงการสัมมนาผู้น าองค์กรนิสิต 

SCI58_สกอ1.6_4.1
รายงาน 

รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่  และ
ครั้งที่ 2/2559 

SCI58_สกอ1.6_4.2
รายงานคณะ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์  
ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 

SCI58_สกอ1.6_5.1
รายงานฝ่าย 

รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 10 
กรกฎาคม 2558 (เพ่ือประเมินผล) 

SCI58_สกอ1.6_5.2
รายงานคณะ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์  
ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 (เพ่ือขอข้อเสนอแนะ) 

SCI58_สกอ1.6_6.1
รายงานฝ่าย 

รายงานการประชุมเพ่ือปรับแผนการด าเนินการ 
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องค์ประกอบที่ 2   การวจัิย 
ตัวบ่งชี ้สกอ. 2.1    ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การคิดรอบป ี  ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี    ………………………………………… 
ผู้รวบรวมข้อมูล   ………………………………………… 
 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   
คณะต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินงาน  

ที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้  
ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของคณะให้กับบุคลากร 
ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัย  
อย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย  

หรืองานสร้างสรรค์ 
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในประเด็นต่อไปนี้ 

- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ  
หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรื อการผลิตงาน

สร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ  

การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์ 
รับเชิญ (visiting professor) 

3. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
4. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์

และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
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6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน 

1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์ 

คณะวิทยาศาสตร์มีระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการเผยแพร่งานวิจัย เช่น การจัดท าวารสาร
วิทยาศาสตร์ มศว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการจัดท า
ระบบ SWU e-Journals System เพ่ือเผยแพร่บทความวิจัยผ่านทางเว็บไซต์ 
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/ssj (SCI58_สกอ2.1_1.1 หลักฐานหน้าเว็บไซด์ ระบบ e-journal) 

และคณะวิทยาศาสตร์มีการน าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือบริหารงานวิจัยในหลายๆด้าน โดยในเวป
ไซต์ของคณะมีพื้นที่จัดสรรส าหรับงานฝ่ายวิจัยโดยเฉพาะ เพ่ือรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานวิจัยประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์คณะ http://science.swu.ac.th (SCI58_สกอ2.1_1.2 หลักฐาน
หน้าเว็บไซด์ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  

- แผนการด าเนินงานวิจัย และคู่มืองานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งรวบรวมหลักเกณฑ์ต่าง ๆ 
-  ข้อมูลห้องปฏิบัติการต่างๆในคณะวิทยาศาสตร์ 
- ข้อมูลทนุวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ 
-    ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
- ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
- ข้อมูลบทคัดย่องานวิจัยและปัญหาพิเศษ 
- ข้อมูลประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแหล่งทุนวิจัย 
- รายละเอียดเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญา 
- เว็บลิงค์ไปยังแหล่งทุนวิจัยต่างๆ 
- แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย  

 
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในประเด็นต่อไปนี้ 

2.1ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ  
หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
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คณะวิทยาศาสตร์มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายและเหมาะสมกับงานวิจัย
แต่ละประเภท มีคุณภาพและได้มาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือต่างๆของคณะวิทยาศาสตร์ไว้ ในเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์  
http://science.swu.ac.th (SCI58_สกอ2.1_2.1.1 หลักฐานหน้าเว็บไซด์ แสดงข้อมูลปฏิบัติการ
และสิ่งอ านวยความสะดวกทางการวิจัย) เพ่ือให้นักวิจัยได้รับทราบข้อมูล เอ้ือต่อการใช้เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ร่วมกันในระดับภาควิชา และในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 นี้ มีการจัดสรรงบประมาณ
จ านวน 3.5 ล้านบาทเพ่ือปรับปรุงห้องปฏิบัติการที่อาคาร 15  

2.2 ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
คณะวิทยาศาสตร์มีแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ ได้แก่ หนังสือและวารสารทั้งในรูปของเอกสาร 

(hard copy) และ e-book โดยจากการส ารวจของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พบว่ามีหนังสือและต าราที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์ จ านวน 152 ,064 เล่ม (SCI58_สกอ
2.1_2.2.1 หลักฐานแสดงจ านวนหนังสือและสิ่งตีพิมพ์ในห้องสมุด) นอกจากนี้คณาจารย์และบุคลากร
สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์จากฐานข้อมูล เช่น Science Direct หรือ SCOPUS เป็น
ต้น 

2.3 สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน
สร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

คณะวิทยาศาสตร์มีระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย โดยมีถังดับเพลิง ตู้น้ า
ดับเพลิง อย่างเพียงพอตามชั้นที่มีห้องปฏิบัติการในอาคารเรียนต่าง ๆ ของคณะ นอกจากนี้ในอาคาร 
19 ยังมีระบบฉีดน้ าในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ มีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และมี
สัญญาณเตือนภัยในทุกชั้น  

คณะวิทยาศาสตร์ได้ด าเนินการติดตามและแก้ไขเสถียรภาพของระบบสาธารณูปโภค และ
เพ่ิมเติมสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษา 2558 ดังนี้ 

เสถียรภาพของระบบสาธารณูปโภค 

 ติดตั้งเครื่องสูบน้ าอาคาร 19 จ านวน 2 เครื่อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพดึงน้ าขึ้น
กักเก็บบนแท็งก์น้ าอาคาร 19 ชั้นดาดฟ้า (ชั้น23) ช่วยลดการท างานของเครื่อง
สูบน้ าที่มีอยู่ เดิมซึ่งมีประสิทธิภาพการท างานที่ลดน้อยลง  (SCI58_สกอ
2.1_2.3.1 รูปภาพเครื่องสูบน  า อาคาร 19 )  โดยเครื่องดังกล่าวนี้สลับการใช้
งานในกรณีที่มเีครื่องใดเครื่องหนึ่งเสีย 

 ติดตั้งระบบไฟส ารองในชั้น 9 11 12 และ 17 ในอาคาร 19 (SCI58_สกอ
2.1_2.3.2 รูปภาพเครื่องส ารองไฟ) 

 ในปีงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2560 ได้มีการตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซื้อ เครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้าประกอบส าเร็จรูปพร้อมติดตั้ง เพ่ือใช้ในอาคาร 10 เพ่ือบรรเทา
ปัญหาไฟฟ้าที่ขาดความเสถียรภาพและดับบ่อย 
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ความปลอดภัย ในคณะวิทยาศาสตร์ 

 มีการจัดโครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ และมีการบรรยายเรื่อง 
ความปลอดภัยในอาคารสูง การสาธิตและฝึกปฏิบัติการดับเพลิงประเภทต่างๆ 
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 (SCI58_สกอ2.1_2.3.3 ภาพประกอบโครงการ
ป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ )  

 ในคณะวิทยาศาสตร์ได้ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบอินฟาเรด ที่
อาคาร 15 บริเวณทางเดินชั้น 1 ถึง ชั้น 10 เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยส าหรับ
นักวิจัยที่ต้องท างานที่ห้องแลบในอาคาร 15 อีกด้วย (SCI58_สกอ2.1_2.3.4 
รูปภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบอินฟาเรด) 

 ติดตั้ งตู้ ไฟปั๊ม(Fire pump) เ พ่ือใช้ควบคุมระบบดับเพลิงในอาคาร 19 
(SCI58_สกอ2.1_2.3.5 รูปภาพ 9 ตู้ไฟปั้ม) 

 มีการจัดโครงการอบรมเรื่อง การจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ โดยมีการ
บรรยายเรื่อง “การจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ” และ “การคัดแยก
สารเคมีและของเสียในห้องปฏิบัติการเพ่ือส่งท าลาย” ให้กับคณาจารย์ในคณะ
วิทยาศาสตร์  เจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการ และ นิสิต เมื่อ วันที่ 29 มิถุนายน 
2559 (SCI58_สกอ2.1_2.3.6 ภาพกิจกรรมโครงการเรารักสิ่ งแวดล้อม 
กิจกรรมที่ 2 การบรรยาย เรื่อง การจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ) 

 
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

 คณะวิทยาศาสตร์ยังมีระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย เช่น การจัดท า
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากส านักคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการจัดท าระบบ SWU e-Journals System 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด าเนินกิจกรรมการจัดท าวารสาร อาทิ การส่ง
บทความเพ่ือเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ 
มศว โดยระบบ SWU e-Journals System จะเป็นเครื่องมือที่มีส่วนช่วยลด
ขั้นตอนการท างานของกองบรรณาธิการ และผู้นิพนธ์บทความท้ังที่เป็น
บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถส่งบทความผ่านระบบ
ดังกล่าวได้จากท่ัวทุกแห่งผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ระบบยังเป็นสื่อ
ช่องทางในการเผยแพร่บทความวิจัยและวิชาการท่ีตีพิมพ์แล้วได้อย่าง
แพร่หลาย โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงบทความที่ได้ลงตีพิมพ์ออนไลน์ผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ http://ejournals.swu.ac.th/index.php/ssj 
(SCI57_สกอ2.1_2.3.7 หลักฐานหน้าเว็บไซด์ ระบบ e-journal) 
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2.4 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ  
การจัดแสดงงานสร้างสรรค์  การจัดให้ มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์ 
รับเชิญ (visiting professor) 

คณะวิทยาศาสตร์ไดม้ีการจัดกิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
2.4.1 มีการจัดโครงการเพ่ือให้นิสิตได้น าเสนอโครงงานหรือปัญหาพิเศษ  โดยมีการจัด

โครงการน าเสนอผลงานของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 ซึ่งในงานดังกล่าวจัดให้
มีการแสดงผลงานวิจัย ของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ แบบบรรยายและโปสเตอร์ ในวันที่ 22 เมษายน 
2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตได้บูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติให้เกิดองค์ความรู้  
ใหม่  และส่งเสริมให้นิสิตน าเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือให้นิสิตได้ใช้ทักษะ
กระบวนการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการสื่อสาร (Language) ในการสื่อสารผลงานของตนเอง
เ พ่ื อถ่ า ยท อดข้ อ มู ล / ค ว า ม รู้  (Teaching) และ ใ ช้ ไ อซี ที  ( Information Communication 
Technology) ในการจัดการการน าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามอัตตลักษณ์ที่  
มหาวิทยาลัยก าหนด  

นอกจากนี้ในโครงการฯ ดังกล่าว มีการจัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง วิทย์คิดนอกกรอบ 
โดย อาจวรงค์ จันทมาศ เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การ
มหาชน) แฟนพันธุ์แท้นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก (SCI58_สกอ2.1_2.4.1 รายงานสรุปโครงการ
น าเสนอผลงานของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558) 

2.4.2 โครงการส่งเสริมบรรยากาศการวิจัยและการจัดความรู้ด้านการวิจัยเรื่อง “How to 
give a presentation for a conference” ซึ่ ง ไ ด้ รั บ เ กี ย ร ติ จ า ก  Dr. Gregory Heness จ าก 
University of Technology Sydney มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการน าเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมบรรยากาศทางการวิจัย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการเสวนาเล่าสู่กันฟัง 
เพ่ือกระตุ้นให้คณาจารย์ และนิสิตได้มีการตื่นตัว ด้านพัฒนาทักษะในการสื่อสาร และ การผลิตและ
น าเสนอผลงานวิจัย น าไปสู่การพัฒนาตนเองเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ การศึกษาต่อ และอ่ืน ๆ อัน
จะเป็นประโยชน์ในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป (SCI58_สกอ2.1_2.4.2 รายงานสรุปโครงการส่งเสริม
บรรยากาศการวิจัยและจัดการความรู้ด้านการวิจัยเรื่อง “How to give a presentation for a 
conference”) 

2.4.3 โครงการส่งเสริมบรรยากาศการวิจัย ครั้งที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้
ระบบบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (URMS)” ระบบบริหารจัดการงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (URMS) เป็นระบบสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ในการ
บริหารงานวิจัยและประกอบการพิจารณาอนุมัติการด าเนินงานโครงการวิจัย เพ่ือเป็นการจัดการและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ที่ท าวิจัยสามารถใช้ระบบ URMS ในกระบวนการ
งานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการจัดการระบบและกลไกในการบริหารงานวิจัยของคณะ
วิทยาศาสตร์ให้เป็นประสิทธิ์ภาพยิ่งขึ้น ด้วยการน าระบบและสารสนเทศมาใช้ (SCI58_สกอ2.1_2.4.3 
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รายงานสรุปโครงการส่งเสริมบรรยากาศวิจัยครั งที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้ระบบ
บริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (URMS)”) 

2.4.4 โครงการส่งเสริมบรรยากาศทางการวิจัย เรื่อง การใช้จุลินทรีย์เพ่ือการผลิตวัสดุที่เป็น
มิ ต ร ต่ อ สิ่ ง แ ว ดล้ อ ม  Beyond Nature : Engineering Microbial Factories for Sustainable 
Chemicals" โ ด ย  Asst.Professor Kechen Zhang จ าก  University of Minnesota ประ เ ท ศ
สหรัฐอเมริกา (SCI58_สกอ2.1_2.4.4 รายงานสรุปโครงการส่งเสริมบรรยากาศทางการวิจัย เรื่อง การ
ใช้จุลินทรีย์เพ่ือการผลิตวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Beyond Nature : Engineering Microbial 
Factories for Sustainable Chemicals") 

2.4.5 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เรื่อง เสวนา “คลื่นโน้มถ่วง: เบิกอนาคตมวล
มนุษยชาติ” จัดขึ้นเมื่อ 15 มีนาคม 2559 โดยมีจุดประสงค์ เพื่อเผยแพรงานวิจัยส าคัญทางฟสิกสที่ส
งผลกระทบต่อวงการวิทยาศาสตรและสังคมในปจจุบัน เพ่ือเปนแรงขับเคลื่อนความส าคัญตอการสร
างงานวิจัยวิทยาศาสตรพ้ืนฐานและเพ่ือเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการในคณะวิทยาศาสตร โดย
ได้รับเกียรติจากคุณโสภณ สุภาพงษ์  ศาสตราจารย์สุทัศน์ ยกส้าน  รองศาสตราจารย์ณสรรค์ ผลโภค  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ มุสิริ มาเป็นผู้ร่วมเสวนา และ มีอาจารย์บัณฑิตา ทรัพย์สินวิวัมน์ เป็นผู้
ด าเนินรายการ (SCI58_สกอ2.1_2.4.5. รายงานสรุปโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เรื่อง เสวนา 
“คลื่นโน้มถ่วง : เบิกอนาคตมวลมนุษยชาติ”) 

และนอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการเชิญ Prof.Julian Poulter 
มาเป็นศาสตราจารย์รับเชิญในสาขาฟิสิกส์จาก เพ่ือเพ่ิมเติมเพ่ือหาการเรียนการสอนในหลักสูตร วท.
ม. และ ปร.ด. สาขาวิชาฟิสิกส์  
 
3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยของคณาจารย์
และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รวมทั้งด้านการวิจัยในชั้นเรียน โดย
ใน ปีงบประมาณ 2558 คณะวิทยาศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ เป็นจ านวน ร้อยละ 5.5 
ของจ านวนงบประมาณทั้งหมดส าหรับการวิจัย เป็นจ านวนเงิน 2,932,644 (สองล้านเก้าแสนสาม
หมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) โดยจัดสรรร้อยละ 90 เป็นเงิน 2 ,639,379.60 (สองล้านหกแสน
สามหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาท หกสิบสตางค์) ซึ่งเป็นงบประมาณจัดสรรให้กับโครงการวิจัย
ทั้งสิ้น 3 แผนงานวิจัย (9 โครงการวิจัยย่อย) และ 26 โครงการ (SCI58_สกอ2.1_3.1_งบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) และอีกจ านวนร้อยละ 10 เป็นเงินจ านวน 
293,264.40 (สองแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบสี่บาท สี่สิบสตางค์)  ได้ใช้จัดสรรให้เป็น
งบประมาณส าหรับการจัดการความรู้ด้านการวิจัย  (KM) และส่งเสริมบรรยากาศการวิจัย 
(SCI57_สกอ2.1_3.2_งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) 

และในปีงบประมาณ 2559 คณะวิทยาศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ เป็นจ านวน 
ร้อยละ 5 ของจ านวนงบประมาณทั้งหมดส าหรับการวิจัย เป็นจ านวนเงิน 2,920,800 (สองล้านเก้า
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แสนสองหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) โดยจัดสรรร้อยละ 90 เป็นเงิน 2,628,720 บาท(สองล้านหกแสน
สองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน) ซึ่งเป็นงบประมาณจัดสรรให้กับโครงการวิจัยทั้งสิ้น 4 
แผนงานวิจัย (12 โครงการวิจัยย่อย) และ 22 โครงการ (SCI58_สกอ2.1_3.3_งบประมาณราย
จ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งโครงการขับเคลื่อนงานวิจัย
สู่เวทีโลก : โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทาง คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นการจัดตั้งโครงการหน่วยวิจัยปีงบประมาณ 2559 – 2561 หน่วย
วิจัยเสมือน (Virtual Research Unit) ที่ใช้เป็นกลไกส าคัญอย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนและสร้าง
บรรยากาศในการสร้างงานวิจัย โดยหน่วยวิจัยนี้จะเป็นการรวมตัวของคณาจารย์ บุคลากร หรือ
นักวิจัยที่มีความรู้ความช านาญในการท าวิจัยด้านใดด้านหนึ่ง มารวมตัวกันเพ่ือเป้าหมายหลักในการ
แบ่งปัน เรียนรู้ และพัฒนางานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาหรือสหสาขาวิชา  โดยได้
จัดสรรงบประมาณปีที่ 1 โดยใช้งบประมาณจากจ านวนร้อยละ 90 และเงินจากกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาการวิจัย ในการสนับสนุนหน่วยวิจัยที่จัดตั้งขึ้นทั้งสิ้น 5 หน่วยวิจัย เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 
1,200,000 (คณะวิทยาศาสตร์สนับสนุน 4 หน่วยวิจัย และมหาวิทยาลัยสนับสนุน 1 หน่วยวิจัย) 

และอีกจ านวนร้อยละ 10 เป็นเงินจ านวน 292,080 บาท(สองแสนเก้าหมื่นสองพันแปดสิบ
บาทถ้วน) เป็นงบประมาณในการจัดสรรเป็นงบประมาณส าหรับการจัดการความรู้ด้านการวิจัย (KM) 
และส่งเสริมบรรยากาศการวิจัย และทุนสนับสนุนผลงานสร้างสรรค์ ได้แก่ ทุนสนับสนุนผลงานวิจัยที่
ได้รับอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร ประจ าปีงบประมาณ 2559 และ ทุนรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิชาการใน
วารสารวิชาการระดับชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ยังได้จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมที่นอกเหนือจากงบประมาณ
ข้างต้นในการสนับสนุนโครงการการจัดท าวารสารวิทยาศาสตร์ มศว เป็นจ านวนเงิน 250,000 บาท 
(SCI57_สกอ2.1_3.4_งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) เพ่ือเผยแพร่
ผลงานสร้างสรรค์ โดยวารสารดังกล่าวนั้นมีก าหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ครั้ง อย่างต่อเนื่องจึงท าให้
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ให้อยู่ในกลุ่ม
วารสารที่ 1 เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ 

 
4. จัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการ 

หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดท าวารสารวิทยาศาสตร์ มศว อย่างต่อเนื่อง 

โดยมีก าหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ครั้ง (ฉบับเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม) เพ่ือให้เป็นแหล่ ง
เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ของบุคคลากรสายวิชาการทั้งภายในและนอกคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ยังจัดสรรงบประมาณเป็นทุนสนับสนุนผลงานสร้างสรรค์ ได้แก่ 
ทุนสนับสนุนผลงานวิจัยที่ได้รับอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร ประจ าปีงบประมาณ 2559 และ ทุนรางวัลการ
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ตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติ ประจ าปีงบประมาณ  2559 เพ่ือเป็นแรงสนับสนุน
เป็นแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการต่อไป 

และคณะวิทยาศาสตร์ยังได้จัดสรรงบประมาณพัฒนาศักยภาพของบุคลากรส าหรับคณาจารย์ 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์สายวิชาการ และทั้งยังเป็นการ
สนับสนุน สร้างขวัญและก าลังใจให้กับคณาจารย์ บุคลากรสายวิชาการ โดยในปีการศึกษา 2558 นั้น 
คณะวิทยาศาสตร์ได้อนุมัติเงินสนับสนุน ให้กับบุคลากรเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ประชุมเพ่ือไปเสนอผลงานระดับชาติ (SCI_58_สกอ2.1_4.1 หนังสือขออนุมัติค่าใช้จ่ายเข้าร่วมงาน
ประชุมเพ่ือไปเสนอผลงานระดับชาติ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์)  
 
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่อง
อาจารย ์

และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดสรรงบประมาณ (ร้อยละ 10 จากงบประมาณ ร้อยละ 5.5 ที่ฝ่าย

วิจัยได้รับจัดสรร) เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย โดยในปีการศึกษา 2558 เช่น 
โครงการส่งเสริมบรรยากาศการวิจัยและการจัดความรู้ด้านการวิ จัยเรื่อง “How to give a 
presentation for a conference” ซึ่งได้รับเกียรติจาก Dr. Gregory Heness จาก University of 
Technology Sydney มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการน าเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมบรรยากาศทางการวิจัย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการเสวนาเล่าสู่กันฟัง เพ่ือกระตุ้น
ให้คณาจารย์ และนิสิตได้มีการตื่นตัว ด้านพัฒนาทักษะในการสื่อสาร และ สมรรถนะด้านการน าเสนอ
ผลงานวิจัย (SCI_58_สกอ2.1_5.1 รายงานสรุปโครงการส่งเสริมบรรยากาศการวิจัยและจัดการ
ความรู้ด้านการวิจัยเรื่อง “How to give a presentation for a conference”) และ โครงการ
ส่งเสริมบรรยากาศการวิจัย ครั้งที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ระบบบริหารจัดการ
งานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (URMS)” ระบบบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ (URMS) เป็นระบบสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ในการบริหารงานวิจัยและ
ประกอบการพิจารณาอนุมัติการด าเนินงานโครงการวิจัย เพ่ือเป็นการจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ที่ท าวิจัยสามารถใช้ระบบ URMS ในกระบวนการงานวิจัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นการจัดการระบบและกลไกในการบริหารงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ให้เป็น
ประสิทธิ์ภาพยิ่งขึ้น ด้วยการน าระบบและสารสนเทศมาใช้  (SCI_58_สกอ2.1_5.2 รายงานสรุป
โครงการส่งเสริมบรรยากาศวิจัยครั งที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้ระบบบริหารจัดการ
งานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (URMS)”) 

นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ ยังเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการพัฒนาคณาจารย์คณะ
วิทยาศาสตร์ ในเครือเทางาม ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 59 เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสและพัฒนา
ศักยภาพด้านวิชาชีพ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบุคลากมหาวิทยาลัยในเครือเทางาม 
ทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา 
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มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยพะเยา ให้มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และแนวคิดในการท างานตามพันธกิจหลักทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การท า
วิจัย การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้เข้มแข็งอีกทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานระหว่างกัน
และกันด้วย (SCI_58_สกอ2.1_5.3 ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ในเครือ
เทางาม) 

คณะวิทยาศาสตร์มีการให้เกียรติและยกย่องคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น โดยในปี
การศึกษา 2558  ให้กับคณาจารย์ โดยผ่านสื่อสารสนเทศ เว็บไซด์คณะวิทยาศาสตร์ และ เวบเพจ
คณะวิทยาศาสตร์ในเครือข่าย social network ดังนี้  

1.รองศาสตราจารย์ ดร.วีณา เสียงเพราะ อาจารย์ประจ าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ ของคณะวิทยาศาสตร์ในเครือ เทา-งาม ในปีการศึกษา 2558 

2.อาจารย์ ดร.จันตรี ผลประเสริฐ อาจารย์ประจ าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
ได้รับทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์  (Asean-Uninet Staff Exchange, one-month scholarship) 
ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะ ระหว่างไทยกับออสเตรีย 
ประจ าปี 2558 

(SCI57_สกอ2.1_5.4 หน้าเวบไซด์การแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์วีณา เสียง
เพราะ) 

 
 

 
6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้

ประโยชน์และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
คณะวิทยาศาสตร์ได้มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยให้คณาจารย์ที่มีความประสงค์จะขอยื่นจดอนุ

สิทธิบัตรทราบถึงแนวปฏิบัติในการยื่นขอ  โดยสถาบันยุทธศาสตร์ฯท าหน้าทีเ่ป็นตัวแทนคณาจารย์ผู้มี
ความจ านงยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรไปยื่นค าร้องในการขอจดอนุสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
(SCI57_สกอ2.1_6.1 เอกสารแบบค าร้องขอยื่นจดอนุสิทธิบัตร)  โดยฝ่ายวิจัยได้บรรจุสรุป
กระบวนการที่ใช้ในการยื่นขอ พร้อมทั้งเอกสารประกอบไว้ในเวปไซต์ ฝ่ายวิจัย (SCI58_สกอ2.1_6.2 
หน้าเว็บไซด์แสดงขั นตอนการด าเนินงานยื่นขอจดผลงานทางทรัพย์สินทางปัญญา) 

 
1.นักวิจัยเจ้าของผลงาน ผู้มีความประสงค์จะขอคุ้มครองสิทธิใน

ทรัพย์สินทางปัญญา 

 
2.ยื่นเอกสารค าร้องแจ้งความจ านงขอให้ด าเนินการมายังฝ่ายวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์ 
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3.ผู้ประสานงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ เก็บรวบรวมแบบค าร้อง 
เสนอรองคณบดีฝ่ายวิจัย และคณบดีลงนามพร้อมประสานงานการ

ด าเนินงานไปยังสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย 

 
4.นักวิชาการศึกษา (ตัวแทนจากสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญา
และวิจัย) ที่เป็นตัวแทนสิทธิบัตรประเภท ก (เลขที่ใบอนุญาต 

2271) ตรวจสอบ และด าเนินการยื่นขอความคุ้มครอง 

 
5.ผู้ประสานงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ประสานงานแจ้งความ
คืบหน้าต่างๆ และเมื่อได้รับความคุ้มครองแล้วท าการแจ้งผลแก่

นักวิจัย 

 
6.ฝ่ายวิจัย แจ้งผลอย่างเป็นทางการแก่ท่ีประชุมคณะกรรมการ

คณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือประชาสัมพันธ์ และเชิดชูเกียรติ 
 

นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์ก็ได้จัดสรรงบประมาณเป็นทุนสนับสนุนผลงานวิจัยที่ได้รับอนุ
สิทธิบัตร/สิทธิบัตร ประจ าปีงบประมาณ 2559 เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ หรือพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ทั้ง
ยังเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ และยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น อีกด้วย 
(SCI58_สกอ2.1_6.3 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การขอรับทุนสนับสนุนผลงานวิจัยที่ได้รับอนุ
สิทธิบัตร/สิทธิบัตร ประจ าปีงบประมาณ 2559) 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ ผลการประเมินของคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
5 5    

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
SCI58_สกอ2.1_1.1 หลักฐานหน้าเว็บไซด์ ระบบ e-journal   
SCI58_สกอ2.1_1.2 หลักฐานหน้าเว็บไซด์ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

SCI58_สกอ2.1_2.1.1 หลักฐานหน้าเว็บไซด์ แสดงข้อมูลปฏิบัติการและสิ่งอ านวยความ
สะดวกทางการวิจัย 

SCI58_สกอ2.1_2.2.1 หลักฐานแสดงจ านวนหนังสือและสิ่งตีพิมพ์ในห้องสมุด 
SCI58_สกอ2.1_2.3.1 รูปภาพเครื่องสูบน้ า อาคาร 19 
SCI58_สกอ2.1_2.3.2 รูปภาพเครื่องส ารองไฟ 
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
SCI58_สกอ2.1_2.3.3 รูปภาพประกอบกิจกรรมโครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ 
SCI58_สกอ2.1_2.3.4 รูปภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบอินฟาเรด 
SCI58_สกอ2.1_2.3.5 รูปภาพตู้ไฟปั๊ม (Fire Pump) 
SCI58_สกอ2.1_2.3.6 รูปภาพประกอบกิจกรรมโครงการเรารักสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่ 2 การ

บรรยาย เรื่อง การจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ  
SCI58_สกอ2.1_2.3.7 หลักฐานหน้าเว็บไซด์ ระบบ e-journal   
SCI58_สกอ2.1_2.4.1 รายงานสรุปโครงการน าเสนอผลงานของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2558 
SCI58_สกอ2.1_2.4.2 รายงานสรุปโครงการส่งเสริมบรรยากาศการวิจัยและจัดการความรู้

ด้านการวิจัยเรื่อง “How to give a presentation for a 
conference” 

SCI58_สกอ2.1_2.4.3 รายงานสรุปโครงการส่งเสริมบรรยากาศวิจัยครั้งที่ 1 การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยศรี  
นครินทรวิโรฒ (URMS)” 

SCI58_สกอ2.1_2.4.4 รายงานสรุปโครงการส่งเสริมบรรยากาศทางการวิจัย เรื่อง การใช้
จุลินทรีย์เพื่อการผลิตวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Beyond Nature 
: Engineering Microbial Factories for Sustainable Chemicals" 

SCI58_สกอ2.1_2.4.5 รายงานสรุปโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เรื่อง เสวนา  
“คลื่นโน้มถ่วง : เบิกอนาคตมวลมนุษยชาติ” 

SCI58_สกอ2.1_3.1 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
SCI58_สกอ2.1_3.2 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
SCI58_สกอ2.1_3.3 สรุปโครงการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เวทีโลก ครั้งที่ 1 : การประชุม

อภิปรายกรอบและทิศทางการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
SCI58_สกอ2.1_3.4 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
SCI58_สกอ2.1_4.1 หนังสือขออนุมัติค่าใช้จ่ายเข้าร่วมงานประชุมเพ่ือไปเสนอผลงาน

ระดับชาติ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ 
SCI58_สกอ2.1_5.1 รายงานสรุปโครงการส่งเสริมบรรยากาศการวิจัยและจัดการความรู้

ด้านการวิจัยเรื่อง “How to give a presentation for a 
conference” 

SCI58_สกอ2.1_5.2 รายงานสรุปโครงการส่งเสริมบรรยากาศวิจัยครั้งที่ 1 การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยศรี  
นครินทรวิโรฒ (URMS)” 
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
SCI58_สกอ2.1_5.3 ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ในเครือเทา

งาม 
SCI58_สกอ2.1_5.4 หน้าเวบไซด์การแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์วีณา เสียงเพราะ 
SCI58_สกอ2.1_6.1 เอกสารแบบค าร้องขอยื่นจดอนุสิทธิบัตร 
SCI58_สกอ2.1_6.2 หน้าเว็บไซด์แสดงขั้นตอนการด าเนินงานยื่นขอจดผลงานทางทรัพย์สิน

ทางปัญญา 
SCI58_สกอ2.1_6.3 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง การขอรับทุนสนับสนุนผลงานวิจัยที่

ได้รับอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร ประจ าปีงบประมาณ 2559 
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ตัวบ่งชี ้สกอ. 2.2    เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
การคิดรอบป ี  ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี    ………………………………………… 
ผู้รวบรวมข้อมูล   ………………………………………… 
 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   
ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในคณะคือ เงินสนับสนุน

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น คณะจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในคณะเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของคณะ  

ทั้งนี้ เงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยยังเป็นตัวบ่งชี ้
ที่ส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย  

 

เกณฑ์การประเมิน 
  โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
 

เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค1  จ าแนกเป็น 3 กลุม่สาขาวิชา 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 220,000 บาทขึ้นไปต่อคน  
 

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน  
 

  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาทขึ้นไปต่อคน  
 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 
 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =  
 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
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2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1  เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 

 
 
 
 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ  
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ  

 

หมายเหตุ :  
1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษา

ต่อ 

2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษา ไม่ใช่จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 

3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ 
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐาน 
ที่ปรากฏ กรณีท่ีไม่มีหลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยที่ได้ลงนามในสัญญา
รับทุนโดยอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยที่บุคลากร  
สายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 

 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนประเมินตนเอง 
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 

(41,400,776 /148)*5 
 

220,000 5 
 

5 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ ผลการประเมินของคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
5 5   

คณะวิทยาศาสตร์มีเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยเป็นเงินจ านวน ในช่วงปีการศึกษา 2558 เป็นเงินจ านวน 
41,400,776 บาท โดยมีอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ประจ าปีการศึกษา รวมทั้งสิ้น 148 คน (ไม่นับรวมผู้ศึกษา
ต่อ) คิดเป็นเงินทุน สนับสนุนฯ เท่ากับ 279,734.97 บาท/คน คิดเป็น 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5  
  

 
  คะแนนที่ได้  =     

 

      จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
 

   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 

X 5 
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รายการหลักฐานอ้างอิง  

ที่ ชื่อผู้ได้รับทุน ชื่องานวิจัยที่ได้รบัทุน 
ระยะเวลาทีร่ับทุน 
(วันที่รับ – วันที่

สิ้นสุด) 

จ านวน
สนับสนุน 
(บาท) 

สัดส่วน จ านวน
เงินทุน 

ตามสดัส่วน 

ประเภททุน 
รหัสเอกสาร
หลักฐาน ภายใน   ภายนอก 

1 
รศ.ปรินทร์ ชัยวิสุทธากูร การผลิตรีคอมบิแนนท์ฮีโมไซยานินของกุ้งก้ามกรามและการทดสอบฤทธิ์ตา้น

ไวรัส MrNV และแบคทีเรียชนิดต่างๆ 
พ.ย.58 – ต.ค.59 700,000 100% 700,000    

2 
รศ.ปรินทร์ ชัยวิสุทธากูร การผลิตโพลีโคลนอลแอนตบิอดีที่จ าเพาะต่อรีคอมบิแนนท์โปรตีนของ 

nervous necrosis virus (NNV) เพื่อการวินิจฉยัโรคติดเชื้อ NNV ในปลา
กะรัง 

 100,000 100% 100,000    

3 
รศ.ปรินทร์ ชัยวิสุทธากูร การพัฒนาวิธ ีloop-mediated isothermal amplification (LAMP) 

ควบคู่กับ gold nanoparticle hybridization probe ที่จ าเพาะต่อยีน tlh 
ส าหรับการตรวจการติดเช้ือ Vibrio parahaemolyticus ในกุ้ง 

มี.ค.58-ก.พ.59 500,000 30% 150,000    

4 
รศ.ปรินทร์ ชัยวิสุทธากูร การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีและการพัฒนาวธิี allele specific PCR ที่

จ าเพาะตอ่ยีน gryB ส าหรับการตรวจวนิิจฉัยเช้ือ Aeromonas caviae 
ธ.ค.57-พ.ย.58 557,700 100% 557,700    

5 รศ.อัจฉริยา รังษิรุจ ิ การจัดจ าแนกและววิัฒนาการระดับโมเลกุลของไลเคน 
1 ต.ค.55 – 30 
กย.60 

6,632,700 70% 
928,578 
(หาร 5 ปี) 

   

6 รศ.อัจฉริยา รังษิรุจ ิ การระบุชนิดของไผ่เศรษฐกิจในสกุล Dendrocamus โดยใช้ SCAR marker ธ.ค.57-พ.ย.58 300,000 100% 300,000    
7 รศ.ศิวาพร ลงยันต์ การพฒันาชดุตรวจ immunochromatographic strip test ตอ่ไวรัส 

infectious myonecrosis virus (IMNV) 
ตค.57-กย.58 180,000 100% 180,000  

  

8 รศ.ศิวาพร ลงยันต์ การพฒันาชดุตรวจแบบแถบสีส าหรับใช้ตรวจการติดเชือ้ไวรัสโรคทอร่าใน
กุ้ง 

ธ.ค. 57-พ.ย.58 764,600 100% 764,600  
  

9 รศ.ศิวาพร ลงยันต์ การผลิตโพลีโคลนอลแอนตบิอดีเพื่อการตรวจอิมมูโนโกลบูลินของปลานิล  100,000  100,000    

10 
รศ.อรอนงค์ พริ้งศุลกะ การศกึษาลกัษณะของสายพนัธุ์กลายของ Lactobacillus paracasei ที่

ดือ้ตอ่การติดเชือ้ด้วยเฟจ 
ตค.57-กย.58 175,000 100% 175,000  

  

11 
รศ.อรอนงค์ พริ้งศุลกะ ประสิทธิภาพในการใช้วิธีทางกายภาพและเคมีในการยบัยัง้แบคทีริโอเฟจ

ที่ติดเชือ้ในผลิตภณัฑ์นมหมกั 
พ.ย.57-ต.ค.58 187,000 100% 187,000  
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ที่ ชื่อผู้ได้รับทุน ชื่องานวิจัยที่ได้รบัทุน 
ระยะเวลาทีร่ับทุน 
(วันที่รับ – วันที่

สิ้นสุด) 

จ านวน
สนับสนุน 
(บาท) 

สัดส่วน จ านวน
เงินทุน 

ตามสดัส่วน 

ประเภททุน 
รหัสเอกสาร
หลักฐาน ภายใน   ภายนอก 

12 
รศ.อรอนงค์ พริ้งศุลกะ การเหนี่ยวน าโปรเฟจที่แทรกอยู่ใน Lactobacillus paracasei ที่แยกได้จาก

นมเปรี้ยว 
มี.ค.59-ก.พ.60 70,000 100 70000  

  

13 ผศ.นลินา ประไพรักษ์สิทธิ ์
พิษเฉียบพันของยาฆ่าแมลง Imidacloprid ต่อสิ่งมีชีวิตนอกกลุ่มเปา้หมาย
โดยใช้ปลาตะเพยีนขาวเป็นเครื่องทดสอบ 

 70000 100 70000    

14 
ผศ.พิชาภัค ศรียาภัย 

การท าบริสุทธิแ์ละการศึกษาคุณสมบัตขิองเอนไซม์ที่ย่อยสลายพลาสติก
ชีวภาพจากเช้ือชอบร้อน Actinomadura sp. สายพันธุ์ TF1 

พ.ย.58 – ต.ค.59 
700,000 100% 700,000    

15 ผศ.พิชาภัค ศรียาภัย 
การพฒันาวิธีการตรวจสอบดีเอ็นเอของเชือ้ Shigella species จากสิ่งสง่
ตรวจทางคลีนิค 

ต.ค.57 - ก.ย.58 175,000 50% 87,500  
  

16 ผศ.พิชาภัค ศรียาภัย 
การผลิต สกดัแยก และคณุสมบตัิในการยอ่ยสลายพอลิไฮดรอกซีบิวไทเรท 
(PHB) ที่ผลิตได้จากวสัดรุาคาถกูจากเชือ้แบคทีเรียที่มีศกัยภาพสงู 

ธ.ค.57 – ต.ค.58 669,100 50% 334,550  
  

17 อ.ฐาปนา ชลธนานารถ 
 

การศกึษาอบุตัิการณ์การตดิเชือ้พยาธิใบไม้ในวงศ์ Heterophyidae โดย
เทคนิค Multiplex PCR 

ตค.57-กย.58 170,000 100% 170,000    

18 อ.ฐาปนา ชลธนานารถ พลวตัรการตดิเชือ้พยาธิใบไม้วงศ์ Heterophyidae ระยะตวัออ่นในสตัว์น า้
บางชนิดในจงัหวดันครนายก 

พค.58 - เมย.59 70,000 100% 70,000    

19 อ.ฐาปนา ชลธนานารถ 
 

อบุตัิการณ์และการระบชุนิดเชิงโมเลกลุของพยาธิใบไม้ในหอยน า้จืดวงศ์ 
Thiaridae ในจงัหวดัราชบรีุ 

ก.ค 58-มิ.ย 59 100,000 100% 100,000    

20 อ.ฐาปนา ชลธนานารถ 
 

การศึกษาระบาดวิทยาของพยาธิใบไม้ขนาดเล็กชนิด Haplorchis taichui 
ด้วยวธิีการทางอนูชีววิทยาและการพัฒนาชุดดีเอนเอจ าเพาะส าหรับปรสิตช
นิตนี ้

พ.ย.58 – ต.ค.59 994,600 20% 994,600    

21 อ.ฐาปนา ชลธนานารถ การประยกุต์ใช้ปฏกิริยาลกูโซ่เพอลิเมอเรส เพื่อตรวจสอบการติดเช้ือของใน
ล าไส้ขนาดเล็ก Haplorchis taichui ในสัตว์น้ าบริเวณพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ า
เจ้าพระยา 

พ.ย.58 – ต.ค.59 992,600 70% 992,600    
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ที่ ชื่อผู้ได้รับทุน ชื่องานวิจัยที่ได้รบัทุน 
ระยะเวลาทีร่ับทุน 
(วันที่รับ – วันที่

สิ้นสุด) 

จ านวน
สนับสนุน 
(บาท) 

สัดส่วน จ านวน
เงินทุน 

ตามสดัส่วน 

ประเภททุน 
รหัสเอกสาร
หลักฐาน ภายใน   ภายนอก 

22 อ.ฐาปนา ชลธนานารถ การประยกุต์ใช้ปฏกิิริยาลกูโซ่พอลิเมอเรสส าหรับการระบุชนิดพยาธิใบไม้มน
โฮสต์กึ่งกลางและโฮสต์เฉพาะในพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณในจังหวัด
นครนายก 

ก.ย. 58 – ส.ค59 140,000 100% 140,000    

23 
อ.ฐาปนา ชลธนานารถ การผลิตสารต้านจุลินทรีย์จากราในสกุล Hypoxylon และการระบุชนิด

ด้วยดีเอ็นเอบาร์โค้ด 
มี.ค.58-ก.พ.59 250,000 50% 125,000  

  

24 อ.ณัฎฐิกา สวุรรณาศรัย 
สารยับยั้งจุลินทรียแ์ละสารต้านอนุมูลอสิระของรา Xylaria และการจ าแนก
ชนิดโดยการดีเอนเอบาร์โค้ด 

พ.ย.58 – ต.ค.59 300,000 100% 300,000    

25 
อ.ธนวรรณ เตชางกูร การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซ็นเซอร์แบบแถบเพื่อการตรวจหาเช้ือแองจิโอสต

รองไจลัสแคนโตเนนซิส 
ธ.ค.57-พ.ย.58 829,700  829,700  

  

26 
อ.ธนวรรณ เตชางกูร การค้นหา microsatellite marker จ าเพาะส าหรับพยาธิหนอนตัวกลม 

Angiostrongylus cantonensis 
1 เม.ย58 –  
31 มี.ค.59 

206,818 100% 206,818  
  

27 
อ.ธนวรรณ เตชางกูร การศึกษาระบาดวิทยาของพยาธิใบไม้ขนาดเล็กชนิด Haplorchis taichui 

ด้วยวธิีการทางอนูชีววิทยาและการพัฒนาชุดดีเอนเอจ าเพาะส าหรับปรสิตช
นิตนี ้

พ.ย.58 – ต.ค.59 994,600 70% 994,600  
  

28 อ.ธนวรรณ เตชางกูร การประยกุต์ใช้ปฏกิริยาลกูโซ่เพอลิเมอเรส เพื่อตรวจสอบการติดเช้ือของใน
ล าไส้ขนาดเล็ก Haplorchis taichui ในสัตว์น้ าบริเวณพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ า
เจ้าพระยา 

พ.ย.58 – ต.ค.59 992,600 20% 992,600  
  

29 อ.ธนวรรณ เตชางกูร การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซ็นเซอร์แบบแถบเพื่อการตรวจหาเช้ือแองจิโอสต
รองไจลัสแคนโตเนนซิส 

ธ.ค.57-พ.ย.58 829,700 60% 497,820  
  

30 อ.ธนิต ศิริบุญ ซิสเทเมติกส์และการกระจายตัวของหอยน้ าจืดวงศ์ Thiaridae ในจังหวัด
ราชบุร ี

ก.ค 58 - มิ.ย 59 100,000 100% 100,000  
  

31 อ.ประภากร ตันตโยทยั การคัดเลือกและการคัดแยกกลุ่มประชากรแบคทีเรียผู้ย่อยสลายเซลลูโลสที่
ทนต่อความร้อนและไอออนิคลิควิดเพื่อการผลิตพลังงานชีวภาพแบบรวม
ขั้นตอน 

พ.ย.58 – ต.ค.59 800,000 100% 800,000   
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ที่ ชื่อผู้ได้รับทุน ชื่องานวิจัยที่ได้รบัทุน 
ระยะเวลาทีร่ับทุน 
(วันที่รับ – วันที่

สิ้นสุด) 

จ านวน
สนับสนุน 
(บาท) 

สัดส่วน จ านวน
เงินทุน 

ตามสดัส่วน 

ประเภททุน 
รหัสเอกสาร
หลักฐาน ภายใน   ภายนอก 

32 อ.ประภากร ตันตโยทยั การคัดกรองและคัดเลือกสายพันธุย์ีสต์เพื่อการผลิตอิริทริทอลจากกลุ่มยีสต์ที่
ทนทานความดันออสโมติก 

ตุลาคม 2558 - 
ตุลาคม 2559 

720,000 30% 216,000   
 

33 อ.ประภากร ตันตโยทยั การคัดเลือกและจ าแนกแบคทีเรียผู้ย่อยสลายเซลลูโลสที่ทนทานต่อความ
ร้อนและไอออนิคลิควิดเพื่อการผลิตพลงังานชีวภาพแบบรวมขั้นตอน 

พค.58 - เมย.59 70,000 50% 35,000 
 

  
 

34 อ.วัลภา หล่อเหลี่ยม การคัดแยกยีสต์และราที่เหมาะสมในการผลิตสารสี 
 

ก.ค.58 – มิ.ย.59 70,000 100% 70,000   
 

35 อ.วิศรุตตา อัตถากร 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 

เมษายน 2559 - 
มีนาคม 2562 

2500000 10 
83,333.33 
(หาร 3 ปี) 

   

36 อ.สิริรักษ์ ศรวณียารักษ ์ การคัดแยกและคัดเลือกเช้ือจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ต่อเช้ือสาเหตุโรคแคงเกอร์ใน
มะนาวแป้น 

ก.ย. 58 – ส.ค59 100,000 100% 100,000    

37 อ.สิริรักษ์ ศรวณียารักษ ์ การคดัแยกและคดัเลือกจลุินทรีย์สง่เสริมการเจริญเติบโตของพืชจากดิน
บริเวณคลองแสนแสบ 

ตค.57-กย.58 120,000 100% 120,000  
  

38 อ.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์ การขยายระดับการยอ่ยสลายพอลิแลกไทด์โดยใช้เอนไซม์จาก 
Actinomadura Keratinilytica สายพนัธุ์ T16-1 ในถังหมักขนาด 5 ลิตร 

ก.ย. 58 – ส.ค59 160,000 100% 160,000  
  

39 อ.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์ 
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์ไลเปสเพื่อใช้ในการรีไซเคิล
พลาสติกชีวภาพชนิดพอลิแลกไทด ์

ก.ค.58 – มิ.ย.59 70,000 100% 70,000  
  

40 อ.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์ 
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการยอ่ยสลายพอลีแลกไทด์และการน าไป
ประยุกต์ใช้ในการน าพลาสติกชนิดนีก้ลบัมาใช้ใหม่ด้วยกระบวนการทาง
ชีวภาพ 

ก.ค.58 – มิ.ย.59 240,000 100% 240,000  
  

41 อ.สุขุมาภรณ์ แสงงาม 
การเพิ่มความสามารถในการทนตอ่ความเครียดจากภาวะแล้งของข้าว
พนัธุ์ปทมุธานี 1 

ตค.57-กย.58 190,000 100% 190,000  
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ที่ ชื่อผู้ได้รับทุน ชื่องานวิจัยที่ได้รบัทุน 
ระยะเวลาทีร่ับทุน 
(วันที่รับ – วันที่

สิ้นสุด) 

จ านวน
สนับสนุน 
(บาท) 

สัดส่วน จ านวน
เงินทุน 

ตามสดัส่วน 

ประเภททุน 
รหัสเอกสาร
หลักฐาน ภายใน   ภายนอก 

42 อ.สุขุมาภรณ์ แสงงาม 
ความสามารถในการทนแล้งของข้าวพนัธุ์เล็บนกปัตตานีภายใต้
ความเครียดจากสภาวะแล้ง 

พค.58 - เมย.59 70,000 100% 70,000  
  

43 อ.สุขุมาภรณ์ แสงงาม 
การเพิ่มผลผลิตของข้าวไทยในพื้นที่เพาะปลูกจังหวัดสิงห์บุร ีด้วยสารบราสสิ
โนสเตียรอยด์มิมิกการเพิ่มผลผลิตของขา้วไทยในพื้นที่เพาะปลูกจังหวัด
สิงห์บุรี ด้วยสารบราสสิโนสเตียรอยด์มมิิก 

ตุลาคม 2558- 
มีนาคม 2559  

350,000 100% 350,000 
   

44 อ.สุขุมาภรณ์ แสงงาม 
การเพิ่มความสามารถในการทนแล้งของมะเขือเทศ ด้วยสารบราสสิโนส
เตียรอยด์มิมิก 

 
100,000  100,000 

   

45 อ.อนิษฐาน ศรีนวล 
กายวิภาคศาสตร์ใบเนื้อไม้ของพืชสมุนไพรวงศ์เปล้า (Euphorbiaceae) ใน
จังหวัดสระแกว้ 

ก.ย. 58 – ส.ค59 100,000 100% 100,000    

46 อ.อนิษฐาน ศรีนวล 
การปรับตัวด้านกายวภิาคศาสตร์ใบของพืชในป่าชายเลนทางภาคตะวันออก
ของประเทศไทย 

พ.ย.58 – ต.ค.59 480,000 100% 480,000    

47 อ.อนิษฐาน ศรีนวล 
กายวิภาคศาสตร์ของเฟิร์นและพืชใกล้เคียงเฟิร์น บริเวณเขาสูง สถานีวิจยั
สิ่งแวดล้อมสะแกราช อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

พฤษภาคม 2558 -
เดือนเมษายน 
2559 

100,000 100% 100,000    

48 อ.อนิษฐาน ศรีนวล 
กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบใบของพืชสกุลชงโค (Bauhinia L.) วงศ์ถั่ว 
(Leguminosae-Caesalpinioideae) บางชนิดในประเทศไทย 

ก.ค 58 - มิ.ย 59 70,000 100% 70,000  
  

49 อ.อภิรดา สถาปัตยานนท ์
ความหลากหลายของกลว้ยไม้สุก Cendrobium Sw. ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันออก อ าเภออุง้ผาง จังหวัดตาก 

ก.ย. 58 – ส.ค59 130,000 100% 130,000    

50 อ.อภิรดา สถาปัตยานนท ์
อนุกรมวิธานของเฟิร์นและพืช ใกล้เคียงเฟิร์นบริเวณเขาสูง สถานีวิจยั
สิ่งแวดล้อมสะแกราช อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 

พฤษภาคม 2558 -
เดือนเมษายน 
2559 

100,000 100 100,000    

51 
อ.อินทนนท์ กลศาสตร์เสนี การเพิ่มประสิทธภิาพให้กับเจา้หน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวใน

การส ารวจชะนีมงกุฎเพือ่ก าหนดพื้นที่ลาดตระเวน 
ก.ค.58 – มิ.ย.59 70,000 100% 70,000  
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ที่ ชื่อผู้ได้รับทุน ชื่องานวิจัยที่ได้รบัทุน 
ระยะเวลาทีร่ับทุน 
(วันที่รับ – วันที่

สิ้นสุด) 

จ านวน
สนับสนุน 
(บาท) 

สัดส่วน จ านวน
เงินทุน 

ตามสดัส่วน 

ประเภททุน 
รหัสเอกสาร
หลักฐาน ภายใน   ภายนอก 

52 
รศ.พรพิมล ม่วงไทย 
 

การประเมินศักยภาพพืชพื้นบา้นบางชนดิในการชะลอการเกิดปฏิกิรยิาลิปิด
ออกซิเดชันในผลิตภัณฑ์เนื้อ 

ก.ย. 58 – ส.ค59 185,000 100% 185000  
  

53 รศ.พรพิมล ม่วงไทย การวิเคราะห์ปริมาณทอรีนในอาหารทะเลสดและอาหารทะเลแปรรูป ตค.57-กย.58 190,000 100% 190,000    
54 รศ.พรพิมล ม่วงไทย การประเมินความเป็นได้ในการเตรียมกรดเฟอร์รูริกจากข้าวโพดและหนอ่ไม ้ ธ.ค.57-พ.ย.58 281,800 100% 281,800    

55 รศ.พรพิมล ม่วงไทย 
การเตรียมสารดูดซับจากเศษใบไผ่เพื่อดดูซับสารพิษ 
 

ก.ค.58 – มิ.ย 59 70,000 100% 70,000  
  

56 
รศ.รัชนก ปิ่นแก้ว การสังเคราะห์และฤทธิ์ตา้นเซลล์มะเร็งของอนุพันธ ์2-((4-(1H-1,2,3-

triazol-1-yl)phenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 
ธ.ค.57-พ.ย.58 350,000 80% 280,000  

  

57 
รศ.รัชนก ปิ่นแก้ว การสังเคราะห์และฤทธิย์ับยั้งเอนไซม์อะไรมาเตสของอนุพันธ์ 1,2,3-ไครอะ

โซล 
มี.ค.58-ก.พ.59 250,000 100% 250,000  

  

58 
รศ.รัชนก ปิ่นแก้ว การสังเคราะห์และฤทธิ์ทางชีวภาพของอนุพันธ์ naphthoquinone-

sulfonamide 
พ.ย.58 – ต.ค 59 400,000 100% 400,000  

  

59 รศ.รัชนก ปิ่นแก้ว การสังเคราะห์และฤทธิ์ทางชีวภาพของโมเลกุลผสมคูมาริน พ.ย.58 – ต.ค.59 450,000 100% 450,000    

60 รศ.วีณา เสียงเพราะ 
การพัฒนาชุดตรวจวัดไอออนบวกในดินที่มีความจ าเพาะสูงด้วยอุปกรณ์
ปฏิบัติการบนกระดาษร่วมกับแผ่นเงินขนาดนาโนเมตร 

ก.ย.58 - ส.ค.59 125,000 100% 125,000   
 

61 รศ.วีณา เสียงเพราะ 
องค์ความรู้ใหม่ทางเคมีวิเคราะห์เพื่อนวตักรรมทางการตรวจวัด (ผู้ร่วม
โครงการจากทุนเมธวีิจยัอาวุโส สกว. ศ.ดร. อรวรรณ ชัยลภากุล) 

กย. 57-สค.60 3750000 100 1,250,000 
(หาร 3 ปี) 

  
 

62 รศ.วีณา เสียงเพราะ 
การพัฒนาอปุกรณ์ปฏิบัตกิารบนขัว้ไฟฟา้เพื่อการตรวจวัดตะกั่วและทองแดง
ด้วยเทคนิคแอโนดิกสทริปปิงโวลแทมเมตรี 

พ.ย.58 – ต.ค.59 365,000 100% 365,000   
 

63 รศ.วีณา เสียงเพราะ 
การพัฒนาวิธีการตรวจวัดทองแดงปริมาณน้อยที่มีความจ าเพาะสูงด้วย
อุปกรณ์ปฏิบัตกิารบนกระดาษร่วมกับแผ่นเงินขนาดนาโนเมตร 

ตค.57-กย.58 150,000 100% 150,000   
 

64 รศ.วีณา เสียงเพราะ 
การพัฒนาวิธีตรวจวัดสารประกอบอินทรีย์และ/หรือสารประกอบอนินทรีย์ที่
ตกค้างในส่ิงแวดล้อมแบบมองเห็นด้วยตาเปล่าโดยใช้อนภุาคระดับนาโนเมตร
ของเงิน 

ธ.ค.57-พ.ย.58 290,800 100% 290,800   
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ที่ ชื่อผู้ได้รับทุน ชื่องานวิจัยที่ได้รบัทุน 
ระยะเวลาทีร่ับทุน 
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(บาท) 

สัดส่วน จ านวน
เงินทุน 

ตามสดัส่วน 

ประเภททุน 
รหัสเอกสาร
หลักฐาน ภายใน   ภายนอก 

65 รศ.สิริธร สโมสร 
การออกแบบและสังเคราะห์สารอนุพันธ์เบอร์เบอรีนให้เป็นสารชนิดใหม่ที่
มีฤทธ์ลดคอเลสเตอรอล 

ก.ย. 58 – ส.ค59 150,000 100% 150,000  
  

66 รศ สุนิตย์ สุขส าราญ 

การสังเคราะห์สารไรนาแคนโทนที่มีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง จากสมุนไพร
ทองพันชั่ง เพื่อเป็นสารต้นแบบในการพฒันาเป็นยารักษาโรคมะเร็ง 
 ทุนงบประมาณแผ่นดิน  กระทรวงสาธารณสุข   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-
2559 (ผู้ร่วมโครงการวิจัย) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558-2559 

900,000 20% 180,000  

 

 

67 รศ สุนิตย์ สุขส าราญ 
การค้นพบยาที่ได้จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากสมุนไพรไทยและจีน (สกว) 30 กย 56 - 30 

ก.ย.58 
4,000,000 10% 200,000   

 

68 รศ สุนิตย์ สุขส าราญ 
โครงการวิจัยหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืช Garcinia และเช้ือราเอ็นโด
ไฟต์ 

 300,000  300,000   
 

69 รศ.อภิญญา ชยัวิสุทธางกูร Synthesis of new protein cleaving reagents for ligand protein 
interaction 

1 มิ.ย.57-31 พ.ค.
60 

240,000 100% 
8000 
(หาร 3 ปี) 

  
 

70 รศ.อภิญญา ชยัวิสุทธางกูร Interaction studies of new probe with proteins 1 ธ.ค.55-30 พ.ย.
58 

1,555,000 100% 
518,333 
(หาร 3 ปี) 

  
 

71 รศ.อภิญญา ชยัวิสุทธางกูร การสังเคราะห์โมเลกุลขนาดเล็กชนิดใหม่เพื่อศึกษาอันตรกิรยิากบัโปรตีน ทุน
โครงการกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 16 

1 มิ.ย.57-31 พ.ค.
60 

1,802,000 50% 901,000 
  

 

72 รศ.อภิญญา ชยัวิสุทธางกูร การออกแบบสารประกอบสังเคราะห์และสารประกอบจากธรรมชาติใน
การศึกษาปฏิกิรยิากบัสารชีวโมเลกุล 

 300,000  300,000 
  

 

73 

ผศ.เกรียงศักดิ์ ส่งศรีโรจน์ การพัฒนาชุดตรวจวัดโลหะหนักและยาก าจัดศัตรูพืชด้วยโลหะเงินนาโน" 
ภายใต้โครงการองค์ความรู้ใหม่ทางเคมีวิเคราะห์เพื่อนวัตกรรมทางการ
ตรวจวัด  
(ผูร้่วมโครงการจากทุนเมธวีิจยัอาวุโส สกว. ศ.ดร. อรวรรณ ชัยลภากุล) 

กย. 57-สค.60 3750000 100 1,250,000 
(หาร 3 ปี) 

  

 

74 ผศ.เกรียงศักดิ์ ส่งศรีโรจน์ การสังเคราะห์ทางเคมีโดยการให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ พค.58 - เมย.59 65,000 100% 65,000    
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ที่ ชื่อผู้ได้รับทุน ชื่องานวิจัยที่ได้รบัทุน 
ระยะเวลาทีร่ับทุน 
(วันที่รับ – วันที่

สิ้นสุด) 

จ านวน
สนับสนุน 
(บาท) 

สัดส่วน จ านวน
เงินทุน 

ตามสดัส่วน 

ประเภททุน 
รหัสเอกสาร
หลักฐาน ภายใน   ภายนอก 

75 
ผศ.นวลละออ รัตน์วิมาน
วงศ์ 

การพัฒนาชุดทดสอบปริมาณแอลกอฮอล์ในเครื่องดื่มและยาน้ าที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ตค.57-กย.58 165,000 90% 148,500  
  

76 
ผศ.นวลละออ รัตน์วิมาน
วงศ์ 

โครงข่ายเซนเซอร์เฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ าทางไกลเพื่อการประมงชายฝั่ง
ทะเล จังหวัดสมุทรสาคร ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยการเกษตร ปพี.ศ. 2558 -
2559 ส านักงานพัฒนาการวิจยัการเกษตร (ผู้ร่วมโครงการวิจยั) 

2 ก.ย. 58 - 1 ก.ย. 
59 

3,003,506 10% 300,350   
 

77 
ผศ.ปิยะดา จิตรตั้งประเสิรฐ การพัฒนาชุดเครื่องมือขนาดเล็กส าหรบัการวิเคราะหก์ลุ่มวิตามินที่ละลายใน

น้ าได้พร้อมกันหลายชนิด 
ตค.57-กย.58 160,000 80% 128,000  

  

78 
 การพัฒนาชุดเครื่องมืออยา่งง่ายขนาดเล็กส าหรับการวิเคราะห์ปริมาณไบโอ

เอทานอลที่ผลิตจากพืชพลังงานทดแทน 
ธ.ค.57-พ.ย.58 171,600 80% 137,280  

  

79 
ผศ.พนารัตน์ อรุณรัติยากร การปรับเปลี่ยนโครงสร้างสารแมงโกสตนิด้วยปฏิกิริยาของเอนไซม์จากราเอน

โดไฟต์ Biotransformation of mangostins by endophytic fungi 
ตค.57-กย.58 125,000 100% 125,000  

  

80 ผศ.แพน ทองเรือง Colorimetric chemosensors ตัวใหมท่ี่จ าเพาะเจาะจงกบั Cu2+ และ F- พ.ย.58 – ต.ค.59 500,000 100% 500,000    
81 ผศ.มณีกานต์ น้ าสอาด การแยกและการศึกษาฤทธิ์ชวีภาพของเชื้อราเอนโดไฟต์จากพืชป่าชายเลน ก.ย. 58 – ส.ค59 125,000 100% 125,000    

82 
อ.ฐิติรัตน์ แม้นทิม การพัฒนาเครื่องตรวจวัดค่าการน าไฟฟา้แบบไม่สัมผัสการละลายและวัดค่า

ทางแสงร่วมกับการใช้อปุกรณ์ไอระเหยแบบไม่ใช้เมมเบรนในระบบการไหล 
ส าหรับหาปริมาณซัลไฟด์และเอทานอลในไวน์ 

ก.ค.58-มิ.ย.60 600,000 100% 
300,000 
(หาร 2 ปี) 

 
   

83 
 โครงข่ายเซนเซอร์เฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้ าทางไกลเพื่อการประมงชายฝั่ง

ทะเล จังหวัดสมุทรสาคร ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยการเกษตร ปพี.ศ. 2558 -
2559 ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (ผู้ร่วมโครงการวิจยั) 

2 ก.ย. 58 - 1 ก.ย. 
59 

3,003,506 8% 240,280    

84 อ.ดวงแข ศรีคุณ การสังเคราะห์ทางเคมีโดยการให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟ พค.58 - เมย.59 45,000 100% 45,000    

85 
อ.พรทิพย์ บุญศรี การจ าลองพลวัตเชิงโมเลกุลของเอนไซม์ฟอสโฟเมวาโลเนตไคเนสและซับส

เตรต/ตัวยับยั้ง โดยระเบียบวิธกีารผสมผสานกลศาสตร์ควอนตัมและ
กลศาสตร์โมเลกุล 

ตค.57-กย.59 105,000 100% 105,000  
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ที่ ชื่อผู้ได้รับทุน ชื่องานวิจัยที่ได้รบัทุน 
ระยะเวลาทีร่ับทุน 
(วันที่รับ – วันที่

สิ้นสุด) 

จ านวน
สนับสนุน 
(บาท) 

สัดส่วน จ านวน
เงินทุน 

ตามสดัส่วน 

ประเภททุน 
รหัสเอกสาร
หลักฐาน ภายใน   ภายนอก 

86 
อ.พรทิพย์ บุญศรี การคัดเลือกหาตวัยับยั้งการท างานของเอนไซม์ ACCase ในหญ้าข้าวนก 

(Echinochloa crus-galli) จากสารในฐานข้อมูลสมุนไพรไทย  
ตค.57-กย.58 100,000 60% 60,000  

  

87 อ.ศิริขวัญ พลประทีป การระบุโปรตีนเป้าหมายของแอลฟาทู ก.ค.58-มิ.ย.60 600,000 100% 
300,000 
(หาร 2 ปี) 

   

88 อ.ศิริขวัญ พลประทีป การคัดเลือกละศึกษาลกัษณะของแบคทเีรียผลิตพลาสติกชีวภาพน้ าเสีย ก.ย. 58 – ส.ค59 135,000 100% 135,000    

89 อ.ศิริขวัญ พลประทีป 
การศึกษาหน้าที่ของตัวยับยั้งเซรีนโปรตีเนสแอลฟาทูแม็กโคโกลบูลินที่
ตอบสนองต่อการต้านเชื้อไวรัสในกุ้ง 

ตค.57-กย.58 180,000 100% 180,000  
  

90 อ.ศิริขวัญ พลประทีป 
ฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสจากสารสกัดหยาบมะม่วงหาวมะนาวโห่และ
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 

พค.58 - เมย.59 68,000 100% 68,000  
  

91 อ.ศิริขวัญ พลประทีป 

ภูมิคุ้มกันของกุ้งกับกลไกลควบคุมโรค  ทุนเมธีวิจัยอาวุโส ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั พ.ศ. 2558-2561 (ผู้ร่วมโครงการวิจยั) 

3 ส.ค.58-2 ส.ค. 
61 

7,500,000 
บาท ตลอด
ระยะเวลา 3 

ปี 

 2,500,000   

 

92 
อ.สุจิตรา ศรีสังข์ การวิเคราะห์ปริมาณซิงค์ออกไซด์ในตัวอย่างชีวภาพจากหนอนไหมที่ได้รับใบ

หม่อนผสมอนุภาคนาโนซิงค์ 
ออกไซด์ 

ตค.57-กย.58 160,000 80% 128,000  
  

93 ผศ.สุเชาวน์ ดอนพุดซา การตอบสนองต่อการต้านเชื้อไวรัสของตัวยับยั้งซีรีนโปรทีเนสแบบคาซาล
ชนิด 2 โดเมน จากกุ้งกุลาด า Panaeus monodon 

ก.ค.58-มิ.ย.60 600,000 100% 
300,000 
(หาร 2 ปี) 

   

94 ผศ.สุเชาวน์ ดอนพุดซา ฤทธิ์การตา้นไวรัสหัวเหลืองของตัวยับยัง้ซีรีนโปรทีเนสจากกุ้งกุลาด า ต.ค.57 - ก.ย.58 180,000 100% 180,000    
95 ผศ.สุเชาวน์ ดอนพุดซา การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่สมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียในช่องปาก ก.ค 58-มิ.ย 59 70,000 100% 70,000    
96 ผศ.สุเชาวน์ ดอนพุดซา ภูมิคุ้มกันของกุ้งกับกลไกลควบคุมโรค  ทุนเมธีวิจัยอาวุโส ส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจยั พ.ศ. 2558-2561 (ผู้ร่วมโครงการวิจยั) 
3 ส.ค.58-2 ส.ค. 

61 
7,500,000 
บาท ตลอด
ระยะเวลา 3 

ปี 

 2,500,000   
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ที่ ชื่อผู้ได้รับทุน ชื่องานวิจัยที่ได้รบัทุน 
ระยะเวลาทีร่ับทุน 
(วันที่รับ – วันที่

สิ้นสุด) 

จ านวน
สนับสนุน 
(บาท) 

สัดส่วน จ านวน
เงินทุน 

ตามสดัส่วน 

ประเภททุน 
รหัสเอกสาร
หลักฐาน ภายใน   ภายนอก 

97 นางสาวสมพร ติยะศร ี การหาปริมาณของCu2+ และ Cu3+ ด้วยวธิีไทเทรตในตัวน ายวดยิ่ง Y134 ตค.57-กย.58 50,000 8% 4,000    
98 ผศ.วลัยกร นิตยพัฒน์ การดูดซับสีย้อมจากสารละลายด้วยวัสดุเชิงประกอบไคโตซาน/กากกาแฟ ตค.57-กย.58 180,000  180,000    

99 
ผศ.วลัยกร นิตยพัฒน์ การดูดซับไอออนโลหะทองจากน้ ายาชบุโลหะด้วยวัสดุเชิงประกอบมอนต์ 

มอริลโลไนต์/อัลจิเนต 
มีนาคม 2559- 

กุมภาพันธ์ 2560 
300,000 50% 150,000  

  

100 ผศ.วลัยกร นิตยพัฒน์ การเตรียมเส้นใยนาโนคอมพอสิตออร์กาโนเคลย์/พอลิแลคติกแอซิดที่ย้อมได ้ ธ.ค.57-พ.ย.58 429,000 50% 214,500    

101 
ผศ.วลัยกร นิตยพัฒน์ การดูดซับโลหะเงินจากน้ ายาชุบโลหะดว้ยวัสดุเชิงประกอบระดับนาโนไคโต

ซาน/มอนต์โมริลโลไนต์ดัดแปร 
มี.ค.58-ก.พ.59 300,000 100% 300,000  

  

102 ผศ.สิริมนต์ ชายเกต ุ การบริโภคขนมไทยในวัยผู้ใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ตค.57-กย.58 85,000  85,000    

103 
อ.รสพร เจียมจริยธรรม การพัฒนาขนมขบเค้ียวพร้อมบริโภคจากแป้งข้าวพันธุพ์ื้นเมืองเสริมอินนูลิน มีนาคม 2559- 

กุมภาพันธ์ 2560 
70,000 100% 70,000  

  

104 อ.วนิดา ชื่นตา การแปรผันทางพันธุกรรมของยีนที่เกีย่วข้องกับภาวะไขมันผิดปรกติในเลือด  70,000 100% 70,000    
105 อ.ศิรินันท์ แก่นทอง การเตรียมและทดสอบสมบัตแิผ่นฟิล์มเซลลูโลสจากชานออ้ย ตค.57-กย.58 180,000      

 
ผศ.นุวีย์ ววิัฒนวัฒนา 
 

การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกจริงบนอุปกรณ์พกพาในการ
แนะแนวทางการเรียนรู้การพับกระดาษ 

ก.ย. 58 – ส.ค59 145,000 100% 145,000    

 
ผศ.นุวีย์ ววิัฒนวัฒนา 
 

การสร้างและพัฒนาอัลกอริทึมส าหรับการหาความนา่จะเป็นทีจ่ะได้รับชัย
ชนะเพื่อการเปรียบเทียบของผลลัพธ์แบบไบนารี่ของข้อมูลสองกลุ่ม 

ต.ค.57-ก.ย.58 180,000 50% 90,000  
  

 
ผศ.พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์ 
สิรินิลกุล 

การจัดการเรียนการสอนเร่ืองแคลคูลัสในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้
เครื่องค านวณเชิงกราฟ 

 52,500 100% 52,500  
  

 ผศ.รวีวรรณ งามสันติกุล การจัดการเรียนการสอนเร่ืองสถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้เครื่องค านวณเชิงกราฟ  52,500 100% 52,500    

 ผศ.วรานุช แขมมณ ี แกมมา-สเปกตรัมของกราฟวงที่มีคอร์ด ก.ย. 58 – ส.ค59 75,000 100% 75,000    

 ผศ.วรานุช แขมมณ ี
ค่าสุดขีดส าหรับแกมมาเลเบิลลิงของกราฟวงที่มีคอร์ด 
 

ก.ค 58 - มิ.ย 59 70,000 100% 70,000  
  

 
ผศ.วราภรณ์ วิยานนท ์ แอปพลิเคชันเกมส์แอนดรอยด์ส าหรับการส่งเสริมการท่องเท่ียวด้วยหลกัการ

เปรียบเทียบภาพ 
ก.ค 58 - มิ.ย 59 70,000 100% 70,000  
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ที่ ชื่อผู้ได้รับทุน ชื่องานวิจัยที่ได้รบัทุน 
ระยะเวลาทีร่ับทุน 
(วันที่รับ – วันที่

สิ้นสุด) 

จ านวน
สนับสนุน 
(บาท) 

สัดส่วน จ านวน
เงินทุน 

ตามสดัส่วน 

ประเภททุน 
รหัสเอกสาร
หลักฐาน ภายใน   ภายนอก 

 
ผศ.วราภรณ์ วิยานนท ์ การวิเคราะห์ขอ้มูลจากเซ็นเซอร์ของอุปกรณ์เคลื่อนที่และให้ค าแนะน าการตี

เทเบิลเทนนิสโดยใช้แบบจ าลองการตัดสินใจแบบกิ่งก้าน (Decision Tree) 
มี.ค.59-ก.พ.60 70,000 100% 70,000  

  

 
ผศ.ศศิวิมล สุขพัฒน ์ การวัดชีพจรที่ปลายนิว้ด้วยวธิีการโฟโตพลิธีสโมแกรมบนแอนด์ดรอยด์

แพลตฟอร์ม 
ก.ค 58-มิ.ย 59 70,000 100% 70,000  

  

 ผศ.ศศิวิมล สุขพัฒน ์ การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีเอ็นเอฟซีในระบบตรวจสอบการเข้าชั้นเรียน มี.ค.59-ก.พ.60 70,000 100% 70,000    

 
อ.กาญจนา พานิชการ การจัดการเรียนการสอนเร่ืองสถิติในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้

เครื่องค านวณเชิงกราฟ 
 52,500 100% 52,500  

  

 
อ.ขวัญ เพยีซ้าย การศึกษาความสามารถในการเรียนวิชาแคลคูลัส เร่ือง โจทย์ประยกุต์

ค่าสูงสุดและค่าต่ าสุดโดยการจัดกิจกรรมใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ ของนิสิต
ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ก.ค 58-มิ.ย 59 60,000 100% 60,000  
  

 อ.จันตรี ผลประเสริฐ การส่งข้อมูลลับพร้อมกบัคลื่นเสียงแบบความเร็วสูง ก.ย. 58 – ส.ค59 140,000 100% 140,000    
 อ.จันตรี ผลประเสริฐ ระบบค้นหาแหล่งก าเนิดเสียงภายในอาคารโดยใช้แผนที่การสะทอ้น ต.ค.57-ก.ย.58 175,000 100% 175,000    
 อ.จันตรี ผลประเสริฐ การเล่นบอร์ดเกมส์ด้วยคลื่นสมอง ส.ค.57-พ.ค.58 85,000 100% 85,000    

 อ.จันตรี ผลประเสริฐ 
การเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้และการสื่อสารข้อมูลในยุคเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล 

ก.ค.59 - มิ.ย 60 300,000  300,000  
  

 อ.ชิรา ล าดวนหอม การให้สีวิถแีท้ในกราฟ ก.ย. 58 – ส.ค59 90,000 100% 90,000    

 อ.ชิรา ล าดวนหอม 
ความเป็นเชิงระนาบของกราฟกระโดด-K 
 

ก.ค 58 - มิ.ย 59 70,000 100% 70,000  
  

 
อ.นพดล วิชิตสงคราม วิธีการขยายกระบวนการสุ่มเกาส์เซียนไปสู่กระบวนการสุ่มเกาส์เซียนใน

ปริภูมิที่สูงขึ้นและได้สมบัติไอโซโทรปิก 
ก.ค 58-มิ.ย 59 46,800 100% 46,800  

  

 
อ.ปัญญวัฒน์ หาอาษา 
 

การศึกษาการตอบสนองของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าต่อสภาพโครงสร้างของดิน 
ซ่ึงแบ่งเป็นสามชั้นโดยตัวน าไฟฟา้มีลักษณะเป็นเส้นโค้งเบ้เอียงขวาในชั้น
โฮส์ทมีเดียมโดยวธิีการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 

ก.ย. 58 – ส.ค59 90,000 100% 90,000    
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ที่ ชื่อผู้ได้รับทุน ชื่องานวิจัยที่ได้รบัทุน 
ระยะเวลาทีร่ับทุน 
(วันที่รับ – วันที่

สิ้นสุด) 

จ านวน
สนับสนุน 
(บาท) 

สัดส่วน จ านวน
เงินทุน 

ตามสดัส่วน 

ประเภททุน 
รหัสเอกสาร
หลักฐาน ภายใน   ภายนอก 

 
อ.ปัญญวัฒน ์หาอาษา การศึกษาการตอบสนองของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าต่อสภาพโครงสร้างของดิน

ซ่ึงแบ่งเป็นสามชั้นโดยตัวน าไฟฟา้มีลักษณะเป็นเส้นโค้งเบ้เอียงขวาในชั้นโอ
เวอร์เบอร์เดิ้น 

ต.ค.57 - ก.ย.58 80,000 100% 80,000  
  

 
อ.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ การศึกษาความคิดคล่องและความคิดยดืหยุ่นทางคณิตศาสตร์ของนิสิตครู

คณิตศาสตร์หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 70,000 100% 70,000  
  

 
อ.ศุภชัย ไทยเจริญ กรอบการท างานด้านการค้นหาความรู้จากฐานข้อมูลเอกสารส าหรับการ

วิเคราะห์เครือข่ายผูก้่อความไม่สงบในพืน้ที่ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
จากขอ้มูลข่าว 

ต.ค.57-ก.ย.58 145,000 100% 145,000  
  

 
อ.สุกัญญา อินทรภักดิ ์ การวิเคราะห์ปจัจยัที่ส่งผลต่อการเลือกงานท าหรือการศึกษาตอ่ของบัณฑิต 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ก.ค 58-มิ.ย 59 70,000 100% 70,000  

  

 
อ.สายัณห์ โสธะโร การจัดการเรียนการสอนความรู้พื้นฐานส าหรับแคลคูลัสโดยใช้เครื่องค านวน

เชิงกราพ 
 52,500 100% 52,500  

  

 
รศ.พงษ์แก้ว อุดมสมุทรหิรัญ การศึกษาการก าจัดสียอ้มด้วยเถา้ลอยบทิูมินัส 

 
ต.ค.57 - ก.ย.58 180,000 30% 54,000  

  

 
ผศ.ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์ การประมาณและการวิเคราะห์การแผ่รังสีดวงอาทิตย์มายังโลกโดยวิธกีารเชิง

ตัวเลข 
ธ.ค.57-พ.ย.58 322,200 100% 322,200  

  

 ผศ.สุพจน์ มุศิริ 
เพอร์เทอร์เบชั้นเชิงสเกลาร์ของควอซินอร์มอลโมตหลุมด ามีประจุในโฮโลกรา
ฟิกแลตทิช 

พ.ย.58 – ต.ค.59 169,400 100% 169,400  
  

 
ผศ.สุพจน์ มุศิริ  ควอซินอร์มอลโหมดเชิงเพอร์เทอร์เบทีฟของหลุมด าที่มีประจุ 5 มิติในแลต

ซิสโฮโลกราฟิก 
ธ.ค.57-พ.ย.58 145,300 100% 145,300  

  

  ปรับปรุงขอบเขตของพลังงานสถานะพืน้ของสสารใน 2D  60,000 100% 60,000    

 
ผศ.อารียา เอีย่มบู ่ การเคลือบอนุภาคนาโนทองค าบนท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีการ

จัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบส าหรับการบ าบัดน้ าเสีย 
ก.ย. 58 – ส.ค59 155,000 100% 155,000  
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ที่ ชื่อผู้ได้รับทุน ชื่องานวิจัยที่ได้รบัทุน 
ระยะเวลาทีร่ับทุน 
(วันที่รับ – วันที่

สิ้นสุด) 

จ านวน
สนับสนุน 
(บาท) 

สัดส่วน จ านวน
เงินทุน 

ตามสดัส่วน 

ประเภททุน 
รหัสเอกสาร
หลักฐาน ภายใน   ภายนอก 

 
ผศ.อารียา เอี่ยมบู ่ การศึกษาแถบช่องวา่งพลังงานของท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบ

อนุภาคนาโนทองค า 
ต.ค.57 - ก.ย.58 175,000 100% 175,000  

  

 
ผศ.อารียา เอี่ยมบู ่ ผลของอุณหภูมิในการอบอ่อนต่อลกัษณะสัณฐานและการเปลี่ยนเฟสของท่อ

นาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ 
 85,000 100% 85,000  

  

 อ.จามรี อมรโกศลพันธ ์ การสังเคราะห์ท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์แบบผง  85,000 100% 85,000    

 
อ.โชคชัย พุทธรักษา การพัฒนาโพเทนซิโอเมตริกไบโอเซ็นเซอร์โดยใช้ท่อนาโนไททาเนียส าหรับ

การตรวจวัดยูเรีย 
พ.ย.58 – ต.ค.59 440,000 100% 440,000  

  

 
อ.โชคชัย พุทธรักษา การเตรียมขั้วไฟฟา้จากไส้ดินสอร่วมกับอนุภาคนาโนทองค าส าหรับการตรวจ

วิเคราะห์สารชีวภาพโดยใช้เซ็นเซอร์เคมีไฟฟ้า 
ก.ค.58-มิ.ย.59 70,000 100% 70,000  

  

 อ.โชคชัย พุทธรักษา การสร้างชุด air track ราคาถูกส าหรับใช้ในห้องปฏิบัติการฟิสิกส ์  70,000 100% 70,000    

 
อ.ปฏิภาณ อุทยารัตน์ ฟิสิกส์อนุภาคฮาดรอน-ฟิสกิส์อนุภาคฮิกส์- ฟิสกิส์หลุมด าและฟิสิกส์ดารา

ศาสตร์ 
 300,000  300,000  

  

 
อ.ปฏิภาณ อุทยารัตน์ 

การศึกษาสสารมืดในบริบทของทฤษฎีทางเช่ือมต่อฮิกส์ 
1 ธค 58 - 30 พย.
59 

243,182 100% 243,182   
 

 
อ.ปณิธาน วนากมล การประยกุต์ใช้เส้นใยซิลิก้าจากกระบวนการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิตเพือ่การ

เสริมแรงในพอลิเมอร์คอมพอสิต 
พ.ย.58 – ต.ค.59 200,000 100% 200,000  

  

 
อ.ปณิธาน วนากมล สมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์คอมพอสิตที่เสริมแรงด้วยเส้นใยซิลิกาจาก

กระบวนการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิต 
เม.ย. 58 - มี.ค. 59 100,000 100% 100,000  

  

 
อ.ปัทมาศ บิณฑจิตต ์ การศึกษาเลดแลนทานัมเซอร์โคเนตไททาเนตพีแอลซีทีด้วยเทคนิคหล่อแผ่น

บาง 
ก.ค.58-มิ.ย.59 70,000 90% 63,000  

  

 อ.พงษ์ศักดิ์ พงษ์หิรัญ การศึกษาประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้แบบจ าลองระบบรวมแสง พค.58 - เมย.59 53,900 100% 53,900    

 
อ.ภูณิศรา ลิ้มนนทกุล การเตรียมแท่งนาโนทังสเตนออกไซด์เพื่อน าไปประยกุต์ใช้เป็นกระจก

อัจฉริยะ 
ก.ค.58-มิ.ย.59 70,000 100% 70,000  
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ที่ ชื่อผู้ได้รับทุน ชื่องานวิจัยที่ได้รบัทุน 
ระยะเวลาทีร่ับทุน 
(วันที่รับ – วันที่

สิ้นสุด) 

จ านวน
สนับสนุน 
(บาท) 

สัดส่วน จ านวน
เงินทุน 

ตามสดัส่วน 

ประเภททุน 
รหัสเอกสาร
หลักฐาน ภายใน   ภายนอก 

 
อ.สุรวุฒิ วิจารณ์  การประยกุต์ใช้เทคนิคการถ่ายภาพดจิิตอลโฮโลแกรมส าหรับห้องปฏบิัติการ

ชีววิทยาพื้นฐาน 
ก.ค.58-มิ.ย.59 70,000 100% 70,000  

  

 
อ.สุรวุฒิ วิจารณ์  การพัฒนาเครื่องพิมพ์สามมิติส าหรับสร้างชิ้นส่วนประกอบเครื่องอิลิปโซ

มิเตอร์พื้นฐาน 
 70,000 70% 49,000  

  

 อ.สุรวุฒิ วิจารณ์  การพัฒนาสเปกโทรมิเตอร์แบบราคาถกูเพื่อประยุกต์ใช้ในหอ้งปฏิบัติการ  70,000 20% 14,000    

 
อ.สุวรรณ พลายพิชิต การพัฒนาเครื่องพิมพ์สามมิติส าหรับสร้างชิ้นส่วนประกอบเครื่องอิลิปโซ

มิเตอร์พื้นฐาน 
 70,000 20% 14,000  

  

 อ.สุวรรณ พลายพิชิต การพัฒนาสเปกโทรมิเตอร์แบบราคาถกูเพื่อประยุกต์ใช้ในหอ้งปฏิบัติการ  70,000 70% 49,000    

 
รศ.เสรีวัฒน์ สมินทรปัญญา 

การลดการสะสมโลหะแคดเมียมของขา้วในดินปนเปื้อนแคดเมียมโดยชวีวธิี 
1 ต.ค.58 – 
30 ก.ย.59 

1,762,880 40% 705,152   
 

 
รศ.น้ าฝน คูเจริญไพศาล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาของนิสิตปริญญา

ตรีชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองความ
ปลอดภัยดา้นสารเคมี 

 50,000 100% 50,000   
 

 
ผศ.ขจีพร วงศ์ปรีดี กระบวนการผลิตเบ้าบิสมัทส าหรับการวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ของทองค าด้วย

เทคนิค Fire Assad 
ก.ย. 58 – ส.ค59 175,000 100% 175,000  

  

 
ผศ.ขจีพร วงศ์ปรีดี การสร้างเครื่องต้นแบบของกระบวนการผลิตและการปรับปรุงคุณภาพแท่ง

ยาถมไร้สารตะกัว่ส าหรับการส่งออก 
พ.ย.58 – ต.ค.59 834,000 100% 834,000  

  

 
ผศ.ขจีพร วงศ์ปรีดี การพัฒนาเทคนิคออกซิเจนพลาสมาเผาอบให้เพิ่มมูลค่าพลอยธรรมชาติทวั

มาลีนสีเขียว 
พ.ย.58 – ต.ค.59 150,000 10% 15,000  

  

 
ผศ.ขจีพร วงศ์ปรีดี การฝังพร้อมหล่อที่เหมาะสมส าหรับพลอยธรรมชาติทวัมาลีนสีเขียวหลังผ่าน

ขบวนการออกซิเจนพลาสมา 
พ.ย.58 – ต.ค.59 608,000 70% 425,600  

  

 
ผศ.ขจีพร วงศ์ปรีดี กระบวนการขัดกับการพัฒนาโลหะทดแทนสีขาวเพื่อสร้างทางเลือกของ

ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ 
ม.ค.58-ธ.ค.58 527,700 100% 527,700  
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ที่ ชื่อผู้ได้รับทุน ชื่องานวิจัยที่ได้รบัทุน 
ระยะเวลาทีร่ับทุน 
(วันที่รับ – วันที่

สิ้นสุด) 

จ านวน
สนับสนุน 
(บาท) 

สัดส่วน จ านวน
เงินทุน 

ตามสดัส่วน 

ประเภททุน 
รหัสเอกสาร
หลักฐาน ภายใน   ภายนอก 

 
ผศ.ดวงแข บุตรกูล การพัฒนาเทคนิคออกซิเจนพลาสมาเผาอบให้เพิ่มมูลค่าพลอยธรรมชาติทวั

มาลีนสีเขียว 
พ.ย.58 – ต.ค.59 150,000 50% 75,000   

 

 
ผศ.ดวงแข บุตรกูล การฝังพร้อมหล่อที่เหมาะสมส าหรับพลอยธรรมชาติทวัมาลีนสีเขียวหลังผ่าน

ขบวนการออกซิเจนพลาสมา 
พ.ย.58 – ต.ค.59 608,000 15% 91,200   

 

 
ผศ.ดวงแข บุตรกูล การศึกษาสมบัติเชิงกายภาพและเชิงแสงพลอยธรรมชาติทัวร์มาลีนสีเขียว

หลังผ่านขบวนการออกซิเจนพลาสมาเผาอบส าหรับขึ้นรูปเครื่องประดับ 
พ.ย.58 – ต.ค.59 601,000 20% 120,200   

 

 ผศ.ดวงแข บุตรกูล การผลิตอัญมณีกลาสเซรามิคส าหรับอุตสาหกรรมเครื่องประดับแฟชัน ธ.ค.57-พ.ย.58 394,600 100% 394,600    

 ผศ.ถนัด จินตโกศล 
การดูดซับโลหะเงินจากน้ ายาชุบโลหะดว้ยวัสดุเชิงประกอบไค้โตซาน/มอนต์
มอริลโลไนต์ 

ก.ย. 58 – ส.ค59 130,000 100% 130,000    

 ผศ.สุรศักดิ์ ละลอกน้ า 
การพัฒนาชุดกจิกรรมวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง การใช้
ประโยชน์จากตะไคร่น้ า ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในท้องถิ่น 

พ.ย.58 – ต.ค.59 
460,000 100% 460,000    

 
ผศ.สุรศักด์ ละลอกน้ า การพัฒนาชุดกจิกรรมวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง การใช้

ประโยชน์จากตะไคร่น้ า ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในท้องถิ่น 
ก.พ.58-ม.ค.59 219,700 100% 219,700  

  

 ผศ.สุรศักดิ์ ละลอกน้ า การใช้ประโยชนจ์ากไซยาโนแบคทีเรียทีแ่ยกได้จากตะไคร่น้ าคลองแสนแสบ พ.ย.58 – ต.ค.59 380,000 100% 380,000    
 ผศ.สุรศักด์ ละลอกน้ า การใช้ประโยชนจ์ากไซยาโนแบคทีเรียทีแ่ยกได้จากตะไคร่น้ าคลองแสนแสบ ธ.ค.57-พ.ย.58 489,000 100% 489,000    
 ผศ.อโนชา หมั่นภักด ี การผลิตยาสีร้อนปราศจากตะกั่วส าหรบัประยุกต์ใช้ในงานเครื่องประดับ ตค.57-กย.58 180,000 80% 144,000    

 
อ.บงกช พิชัยก าจรวุฒ ิ การพัฒนาเทคนิคออกซิเจนพลาสมาเผาอบให้เพิ่มมูลค่าพลอยธรรมชาติทวั

มาลีนสีเขียว 
พ.ย.58 – ต.ค.59 150,000 20% 30,000  

  

 
อ.บงกช พิชัยก าจรวุฒ ิ การฝังพร้อมหล่อที่เหมาะสมส าหรับพลอยธรรมชาติทวัมาลีนสีเขียวหลังผ่าน

ขบวนการออกซิเจนพลาสมา 
พ.ย.58 – ต.ค.59 608,000 15% 91,200  

  

 
อ.บงกช พิชัยก าจรวุฒ ิ การศึกษาสมบัติเชิงกายภาพและเชิงแสงพลอยธรรมชาติทัวร์มาลีนสีเขียว

หลังผ่านขบวนการออกซิเจนพลาสมาเผาอบส าหรับขึ้นรูปเครื่องประดับ 
พ.ย.58 – ต.ค.59 601,000 60% 360,600  

 
 
 

 อ.บงกช บุญบุรพงศ์ การผลิตกรดอะมิโนและสารอนุพันธ์ของกรดอะมิโนจากไซยาโนแบคทีเรีย มี.ค.59 – ก.พ.60 70,000 100% 70,000    
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ที่ ชื่อผู้ได้รับทุน ชื่องานวิจัยที่ได้รบัทุน 
ระยะเวลาทีร่ับทุน 
(วันที่รับ – วันที่

สิ้นสุด) 

จ านวน
สนับสนุน 
(บาท) 

สัดส่วน จ านวน
เงินทุน 

ตามสดัส่วน 

ประเภททุน 
รหัสเอกสาร
หลักฐาน ภายใน   ภายนอก 

 อ.สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา 
การศึกษาการรับรู้ของกลุ่มลูกค้าในประเทศที่มีต่อเครื่องประดับบรอนซ์ที่
ผ่านกระบวนการอะโนไดซ์ 

ก.ย. 58 – ส.ค59 135,000 100% 135,000    

 
อ.สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา การศึกษาการรับรู้ของกลุ่มลูกค้าในประเทศทีมีต่อรูปร่างคิวบิกเซอร์โคเนีย

และรูปแบบแหวนโลหะสีต่างๆ 
ก.ค.58-มิ.ย.59 70,000 100% 70,000  

  

 
อ.อัครินทร์ บุญสมบัติ การศึกษาสมบัติทางจลนศาสตร์และไอโซเทอมของการดูซับเมื่อใช้วัสดุลิกโน

เซลลูโลสในกระบวนการแยกไบโอบิวทานอล 
ก.ค.58-มิ.ย.59 70,000 80% 56,000  

  

 

อ.อัครินทร์ บุญสมบัติ การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เร่ือง เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
จากสารสกัดสยี้อมธรรมชาติที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SYSTEM EDUCATION) 

 50,000 100% 50,000  
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ตัวบ่งชี ้สกอ. 2.3    ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
การคิดรอบป ี  ปีปฏิทิน 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี    ………………………………………… 
ผู้รวบรวมข้อมูล   ………………………………………… 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   
ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้น

เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่ มีคุณค่า 
สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงาน  
ทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus  
หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 
หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงาน 
หรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิด ดังนี้ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
  โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย

เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา ดังนี้ 
 

เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค1   
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
 

 

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
 

  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป  
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สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย

ตามสูตร 
 

  
 
 
 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1  เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
 
 
 
 
 

 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
 

ค่า
น้ าหนัก 

ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
- บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ  ก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลัยน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

- บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ  ก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลัย
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุม่ที ่2 

- บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุม่ที ่2 
0.80 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล   

ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลัยน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ  
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) 

 
  คะแนนที่ได้  =     

 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
                               ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

X 5 

     ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

                         จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 
X 100 
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ค่า
น้ าหนัก 

ระดับคุณภาพ 

- บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล   
ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลัยน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศ 
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ  
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) 

- บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

- บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 
1.00 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล

ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

- บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 

- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างใหด้ าเนินการ 

- ผลงานคน้พบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม ่และได้รับการจดทะเบียน 

- ต าราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- หนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- งานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- ต าราที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับ 
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

- หนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับ
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

- งานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับ
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

 

  การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์  (Full 
Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได ้ 
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ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
 

ค่า
น้ าหนัก 

ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรคท์ี่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online 

0.40 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับมหาวิทยาลัย 
0.60 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

 

  ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน 
โดยมีบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยรว่มพิจารณาด้วย 
 

หมายเหตุ :  
1. การนับผลงานวิชาการให้นับตามปีปฏิทิน  
2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 

3. ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยการสนับสนุนจากส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ท าการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล 
TCI และท าการแบ่งกลุ่มวารสารในฐานข้อมูลTCI ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

- วารสารกลุ่มที่ 1 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (ระยะเวลา 3 ปี จนถึง 
ธันวาคม 2557) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN 
Citation Index (ACI) ต่อไป 

- วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงคุณภาพ เพ่ือขอการรับรองจาก TCI 
และอยู่ในฐานข้อมูล TCI 

- วารสารกลุ่มที่ 3 : วารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ และอาจไม่ปรากฏอยู่ใน
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
ส านักพิมพ์ รายช่ือวารสาร ที่เข้าข่ายน่าสงสัย มีพิรุธ เป็นลักษณะจอมปลอม หลอกลวง
(อ้างอิงจาก http://www.nstda.or.th/nstda-knowledge/10624-science-and-technology-knowledge-services) 
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ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนนประเมินตนเอง 

ตัวตัง้ ตัวหาร ผลลัพธ์ 
(91/148)*100 60 5 5 

 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ ผลการประเมินของคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
5    
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
2.3.1 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (ค่าน้ าหนัก 0.20)  

 

2.3.2 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับมหาวิทยาลัย (ค่าน้ าหนัก 0.40)  

ล าดับ
ที่ 

ชื่อบทความวิจยั วิชาการ งานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงาน ภาควิชา ระยะเวลาทีเ่ผยแพร ่ รหัสเอกสาร 

1 Go Run Go: An Android Game-Story Application for Aiding Motivation to Exercis อาจารย์ศุภชัย ไทยเจริญ คณิตศาสตร์ ธันวาคม 2558 SCI58_สกอ2.3.2_1 
2 A New Approach to Improve The Performance of a Two-Player Board Game 

using P300-based Brain-Computer Interface 
อาจารย์จันตร ีผลประเสริฐ คณิตศาสตร์ พฤศจิกายน 2558 SCI58_สกอ2.3.2_2 

3 An Analysis and Case Study of Using Mobile Crowdsourcing for Weather 
Forecast Verification 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุวยี ์วิวัฒนว์ัฒนา คณิตศาสตร์ กันยายน 2558 SCI58_สกอ2.3.2_3 

4 MXML: Implementation of a web-based application for merging XML 
documents using XML-SIM 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ วิยานนท ์ คณิตศาสตร์ พฤศจิกายน 2558 SCI58_สกอ2.3.2_4 

5 THE SURVEY OF ATTITUDES TOWARD STATISTICS IN THAI VERSION อาจารย์สุกัญญา อินทรภักดิ ์ คณิตศาสตร์ กันยายน 2558 SCI58_สกอ2.3.2_5 

 

2.3.3 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก 0.60)  
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อบทความวิจยั วิชาการ งานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงาน ภาควิชา ระยะเวลาทีเ่ผยแพร ่ รหัสเอกสาร 

1 การวิเคราะห์ปริมาณทอรีนในตัวอยา่งน้ านมแปรรูปโดยเทคนิคโครมาโตกราฟีของเหลว
สมรรถนะสูง 

รองศาสตราจารย์พรพิมล มว่งไทย เคมี พ.ศ. 2558 SCI58_สกอ2.3.3_1 

2 การพัฒนาวิธีการเตรียมตัวอย่างในการวิเคราะห์กรดแทนนิกในตัวอยา่งพืชด้วยวิธีการสกัด
ระดับไมโครโดยอาศัยหลกัการกระจายตัวระหวา่งชั้นของเหลวที่ใช้ตัวท าละลายสกัดเป็นชนิด
ความหนาแน่นต่ า 

รองศาสตราจารย์พรพิมล มว่งไทย เคมี พ.ศ. 2558 SCI58_สกอ2.3.3_2 

3 การศึกษาลกัษณะเฉพาะของท่อนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีการจัดเรียงตัวอย่างเป็น
ระเบียบ ส าหรับการดูดซับโปรตีนอัลบูมนี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารียา เอี่ยมบู่ ฟิสิกส์ พ.ศ. 2558 SCI58_สกอ2.3.3_3 

2.3.4 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (ค่าน้ าหนัก 0.80)  

ล าดับ
ที่ 

ชื่อบทความวิจยั วิชาการ งานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงาน ภาควิชา ระยะเวลาทีเ่ผยแพร ่ รหัสเอกสาร 

1 ศักยภาพทางอัลลีโลพาทีของใบพืชวงศ์ Apocynaceae บางชนิด 
 

รองศาสตราจารย์เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ ชีววิทยา ปี 2558 SCI58_สกอ2.3.4_ 

2  การผลิตเอทานอลจากวัชพืชน้ าด้วยกระบวนการหมักแบบ Simultaneous 
saccharification and ferementation (SSF) และ Separpte hydrolysis and 
ferementation (SHF) 

อาจารย์สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์ ชีววิทยา เดือนธันวาคม 2558 SCI58_สกอ2.3.4_ 

3 The Optimization of Biosurfactant Production by Bacillus amyloliquefaciens 
subsp. plantarum  

อาจารย์ประภากร ตันตโยทยั ชีววิทยา ปี 25 
58 

SCI58_สกอ2.3.4_ 

4 Anammox Process : the Principle,the Technological Development and Recent 
Industrial Applications 

อาจารย์ประภากร ตันตโยทยั ชีววิทยา ปี 2558 SCI58_สกอ2.3.4_ 

5 การพัฒนาชุดกจิกรรมวิทยาศาสตร์เร่ืองการตรวจสอบสารเคมีปนเปื้อนในอาหารส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 

รองศาสตราจารย์น้ าฝน คูเจริญไพศาล วิทยาศาสตร์ทัว่ไป เดือนมิถุนายน 2558 SCI58_สกอ2.3.4_ 

6 การพัฒนาบทเรียนโปรแกรมเรื่อง เคมีนิวเคลียร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต

ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 

รองศาสตราจารย์น้ าฝน คูเจริญไพศาล วิทยาศาสตร์ทัว่ไป เดือนมิถุนายน 2558 SCI58_สกอ2.3.4_ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อบทความวิจยั วิชาการ งานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงาน ภาควิชา ระยะเวลาทีเ่ผยแพร ่ รหัสเอกสาร 

7 การพัฒนาชุดกจิกรรมวิทยาศาสตร์เร่ืองแรงและการเคลื่อนที่เพื่อฝึกทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ ขั้นพื้นฐานส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

รองศาสตราจารย์น้ าฝน คูเจริญไพศาล วิทยาศาสตร์ทัว่ไป เดือนธันวาคม 2558 SCI58_สกอ2.3.4_ 

8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเรไรเสริมแคลเซียม ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริมนต์ ชายเกตุ อาจารย์
พรเพ็ญ มรกตจินดา 

คหกรรมศาสตร์ เดือนธันวาคม 2558 SCI58_สกอ2.3.4_ 

9 การประมาณค่า Pi ด้วยความนา่จะเป็น อาจารย์ณหทัย ฤกษฤ์ทัยรัตน์ คณิตศาสตร์ เดือนมิถุนายน 2558 SCI58_สกอ2.3.4_ 

10 การท านายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ผา่นการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาแบบสอบตรง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รววีรรณ งามสันติกลุ คณิตศาสตร์ เดือนมิถุนายน 2558 SCI58_สกอ2.3.4_ 

11 การตรวจสอบการดูดซับของโปรตีน bovine serum albumin และเคซีนบนพื้นผิวทองโดยใช้

เทคนิคอิเล็กโตรเคมีคอลอิมพีแดนซ์สเปกโตรสโคปี 

อาจารย์โชคชัย พุทธรกัษา ฟิสิกส์ เดือนมิถุนายน 2558 SCI58_สกอ2.3.4_ 

2.3.5 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (ค่าน้ าหนัก 1.00)  

ล าดับ
ที่ 

ชื่อบทความวิจยั วิชาการ งานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงาน ภาควิชา ระยะเวลาทีเ่ผยแพร ่ รหัสเอกสาร 

1 One base pair deletion and high rate of evolution : Keys to viral 
accommodation of Australian Penaeus   stylirostris densovirus 

รองศาสตราจารย์ปรินทร ์ชัยวิสุทธางกูร ชีววิทยา เดือนมิถุนายน 2558 SCI58_สกอ2.3.5_1 

2 Interaction study of a novel Macrobrachium rosenbergii effector caspase with 
B2 and capsid proteins of M. rosenbergii nodavirus reveals their roles in 
apoptosis 

รองศาสตราจารย์ปรินทร ์ชัยวิสุทธางกูร ชีววิทยา เดือนสิงหาคม 2558 SCI58_สกอ2.3.5_2 

3 Rapid and sensitive detection of Vibrio harveyi by loop - mediated isothermal 
amplification combined with  lateral flow dipstick targeted to vhhP2 gene 

รองศาสตราจารย์ปรินทร ์ชัยวิสุทธางกูร ชีววิทยา เดือนพฤษภาคม 2558 SCI58_สกอ2.3.5_3 

4 Rapid and sensitive detection of Vibrio harveyi by loop - mediated isothermal 
amplification combined with lateral flow dipstick targeted to the rpoX gene 

รองศาสตราจารย์ปรินทร ์ชัยวิสุทธางกูร ชีววิทยา เดือนสิงหาคม 2558 SCI58_สกอ2.3.5_4 

5 Development of a PCR Assay Based on a Single - Base Pair Substitution for the 
Detection of Aeromonas  caviae by Targeting the gyrB Gene 

รองศาสตราจารย์ปรินทร ์ชัยวิสุทธางกูร ชีววิทยา เดือนสิงหาคม 2558 SCI58_สกอ2.3.5_5 
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ชื่อบทความวิจยั วิชาการ งานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงาน ภาควิชา ระยะเวลาทีเ่ผยแพร ่ รหัสเอกสาร 

6 Interaction sudy of a novel Macrobrachium rosenbergii effector caspase with B2 
and capsid proteins of M.rosenbergii nodavirus reveals their roles in apoptosis 

รองศาสตราจารย์ปรินทร ์ชัยวิสุทธางกูร ชีววิทยา เดือนสิงหาคม 2558 SCI58_สกอ2.3.5_6 

7 Artificial metallopeptidases: Protein cleavage by molybdenum(VI) peroxo α-
amino acid complexes 

รองศาสตราจารย์อภิญญา ชัยวิสุทธางกรู เคมี ปี 2015 SCI58_สกอ2.3.5_7 

8 Artificial metallopeptidases: Protein cleavage by molybdenum(VI) peroxo α-
amino acid complexes 

รองศาสตราจารย์ธีรยุทธ ลิว่พรเจริญวงศ์ เคมี ปี 2015 SCI58_สกอ2.3.5_8 

9 Effects of additives on the dyeing of cotton yarn with the aqueous extract of 
Combretum latifolium Blume stems   

รองศาสตราจารย์สิริธร สโมสร เคมี ปี 2015 SCI58_สกอ2.3.5_9 

10 ESI-MS Investigation of an Equilibrium between a Bimolecular Quadruplex DNA 
and a Duplex DNA/RNA Hybrid 

รองศาสตราจารย์สิริธร สโมสร เคมี ปี 2015 SCI58_สกอ2.3.5_10 

11 Indole-3-acetic acid production by newly isolated red yeast Rhodosporidium 
paludigenum. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนารัตน์ อรุณรัติยากร เคมี ปี 2015 SCI58_สกอ2.3.5_11 

12 Discovery of novel 1,2,3-triazole derivatives as anticancer agents using QSAR 
and in silico structural modification. 

รองศาสตราจารย์รัชนก ปิ่นแกว้ เคมี ปี 2015 SCI58_สกอ2.3.5_12 

13 Novel 1,4-naphthoquinone-based sulfonamides: Synthesis, QSAR, anticancer 
and antimalarial studies. 

รองศาสตราจารย์รัชนก ปิ่นแกว้ เคมี ปี 2015 SCI58_สกอ2.3.5_13 

14 Synthesis and molecular docking of 1,2,3-triazole-based sulfonamides as 
aromatase inhibitors 

รองศาสตราจารย์รัชนก ปิ่นแกว้ เคมี ปี 2015 SCI58_สกอ2.3.5_14 

15 Simultaneous Determination of Iodide and Creatinine in Human Urine by Flow 
Analysis with an On-line Sample Treatment Column. 

อาจารย์ฐิติรัตน์ แม้นทิม เคมี ปี 2015 SCI58_สกอ2.3.5_15 

16 Tandem Measurements of Iron and Creatinine by Cross Injection Analysis with 
Application to Urine from Thalassemic Patients. 

อาจารย์ฐิติรัตน์ แม้นทิม เคมี ปี 2015 SCI58_สกอ2.3.5_16 

17 Maniratanachote R. Interaction evaluation of silver and dithizone complexes 
using DFT calculations and NMR analysis. 

อาจารย์สุจิตรา ศรีสังข ์ เคมี ปี 2015 SCI58_สกอ2.3.5_17 

18 R. Determination of silver in personal care nanoproducts and effects on 
dermal exposure.   

อาจารย์สุจิตรา ศรีสังข ์ เคมี ปี 2015 SCI58_สกอ2.3.5_18 
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ที่ 

ชื่อบทความวิจยั วิชาการ งานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงาน ภาควิชา ระยะเวลาทีเ่ผยแพร ่ รหัสเอกสาร 

19 Sensitive and selective electrochemical sensor using silver nanoparticles 
modified glassy carbon electrode for determination of cholesterol in bovine 
serum 

รองศาสตราจารย์วีณา เสียงเพราะ เคมี ปี 2015 SCI58_สกอ2.3.5_19 

20 Development of gold nanoparticles modified screen-printed carbon electrode 
for the analysis of thiram, disulfiram and their derivative in food using ultra-high 
performance liquid chromatography 

รองศาสตราจารย์วีณา เสียงเพราะ เคมี ปี 2015 SCI58_สกอ2.3.5_20 

21 Highly sensitive determination of mercury using copper enhancer by diamond 
electrode coupled with sequential injection-anodic stripping voltammetry 

รองศาสตราจารย์วีณา เสียงเพราะ เคมี ปี 2015 SCI58_สกอ2.3.5_21 

22 An Electrochemical Compact Disk-type Microfluidics Platform for Use as an 
Enzymatic Biosensor 

รองศาสตราจารย์วีณา เสียงเพราะ เคมี ปี 2015 SCI58_สกอ2.3.5_22 

23 Synthesis and in vitro transfection efficiency of spermine-based cationic lipids 
with different central core structures and lipophilic tails. 

อาจารย์ณัฐพล  อภิรติกุล เคมี ปี 2015 SCI58_สกอ2.3.5_23 

24 A New 3’-Prenyloxypsoralen from the raw fruits of aegle marmelos and its 
cytotoxic activity. 

อาจารย์ณัฐพล  อภิรติกุล เคมี ปี 2015 SCI58_สกอ2.3.5_24 

25 Simultaneous determination of iodide and creatinine in human urine by flow 
analysis with an on-line sample treatment column 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลละออ รัตนวิมานวงศ์ เคมี ปี 2015 SCI58_สกอ2.3.5_25 

26 S. NMR characterization of HIV-1 reverse transcriptase binding to various non-
nucleoside reverse transcriptase inhibitors with different activities 

อาจารย์พรทิพย์ บุญศร ี เคมี ปี 2015 SCI58_สกอ2.3.5_26 

27  Removal of Methylene Blue from Aqueous Solution by Coffee Residues ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลยักร นิตยพัฒน ์ คหกรรมศาสตร์ เดือนเมษายน 2558  

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

composite beads 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลยักร นิตยพัฒน ์ คหกรรมศาสตร์ เดือนมกราคม 2558  

29 Durable press finishing of cotton fabrics dyed with Henna (Lawsonia Inermis 

Linn.) leaves extract 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลยักร นิตยพัฒน์ 

อาจารย์พรเพ็ญ มรกตจินดา 

คหกรรมศาสตร์ ปี 2558  
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อบทความวิจยั วิชาการ งานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงาน ภาควิชา ระยะเวลาทีเ่ผยแพร ่ รหัสเอกสาร 

30 Dyeing properties and color fastness of chitosan treated cotton fabrics with 

Thian King leaves extract 

อาจารย์พรเพ็ญ มรกตจินดา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลยักร นิตยพัฒน์ 

คหกรรมศาสตร์ ปี 2558  

31  A Note on Isomorphism Theorems for Semigroups of Order - Preserving 

Transformations with Restricted  Range 

อาจารย์ฐิตารีย ์รุ่งรัตน์เกษม คณิตศาสตร์ ปี 2015  

32  Some regular equivalence relation on the semihypergroup of the partial 

transformation semigroup on a set and local subsemihypergroups with that 

regular equivalence relation 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองวรินท ์สราญรักษ์สกุล คณิตศาสตร์ เดือนมีนาคม 2558  

33  Regularity of certain subsemirings of full matrix semirings ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองวรินท ์สราญรักษ์สกุล คณิตศาสตร์ ปี 2015  

34  The prediction model of the relation of displacement,stress,strain and porosity 

between substrate and cell 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศญาพัฒน ์สุกใส คณิตศาสตร์ เดือนกรกฎาคม 2558  

35  ON gamma - LABEINGS OF GRAPHS ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรานุช แขมมณ ี คณิตศาสตร์ เดือนพฤศจิกายน 2558  

36   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรานุช แขมมณ ี คณิตศาสตร์ เดือนธันวาคม 2558  

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

layered model with a right skewed curve in overburden 

อาจารย์ปัญญวัฒน์ หาอาษา คณิตศาสตร์ เดือนพฤศจิกายน 2558  

38  On cauchy - euler equation with a bulge function by using laplace transform อาจารย์ปัญญวัฒน์ หาอาษา คณิตศาสตร์ ปี 2015  

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

transform 

อาจารย์ปัญญวัฒน์ หาอาษา คณิตศาสตร์ เดือนมกราคม 2558  

40  On heaviside step function with a bulge function by using laplace transform อาจารย์ปัญญวัฒน ์หาอาษา คณิตศาสตร์ เดือนกุมภาพันธ ์2558  

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

laplace transform  

อาจารย์ปัญญวัฒน์ หาอาษา คณิตศาสตร์ ปี 2015  

42  The reduction of order on cauchy - euler equation with a bulge function อาจารย์ปัญญวัฒน์ หาอาษา คณิตศาสตร์ เดือนกุมภาพันธ ์2558  
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อบทความวิจยั วิชาการ งานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงาน ภาควิชา ระยะเวลาทีเ่ผยแพร ่ รหัสเอกสาร 

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

laplace transform 

อาจารย์ปัญญวัฒน์ หาอาษา คณิตศาสตร์ ปี 2015  

44  The power series expansion on a bulge heaviside step function อาจารย์ปัญญวัฒน์ หาอาษา คณิตศาสตร์ ปี 2015  

45 The Singular Chromatic Number of a Graph อาจารย์ชิรา ล าดวนหอม คณิตศาสตร์ ปี 2015  

46 Chromatic-Connection in Graphs อาจารย์ชิรา ล าดวนหอม คณิตศาสตร์ ปี 2015  

47 On characterizations of trees having large (2,0)-chromatic numbers อาจารย์ชิรา ล าดวนหอม คณิตศาสตร์ ปี 2015  

48 Color-distance in color-connected graphs อาจารย์ชิรา ล าดวนหอม คณิตศาสตร์ ปี 2015  

49  Application of surface plasmon resonance biosensor for the detection of 

Candida Albicans 

อาจารย์โชคชัย พุทธรักษา ฟิสิกส์ เดือนกุมภาพันธ ์2559  

50  Probing anomalous ttZ interactions with rare meson decays อาจารย์ปฏภิาณ อุทยารัตน์ ฟิสิกส์ เดือนธันวาคม 2558  

51  Electron transport properties in m - plane and c - plane AIN/GaN 

heterostructures with interface roughness and anisotropic in - plane strain 

scatterings 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุศิษฐ ์ทองน า ฟิสิกส์ ปี 2015  

52  Intense terahertz-pulse generation by four-wave mixing rectification process in 

induced gas plasma 

อาจารย์สุรวุฒ ิวิจารณ์ ฟิสิกส์ เดือนตุลาคม พ .ศ . 2558  

53  Nonlinear frequency conversion effect in a one-dimensional graphene based 

photonic crystal 

อาจารย์สุรวุฒ ิวิจารณ์ ฟิสิกส์ เดือนสิงหาคม พ .ศ . 2558  

54  The investigation of thermal effect on dynamical shape changing of solder 

paste by using doubling - view Digital holography 

อาจารย์สุวรรณ พลายพิชิต ฟิสิกส์ พ .ศ . 2558  

55  Imaging ennhancement of digital holography using photorefractive effect อาจารย์สุวรรณ พลายพิชิต ฟิสิกส์ พ .ศ . 2558  

56  Digital holography system for undergraduate student laboratory  อาจารย์สุวรรณ พลายพิชิต ฟิสิกส์ พ .ศ . 2558  
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อบทความวิจยั วิชาการ งานสร้างสรรค์ ชื่อเจ้าของผลงาน ภาควิชา ระยะเวลาทีเ่ผยแพร ่ รหัสเอกสาร 

57  A simple ion implanter for material modifications in agriculture and 

gemmology 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงแข บุตรกูล วิทยาศาสตร์ทัว่ไป เดือนธันวาคม 2558  

58  Analysis and modification of blue sapphires from Rwanda by ion beam 

techniques 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงแข บุตรกูล วิทยาศาสตร์ทัว่ไป เดือนธันวาคม 2558  

59  Thai - Myanmar petrified woods รองศาสตราจารย์เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา วิทยาศาสตร์ทัว่ไป เดือนพฤศจิกายน 2558  

60 Fabrication of SrFe12O19-P2O5-CaO-Na2O Bioactive Glass-Ceramics at Various  
Sintering Temperatures 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อโนชา หมั่นภกัดี วิทยาศาสตร์ทัว่ไป เดือนธันวาคม 2558  

61 Thin films of PtAl2 and AuAl2 by solid-state reactive synthesis อาจารย์สุพิชฌา สุพรรณสมบูรณ์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 17 July 2015  

62 Design tools for interdisciplinary translation of material experiences อาจารย์สุภิญญา วงศ์ศรีรักษษ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 11 April 2015  
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องค์ประกอบที่ 3   การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี ้สกอ. 3.1    การบริการวิชาการแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การคิดรอบป ี  ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี    ………………………………………… 
ผู้รวบรวมข้อมูล   ………………………………………… 
 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   
  การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัย ดังนั้นคณะควรค านึงถึง

ก ร ะ บ ว น ก า ร  
ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท าแผนบริการวิชาการ
ประจ าปี  ทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะจัดท าเพ่ือสร้างประโยชน์  
แก่ชุมชน  โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจัดท าเป็นแผนเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนแก่นิสิตให้มีประสบการณ์จากสภาพจริง และน ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจ 
ต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และก าหนดตัว

บ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และเสนอคณะกรรมการ
ประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานิสิต ชุมชน หรือสังคม 

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

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

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ประจ าในคณะ  
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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หมายเหตุ : 

 การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวม 
ผู้ลาศึกษาต่อ 
 

ผลการด าเนินงาน 
1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัว

บ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ  

คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) โดยมีพันธกิจหลักด้าน
บริการวิชาการคือบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่าง
ยั่งยืน (SCI58_3.1_1.1) และได้มีการจัดท าแผนบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 
(SCI58_3.1_1.2) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์ และสอดรับกับความ
ต้องการของสังคม โดยแผนบริการวิชาการนี้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ครั้ง
ที ่18/2557 วาระท่ี 4.7 (SCI58_3.1_1.3) นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2559 (SCI58_3.1_1.4) เพ่ือก ากับดูแลการด าเนิน
โครงการบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ให้ด าเนินการด้วยความเรียบร้อย  

คณะกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2559 ได้มีการประชุม
ครั้งที่ 1/2558 เพ่ือพิจารณาแผนการด าเนินงานการบริการวิชาการแก่ชุมชนคณะวิทยาศาสตร์ และเตรียม
ความพร้อมในการจัดโครงการการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2559 (SCI58_3.1_1.5)    โดย
คณะกรรมการบริการวิชาการฯ ได้เห็นความส าคัญของการน าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์เพ่ือร่วม
ขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจชุมชนให้ดีขึ้น จึงได้จัด 
“โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2” (SCI58_3.1_1.6) โดย
น าองค์ความรู้ที่มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ  ในด้านคณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ เคมี 
ชีววิทยา ฟิสิกส์ คหกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป รวมทั้งงานวิจัยด้านสถิติ เคมี และชีววิทยา มาบูรณา
การในการบริการวิชาการ โดยการจัดฐานกิจกรรมสาธิต ให้ความรู้เกี่ยวกับกับการประยุกต์เนื้อหาทาง
วิทยาศาสตร์จ านวน 6 ฐาน ได้แก่ 1) ฐาน Bio-Eco and Protozoa      2) ชะลอ ชรา 3) สนุกคณิต คิดหา
บาร์โค๊ตที่หายไป 4) จากชานอ้อยสู่พลังงานทดแทน 5) หิน แร่ และ อัญมณี และ 6) คลื่นพิศวง และมีความ
ร่วมมือจากคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจัดฐานกิจกรรมทรัพยากรชีวภาพและการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูในเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 7 ที่สอน
วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้ได้รับทั้งเนื้อหาและทักษะในการสอนภาคปฏิบัติ ซึ่งเป็นการพัฒนา
ทั้งครูและนักเรียนซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลส าคัญให้มีแรงบันดาลใจ มีศักยภาพความรู้ความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  
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นอกจากนี้ภาควิชาต่าง ๆ ได้มีการเสนอจัดโครงการบริการวิชาการดังปรากฏในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์ (SCI58_3.1_1.7)  ดังนี้ 

o โครงการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน ตามแนวพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
o โครงการยกระดับชุมชนให้เป็นหมู่บ้านเครื่องประดับเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวท้องถิ่นจังหวัด

สระแก้ว 
o โครงการค่ายสู่ฝัน...วันอัจฉริยะ  
o โครงการบริการวิชาการ Math Day Camp 
o โครงการบริการทางวิชาการ : โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว 
o โครงการฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 13  
o โครงการบูรณาการการเรียนการสอนการศึกษาวิทยาศาสตร์กับวิจัยและบริการวิชาการ 
o โครงการ Jewelry Season 
o โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ภาควิชาคหกรรมศาสตร์  

 

 

2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานิสิต ชุมชน หรือสังคม 

โครงการบริการวิชาการ “โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน 
ครั้งที ่2” มีการจัดท าแผนกิจกรรมการบริการวิชาการ ทั้งหมด 2 กิจกรรม ได้แก่ 

กิจกรรมที่ 1 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ 

กิจกรรมที่ 2 การจัดฐานกิจกรรมสาธิตให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ ได้แก่คณิตศาสตร์ 
สถิติ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป และสิ่งแวดล้อม ให้แก่นักเรียน 

จากการจัดกิจกรรมตามแผนการด าเนินงานดังกล่าว มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์ดังนี้ 
1.  ครูวิทยาศาสตร์ที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ นอกจากจะเป็นการพัฒนาตนเองแล้ว สามารถ

น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนและเพ่ิมขีดความสามารถในการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

2.  นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเพ่ิมขีดความสามารถใน
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) รวมทั้งมีแรงบันดาลใจในการน าวิทยาศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

3.  นิสิตได้น าความรู้จากการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ มาบูรณาการกับการบริการวิชาการ โดย
น าความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนไปเผยแพร่ให้กับนักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรม จากการเข้าร่วมในการบริการ
วิชาการท าให้นิสิตได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  โดยฝึกท างานร่วมกัน มีการ
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วางแผนและแก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีมซึ่งท าให้เกิดการคิดเชิงวิพากษ์ (collaboration and critical thinking) 
นิสิตได้มีการน าความรู้ไปถ่ายทอด สาธิต (information media and technology skills)  

 (SCI58_3.1_2.1) 
 
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 
โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 การจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการให้แก่ครูที่สอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้ได้รับทั้งเนื้อหาและทักษะในการสอน
ภาคปฏิบัติ และจัดฐานกิจกรรมสาธิตให้ความรู้แก่นักเรียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆโดยโครงการได้รับการ
จัดสรรงบประมาณแผ่นดินในการด าเนินการ (SCI58_3.1_1.6) นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดโครงการ
บริการวิชาการอ่ืน ๆ ที่เป็นแบบให้เปล่า เช่น โครงการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนตามแนวพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ (SCI58_3.1_3.1)  โครงการยกระดับชุมชนให้เป็นหมู่บ้านเครื่องประดับเชื่อมโยงกับ
การท่องเที่ยวท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว (SCI58_3.1_3.2) โครงการฟิสิกส์สัญจรครั้งที่ 13 (SCI58_3.1_3.3) 
โครงการค่ายสู่ฝันวันอัจฉริยะ (SCI58_3.1_3.4) โครงการ Math day camp (SCI58_3.1_3.5) โครงการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน เสวนา คลื่นโน้มถ่วง : เบิกอนาคตมวลมนุษยชาติ (SCI58_3.1_3.6) เป็นต้น 

 
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และ

น าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา 
คณะกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนคณะวิทยาศาสตร์ได้มีการประชุมสรุปผลและประเมินผลใน

การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการฯ ครั้งที่ 3/2558 วาระที่ 4.1 (SCI58_3.1_4.1) เพ่ือประเมิน
ความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการ (SCI58_3.1_4.2) พบว่าผลการด าเนินการเป็นไปตามแผนโดยมี
การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนได้แก่คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน  
ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบฯ (กศน .) และโรงเรียนวัฒนานคร ในการบริการวิชาการ
ร่วมกันโดยการบูรณาการการเรียนการสอนและวิจัยร่วมกับบริการวิชาการ  และน าข้อสรุปที่ได้เสนอในการ
ประชุมกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 14/2559 วาระที่ 4.10 (SCI58_3.1_4.3) เพ่ือพิจาณาให้
ค าแนะน าในการจัดโครงการปีต่อไป 

 
5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
จากผลการประเมินความส าเร็จของตัวบ่งชี้ของโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชน

จังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 รวมทั้งจากข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประเมินโครงการฯ พบว่ามี 
ประเด็นความต้องการในการพัฒนาชุมชนด้านการศึกษา (SCI58_3.1_5.1) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 14/2559 วาระที่ 4.10 (SCI58_3.1_4.3) ได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ
แนวทางในการจัดบริการวิชาการในปีต่อไปดังนี้ 
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- ควรเพิ่มเวลาในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูวิทยาศาสตร์ ให้มีหัวข้อที่หลากหลายเพ่ือ

สามารถน าไปในการจัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

- ควรเพิ่มเติมแนวทางในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนในการจัดฐานกิจกรรมเพ่ือ

พัฒนานักเรียนให้มีแรงบันดาลใจมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์  และพัฒนาขีดความสามารถใน

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

 
6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีจ านวนอาจารย์เข้า

ร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ประจ าในคณะ 
โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน เป็นโครงการบริการ

วิชาการแก่สังคม ซึ่งอยู่ภายใต้ร่มของโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์  
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 18 ของอาจารย์ประจ าในคณะ 
(SCI58_3.1_6.1) 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ ผลการประเมินของคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
5 5   

รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

SCI58_3.1_1.1_แผนยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562 

SCI58_3.1_1.2_แผนบริการวิชาการ แผนบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 – 2562 

SCI58_3.1_1.3_รายงานการประชุม
กรรมการประจ าคณะ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 
18/2557 วาระท่ี 4.7 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557  

SCI58_3.1_1.4_ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ  

ค าสั่งที่ 294/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชน
คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

SCI58_3.1_1.5_รายงานการประชุม
บริการวิชาการ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนครั้งที่ 
1/2558 วันที่ 20 ตุลาคม 2558 

SCI58_3.1_1.6_โครงการเปิดโลก
วิทยาศาสตร์ 

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่าง
ยั่งยืน ครั้งที ่2 

SCI58_3.1_1.7_แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์ 
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
SCI58_3.1_2.1_รายงานโครงการเปิด
โลกวิทยาศาสตร์ 

รายงานโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัด
สระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที ่2 

SCI58_3.1_3.1_โครงการพัฒนา
การศึกษาฯ 

โครงการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนตามแนวพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

SCI58_3.1_3.2_โครงการยกระดับชุมชน โครงการยกระดับชุมชนให้เป็นหมู่บ้านเครื่องประดับเชื่อมโยงกับการ
ท่องเที่ยวท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว 

SCI58_3.1_3.3_โครงการฟิสิกส์ โครงการฟิสิกส์สัญจรครั้งที่ 13 
SCI57_3.1_3.4_โครงการค่ายสู่ฝัน โครงการค่ายสู่ฝันวันอัจฉริยะ 
SCI57_3.1_3.5_โครงการ Math โครงการ Math day camp 
SCI57_3.1_3.6_โครงการคลื่นโน้มถ่วง โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน เสวนา คลื่นโน้มถ่วง 
SCI58_3.1_4.1_รายงานการประชุม
กรรมการบริการวิชาการ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนครั้งที่ 
1/2559 วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 

SCI58_3.1_4.2_การประเมินผลส าเร็จ การประเมินผลส าเร็จโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชน
จังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน 

SCI58_3.1_4.3_รายงานการประชุม
กรรมการประจ าคณะ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 
14/2559 วันที่ 22 มิถุนายน 2559  

SCI58_3.1_5.1_สรุปผลโครงการเปิดโลก
วิทยาศาสตร์ฯ 

สรุปผลโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัด
สระแก้วอย่างยั่งยืน 

SCI58_3.1_6.1_รายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการ 

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชน
จังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน 
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องคป์ระกอบที่ 4   การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี ้สกอ. 4.1    ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การคิดรอบป ี  ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี    ………………………………………… 
ผู้รวบรวมข้อมูล   ………………………………………… 
 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   
คณะต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม  

ทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของคณะอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  

 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค ์

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

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

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 - 7 ข้อ 
 
 
 
 
 
ผลการด าเนินงาน 
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1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

คณะวิทยาศาสตร์ได้มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต เป็นผู้รับผิดชอบในการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีหน้าที่หลักในการด าเนินการก าหนดแผนการท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ และ
มีคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตในการด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการในการท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ 
(SAR58_สกอ4.1_1.1 ค าสั่ง) 

2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน  

คณะวิทยาศาสตร์มีแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง มกราคม 2559) ซึ่งมียุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการท านุบ ารุง
วัฒนธรรมและศิลปะอย่างยั่งยืน (SAR58_สกอ4.1_2.1แผนยุทธศาสตร์) และได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จเป็น
จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมการท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะไม่น้อยกว่า 5 โครงการ และจ านวน
โครงการ/กิจกรรมบูรณาการการท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะกับการเรียนการสอน/การวิจัย/การบริการ
วิชาการ ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ/กิจกรรม  

ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดท าแผนกิจกรรม/โครงการด้านท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ 
(SAR58_สกอ4.1_2.2แผนกิจกรรม) โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2559 (SAR58_สกอ4.1_2.3 งบประมาณ) 

 

3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้ก ากับติดตามกิจกรรม/โครงการด้านท านุบ ารุง
วัฒนธรรมและศิลปะให้มีการด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยมีการประชุมคณะกรรมการ 
ฝ่ายกิจการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือติดตามการด าเนินงานและปรับแผนการด าเนินกิจกรรม/โครงการเป็น
ระยะ (SAR58_สกอ4.1_3.1 รายงานการประชุม) 

 

4. ประเมินความส าเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะวิทยาศาสตร์ ได้ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 

 ข้อ 1 จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมการท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะไม่น้อยกว่า 5 โครงการ 
คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดกิจกรรม/โครงการในปีการศึกษา 2558 ดังนี้  

1) โครงการปฐมนิเทศนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มีการจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ  
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2) โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มีการตักบาตร ท าบุญ เลี้ยงพระ 
3) โครงการพิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ มีพิธีไหว้ครู และท าพานไว้ครูจากเศษวัสดุเหลือใช้ 
4) โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โครงการย่อยที่ 3 โครงการแต่งกายด้วยผ้าไทยอย่าง

เหมาะสม มีการน าคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตไปชมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 

5) โครงการสนับสนุนกิจกรรมชุมนุม คณะวิทยาศาสตร์ โครงการย่อยที่ 1 โครงการสืบสานต านาน
เพลงไทยลูกทุ่ง ครั้งที่ 6 มีการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 

6) โครงการรดน้ าขอพรผู้ใหญ่ มีการรดน้ าขอพรผู้ใหญ่ 
7) โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 มีการแสดงมุทิตาจิตต่อคณาจารย์ 

(SAR58_สกอ4.1_4.1โครงการ) 
 

ซึ่งไม่น้อยกว่า 5 โครงการ จึงบรรลุผลส าเร็จตามแผนส่งเสริมการท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ 
ที่ก าหนดไว้ โดยในแต่ละโครงการมีผลการประเมินเกี่ยวกับการท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ อยู่ในระดับมาก  
อีกท้ังบางโครงการยังมีผู้เข้าร่วมโครงการเกินเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

และ ข้อ 2 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบูรณาการการท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะกับการเรียน 
การสอน/การวิจัย/การบริการวิชาการ ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ/กิจกรรม 

1. โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย “ชิมขนม ชมดอกไม้ไทย” 
2. โครงการยกระดับชุมชนให้เป็นหมู่บ้านเครื่องประดับเชื่อมกับการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว  

(SAR58_สกอ4.1_4.2โครงการ)  

ซึ่งไม่น้อยกว่า 2 โครงการ จึงบรรลุผลส าเร็จตามแผนส่งเสริมการท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะที่
ก าหนดไว้ 

5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการประเมินความส าเร็จตามแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามข้อ 4  
จะเห็นได้ว่า คณะวิทยาศาสตร์ ด าเนินการตามแผนและบรรลุผลตามท่ีก าหนดไว้ อย่างไรก็ตามฝ่ายกิจการนิสิต 
คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการประชุมร่วมกันเพ่ือปรับปรุงกิจกรรม/โครงการด้านการท านุบ ารุง วัฒนธรรมและ
ศิลปะ (SAR58_สกอ4.1_5.1รายงานฝ่าย) เช่น รณรงค์แต่งกายทุกวันศุกร์ จึงควรยกเลิกโครงการแต่งกายด้วย
ผ้าไทยอย่างเหมาะสม  

 

6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

คณะวิทยาศาสตร์มีการเผยแพร่กิจกรรม/โครงการที่จัดภายในคณะวิทยาศาสตร์ผ่านการติดประกาศที่
บอร์ดและดิจิตอลไซด์เนต (SAR58_สกอ4.1_6.1ภาพประชาสัมพันธ์) อีกท้ังยังมีการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์
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ของคณะวิทยาศาสตร์ สังคมออนไลน์ของฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ Science News และเฟสบุค 
สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มศว (SAR58_สกอ4.1_6.2ภาพประชาสัมพันธ์ออนไลน์) 

 

7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์ไม่ได้มีการเรียนการสอนเฉพาะในด้านศิลปะและวัฒนธรรม จึงยังไม่มีการ
ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ยอมรับในระดับชาติ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ ผลการประเมินของคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
6 6 5  

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
SAR58_สกอ4.1_1.1
ค าสั่ง 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต  
และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ 

SAR58_สกอ4.1_2.1แผน
ยุทธศาสตร์ 

แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 ยุทธศาสตร์ที่ 5 

SAR58_สกอ4.1_2.2แผน
กิจกรรม 

แผนกิจกรรม/โครงการฝ่ายกิจการนิสิต 

SAR58_สกอ4.1_2.3
งบประมาณ 

งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของฝ่ายกิจการนิสิต 

SAR58_สกอ4.1_3.1
รายงานการประชุม 

รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 

SAR58_สกอ4.1_4.1
โครงการ 

โครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

SAR58_สกอ4.1_4.2
โครงการ 

โครงการที่บูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการบริการวิชาการ 

SAR58_สกอ4.1_5.1
รายงานฝ่าย 

รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 

SAR58_สกอ4.1_6.1ภาพ
ประชาสัมพันธ์ 

รูปภาพการประชาสัมพันธ์ภายในคณะวิทยาศาสตร์ 
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
SAR58_สกอ4.1_6.2ภาพ
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 

รูปภาพการประชาสัมพันธ์บนเว็บและสังคมออนไลน์ 
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องค์ประกอบที่ 5   การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี สกอ. 5.1    การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 

  และเอกลักษณ์ของคณะ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การคิดรอบป ี  ปีงบประมาณ / ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี    ………………………………………… 
ผู้รวบรวมข้อมูล   ………………………………………… 
 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   
  คณะมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนั้นคณะต้องมีการพัฒนาแผนเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงาน
ของคณะให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบัน  ตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความ
เสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมาย  
ที่ก าหนดไว้ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ  
และพัฒนาไปสู่กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลา เพ่ือให้บรรลุผลตาม
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และเสนอผู้บริหารระดับคณะเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 

แนวทางการประเมิน 
1.1 มีการวิเคราะห์ข้อมูล SWOT ของคณะเพ่ือใช้ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ โดยเชื่อมโยง

กับวิสัยทัศน์ของคณะ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และก าหนดตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย  
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

1.2 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  
1.3 มีการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบตามพันธกิจของคณะ โดยก าหนด

ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีสู่การปฏิบัติของหน่วยงานย่อยหรือบุคลากร  

1.4 มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
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1.5 มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

1.6 มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ า
คณะไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 

2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่าย
เพ่ือพัฒนานิสิต อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่า 
ของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

 

  แนวทางการประเมิน 
2.1 มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร โดยแสดงผลของการวิเคราะห์ ดังนี้ 

- สัดส่วนของค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรต่อหน่วย (คน) หารด้วย
ต้นทุนต่อหน่วย(คน) ในแต่ละหลักสูตร หากมีค่ามากกว่า 1 ถือว่าคุ้มค่า และ 

- ผลต่างระหว่างค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรต่อหน่วย (คน ) ลบด้วย
ต้นทุนต่อหน่วย (คน) ในแต่ละหลักสูตร หากมีค่ามากกว่า 0 ถือว่าคุ้มค่า 

2.2 มีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการผลิต โดยแสดงผลการเปรียบเทียบต้นทุนต่อ
หน่วยในแต่ละหลักสูตร (คน) เทียบกับคู่แข่ง 

2.3 มีการวิเคราะห์ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต ที่ประกอบด้วย  
- ต้นทุนประสิทธิผลของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนด เท่ากับ ต้นทุนรวม 

หารดว้ยจ านวนบัณฑิตที่ส าเรจ็การศึกษา โดยค่าที่ค านวณได้จะต้องน้อยกว่าคู่
เทียบ 

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

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

 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ 
และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
 

  แนวทางการประเมิน 
3.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหาร

ร ะ ดั บ สู ง 
   ที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

3.2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง อย่างน้อย 4 ประเด็นตามบริบทของคณะ ภายใต้ 
   กรอบการวิเคราะห์ ดังเช่น   
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-  ด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์  
-  ด้านการเงิน 
-  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
-  ด้านปฏิบัติการ 
-  ด้านบริบทอ่ืนๆ ของหน่วยงาน เช่น ด้านภัยพิบัติ ด้านชื่อเสียง ฯลฯ 
   ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยโดยเป็นความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ อย่างน้อย 2 ประเด็น 

3.3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จาก  
   การวิเคราะห์ในข้อ 2 

3.4 มีการวิเคราะห์และระบุสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง (ปัจจัยเสี่ยง) ทั้งที่เป็นปัจจัย 
   ภายในคณะ และปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อ 
   การด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ  

3.5 มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและมีการด าเนินการ 
   ตามแผนฯ  

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

3.7 มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะไปใช้ 
   ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป   

 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน 
 

5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้
อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 

  แนวทางการประเมิน 
5.1 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ หรือคณะท างานการจัดการความรู้ โดยมีผู้บริหารคณะร่วม 
  เป็นคณะท างาน 
5.2 มีการจัดท าแผนการจัดการความรู้ โดยก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของ 

   การจัดการความรู้ที่สนับสนุนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ หรือสอดคล้องกับสมรรถนะหลัก 
   ของคณะอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย และก าหนด 
   บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างสอดคล้อง  

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

5.4 บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดน าแนวทางในการปฏิบัติงานตามข้อ 3 ไปปฏิบัติ  
   และผู้รับผิดชอบหรือคณะท างานมีการติดตามผลที่เกิดขึ้นและปัญหาอุปสรรคจาก 
   การน าไปปฏิบัติ 

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

5.6 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการจัดการความรู้ตามตัวบ่งชี้ของแผน และรายงาน
ผ ล 
    ต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

5.7 น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะไปพัฒนาหรือปรับปรุงแผน 
  การจัดการความรู้ในปีต่อไป 

 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 
 

  แนวทางการประเมิน 
6.1 มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลจุดแข็ง – จุดอ่อน 

   ด้านบุคลากร  ความต้องการของบุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยสอดคล้องกับ   
   แผนกลยุทธ์และสมรรถนะหลักหรือวัฒนธรรมองค์กรของคณะ และครอบคลุมการพัฒนา 
   ทักษะภาษาอังกฤษ 

6.2 มีตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่สะท้อนผลผลิต  
   และผลลัพธ์  

6.3 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามตัวบ่งชี้  
   ของแผน และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

6.4 มีการน าผลการประเมินและผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าคณะไปปรับปรุงแผน 
   หรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

 

7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารงานคณะตามปกติท่ีประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ 
และการประเมินคุณภาพ 
 

  แนวทางการประเมิน 
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7.1 มีคณะกรรมการประจ าคณะและผู้บริหารสูงสุดของคณะก าหนดนโยบาย และให ้
   ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

7.2 มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย  
   1) การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ และ  

    2) การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
        และมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และรายงานข้อมูล 
        ครบถ้วนตามที่ก าหนดในระบบ CHE QA online  

7.3 มีการน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ 
   และเชื่อมโยงสู่แผนกลยุทธ์และ/หรือแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะ  

7.4 มีการน าผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มี 
   พัฒนาการของผลการด าเนินงานในภาพรวมในรอบปีที่ประเมินสูงขึ้นกว่าปีก่อน  

 

เกณฑ์การประเมิน 
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 - 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 7 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และ
พัฒนาไปสู่กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลา เพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ีและ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และเสนอผู้บริหารระดับคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 1.1 คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) (SCI58_สกอ5.1_1.1) 
ซึ่งได้จัดทึ้นโดยการมีส่วนร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ คณาจารย์ 
บุคลากร นิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ซึ่งเป็นแผนที่ครอบคลุมตามพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์ คือ  
  1. ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 

2. พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล 
3. บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 
4. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
5. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ทั้งนี้ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีการประเมิน
แผนยุทธศาสตร์และด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานทุกปีงบประมาณ เพ่ือประมวลผลสัมฤทธิ์ของการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ 
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 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นั้น คณะวิทยาศาสตร์ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินงานที่
เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ของเป้าประสงค์ตามค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ จึงมีการ
วางแผนกลยุทธ์ย่อยเพ่ือเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการด าเนินงานอย่างมีทิศทางและประสิทธิภาพ เพ่ือให้แผนกล
ยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์มีความสอดคล้องและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพและปัจจัยแวด
แวดล้อมทั้งภายในและภายนอก คณะวิทยาศาสตร์จึงเห็นควรจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา
แผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์วิเคราะห์ SWOT Analysis ของคณะวิทยาศาสตร์” (SCI58_สกอ5.1_1.2) 
เพ่ือพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขับเคลื่อนจากผลการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นการสร้างบรรยากาศการบริหารงานที่
ก่อให้เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร และได้น าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) 
ฉบับปรับปรุงเดือนมกราคม 2559 ประชาพิจารณ์และเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
(SCI58_สกอ5.1_1.3) 
 คณะวิทยาศาสตร์ได้ถ่ายทอด เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะวิทยาศาสตร์  
ฉบับปี พ.ศ. 2558 - 2562 ลงสู่ระดับภาควิชาและหน่วยงานย่อยต่าง ๆ ในเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้
ทุกหน่วยงานน าไปปฏิบัติและเป็นแนวทางในการบริหารจัดการหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ (SCI58_สกอ5.1_1.4) และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ (SCI58_สกอ5.1_1.5) 
 
 1.2 มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 
 คณะวิทยาศาสตร์มีแหล่งงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ การผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการและท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ จากงบประมาณแผ่นดินและ
งบประมาณเงินรายได้ โดยงบประมาณเงินรายได้มาจากค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตในระดับปริญญาตรี 
และระดับบัณฑิตศึกษาเป็นหลัก ส่วนงบประมาณรายได้จากการบริการวิชาการนั้นยังมีไม่มาก 
 เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะ
วิทยาศาสตร์ ฉบับ ปี พ.ศ. 2558- 2562 (ฉบับปรับปรุง) อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนอง
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์จึงได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการบริหารทั้ง 5 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินได้มีการวิเคราะห์ (SWOT Analysis) เพ่ือสะท้อนภาพ
และศักยภาพทางการเงินของคณะวิทยาศาสตร์ที่สามารถน าไปก าหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ทางการเงิน และตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
(SCI58_สกอ5.1_1.6) และน าแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพ่ือพิจารณาประกาศใช้ในการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ (SCI58_สกอ5.1_1.7) 
 ทั้งนี้ ในการบริหารติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์ได้ก าหนดให้มีระบบในการ
ประชุมบริหารและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณท้ังงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ โดย
ก าหนดให้เป็นวาระการประชุมและรายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของคณะกรรมการประจ า
คณะและคณะกรรมการที่เกี่ยวของเป็นรายเดือน (SCI58_สกอ5.1_1.8) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
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1. เพ่ือให้งาน/โครงการต่าง ๆ ด าเนินการได้ตามแผน 
2. เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการเบิกจ่าย 
3. เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ 
4. เพ่ือสามารถติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินได้อย่างเป็นระบบ 
นอกจากนี้ ในการด าเนินงานบริหารติดตามงบประมาณฯ ได้ประยุกต์ระบบไอทีมาใช้ในการจัดประชุม 

(SWU emeeting) และเครื่องมือในการจัดท าฐานข้อมูลทางการเงิน เพ่ือให้สามารถติดตามและรายงานผลการ
ใช้จ่ายเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.3 มีการเปลี่ยนแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบตามพันธกิจของคณะ โดยก าหนดตัว
บ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ โดยได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจ าคณะ และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจ าปีสู่การปฏิบัติของหน่วยงานย่อยหรือ
บุคลากร  
 คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เป็นประจ าทุกปีและมีการ
แปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบตามพันธกิจของคณะ ซึ่งก าหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย
ของแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ (SCI58_สกอ5.1_1.9) โดย
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจ าปีสู่การปฏิบัติงานของ
หน่วยงานและบุคคล  ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นตัวแทนจากแต่ละภาควิชา เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและอนุมัติแผนปฏิบัติ
การประจ าปี พ.ศ. 2559 และมอบหมายให้ภาควิชาน าไปแจ้งแก่ผู้ที่ เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินงานต่อไป 
(SCI58_สกอ5.1_1.10) 
 1.4. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
 คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) (SCI58_สกอ5.1_1.9) เป็นประจ าทุก
ปีงบประมาณ โดยได้มีการแปลงแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการประจ าปีครบตามพันธกิจของคณะ โดยก าหนดตัว
บ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ โดยได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจ าปีสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน
ย่อยหรือบุคลากร ทั้งนี้ตัวแทนจากภาควิชาได้มีการจัดท าและบูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ 
ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ภารกิจ และตัวบ่งชี้ตามแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือยกร่างแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และน าเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา และให้
ข้อเสนอแนะ พร้อมอนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2559 (SCI58_สกอ5.1_1.10) และมอบหมายให้แต่
ละหน่วยงานน าไปแจ้งแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการจัดท าโครงการ/กิจกรรมต่อไป 
 คณะวิทยาศาสตร์ได้ด าเนินการรายงานติดตามผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 6 เดือน) ครั้งที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 
(SCI58_สกอ5.1_1.11) และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ (SCI58_สกอ5.1_1.12) 
เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงานและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเพ่ือปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานของ



รายงานการประเมินตนเอง คณะวทิยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558  114 

 

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ หลังจากนั้นก็มีการด าเนินการรายงานติดตามผลการ
ด าเนินงานแผนปฏิบัติการ (Action Plan) รอบ 12 เดือน (ระหว่างเดือนเมษายน - สิงหาคม 2559) ครั้งที่ 2 
(SCI58_สกอ5.1_1.13) และน าผลการด าเนินงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
(SCI58_สกอ5.1_1.14) เพ่ือพิจารณาและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณต่อไป 
 
 1.5 มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล
ต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
 คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562) 
(SCI58_สกอ5.1_1.1) และด าเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์ของคณะฯ จากผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis 
เพ่ือให้แผนกลยุทธ์มีความสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพและปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก 
โดยได้มีการปรับปรุงกลยุทธ์ขับเคลื่อน (ฉบับปรับปรุงเดือนมกราคม 2559) (SCI58_สกอ5.1_1.15) โดย
ก าหนดแผนกลยุทธ์ของคณะ ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายที่สอดคล้องกับการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
( SCI58_ส ก อ 5.1_1 .1 6 )  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) 
 คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการด าเนินติดตามผลการด าเนินงานของแผนกลยุทธ์และสรุปผลการด าเนินงาน
ยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประจ าในทุกๆปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้น าผลสรุปการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ (SCI58_สกอ5.1_1.17) เพ่ือ
พิจารณาผลการด าเนินงานและขอข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ขับเคลื่อนให้สอดรับการ
เปลี่ยนแปลงต่อไป ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีก าหนดการที่จะน าผลสรุปการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายเข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯในเดือนกันยายน 2559 
 
 1.6 มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 คณะวิทยาศาสตร์ได้ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การด าเนินงานต่าง ๆ เกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับพันธกิจของคณะ
วิทยาศาสตร์ จึงก าหนดให้มีการสรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประจ าในแต่ละ
ปีงบประมาณเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือร่วมพิจารณารับทราบผลการ
ด าเนินงาน (SCI58_สกอ5.1_1.19)  รวมถึงมีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลการจัด
โครงการต่าง ๆ หรือปรับการการด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและความจ าเป็นต่อการพัฒนา
นิสิต บุคลากร การวิจัยและการเรียนการสอน เมื่อได้ข้อเสนอแนะหรือมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ฝ่ายแผนจะท าปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปีให้เป็นปัจจุบัน (SCI58_สกอ5.1_1.20)  
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2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานิสิต อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์
ความคุ้มค่า 
ของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562) (SCI58_สกอ
5.1_1.6) เพื่อการบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้ง
ได้ปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยคณะวิทยาศาสตร์มีการจัดเก็บข้อมูลการเบิก
จ่ายเงินของคณะวิทยาศาสตร์แยกค่าใช้จ่ายตามประเภทเป็นระดับภาควิชา เพื่อน าไปประกอบการจัดท า
ต้นทุนต่อหน่วยตามระบบฐานข้อมูล FTES ที่มหาวิทยาลัยจัดท าให้จากระบบลงทะเบียน (SUPREME 2004)  
 โดยการคิดต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตรต่าง ๆ นั้น มหาวิทยาลัยก าหนดวิธีคิดจากประเภทค่าใช้จ่าย
และแนวปฏิบัติการค านวณจากค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

1. ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานิสิต (SCI58_สกอ5.1_1.21) 
2. ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์ บุคลากร  (SCI58_สกอ5.1_1.22) 
3. ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (SCI58_สกอ5.1_1.23)  
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ดังนี้ 
1. ประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิต โดยหาต้นทุนต่อหน่วย (คน) ในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตร 
(SCI58_สกอ5.1_1.24) 
2. ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต (Cost effectiveness) ซึ่งมีผลการด าเนินงานเท่ากับ ............. 
(น้อยกว่าคู่เทียบ) (SCI58_สกอ5.1_1.25) 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

SCI58_สกอ5.1_1.1_แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562) 
SCI58_สกอ5.1_1.2_โครงการแผนกลยุทธ์ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผล

การวิเคราะห์ SWOT Analysis คณะวิทยาศาสตร์ 
SCI58_สกอ5.1_1.3_รายงานการประชุมฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่

.../2559 
SCI58_สกอ5.1_1.4_Homepage เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ 
SCI58_สกอ5.1_1.5_แผนปฏิบัติการ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 

.../2559 (วาระปรับแผนปฏิบัติการประจ าปี (Action Plan) คณะ
วิทยาศาสตร์ 

SCI58_สกอ5.1_1.6_แผนกลยุทธ์การเงิน แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี (งบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562) 
SCI58_สกอ5.1_1.7_รายงานการประชุมฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่

.../2559 วาระเพ่ือพิจารณาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
SCI58_สกอ5.1_1.8_รายงานการประชุมฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่

.../2559 วาระติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของคณะฯ 
SCI58_สกอ5.1_1.9_แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
SCI58_สกอ5.1_1.10_รายงานการประชุมฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา ครั้งที่

.../2559 วาระการจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan)  
SCI58_สกอ5.1_1.11_รายงานติดตามแผนฯ รายงานติดตามผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 

รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559) 
SCI58_สกอ5.1_1.12_รายงานการประชุมฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่

.../2559 วาระเพ่ือพิจารณารายงานติดตามผลการด าเนินงาน
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) รอบ 6 เดือน 

SCI58_สกอ5.1_1.13_รายงานติดตามแผนฯ รายงานติดตามผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
รอบ 12 เดือน (ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม 2559) 

SCI58_สกอ5.1_1.14_รายงานการประชุมฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่
.../2559 วาระเพ่ือพิจารณารายงานติดตามผลการด าเนินงาน
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) รอบ 12 เดือน 

SCI58_สกอ5.1_1.15_แผนยุทธศาสตร์ฯ แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (งบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562) ฉบับ
ปรับปรุง เดือนมกราคม 2559 

SCI58_สกอ5.1_1.16_รายงานการประชุมฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่
.../2559 วาระเพ่ือพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (งบประมาณ 
พ.ศ. 2558 - 2562) ฉบับปรับปรุง เดือนมกราคม 2559 

SCI58_สกอ5.1_1.17_สรุปผลการด าเนินงาน รายงานสรุปผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

SCI58_สกอ5.1_1.18_รายงานการประชุมฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่
.../2559 วาระเพ่ือพิจารณารายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

SCI58_สกอ5.1_1.19_รายงานการประชุมฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่
.../2559 วาระเพ่ือพิจารณารายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

SCI58_สกอ5.1_1.20_รายงานการประชุมฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่
.../2559 วาระเพ่ือพิจารณาปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการด าเนินงาน
โครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
SCI58_สกอ5.1_1.21_ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา
นิสิต 

ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานิสิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

SCI58_สกอ5.1_1.22_ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา 
อาจารย์ บุคลกร 

ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา อาจารย์ บุคลกร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 

SCI58_สกอ5.1_1.23_ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา 
การเยนการสอน 

ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา การเยนการสอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 

SCI58_สกอ5.1_1.24_ต้นทุนต่อหน่วย (คน) รายงานต้นทุนต่อหน่วย (คน) ในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตร 
SCI58_สกอ5.1_1.25_ผลการด าเนินงาน
เปรียบเทียบคู่เทียบ 

ผลการด าเนินงานการเปรียบเทียบกับคู่เทียบ 

  
 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ และให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

คณะวิทยาศาสตร์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ 2559 ตามค าสั่งที่  255/2558 (SCI58_สกอ5.1_3.1) โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการอ านวยการ และคณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  

หน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการอ านวยการ คณะวิทยาศาสตร์ มีดังนี้ 
1. ก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน คณะ

วิทยาศาสตร์ 
2. ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินงานบริหาร

ความเสี่ยง และควบคุมภายใน 
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบการออกแบบควบคุมความเสี่ยง 
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินการเรื่องการควบคุมภายในหน่วยงาน 
5. ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลการด าเนินกิจกรรมด้านการควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตร์ 

หน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินงาน คณะวิทยาศาสตร์ มีดังนี้ 
1. วิเคราะห์ความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร์ 
2. จัดล าดับความเสี่ยงที่ส าคัญเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์ 
3. ก าหนดกิจกรรมที่จะควบคุมเสนอต่อกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน คณะ

วิทยาศาสตร์  เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
4.  วางแผนการบริหารความเสี่ยง 
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5.  เสนอกิจกรรมที่ออกแบบควบคุมความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์ 

6. วางแผนด าเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมควบคุมภายในของหน่วยงานเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง  และควบคุมภายใน  คณะวิทยาศาสตร์ 

7. ติดตามผลการด าเนินงานด้านการควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตร์ 
8. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมด้านการควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตร์ต่อ 

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน  คณะวิทยาศาสตร์ 
- มหาวิทยาลัย  

9. อ่ืน ๆ ที่คณบดีมอบหมาย 
 
คณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการอ านวยการบริหารความเสี่ยง ได้

ประชุม (SCI58_สกอ5.1_3.2) ชี้แจงแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559  และพิจารณาแผนการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
(SCI58_สกอ5.1_3.3) 

ในการประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าวได้ร่วมพิจารณา ประเมิน วิเคราะห์ จัดล าดับความเสี่ยง ใน
ด้านบริหารยุทธศาสตร์  ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้านการปฏิบัติการ และด้านอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของคณะ เพ่ือจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง โดยไดว้ิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมิน
ค่าความเสี่ยง จัดล าดับความเสี่ยง และระบุความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. ด้านความปลอดภัย 
1.1 บุคลากรและนิสิตอาจได้รับอันตรายจากอาคารที่มีอายุการใช้งานมานานมาก ได้แก่  

อาคาร 10 กันสาดนอกอาคารบริเวณภาควิชาชีววิทยา (ชัน้ 2 - ดาดฟ้า)  
อาคาร 15 กันสาดรอบอาคาร (ชั้น 1 - ชั้น 10) 
อาคาร 19 ชั้น 19 และชั้น 18 มีรอยร้าวลึก เกิดการรั่วซึมจนฝ้าและเพดานหลุดลงมาและ
เกิดเชื้อรา 
สาเหตุความเสี่ยง   
1) อาคารมีอายุการใช้งานเกิน 20 ปี   
2) งบประมาณในการบ ารุงรักษาไม่เพียงพอ  

2. ด้านการผลิตบัณฑิต (ยุทธศาสตร์) 
2.1 จ านวนนิสิตปริญญาตรีมีการลาออกสูง 

สาเหตุความเสี่ยง   
1) นิสิตต้องการเปลี่ยนสถานศึกษา  
2) ขาดแรงจูงใจในด้านการสนับสนุนทุนการศึกษา  
3) นิสิตมีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

2.2 จ านวนนิสิตแรกรับของระดับบัณฑิตศึกษา ไม่เป็นไปตามแผนการรับนิสิตที่ระบุไว้ใน มคอ 2 
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สาเหตุความเสี่ยง  มีการแข่งขันสูงในการรับนิสิตของแต่ละสถาบัน 
2.3 จ านวนบุคลากรสายวิชาการอาจลดลงต่ ากว่าประกาศกระทรวง 

สาเหตุความเสี่ยง   
1) อัตราที่ได้รับจัดสรรยังไม่สอดรับกับอัตราเกษียณ 
2) จ านวนงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ (พนักงาน) ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด

จ านวนบุคลากรสายวิชาการอาจลดลงต่ ากว่าประกาศกระทรวง 
3. ด้านการวิจัย (กฎหมาย/ข้อบังคับ) 

3.1 จ านวนเงินทุนวิจัยต่ออาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี สกอ.ก าหนด 
สาเหตุความเสี่ยง  จ านวนเงินทุนวิจัยต่ออาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

คณะกรรมการฯ ไดป้ระเมินค่าความเสี่ยงจาก ผลกระทบ โอกาสที่จะเกิด เป็นระดับความเสี่ยง ตาม
แบบฟอร์ม RM-1 (SCI58_สกอ5.1_3.4) และจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าว มา
จัดท าแผนการจัดการความเสี่ยง โดยได้ก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง ตัวชี้วัดควาส าเร็จ (KRI) เป้าหมาย 
ระยะเวลา งบประมาณ และผู้รับผิดชอบเพื่อให้ด าเนินการตามแผนฯ (SCI58_สกอ5.1_3.5) และได้น าเสนอ
แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง (RM-1) และ แผนการจัดการความเสี่ยง (RM-2) ผ่านการพิจารณาที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2559 (SCI58_สกอ5.1_3.6)  

คณะกรรมการฯ มีการก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงตามตัวขี้วัด
ความเสี่ยงที่ส าคัญ (Key Risk Indicators) เป็น 3 รอบ คือ รอบ 6 เดือน (SCI58_สกอ5.1_3.7) รอบ 9 เดือน 
(SCI58_สกอ5.1_3.8) และ รอบ 12 เดือน (จะด าเนินการในเดือนกันยายน 2559) และได้น าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณา (SCI58_สกอ5.1_3.9) โดยมีความเสี่ยงที่มีแนวโน้มลดลงคือ 

1. ด้านความปลอดภัย  
- อาคาร 10 กันสาดนอกอาคารบริเวณภาควิชาชีววิทยา (ชัน้ 2 - ดาดฟ้า)  
งานอาคารสถานที่ได้ด าเนินการปรับปรุงกันสาด และส่งมอบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้บริเวณ
ดังกล่าวสามารถเปิดใช้งานได้เรียบร้อยแล้ว 
- อาคาร 15 กันสาดรอบอาคาร (ชั้น 1 - ชั้น 10) 
ขณะนี้เริ่มด าเนินการปรับปรุง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2559 

2. ด้านการวิจัย 
- จ านวนเงินทุนวิจัยต่ออาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี สกอ.ก าหนด 
ในปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์ได้รับเงินทุนวิจัยต่ออาจารย์ประมาณ 297,000 บาท/คน 
(ข้อมูลวิจัยยังได้ไม่ครบจากทุกภาควิชา) ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2557 มี
จ านวนเงินทุนวิจัย 148,228 บาท/คน 

ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะ xxxxxx (รอข้อเสนอแนะจากที่ประชุม)  ส าหรับการรายงานการ
ประเมินผลรอบ 12 เดือน จะน าเข้าที่ประชุมพิจารณาในเดือนกันยายน 2559 ต่อไป 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
SCI58_สกอ5.1_3.1 ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 255/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ

ควบคุมภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
SCI58_สกอ5.1_3.2 - รายงานการประชุม คณะกรรมการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์  

ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 23 ธันวาคม 2558 วาระท่ี 1.4 และ วาระท่ี 4.1 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์  

ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 6 มกราคม 2559 วาระท่ี 1.4 และ วาระท่ี 4.1 
SCI58_สกอ5.1_3.3 แผนการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2559 
SCI58_สกอ5.1_3.4 แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

(RM-1) 
SCI58_สกอ5.1_3.5 แผนการจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (RM-2) 
SCI58_สกอ5.1_3.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2559  

วันที่ 27 มกราคม 2559 วาระท่ี 4.5.1 
SCI58_สกอ5.1_3.7 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (งวดก่อน: รอบ 6 เดือน) 
SCI58_สกอ5.1_3.8 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (งวดปัจจุบัน รอบ 9 เดือน) (RM-3) 
SCI58_สกอ5.1_3.9 - รายงานการประชุมคณะกรรการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6/2559  

วันที่ 23 มีนาคม 2559 วาระที่ 4.7.1 (รายงานรอบ 6 เดือน) 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15/2559  

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 วาระท่ี 4.x 
 

 
 
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการด าเนินงานอย่าง

ชัดเจน 
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ (SCI57_สกอ5.1_4.1) ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา

และผู้ช่วยคณบดี  ใช้ระบบการบริหารคณะในภาพรวมผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์
เพ่ือร่วมกันก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการด าเนินงานต่างๆ ทีค่ านึงถึงหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะได้พิจารณาผลการ
ด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2558 (SCI57_สกอ5.1_4.2) พร้อมทั้งได้มี
การพิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559  ซึ่งแต่ภาควิชา หน่วยงานภายในคณะได้จัดท าขึ้น 
(SCI57_สกอ5.1_4.3) พร้อมทั้งได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท า  SWOT Analysis เพ่ือให้
แผนปฏิบัติการประชุมปีงบประมาณ 2559 สามารถส่งผลให้แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์บรรลุเป้าหมาย
ที่วางไว้ (SCI57_สกอ5.1_4.4) และได้มีการประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559  (SCI57_สกอ5.1_4.5) 
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อย่างเป็นทางการเพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบ ผ่านเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์  ที่ http://science.swu.ac.th/th-
th/งานแผนและนโยบาย.aspx (SCI57_สกอ5.1_4.6) พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้
ด้วยการจัดสรรงบประมาณ(SCI57_สกอ5.1_4.7) และมีระบบการติดตามผลการด าเนินงานต่างๆ  และ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ(SCI57_สกอ5.1_4.8) ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ค รั้ ง ที่  6 / 2 5 5 9  
              ในส่วนของการใช้งบประมาณและการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการนั้นใช้ระบบติดตามผลการ
ด าเนินงานโดยคณะกรรมการติดตามการใช้งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 (SCI57_สกอ5.1_4.10) ซึ่งเป็นตัวแทนจากคณาจารย์และบุคลากรจากภาควิชา 
และส านักงานคณบดี ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีการประชุมติดตามและสรุปผลการด าเนินงาน (SCI57_สกอ
5.1_4.11) และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะทุกเดือนเพ่ือการติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ และ
ปรับปรุงแผนการด าเนินงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ภารกิจและความจ าเป็นต่าง ๆ (SCI57_สกอ
5.1_4.12)   

 
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมีวาระพิจารณาให้ความ

เห็นชอบ/อนุมัติให้มีการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ พร้อมทั้งมีการติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือให้โครงการ
ต่าง ๆ (SCI57_สกอ5.1_4.13) เกิดการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/
คณะท างานด าเนินกิจกรรม ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด  และมีการก าหนดแนว
ปฏิบัติ และพิจารณาน าระบบไอทีมาใช้เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว ลดขั้นตอนงาน โดยยึดหลักของการประหยัด
พลังงานและทรัพยากรที่ยังท าให้มีผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ  

โดยในปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการประจ าคณะยังคงด าเนินงานตามแนวคิดเรื่องการบริหาร
จัดการแบบลีน ภายใตแ้ผนกิจกรรมในโครงการ Going Lean@SWU Science ใน 3 ด้าน ได้แก่ 

o ด้านการประหยัดทรัพยากร  (SCI57_สกอ5.1_4.14) 
 ลดการใช้ทรัพยากรด้านกระแสไฟฟ้า ด้วยการออกแนวปฏิบัติด้านการประหยัดพลังงาน  

เช่น การเปิดปิดลิฟท์โดยสาร การปรับเปลี่ยนดวงโคมเป็นหลอดไฟฟ้า LED เป็นต้น 
o ด้านการลดขั้นตอนหรือกระบวนงาน  (SCI57_สกอ5.1_4.15) และ (SCI57_สกอ5.1_4.16) 

 ส่งเสริมให้งานในส านักงานคณบดีปรับระบบการท างาน เพ่ือลดขั้นตอนและเวลา เช่น 
การก าหนดแนวปฏิบัติในการจัดระบบแฟ้มเสนอลงนาม  ระบบการตรวจสอบความถูก
ต้องการเบิกจ่ายงบประมาณ  ระบบการจัดการเงินรองจ่าย ระบบการจัดเก็บข้อมูลด้าน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 นอกจากนี้ในปีงบประมาณ 2559 ได้น าระบบไอทีมาใช้ในการเผยแพร่ข่าวสารคณะ
วิทยาศาสตร์ (eScience News) ซึ่งพบว่า สามารถลดขั้นตอนงาน ลดการใช้ทรัพยากร 
ลดการใช้งบประมาณ และมีระบบในการจัดท าข้อมูลข่าวสารที่เป็นระบบ สามารถค้น
คืนข่าวสารเพ่ือการอ้างอิงได้สะดวกขึ้น 

o ด้านการจัดการเรียนการสอน (SCI57_สกอ5.1_4.17) 
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 ใช้ระบบจัดการเรียนการสอนด้วย  ATutor  ทั้ งนี้ เ พ่ือให้มีระบบในการจัดการ 
Courseware ลดขั้นตอนการเตรียมการสอน เพ่ิมช่องทางการสื่อสารกับนิสิตที่
ลงทะเบียนเรียน และลดการแจกเอกสารประกอบการเรียน เป็นต้น 

 อบรมเพ่ิมทางเลือกในการใช้ระบบไอทีในการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด 
Education 4.0 ด้วยการจัดประชุม/อบรมให้แก่คณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์  

 
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คณะมีการปรับปรุงการน าระบบไอทีมาใช้ในการ

บริหารงานเพ่ือให้งานต่าง ๆ เข้าถึงผู้ใช้ให้ดีขึ้น เพ่ือให้นิสิต คณาจารย์  บุคลากร และผู้มาติดต่อเกิดความ
สะดวกคล่องตัวในการรับบริการ  

    โดยในปีการศึกษา 2558 คณะได้มีการปรับปรุงระบบและขั้นตอนงานต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการด้านข้อมูลเกี่ยวกับคณะ ภาควิชา หลักสูตร กิจกรรมต่างๆ ของคณะ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลส าคัญ 
เช่น ทุนการศึกษา ทุนวิจัย แหล่งงาน ประกาศเกียรติคุณ หรือกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น ดังนี้ 

o ปรับปรุงระบบไอทีเพ่ือเป็นช่องทางในการให้ข้อมูลและการติดต่อ โดยมีการปรับปรุงระบบ
การน าเสนอข้อมูล โดยการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะในการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศ (SCI57_สกอ5.1_4.18)  และได้เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่เมื่อวันที่ 21 
พฤษภาคม 2559 (SCI57_สกอ5.1_4.19)  

o ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลที่คณาจารย์ นิสิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลที่ต้องการผ่าน 
ทางสื่อ Social Media เช่น Facebook (SCI57_สกอ5.1_4.20)  และ Digital Signage 
(SCI57_สกอ5.1_4.21)  

นอกจากนี้คณาจารย์ประสงค์ให้คณะส่งเสริมบรรยากาศวิจัยและให้คณาจารย์มีความเข้มแข็งด้านการ
วิจัยมากขึ้น คณะกรรมการประจ าคณะในการประชุม ครั้งที่ 3/2559  ได้พิจารณาอนุมัติโครงการจัดตั้งหน่วย
วิจัยเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 
2559 – 2561 (SCI57_สกอ5.1_4.22) 

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารงานของคณะผู้บริหารได้ให้ความส าคัญ
ต่อพันธกิจหลักของคณะเป็นอย่างมาก เช่น 

o ในการจัดการเรียนการสอน เน้นและส่งเสริมให้กิจกรรมการเรียนการสอนต้องค านึงถึงการ
พัฒนานิสิตให้เป็นคนที่มีความพร้อมด้านวิชาการ สอดแทรกและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
เพ่ือให้จบเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามที่ก าหนด โดยก าหนดไว้ใน มคอ.3 ของรายวิชาใน
หลักสูตร(SCI57_สกอ5.1_4.23) 

o ในการท าวิจัย ส่งเสริมให้นักวิจัยทุนคนมีจรรยาบรรณการวิจัย (SCI57_สกอ5.1_4.24) และ
ท าวิจัยตามแผนวิจัย (SCI57_สกอ5.1_4.25) ที่ได้สังเคราะห์ร่วมกันว่าจะเป็นประโยชน์ใน
ภาพรวมต่อประเทศชาติและมวลมนุษยชาติ  และได้จัดตั้งหน่วยวิจัยเฉพาะทางขึ้นจ านวน 5 
หน่วยวิจัย (SCI57_สกอ5.1_4.26) 
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o ในการบริการวิชาการแก่ชุมชน ส่งเสริมให้มีการจัดท าโครงการที่น าองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ไปใช้เพ่ือการพัฒนาวิชาชีพและการน าวิทยาศาสตร์สร้างความรู้ให้แก่นักเรียน 
ค รู แ ล ะ ช า ว บ้ า น 
โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการบริการแก่ชุมชนได้แก่ โครงการสร้างเสริมประสบการณ์
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (บูรณาการร่วมโครงการบริการวิชาการ โครงการพัฒนาการศึกษาใน
โรงเรียนตามแนวพระราชด าริฯ) (SCI57_สกอ5.1_4.27) โครงการยกระดับชุมชนให้เป็น
หมู่บ้านเครื่องประดับเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว (SCI57_สกอ
5.1_4.28) 
โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชน จังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน  ครั้งที่ 2 
(SCI57_สกอ5.1_4.29) พร้อมทั้งส่งเสริมให้ภาควิชาสามารถออกไปจัดโครงการบริการ
วิชาการตามสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ ได้  เช่น โครงการฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 13 
(SCI57_สกอ5.1_4.30)  โครงการMath day camp (SCI57_สกอ5.1_4.31)  โครงการค่าย
สู่ฝันอัจฉริยะ(SCI57_สกอ5.1_4.32) 

o ในด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริม ปลูกฝังและอนุรักษ์ความเป็นไทย 
เช่น การแต่งกายด้วยผ้าไทย (SCI57_สกอ5.1_4.33) การจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีที่ดีงามของไทยในวันสงกรานต์ (SCI57_สกอ5.1_4.34) การท าบุญวันส าคัญทาง
ศาสนา เป็นต้น (SCI57_สกอ5.1_4.35) 

  
5. หลักความโปร่งใส (Transparency) คณะผู้บริหารได้เห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร และ

เพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลของประชาชาชน จัดระบบในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์คณะและ
ภาควิชา  http://science.swu.ac.th/ (SCI57_สกอ5.1_4.36) Facebook (SCI57_สกอ5.1_4.20) บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลไปยังแหล่งประชาสัมพันธ์ระดับมหาวิทยาลั ย อาทิเช่น 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยhttp://www.swu.ac.th/  (SCI57_สกอ5.1_4.37)  หรือ SWU Weekly 

โดยข้อมูลที่เปิดเผยได้แก่  แผนยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติการ  หลักสูตร  ข้อมูลคณะกรรมการประจ า
คณะ  ข้อมูลคณาจารย์และบุคลากร  ผลการด าเนินงานต่าง ๆ เช่น โครงการ กิจกรรม ทุนการศึกษา ทุนวิจัย 
เป็นต้น 

พร้อมทั้งได้เปิดช่องทางให้สามารถติดต่อสอบถามได้ทั้งระบบโทรศัพท์ email หรือ เปิดช่องทางสาย
ตรงถึงคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) ในการจัดเตรียมแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ผู้บริหารคณะได้
ให้ความส าคัญต่อนิสิต คณาจารย์ บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นอย่างมาก โดยในการจัดท าโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ มีการเชิญผู้มีส่วนร่วมจากคณะหรือภาควิชาต่าง ๆ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมคิด วางแผน ให้
ข้อเสนอแนะร่วมกัน (SCI57_สกอ5.1_4.38)  อาทิเช่น 

o การจัดท าการวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ 
o การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป ี
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o การจัดท าตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
o การจัดตั้งหน่วยวิจัยเฉพาะทาง 
o การจัดอบรมเพ่ือให้ความรู้ 

7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในภาคส่วนต่างๆ เป็นอย่างมาก จึงมีการก าหนด TOR ให้ระดับรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้ช่วย
คณบดี (SCI57_สกอ5.1_4.39) คณาจารย์และบุคลากรในต าแหน่งต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการท างานที่คล่องตัว 
สามารถตัดสินใจในการด าเนินการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ยัง
มีการตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานพร้อมก าหนดหน้าที่ไว้เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในบริหารงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ (SCI57_สกอ5.1_4.40) 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ได้ยึดถือกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยและน ามาใช้ในการบริหารงานบุคคล การบริหารการเงิน และการบริหารนิสิตอย่างเคร่งครัด โดย
ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมีการพิจารณาวาระส าคัญอาทิ เช่น 

o การอนุมัติการลาไปปฏิบัติงานภายนอกมหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะครั้งที่ 10/2558 (SCI57_สกอ5.1_4.41) 

o การขอต าแหน่งทางวิชาการของบุคคลในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 
9/2559 (SCI57_สกอ5.1_4.42) 

o การพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร  (SCI57_สกอ5.1_4.43) 
9. หลักความเสมอภาค (Equity) ผู้บริหารคณะได้ให้โอกาสคณาจารย์ บุคลากรมีส่วนร่วมในการ

ท างานต่างๆ ร่วมกันตามความรู้ความสามารถเพ่ือด าเนินภารกิจต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายของงานหรือโครงการ 
โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการบริหารและเข้าร่วมโครงการอย่างทัดเทียม
กัน และเปิดระบบสายตรงคณบดี (SCI57_สกอ5.1_4.36)เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ 

นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะ มีหลายโครงการที่เปิดโอกาสให้คณาจารย์บุคลากรและ
นิสิต ทุกเพศ ทุกวัย ทุกศาสนาได้มีส่วนร่วม เช่น โครงการวันขึ้นปีใหม่  โครงการฝึกอบรม โครงการประชุม
คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2559” 
(SCI57_สกอ5.1_4.4) 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) ในการด าเนินงานผู้บริหารเปิดโอกาสให้ทุกคน
สามารถแสดงความคิดเห็น และน าข้อคิดเห็นต่างๆ มาใช้ในการพิจารณาเพ่ือให้ได้ข้อสรุปในการด าเนินงาน
ร่วมกันเช่น การประชุม "การพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
(SWOT Analysis) คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2559”  การประชุมหารือการปรับโครงสร้าง
องค์กรเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ การประชุมเพ่ือก าหนดเกณฑ์และตัวชี้วัดในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร และการจัดโครงการต่างๆ ของคณะซึ่งมีการประชุมเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นการ
ด าเนินงานเพ่ือให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างดี และยังจัดระบบการสื่อสารกิจกรรมต่างๆ ผ่านระบบการ
สื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

SCI57_สกอ5.1_4.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้ชว่ยคณบดี 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 

SCI57_สกอ5.1_4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 19/2558  เมื่อวันที่ 28  ตุลาคม 
2558  วาระท่ี 3.2  

SCI57_สกอ5.1_4.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 19/2558  เมื่อวันที่ 28  ตุลาคม 
2558  วาระท่ี 3.3 – วาระท่ี 3.9 

SCI57_สกอ5.1_4.4 รายงานผลการด าเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผล
การวิเคราะห์ SWOT Analysis คณะวิทยาศาสตร์ 

SCI57_สกอ5.1_4.5 แผนปฏิบัติการ (Action Plan)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
SCI57_สกอ5.1_4.6 http://science.swu.ac.th/th-th/งานแผนและนโยบาย.aspx 
SCI57_สกอ5.1_4.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 10/2557  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 

2558  วาระท่ี 4.2.4 
SCI57_สกอ5.1_4.8 สรุปติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 
SCI57_สกอ5.1_4.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 6/2559  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 

วาระท่ี 4.4.1  
SCI57_สกอ5.1_4.10 ค าสั่งที่ 266/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการใช้งบประมาณแผ่นดินและ

งบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
SCI57_สกอ5.1_4.11 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามการใช้งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ 

เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ 2559  
SCI57_สกอ5.1_4.12 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  

 ครัง้ที่ 3/2559  เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559  วาระที่ 4.4.1 
 ครั้งที ่4/2559  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 วาระท่ี 4.2.2 

 SCI57_สกอ5.1_4.13 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 6/2559  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559  
วาระท่ี 4  เรื่องพิจารณา 

SCI57_สกอ5.1_4.14 นโยบายและมาตรการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีงบประมาณ  2559 

SCI57_สกอ5.1_4.15 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงาน คณะวิทยาศาสตร์ 
ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559  วาระที่ 4.1  
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
SCI57_สกอ5.1_4.16 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่  10 มิถุนายน 

2559 วาระที่ 4.2.1 
SCI57_สกอ5.1_4.17 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร : บูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อการเรียนรู้

ยุค Education 4.0 
SCI57_สกอ5.1_4.18 หนังสือแจ้งความประสงค์หัวข้ออบรม (Course on Demand) 
SCI57_สกอ5.1_4.19 หน้าเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง    
SCI57_สกอ5.1_4.20 หน้า  Facebook คณะวิทยาศาสตร์  
SCI57_สกอ5.1_4.21 รูปภาพ Digital Signage   
SCI57_สกอ5.1_4.22 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ครั้งที่ 3/2559  เมื่อวันที่ 27 มกราคม 

2559  วาระท่ี  1.3.1 
SCI57_สกอ5.1_4.23 ตัวอย่าง มคอ 3 และ ผลการประเมิน ปค 003   
SCI57_สกอ5.1_4.24 จรรยาบรรณนักวิจัย 
SCI57_สกอ5.1_4.25 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 8/2559  วันที่ 27 เมษายน 2559 

วาระท่ี 1.4.2 
SCI57_สกอ5.1_4.26 หน้าเว็บไซต์ฝ่ายวิจัย

http://science.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=12541&language=th-TH 
SCI57_สกอ5.1_4.27 โครงการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนตามแนวพระราชด าริฯ 
SCI57_สกอ5.1_4.28 โครงการยกระดับชุมชนให้เป็นหมู่บ้านเครื่องประดับเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวท้องถิ่น

จังหวัดสระแก้ว  
SCI57_สกอ5.1_4.29 โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชน จังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2  
SCI57_สกอ5.1_4.30 โครงการฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 13   
SCI57_สกอ5.1_4.31 โครงการ Math day camp  
SCI57_สกอ5.1_4.32 โครงการค่ายสู่ฝันอัจฉริยะ 
SCI57_สกอ5.1_4.33 ภาพกิจกรรมโครงการแต่งกายด้วยผ้าไทยอย่างเหมาะสม  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 
SCI57_สกอ5.1_4.34 ภาพกิจกรรมการโครงการรดน้ าขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ 2559 
SCI57_สกอ5.1_4.35 ภาพกิจกรรมการโครงการถวายเทียนพรรษา ประจ าปี 2559 
SCI57_สกอ5.1_4.36 เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://science.swu.ac.th/    
SCI57_สกอ5.1_4.37 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://www.swu.ac.th/ 
SCI57_สกอ5.1_4.38 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 22/2558  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 

2558 วาระที่ 4.1.1  
SCI57_สกอ5.1_4.39 TOR ให้ระดับรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้ช่วยคณบดี 
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
SCI57_สกอ5.1_4.40 ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2557 
SCI57_สกอ5.1_4.41 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที ่10/2558  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 

2558 วาระที่ 4.1.3  
SCI57_สกอ5.1_4.42 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่  9/2559  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 

2559 วาระที่ 4.4.1 และ วาระท่ี 4.4.2 
SCI57_สกอ5.1_4.43 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที ่5/2559  เมื่อวันที่ 7 

มีนาคม 2559 วาระที่ 4.3.1 และ วาระท่ี 4.3.2 
 
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และ

แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

คณะวิทยาศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2558 ซึ่งมีหน้าที่ควบคุม/ติดตามและด าเนินการการจัดการความรู้ (Knowledge 
management) โดยมีส่วนร่วมของคณะกรรมการประจ าคณะและตัวแทนจากทุกภาควิชาเข้ามามีส่วนร่วม
เป็นคณะท างาน (SCI58_สกอ5.1_5.1) 

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ได้ก าหนดแผนการจัดการ
ความรู้ประจ าปีการศึกษา 2558 (SCI58_สกอ5.1_5.2) พิจารณาประเด็นความรู้ทั้งด้านการผลิตบัณฑิต และ 
ด้านวิจัย พร้อมทั้งก าหนดกลุ่มเป้าหมาย จากแบบส ารวจเพ่ือการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ (SCI58_สกอ
5.1_5.3) ในวันประชุมบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ผลการส ารวจพบว่า บุคลากร
ให้ความสนใจกับประเด็นความรู้ (SCI58_สกอ5.1_5.4) ดังนี้ 

1. ด้านการเรียนการสอน : ประเด็นการวัดและประเมินผล การทวนสอบ  
กลุ่มเป้าหมายคือ คณาจารย์ และนิสิตด้านการศึกษา 

2. ด้านวิจัย : ประเด็นเทคนิคการเสนอผลงานวิชาการ การตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ ความรู้
เกี่ยวกับการจดสิทธิบัตรงานวิจัย 
กลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรและนิสิต 

3. ด้านการปฏิบัติงาน : ประเด็นการน าสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสารองค์กร 
กลุ่มเป้าหมายคือ งานประชาสัมพันธ์ 

คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดท าโครงการส่งเสริมบรรยากาศการวิจัยและการจัดความรู้ด้านการวิจัยเรื่อง 
“How to give a presentation for a conference”  (SCI58_สกอ5.1_5.5) และโครงการการจัดการความรู้
เพ่ือการพัฒนานิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 การวัดและประเมินผลในวิชาวิทยาศาสตร์ 
วันที่ 1 มิถุนายน 2559 และกิจกรรมที่ 2 การสร้างวินัยเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์ วันที่ 24 มิถุนายน 2559 
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(SCI58_สกอ5.1_5.6) โดยได้มีการเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรงและมีความเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ  มา
บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์และนิสิต เพ่ือน าไปสู่แนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดท าแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้ 
1. แนวปฏิบัติที่ดีการเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา (SCI58_สกอ5.1_5.7) 
2. แนวปฏิบัติที่ดีการวัดและประเมินผลในวิชาวิทยาศาสตร์ (SCI58_สกอ5.1_5.8) 
3. แนวปฏิบัติที่ดี ในการเข้าถึงจดหมายข่าวคณะวิทยาศาสตร์ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานย่อย 

(SCI58_สกอ5.1_5.9) 
ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ Digital Signage และส่งไป

ยังภาควิชา จากนั้น ได้มีการติดตามผลที่เกิดขึ้นและปัญหาอุปสรรคจากการน าไปปฏิบัติ ผ่านการท า
แบบสอบถาม การน าแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ประโยชน์ (SCI58_สกอ5.1_5.10) โดยสรุปผลการติดตามการน า
ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติจริง (SCI58_สกอ5.1_5.11) ซึ่งได้น าเสนอผลการติดตามการน าความรู้ไปใช้ในที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ (SCI58_สกอ5.1_5.12) โดยที่ประชุมได้พิจารณาผลการด าเนินงานและ
ข้อเสนอแนะจากการจัดโครงการดังกล่าว และเห็นควรให้ การท าวิจัยในชั้นเรียน เป็นประเด็นความรู้ที่ควร
เผยแพร่ต่อไป 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 

SCI58_สกอ5.1_5.1 ค าสั่งคณะวิทยาศาสคร์ที่ 257/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 

SCI58_สกอ5.1_5.2 แผนการจัดการความรู้ประจ าปีการศึกษา 2558 
SCI58_สกอ5.1_5.3 แบบส ารวจเพื่อการพัฒนาคณะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
SCI58_สกอ5.1_5.4 สรุปผลและวิเคราะห์แบบส ารวจเพื่อการพัฒนาเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรและ

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์ 
SCI58_สกอ5.1_5.5 รายงานผลการด าเนินโครงการส่งเสริมบรรยากาศการวิจัยและการจัดความรู้ด้านการวิจัย

เรื่อง “How to give a presentation for a conference” 
http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1917 

SCI58_สกอ5.1_5.6 รายงานผลการด าเนินโครงการการจดัการความรู้เพ่ือการพัฒนานิสิตและบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์ 

SCI58_สกอ5.1_5.7 แนวปฏิบัติที่ดีในการเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา “Best practice on how to give a 
presentation for a conference” 
http://science.swu.ac.th/Portals/22/Research/items/poster%20howtopresent
ation.pdf 

SCI58_สกอ5.1_5.8 แนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง "การวัดและประเมินผล" 
http://science.swu.ac.th/Portals/22/QA/KM/docs/2558/Evaluation_KM.pdf 

SCI58_สกอ5.1_5.9 แนวปฏิบัติที่ดีในการเข้าถึงจดหมายข่าวคณะวิทยาศาสตร์ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานย่อย 

http://edocument.swu.ac.th/showdetail_general.asp?doc_id=1917
http://science.swu.ac.th/Portals/22/Research/items/poster%20howtopresentation.pdf
http://science.swu.ac.th/Portals/22/Research/items/poster%20howtopresentation.pdf
http://science.swu.ac.th/Portals/22/QA/KM/docs/2558/Evaluation_KM.pdf
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รหัสหลักฐาน รายการหลักฐาน 
SCI58_สกอ5.1_5.10 แบบสอบถาม การน าแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ประโยชน์ 

http://goo.gl/forms/pUbn7Z4dHuBzJXOY2 
SCI58_สกอ5.1_5.11 ผลการติดตามการน าความรู้ไปใช้ 
SCI58_สกอ5.1_5.12 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14/2559  

วันที่ 22  มิถุนายน 2559  วาระท่ี 4.5.2 
 
6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

และสายสนับสนุน 
6.1 มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลจุดแข็ง – จุดอ่อนด้านบุคลากร  

ความต้องการของบุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และสมรรถนะหลักหรือวัฒนธรรม
องค์กรของคณะ และครอบคลุมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดท าแผนการการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลจุดแข็ง – จุดอ่อน
ของบุคลากร ซึ่งพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และประสบการณ์ในการน าไอทีมาใช้ในการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ บุคลากรสายวิชาการบางส่วนขาดความรู้และทักษะในด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการบางส่วนยังขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสายอาชีพ เพ่ือให้
การพัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์และ
วิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์ จึงได้มีการก าหนดกลยุทธ์แนวทางในการพัฒนาบุคลากร โดยการที่จะสร้างและ
พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถตาม
สมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะ และครอบคลุมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (SCI58_สกอ5.1_6.1) และได้
มีการแผนพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 น าเสนอขอความเห็นชอบ
ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ x/2558 วาระท่ี x.x (SCI58_สกอ5.1_6.2)   

 
        6.2  มีตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรทีส่ะท้อนผลผลิตและ

ผลลัพธ์จากแผนพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 ได้มีการก าหนดค่า
เป้าหมายด้านสร้างและพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ได้แก่การจัด
กรอบสมรรถนะหลักและเฉพาะของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งได้มีการเสนอแนวทาง
โครงการพัฒนากรอบสมรรถนะของนิสิต และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ในที่ประชุมของคณะกรรมการบริหาร
และติดตามงานคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ x/255x วาระท่ี 4.1 (SCI58_สกอ5.1_6.3) จากนั้นจึงน าโครงการ
พัฒนากรอบสมรรถนะของนิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เข้าที่ประชุมของคณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ xx/2559 วาระท่ี x.x (SCI58_สกอ5.1_6.4) ส่วนค่าเป้าหมายด้านพัฒนาบุคลากรให้มี
ความสามารถตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะนั้นเกี่ยวข้องกับโครงการเพ่ือพัฒนาบุคลากรหลายด้าน
ได้แก่ โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเรื่องการใช้ Spread sheet (SCI58_5.1_6.5) โครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรด้านภาษาอังกฤษเรื่อง Let’s go Asian (SCI58_5.1_6.6) โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

http://goo.gl/forms/pUbn7Z4dHuBzJXOY2
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เรื่องการสร้างวินัยเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์ (SCI58_5.1_6.7) และโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการ
สื่อสาร (SCI58_5.1_6.8) 

 
 6.3 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามตัวบ่งชี้ของแผน และ
รายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาตามที่คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดโครงการและกิจกรรม
เพ่ือให้บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเองและสามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการประเมินผล
ความส าเร็จของแผนการพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2558 (SCI58_สกอ5.1_6.9) พบว่าการด าเนินงาน
ส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนโดยมีการจัดโครงการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านต่าง ๆ และน าเข้าที่ประชุมของ
การประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ xx/2559 วาระท่ี x.x (SCI58_สกอ5.1_6.10) 
 

6.4  มีการน าผลการประเมินและผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าคณะไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

จากผลการประเมินผลความส าเร็จของแผนการพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ประจ าปี
งบประมาณ 2558 ได้มีการพิจารณาเพ่ือน าไปปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากรในปีต่อไป โดยคณะกรรมการ
ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรด าเนินการจัดกรอบสมรรถนะหลักและเฉพาะของบุคลากร
และนิสิตให้แล้วเสร็จ และควรมีกิจกรรมในการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะในด้านการเรียนการสอน และการน าไอ
ทีมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน โดยมีรายละเอียดตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ x/2559 วาระท่ี x.x (SCI57_สกอ5.1_6.10) 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
SCI58_สกอ5.1_6.1_แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 – 2562 
SCI58_สกอ5.1_6.2_รายงานการประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 

x/2558  
SCI58_สกอ5.1_6.3_รายงานการประชุม รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารและติดตามงานคณะ

วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ x/255x  
SCI58_สกอ5.1_6.4_รายงานการประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 

xx/255x  
SCI58_สกอ5.1_6.5_โครงการ Spread 
sheet 

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเรื่องการใช้ โครงการ Spread sheet 

SCI58_สกอ5.1_6.6_โครงการภาษา โครงการ Let’s go Asian 
SCI58_สกอ5.1_6.7_โครงการสร้างวินัย โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเรื่องการสร้างวินัยเชิงบวกอย่าง

สร้างสรรค ์
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SCI58_สกอ5.1_6.8_โครงการพัฒนา
บุคลิกภาพ 

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสาร 

SCI58_สกอ5.1_6.9_การประเมิน การประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี
งบประมาณ 2559 

SCI58_สกอ5.1_6.10_รายงานการ
ประชุม 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 
xx/2559  

 
7. ด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ีได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ

การประเมินคุณภาพ 
  

คณะวิทยาศาสตร์ ให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ก าหนดนโยบายคุณภาพ
การศึกษา (SCI58_สกอ5.1_7.1) เพ่ือสร้างความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการและ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรฒ และไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ (SCI58_สกอ
5.1_7.2) โดยมีคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และตัวแทนบุคลากรของทุกภาควิชาเข้าร่วมใน
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ เพื่อด าเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้
สอดคล้องกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และน ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา การควบคุม/ดูแลโดยใช้หลัก PDCA และก ากับการด าเนินงานสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มีการประชุมเพ่ือก าหนดแผนด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (SCI58_สกอ5.1_7.3) ก าหนดผู้รับผิดชอบ/ก ากับ/รวบรวมข้อมูลของการ
ด าเนินงานและเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ (SCI58_สกอ5.1_7.4) โดยในรอบปีการศึกษาได้ติดตาม/ตรวจสอบ
คุณภาพ การด าเนินงาน รอบ 6 เดือน และ รอบ 9 เดือน (SCI58_สกอ5.1_7.5) และได้เสนอให้คณะกรรมการ
ประจ าคณะเพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงาน (SCI58_สกอ5.1_7.6) 

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้รวบรวมเป็นรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยได้เสนอ
ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 15/2558 (SCI58_สกอ5.1_7.7) และรายงานข้อมูลเข้าสู่ ระบบ CHE 
QA online เพ่ือจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ต่อไป  

ในปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาจากปีที่ผ่านมาจัดท า
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 (SCI58_สกอ5.1_7.8) และได้ด าเนินการ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนากระบวนการท างาน และคุณภาพให้สอดรับกับ
พันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์ (SCI58_สกอ5.1_7.9) 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
SCI58_สกอ5.1_7.1 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง นโยบายคุณภาพ 
SCI58_สกอ5.1_7.2 ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 257/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 
SCI58_สกอ5.1_7.3 แผนด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  

ประจ าปีการศึกษา 2558 
SCI58_สกอ5.1_7.4 ผู้รับผิดชอบ/ก ากับ/รวบรวมข้อมูล จ าแนกตามตัวบ่งชี้ 
SCI58_สกอ5.1_7.5 ผลการติดตาม/ตรวจสอบคุณภาพ การด าเนินงาน รอบ 6 เดือน และ รอบ 9 เดือน 
SCI58_สกอ5.1_7.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8/2559  

วันที่ 27 เมษายน 2559 วาระที่ 4.5.2 
SCI58_สกอ5.1_7.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15/2559  

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 วาระท่ี 4.x 
SCI58_สกอ5.1_7.8 แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 
SCI58_สกอ5.1_7.9 ผลการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 

 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ ผลการประเมินของคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
5 5   

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
SCI58_สกอ5.1_1.1_รายงานการประชุม รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2558 (ตัวอย่าง) 
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ตัวบ่งชี ้สกอ. 5.2  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี      กระบวนการ 
การคิดรอบปี        ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับตัวบ่งชี ้   ………………………………………… 
ผู้รวบรวมข้อมูล   ………………………………………… 
 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   
  บทบาทหน้าที่ของคณะในการก ากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการด าเนินการ 

ตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ  การพัฒนาตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมิน จะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถ
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ  

 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบ 

การประกันคุณภาพหลักสูตร  
2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงาน  

ผลการติดตามให้คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา  
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน 

คุณภาพหลักสูตร  
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมิน 

ให้คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา  
5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น

อย่างต่อเนื่อง  
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน 
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1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคณุภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบ 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

คณะวิทยาศาสตร์มีระบบและกลไกการด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
ของ สกอ ครบถ้วนทั้ง 29 หลักสูตร โดยมีการก ากับดูแลการบริหารงานหลักสูตรที่มุ่งเน้นสัมฤทธิ์ผลของตัว
บ่งชี้ผลการด าเนินงาน (KPI) ของแต่ละหลักสูตรเป็นส าคัญตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมาโดยในปี
การศึกษา 2558 นี้คณะวิทยาศาสตร์จะยังคงใช้ระบบและกลไกในรูปแบบของปีก่อน ดังแสดงในเอกสารระบบ
และกลไกการด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ (SCI58_สกอ 5.2_1_1) 
 

2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงาน  
ผลการติดตามให้คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

ปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์ได้ด าเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย (SCI58_สกอ 

5.2_2_1) และระบบและกลไกการด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรในการติดตามและก ากับดูแลการจัดท า 

มคอ 3-7 ของทุกหลักสูตรผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ (SCI58_สกอ 5.2_2_2) และ

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (SCI58_สกอ 5.2_2_3) เพ่ือให้หัวหน้า

ภาควิชาและตัวแทนภาควิชา ถ่ายทอดและประสานข้อมูลกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

ใ ห้ ด า เ นิ น ก า ร จั ด ท า  ม ค อ .  3 - 7 

ให้ครบถ้วนทุกรายวิชา ตามกรอบเวลาที่ก าหนดไว้ดังปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (SCI58_สกอ 5.2_2_4) ซึ่งในส่วนของการบริหารหลักสูตรนั้นฝ่ายวิชาการ คณะ

วิทยาศาสตร์ได้มีการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ให้ประกอบด้วยหัวหน้าสาขาวิชา

หรือ ประธานหลักสูตรอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังรายนามที่ปรากฏใน มคอ. 2 

หรือ สมอ.08 ของหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จากนั้นได้เสนอไปยังฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัย ดังค าสั่งแต่งตั้ง

ลงนามโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (SCI58_สกอ 5.2_2_5) ทั้งนี้ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานั้น ได้

มีการออกค าสั่งแต่งตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย (SCI58_สกอ 5.2_2_6) เพ่ือก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรในการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรเช่นกัน 

 
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร 
คณะวิทยาศาสตร์ได้สนับสนุนเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2559 ในส่วนของงบด าเนินงานเป็น

ค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาและหลักสูตร จ านวน 112,000 บาท และอยู่ในรูปแบบ
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โครงการที่รองรับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรที่แต่ละภาควิชาได้ด าเนินการเป็นจ านวนเงิน 
316,500 บาท รวมทั้งสิ้น 428,500 บาท (SCI58_สกอ 5.2_3_1) 

 
นอกจากนั้นในส่วนของการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ฝ่ายประกันคุณภาพ

การศึกษาร่วมกับฝ่ายวิชาการได้จัดสรรพ้ืนที่บนเว็บไซต์ของคณะเพ่ือเปิดช่องทางและอ านวยความสะดวก
ให้แก่คณาจารย์ นิสิต และผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพหลักสูตร อาทิเช่น 
แบบประเมินการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   และผลการประเมินความพึง
พอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น (SCI58_สกอ 5.2_3_2) ซึ่งในระดับ
มหาวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ มศว ได้จัดท าเว็บไซต์ SWU TQF online ระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (SCI58_สกอ 5.2_3_3) โดยในปีการศึกษานี้ 2558 คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ได้
เริ่มใช้ระบบออนไลน์ในการจัดท าและบันทึกข้อมูล มคอ. 3-7 ผ่านระบบ เพ่ือก ากับและติดตามผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตรตามกรอบ TQF (SCI58_สกอ 5.2_3_4) ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมิน 
ใหค้ณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา  

หลักสูตรทั้ง 29 หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาครบทุกหลักสูตร
ในเดือนกรกฎาคม 2558 (SCI58_สกอ 5.2_4_1)  ฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้น าผล
การประเมินหลักสูตรเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15/2559 วันที่ 22 
กรกฎาคม 2558 (SCI58_สกอ 5.2_4_2) เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงาน ผลการประเมินของทุกหลักสูตร 
พร้อมก าหนดแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
เป็นข้อมูลส าคัญในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรต่อไป 

 
5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดี

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ในปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์มีหลักสูตรที่ครบรอบและต้องด าเนินการปรับปรุงจ านวน 22 

หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรปริญญาตรี 14 หลักสูตรและระดับบัณฑิตศึกษา 8 หลักสูตร โดยฝ่ายวิชาการได้วาง
แผนการปรับปรุงหลักสูตรมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 จนได้ปรับแผนการด าเนินงานล่าสุด (SCI58_สกอ 
5.2_5_1) และรวมถึงได้ก าหนดแบบประเมินที่เก่ียวข้องกับการเก็บข้อมูลส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร 
(SCI58_สกอ 5.2_5_2) ซึ่งได้ด าเนินการสื่อสารไปยังคณาจารย์ผู้เกี่ยวข้องผ่านการประชุมคณะกรรมการฝ่าย
วิชาการ (SCI58_ สกอ 5.2_5_3) เพ่ือเตรียมตัวด าเนินการดังกล่าวเมื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา2558 (SCI58_ สกอ 5.2_5_4) แล้วเสร็จ  ซึ่งในระหว่างนี้ได้มีการด าเนินโครงการ
ปรับปรุงหลักสูตร.กิจกรรมที่ 1 แนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา 2558 วันที่ 27 
มกราคม 2559 ณ อาคาร 19  
คณะวิทยาศาสตร์  ห้อง 19-903 (SCI58_ สกอ 5.2_5_5) และกิจกรรมที่ 2 กระบวนการและการด าเนินการ

http://esurvey.swu.ac.th/phpframework/swu/qnr/report/rptqnr001.php?qnr_cd=QNR02005829&web_system_id=1
http://esurvey.swu.ac.th/phpframework/swu/qnr/report/rptqnr001.php?qnr_cd=QNR02005829&web_system_id=1
http://esurvey.swu.ac.th/phpframework/swu/qnr/report/rptqnr001.php?qnr_cd=QNR02005829&web_system_id=1
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จัดท า มคอ.2 ของหลักสูตร เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์  ห้อง 19-1815 
(SCI58_ สกอ 5.2_5_6)  นอกจากนั้นคณาจารย์ในฐานะตัวแทนของหลักสูตรได้เข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่ฝ่าย
วิชาการมหาวิทยาลัย จัดขึ้น อาทิเช่น โครงการยกระดับคุณภาพหลักสูตร กิจกรรม : Workshop การเขียน 
Competency หลักสูตร เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์กรุงเทพฯ (SCI58_ สกอ 
5.2_5_7),  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพ ระหว่างวันที่ 26-27 
พฤษภาคม 2559 ณ ห้องไพลิน ชั้น 11 โรงแรมวินเซอร์ สวีท กรุงเทพฯ (SCI58_ สกอ 5.2_5_8) เป็นต้น 

 
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
ทุกหลักสูตรจ านวนทั้งสิ้น 29 หลักสูตรของ คณะวิทยาศาสตร์มีผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรผ่าน

องค์ประกอบที ่1 การก ากับมาตรฐาน และมีผลการด าเนินงานเฉลี่ย เท่ากับ 3.09 (SCI58_สกอ 5.2_6_1) 
 

ภาควิชา หลักสูตร 
วันที่รับการ
ประเมิน 

ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
องค์ประกอบ
ที่ 1 การ
ก ากับ

มาตรฐาน 

คะแนนเฉลี่ย 

คณิตศาสตร์  วท.บ. คณิตศาสตร ์ 16 ก.ค. 2558 ผ่าน 2.60 ปานกลาง 
(8 หลักสูตร) วท.บ. สถิต ิ 16 ก.ค. 2558 ผ่าน 2.93 ปานกลาง 
 วท.บ. วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 
17 ก.ค. 2558 ผ่าน 3.68 ดี 

 กศ.บ. คณิตศาสตร์ 17 ก.ค. 2558 ผ่าน 2.81 ปานกลาง 
 กศ.ม. คณิตศาสตร์ 15 ก.ค. 2558 ผ่าน 3.06 ดี 
 วท.ม. เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
17 ก.ค. 2558 ผ่าน 3.11 ดี 

 กศ.ด. คณิตศาสตร์ 15 ก.ค. 2558 ผ่าน 2.78 ปานกลาง 
 ปร.ด. คณิตศาสตร ์ 17 ก.ค. 2558 ผ่าน 2.82 ปานกลาง 
คหกรรม
ศาสตร์  
(1 หลักสูตร) 

วท.บ. คหกรรม
ศาสตร ์

17 ก.ค. 2558 ผ่าน 3.48 ดี 

เคมี (5 
หลักสูตร) 

วท.บ. เคมี 15 ก.ค. 2558 ผ่าน 3.23 ดี 

 กศ.บ. เคมี 14 ก.ค. 2558 ผ่าน 3.07 ดี 
 วท.ม. เคมี 16 ก.ค. 2558 ผ่าน 3.46 ดี 
 กศ.ม. เคมี 14 ก.ค. 2558 ผ่าน 3.27 ดี 
 ปร.ด. เคมีประยุกต์ 17 ก.ค. 2558 ผ่าน 3.49 ดี 
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ภาควิชา หลักสูตร 
วันที่รับการ
ประเมิน 

ผลการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
องค์ประกอบ
ที่ 1 การ
ก ากับ

มาตรฐาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ชีววิทยา  วท.บ. ชีววิทยา 14 ก.ค. 2558 ผ่าน 3.65 ดี 
(7 หลักสูตร) วท.บ. จุลชีววิทยา 17 ก.ค. 2558 ผ่าน 3.23 ดี 
 กศ.บ. ชีววิทยา 13 ก.ค. 2558 ผ่าน 3.04 ดี 
 กศ.ม. ชีววิทยา 17 ก.ค. 2558 ผ่าน 3.23 ดี 
 วท.ม. ชีววิทยา     
 วท.ม. เทคโนโลยชีีวภาพ     
 ปร.ด. เทคโนโลยชีีวภาพ 16 ก.ค. 2558 ผ่าน 2.62 ปานกลาง 
ฟิสิกส์  วท.บ. ฟิสิกส ์ 15 ก.ค. 2558 ผ่าน 2.56 ปานกลาง 
(6 หลักสูตร) กศ.บ. ฟิสิกส์ 16 ก.ค. 2558 ผ่าน 2.65 ปานกลาง 
 วท.ม. ฟิสิกส์ 13 ก.ค. 2558 ผ่าน 3.09 ดี 
 กศ.ม. ฟิสิกส์ 17 ก.ค. 2558 ผ่าน 3.65 ดี 
 วท.ม. วัสดุศาสตร ์ 16 ก.ค. 2558 ผ่าน 2.83 ปานกลาง 
 ปร.ด. ฟิสิกส์ 14 ก.ค. 2558 ผ่าน 3.02 ดี 
วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

วท.บ. อัญมณีและ
เครื่องประดับ 

 9 ก.ค. 2558 ผ่าน 4.02 ดีมาก 

(2 หลักสูตร) กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 15 ก.ค. 2558 ผ่าน 2.60 ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย (29 หลักสูตร)   3.09 

 
 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ ผลการประเมินของคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ 6 ข้อ   

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
SCI58_ สกอ 5.2_1_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14/2559 

ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2559 วาระท่ี ..... 
SCI58_ สกอ 5.2_2_1 มาตรการควบคุมภายในการจัดท า  มคอ. 3-7 
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
http://academic.swu.ac.th/Portals/43/Documents/tqf%203-7.pdf 

SCI58_ สกอ 5.2_2_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 4 ครั้ง คือ ครั้งที ่ 
15/2558 ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2558 วาระที่ 4.3.9 และ 4.3.10 ครั้งที่ 
21/2558 ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 วาระที่ 1.2.1 ครั้งที่ 3/2559 ณ 
วันที่ 27 มกราคม  2559 วาระที่ 4.4.1 ครั้งที่ 4/2559 ณ วันที่ 24  
กุมภภาพันธ์ 2559 และครั้งที่ 15/2559 วันที่ 22 กรกฎาคม  2559 วาระที่.. 

SCI58_ สกอ 5.2_2_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ระดับปริญญาตรี  
คณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 1/2558 ณ วันที่ 2 ตุลาคม  2558 วาระท่ี 4.1 และ 
ครั้งที่ 1/2559  ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 วาระที่ 3 

รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา  
คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2558 ณ วันที่ 2 ตุลาคม  2558 วาระท่ี 4.1 และ 
1/2559 ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 วาระท่ี 3 
  

SCI58_ สกอ 5.2_2_4 ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
SCI58_ สกอ 5.2_2_5 ค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่

237,239,240,241,242,243,248,250,251,252,292,293 ,618 และ 
787/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2558 จ านวน 14 หลักสูตร 

SCI58_ สกอ 5.2_2_6 ค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 
1662,1663,1664,1665,1666,1667,1668,1669,16701671,1672 
1817,1818,1819/2558,641/2559 และ 1077/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2558 จ านวน 15 หลักสูตร 

SCI58_ สกอ 5.2_3_1 แผนปฏิบัติการประจ าปีคณะวิทยาศาสตร์ และสรุปงบประมาณรายจ่ายจาก
เงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

SCI58_ สกอ 5.2_3_2 http://science.swu.ac.th/th-th/ประกันคุณภาพการศึกษา.aspx 
SCI58_ สกอ 5.2_3_3 http://tqf.swu.ac.th/swu/tqf/ 
SCI58_ สกอ 5.2_3_4 สถิติการท า มคอ 3-6 ประจ าปีการศึกษา 2558 ของคณะวิทยาศาสตร์จากระบบ 

SWU TQF Online 
SCI58_ สกอ 5.2_4_1 ตารางแสดงก าหนดการรับประเมินหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2558 พร้อม

ผลการประเมิน 



รายงานการประเมินตนเอง คณะวทิยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558  139 

 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
SCI58_ สกอ 5.2_4_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 15/2559 

ณ วันที่ 22 กรกฎาคม  2559 วาระท่ี .... 
SCI58_ สกอ 5.2_5_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 11/2559 

ณ วันที่ 2 มิถุนายน  2559 วาระท่ี 4.2.3 
SCI58_ สกอ 5.2_5_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 22/2558 

ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2558 วาระท่ี 1.3.2 
SCI58_ สกอ 5.2_5_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ระดับปริญญาตรี คณะ

วิทยาศาสตร์ครั้งที่ 2/2558 ณ วันที่ 9 ธันวาคม  2558 วาระท่ี 4.1 และ 
1/2559 ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 วาระท่ี 4.2 
รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์ครั้งที่ 1/2558 ณ วันที่ 2 ตุลาคม  2558 วาระท่ี 1.1.2 และ 
1/2559 ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 วาระท่ี 4.2  

SCI58_ สกอ 5.2_5_4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 12/2559 
ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2559 วาระท่ี 3.2 

SCI58_ สกอ 5.2_5_5 รายงานสรุปโครงการปรับปรุงหลักสูตร กิจกรรมที่ 1 แนวทางการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา 2558 

SCI58_ สกอ 5.2_5_6 เอกสารโครงการปรับปรุงหลักสูตร กิจกรรมที่ 2 กระบวนการและการ
ด าเนินการจัดท า มคอ.2 ของหลักสูตร 

SCI58_ สกอ 5.2_5_7 รายชื่อคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการ ยกระดับคุณภาพ
หลักสูตร กิจกรรม : Workshop การเขียน Competency หลักสูตร 

SCI58_ สกอ 5.2_5_8 รายชื่อคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ที่ เข้าร่วม โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องการบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพ 

SCI58_ สกอ 5.2_6_1 รายงานผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรจ านวน 29 หลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2558 
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ตัวบ่งชี ้มศว  5.1 การบริหารจัดการแบบลีน (lean Management) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี    ………………………………………… 
ผู้รวบรวมข้อมูล   ………………………………………… 
 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   
  คณะมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยการประยุกต์ใช้ ระบบการบริหารจัดการแบบลีน 

(Lean Management System) ในการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาการบริหารการท างานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
(Efficiency) โดยลดความสูญเสียในทุกๆ ด้านสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักของแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี  
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2553 – 2567) 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศในการคัดเลือกกระบวนการท างาน (Work Process) ที่มีความสูญเสีย 

(Waste) เพ่ือท าการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการอย่างน้อย 1 กระบวนการ 
2. มีการวิเคราะห์กระบวนการท างานตามเกณฑ์ข้อ 1 ในรายละเอียด เพ่ือระบุสาเหตุของความสูญเสีย 
3. วางแผนการปรับปรุงกระบวนการท างานที่มีความสูญเสีย โดยก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ที่จะใช้ติดตามและประเมินความส าเร็จของการปรับปรุง 
4. มีการด าเนินการตามแผนการปรับปรุงกระบวนการท างานตามแผนที่ระบุในเกณฑ์ข้อ 3 
5. มีการติดตามผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ก าหนด และรายงานผลในคณะกรรมการประจ า

คณะหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณา 
6. มีการน าผลการพิจารณาหรือผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการท างานต่อไป เพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมาย หรือปรับให้เป็นกระบวนการท างานใหม่ที่ได้ประสิทธิภาพและท าการเผยแพร่  
สู่ผู้ที่เก่ียวข้อง 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 

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

1 หรือ 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 6 ข้อ 
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ผลการด าเนินงาน 
1. มีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศในการคัดเลือกกระบวนการท างาน (Work Process) ที่มีความ

สูญเสีย (Waste) เพื่อท าการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการอย่างน้อย 1 กระบวนการ 
คณะวิทยาศาสตร์เห็นความส าคัญของการน าระบบบริหารจัดการแบบลีนมาใช้ เพ่ือพัฒนางานให้มี

ประสิทธิภาพและลดความสูญเปล่าในขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น จึงได้จัดโครงการ GoingLean@SWUScience แก่
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และสร้างกิจกรรมประยุกต์การบริหารจัดการแบบลีนสู่การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ 
มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 จนถึงปัจจุบัน 

คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2559 วาระที่ 4.2.3 เมื่อวันที่ 27 
มกราคม 2559 (SCI58_มศว5.1_1.1) พิจารณาอนุมัติโครงการ GoingLean@SWUScience และประชุมครั้ง
ที่ 12/2559 (SCI58_มศว5.1_1.2)  พิจารณากระบวนการท างานเพ่ือต้องการลดความสูญเสียไว้ 3 ด้าน ดังนี้ 
คือ การประหยัดทรัพยากร การลดขั้นตอนหรือกระบวนการในการปฏิบัติงาน และการจัดการเรียนการสอน  
โดยได้น าข้อมูลเกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสาร/กิจกรรมต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในรูปแบบกระดาษหรือ
ที่เรียกว่าจดหมายข่าวคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีความสิ้นเปลืองทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย (SCI58_มศว5.1_1.3) จาก
ข้อมูลความสูญเสียทั้งทรัพยากรและเวลาของเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการประจ าคณะ จึงได้มอบหมายให้
คณะกรรมการสารสนเทศฯ และฝ่ายประชาสัมพันธ์น าระบบไอทีมาใช้ในการเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ แทน
แบบเดิม เพ่ือลดความสิ้นเปลืองทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการบริหารการจัดการแบบลีน  

นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง บูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อ
การเรียนรู้ยุค Education4.0 แก่ผู้บริหาร คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 
(SCI58_มศว5.1_1.4)  และผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาบุคลากรในเครือเทา-งาม เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 
(SCI58_มศว5.1_1.5) ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมนี้นับเป็นการเตรียมความพร้อมในการน าการบริหารการจัดการแบบ
ลีนมาใช้ในด้านการจัดการเรียนการสอนในส าหรับการน ามาใช้ในปีการศึกษา 2559 
 

2. มีการวิเคราะห์กระบวนการท างานตามเกณฑ์ข้อ 1 ในรายละเอียด เพื่อระบุสาเหตุของความ
สูญเสีย 

ตามที่คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสารสนเทศฯ และฝ่าย
ประชาสัมพันธ์น าระบบไอทีมาใช้ในกระบวนการการเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ แทนแบบเดิม เนื่องจาก
กระบวนการเผยแพร่แบบเดิมมีความสูญเสียในด้านเวลา ทรัพยากร (กระดาษและหมึกพิมพ์) รวมถึงค่าอากร
แสตมป์ในการจัดส่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของคณะได้วิเคราะห์ความสูญเสียของกระบวนการจัดท าจดหมายข่าว
เพ่ือน ามาปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน (SCI58_มศว5.1_1.3) 
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3. วางแผนการปรับปรุงกระบวนการท างานที่มีความสูญเสีย โดยก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ที่จะใช้ติดตามและประเมินความส าเร็จของการปรับปรุง 

คณะกรรมการสารสนเทศฯ และฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการประชุม (SCI57_มศว
5.1_3.1) พิจารณาการจัดท า Science News โดยได้จัดท าแผนการปรับปรุงกระบวนการการจัดท าจดหมาย
ข่าว  (SCI57_มศว5.1_3.2)  

 
4. มีการด าเนินการตามแผนการปรับปรุงกระบวนการท างานตามแผนที่ระบุในเกณฑ์ข้อ 3 
คณะกรรมการสารสนเทศฯ และฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินการตามแผน โดยได้

จัดอบรม การปรับแต่งเว็บไซต์องค์กรด้วย DotNetNuke ในวันที่ 21 มีนาคม 2559 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์
จากส านักคอมพิวเตอร์มาถ่ายทอดความรู้ (SCI58_มศว5.1_4.1) และได้น าความรู้ที่ได้รับมาจัดท าจดหมาย
ข่าวในลักษณะออนไลน์ (Science News) (SCI58_มศว5.1_4.2) โดยเริ่มเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 
2559 

 
5. มีการติดตามผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ก าหนด และรายงานผลในคณะกรรมการประจ า

คณะหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา 
หลังจากที่ได้ด าเนินการจัดท าจดหมายข่าว คณะกรรมการสารสนเทศฯ คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการ

ติดตามและสรุปผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแผนการด าเนินการจัดท าจดหมายข่าว (SCI57_มศว5.1_3.2) 
และได้เปรียบเทียบการด าเนินงานในรูปแบบเดิม (สิ่งพิมพ์) และรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ ดังปรากฎในข้อมูลการ
วิเคราะห์ความสูญเสียในการจัดท าจดหมายข่าวในรูปแบบสิ่งพิมพ์ (SCI58_มศว5.1_1.3) และได้รายงานผล
การด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดในแผนให้คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์พิจารณา  ครั้งที่ 
14/2559 (SCI58_มศว5.1_5.1)  

 
6. มีการน าผลการพิจารณาหรือผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการท างานต่อไป เพื่อให้บรรลุ

เป้ าหมาย หรือปรับให้ เป็ นกระบวนการท างานใหม่ที่ ได้ประสิทธิภาพและท าการ เผยแพร่ 
สู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

จากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14/2559 (SCI58_มศว5.1_5.1) ได้
พิจารณากผลการด าเนินงาน และมีมติขอให้ภาควิชาน าข่าว/กิจกรรมจากจดหมายข่าวออนไลน์ (Science 
News) ไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของภาควิชา เพ่ือช่วยในการประชาสัมพันธ์ ลดการสูญเสียทรัพยากร (กระดาษ
และหมึกพิมพ์) และการท างานซ้ าซ้อน และมอบให้คณะกรรมการสารสนเทศฯ ได้จัดท าแนวปฏิบัติการเข้าถึง
จดหมายข่าวคณะวิทยาศาสตร์ผ่านเว็บไซต์ระดับภาควิชา (SCI58_มศว5.1_6.1) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแล
เว็บไซต์ระดับภาควิชาน าข่าว/กิจกรรมไปเผยแพร่ได้อย่างอัตโนมัติ 
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ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ ผลการประเมินของคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ 6 ข้อ 5  

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
SCI58_มศว5.1_1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2559  

วันที่ 27 มกราคม 2559 วาระท่ี 4.2.3 
SCI58_มศว5.1_1.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12/2559  

วันที่ 10 มิถุนายน 2559 วาระท่ี 4.2.1 
SCI58_มศว5.1_1.3 ข้อมูลการวิเคราะห์ความสูญเสียในการจัดท าจดหมายข่าวในรูปแบบสิ่งพิมพ์ 
SCI58_มศว5.1_1.4 ภาพถ่ายกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง บูรณาการการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อการเรียนรู้

ยุค Education 4.0 
SCI58_มศว5.1_1.5 รายงานผลการด าเนินงานโครงการเครือเทา-งาม 
SCI57_มศว5.1_3.1 รายงานการประชุมฝ่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559  

วาระท่ี 1 
SCI57_มศว5.1_3.2 แผนการด าเนินการจัดท าจดหมายข่าวคณะวิทยาศาสตร์ (Science News)  ปีการศึกษา 

2558 
SCI58_มศว5.1_4.1 ภาพถ่ายการอบรม Dot Net Nuke 
SCI58_มศว5.1_4.2 เว็บไซต์จดหมายข่าว (Science News) 
SCI58_มศว5.1_5.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14/2559  

วันที่ 22  มิถุนายน 2559  วาระท่ี 4.4.1 
SCI58_มศว5.1_6.1 แนวปฏิบัติการเข้าถึงจดหมายข่าวคณะวิทยาศาสตร์ผ่านเว็บไซต์ระดับภาควิชา 
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ตัวบ่งชี ้มศว  5.2   การด าเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 
ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี    ………………………………………… 
ผู้รวบรวมข้อมูล   ………………………………………… 
 
 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   
  เ พ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกสาธารณะให้ เกิดกับบุคลากรในด้านการรักษาสภาพแวดล้อม  

โดยการช่วยกันประหยัดทรัพยากร ประหยัดพลังงานซึ่งคณะสามารถด าเนินการช่วยโลกและสังคมได้  
โดยการออกมาตรการในการประหยัดทรัพยากรหรือพลังงาน มีการแจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดทราบ 
และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เช่น การเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า ในคณะตามระยะเวลาที่
ก าหนด การลดปริมาณขยะ การลดปริมาณการใช้วัสดุ การจัดการของเสีย (3R: Reduce Reuse Recycle) 
เป็นต้น มีการประเมินผลการด าเนินงานโดยการตรวจประเมินจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบว่า  คณะได้ปฏิบัติตาม
นโยบายดังกล่าวหรือไม่ โดยจะต้องจัดท ารายงานให้ผู้บังคับบัญชาในคณะทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินการหรือมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
2. มีแผนการด าเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน โดยก าหนดตัวชี้วัด

ความส าเร็จและค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ 
3. มีระบบและกลไกที่ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผน 
4. มีการด าเนินการตามแผน และติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน พร้อมทั้งรายงาน

ต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
5. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะมาใช้ในการแก้ไขปรับปรุง

หรือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานปีต่อไป 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 5 ข้อ 
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ผลการด าเนินงาน 
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินการหรือมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความมุ่งมั่นในการรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ ประจ าปี พ.ศ. 2559 ปรับปรุงและจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่องภายใต้นโยบายการอนุรักษ์
พลังงาน มีประกาศให้ทราบทั่วกันที่หน้าเว็บไซต์ของส านักงานอธิการบดี (SCI58_มศว5.2_1.1)   คณะ
วิทยาศาสตร์ให้ความส าคัญด้านการประหยัดพลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อมและรับสนองนโยบายของ
มหาวิทยาลัยโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ 2559 (SCI58_มศว5.2_1.2) เพ่ือ
วางแผนและก าหนดมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานของคณะวิทยาศาสตร์ เป็นแกนน าในการ
รณรงค์ให้เกิดการประหยัดพลังงาน ด าเนินการโครงการและกิจกรรมเพ่ือให้มีการประหยัดพลังงาน วิเคราะห์
และประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์  นอกจากนี้คณะ
วิทยาศาสตร์มีระบบและกลไกที่จะวางแผน ก ากับดูแล และด าเนินการเพ่ือให้การประหยัดพลังงานและการ
ดูแลรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (SCI58_มศว5.2_1.3) 

 
2. มีแผนการด าเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน โดยก าหนดตัวชี้วัด

ความส าเร็จและค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ 
คณะกรรมการประหยัดพลังงานได้มีการประชุมร่วมกันเพ่ือทบทวนนโยบายและมาตรการประหยัด

พลังงานประจ าปีการศึกษา 2557 ส าหรับใช้ในการวางแผนและก าหนดมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัด
พลังงาน ปีการศึกษา 2558 มีแผนการเปลี่ยนหลอดไฟ LED เพ่ือประหยัดค่าไฟฟ้า  โดยก าหนดตัวชี้วัดด้าน
การประหยัดพลังงานได้แก่ค่ากระแสไฟฟ้าการใช้ลิฟต์ในช่วงเปิดภาคเรียน (สิงหาคม – พฤศจิกายน 2558 
และ มกราคม – เมษายน 2559) ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2557 (สิงหาคม – 
พฤศจิกายน 2557 และ มกราคม – เมษายน 2558) และเนื่องจากมีการจัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพ่ิมขึ้น 
จึงได้ก าหนดตัวชี้วัดค่ากระแสไฟฟ้าการใช้งานทั้งสามอาคารของคณะวิทยาศาสตร์ในช่วงเปิดภาคเรียน 
(สิงหาคม – พฤศจิกายน 2558 และ มกราคม – เมษายน 2559) เพ่ิมขึ้นไม่เกินร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี
การศึกษา 2557 (สิงหาคม – พฤศจิกายน 2557 และ มกราคม – เมษายน 2558) รายละเอียดตามรายงาน
การประชุมคณะกรรมการประหยัดพลังงานครั้งที่ 1/2559 วาระที่ 4.1 และ 4.2 (SCI58_มศว5.2_2.1) และ
แผนการด าเนินงานประหยัดพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (SCI57_มศว
5.2_2.2) นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการก าหนดมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมระดับคณะ ได้แก่การก าจัด
กลิ่นของถังบ าบัดน้ าเสีย โดยก าหนดตัวชี้วัดให้กลิ่นรบกวนจากถังบ าบัดน้ าเสียลดลงหรือหายไป  
 

3. มีระบบและกลไกที่ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผน 
คณะกรรมการประหยัดพลังงานเสนอรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณคณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง

การใช้พลังงานของคณะอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเสนอแผนฯ มาตรการ ตัวชี้วัด และข้อมูลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 4/2559 วาระที่ 4.2 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ 
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(SCI58_มศว5.2_3.1) จากนั้นคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์มีการประชุมพิจารณาก าหนดแนว
ทางการประหยัดพลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณพ้ืนที่ส่วนกลางของคณะฯ มีการประกาศแจ้งนโยบาย
ประหยัดพลังงาน ปี 2559 (SCI58_มศว5.2_3.2)  และมาตรการประหยัดพลังงาน ปี 2559 (SCI58_มศว
5.2_3.3) เพ่ือให้บุคลากร สโมสรนิสิต และนิสิตให้ทราบและถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ในการ
ประชุมกรรมการประจ าคณะทุกเดือน มีการแจ้งข้อมูลการใช้พลังงานในแต่ละเดือน โดยมีการเปรียบเทียบเป็น
สองมิติ คือเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างเดือนปัจจุบันกับเดือนก่อนหน้า และเปรียบเทียบในเดือนเดียวกันของปี
การศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ทุกเดือน 
ตัวอย่างเช่นในรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 14/2559 วาระที่ 4.1 
(SCI58_มศว5.2_3.4) ซึ่งหัวหน้าภาควิชารับทราบ น าไปแจ้งบุคลากร และรณรงค์ให้มีการด าเนินการตาม
แผนการประหยัดพลังงานและรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม ในส่วนของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ได้ด าเนินการรณรงค์
ด้านการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การแยกขยะ และปรับภูมิทัศน์บางบริเวณของคณะฯ  
(SCI58_มศว5.2_3.5)  

ในปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม (SCI58_มศว5.2_3.6) เพ่ือ
รณรงค์และปลูกฝังให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์คณะ
วิทยาศาสตร์ให้สวยงาม มีทัศนียภาพที่ดี ร่มรื่น น่าอยู่ เป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีให้บุคลากรและนิสิตใน
หน่วยงาน และจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ และน าไปจัดเก็บรวบรวมของ
เสียเพ่ือส่งท าลายอย่างถูกต้องและเป็นระบบ โดยจัดให้มี 2 กิจกรรม ได้แก่ 

กิจกรรมที่ 1 การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารคณะวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมที่ 2 การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ และการส่งท าลาย

อย่างเป็นระบบ 
นอกจากนี้ภาควิชาน าเรื่องประหยัดพลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อมน าเข้าที่ประชุมภาค หรือแจ้ง

บุคลากร และรณรงค์ในภาควิชา เพ่ือก าหนดแนวทางประหยัดพลังงานระดับภาควิชา รวมทั้งด าเนินการตาม
นโยบายและแนวทางท่ีได้ก าหนดในการประหยัดพลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. มีการด าเนินการตามแผน และติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผน พร้อมทั้ง
รายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

คณะกรรมการประหยัดพลังงานได้มีการรวบรวม ติดตาม และประเมินข้อมูลเพ่ือรายงานผลเกี่ยวกับ
การประหยัดพลังงานในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะทุกเดือน และจากการประเมินผลของแผนการ
ประหยัดพลังงานประจ าปีการศึกษา 2558 พบว่าบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด โดยค่ากระแสไฟฟ้าการใช้ลิฟต์
ในช่วงเปิดภาคเรียน (สิงหาคม – พฤศจิกายน 2558 และ มกราคม – เมษายน 2559) ลดลงร้อยละ 4.54 (ค่า
เป้าหมายอย่างนอ้ยร้อยละ 3) เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2557 (สิงหาคม – พฤศจิกายน 2557 และ มกราคม – 
เมษายน 2558) และค่ากระแสไฟฟ้าการใช้งานทั้งสามอาคารของคณะวิทยาศาสตร์ในช่วงเปิดภาคเรียน 
(สิงหาคม – พฤศจิกายน 2558 และ มกราคม – เมษายน 2559) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.44 (ค่าเป้าหมายไม่เกินร้อย
ละ 3) เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2557 (สิงหาคม – พฤศจิกายน 2557 และ มกราคม – เมษายน 2558) 
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รายละเอียดตามรายงานการประชุมคณะกรรมการประหยัดพลังงานครั้งที่ 4/2559 วาระที่ 4.1  
(SCI58_มศว5.2_4.1) 

 
5. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะมาใช้ ในการแก้ไข

ปรับปรุงหรือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานปีต่อไป 
คณะกรรมการประหยัดพลังงานประชุมร่วมกันเพ่ือประเมินกระบวนการ ผลที่ได้ และแผนในรอบปี 

เสนอที่ประชุมกรรมการคณะเพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทของ
คณะฯ ทางด้านมาตรการประหยัดพลังงานประจ าปีการศึกษาถัดไป รายละเอียดตามรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 14/2559 วาระท่ี 4.1 (SCI58_มศว5.2_5.1)  

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ ผลการประเมินของคณะกรรมการ บรรลุเป้าหมาย 

5 5   

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

SCI58_5.2_1.1_นโยบายมหาวิทยาลัย นโยบายการอนุรักษ์การพลังงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 
2559 

SCI58_5.2_1.2_ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ค าสั่งที่ 325/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการประหยัดพลังงาน คณะ
วิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2558 

SCI58_มศว5.2_1.3_ระบบและกลไก ระบบและกลไกในการประหยัดพลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะ
วิทยาศาสตร์ 

SCI58_5.2_2.1_รายงานการประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการประหยัดพลังงานครั้งที่ 1/2559 
วาระท่ี 4.1 และ 4.2 

SCI58_5.2_2.2_แผนการด าเนินงาน แผนการด าเนินงานประหยัดพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ 2559 

SCI58_5.2_3.1_รายงานการประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 
4/2559 วาระท่ี 4.1.2 และ 4.1.3 

SCI58_5.2_3.2_นโยบาย นโยบายการประหยัดพลังงานประจ าปีงบประมาณ 2559 
SCI58_5.2_3.3_มาตรการ มาตรการการประหยัดพลังงานประจ าปีงบประมาณ 2559 

SCI58_5.2_3.4_รายงานการประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 
14/2559 วาระท่ี 4.1 

SCI58_5.2_3.5_โครงการ โครงการนิสิตรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

SCI58_5.2_3.6_โครงการ โครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม 
SCI58_5.2_4.1_รายงานการประชุม
กรรมการประหยัดพลังงาน 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประหยัดพลังงานครั้งที่ 4/2559 
วันที่ 15 มิถุนายน 2559 

SCI58_5.2_5.1_รายงานการประชุม
กรรมการประจ าคณะ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 
15/2559 วันที่ 27 กรกฎาค 2559 

 
 

  



รายงานการประเมินตนเอง คณะวทิยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2558  149 

 

 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 โดยแยกเป็นผลการประเมินใน
ภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ  ดังตารางสรุปผลของแต่ละองค์ประกอบ 

 

ตารางสรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 4.42 ดี 5 ตัวบ่งชี้* 
องค์ประกอบที่ 2 5 ดีมาก 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 3 5 ดีมาก 1 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 4 5 ดีมาก 1 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 5 5 ดีมาก 4 ตัวบ่งชี้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ 

4.79 ดีมาก 15 ตัวบ่งชี้ 

* ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.1 อยู่ในระหว่างการด าเนินงาน 
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ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนที่ควรพัฒนา 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มีการก าหนดและน าสมรรถนะ SCI มาใช้ในการบ่ม
เพาะนิสิตด้วยการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริม
หลักสูตรนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน
ตามปกติ 

ควรมีการด าเนินการในประเด็นนี้อย่างต่อเนื่องใน
รูปแบบของโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายและ
ขยายผลไปยังนิสิตให้ทั่วถึง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ไม่มี ไม่มี 

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) นวัตกรรม (ถ้ามี) 
ไม่มี ไม่มี 

 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนางานวิจัยที่
มีความเข้มแข็ง มีผลงานวิชาการและทุนวิจัยของ
อาจารย์ประจ าจ านวนมาก 

ส่ ง เสริม ให้ เกิดการวิ จั ย ในลั กษณะกลุ่ ม วิ จั ย ( 
Research Unit) เพ่ือให้นักวิจัยรุ่นใหม่มีพ่ีเลี้ยง และ 
สามารถเรียนรู้และเริ่มงานวิจัยของตัวเองได้อย่าง
ราบรื่น 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ไม่มี ไม่มี 

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) นวัตกรรม (ถ้ามี) 
ไม่มี ไม่มี 

 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดโครงการบริการวิชาการที่
เกิดจากความร่วมมือของทุกภาควิชาและหน่วยงาน
ภายนอก โดยมีการบูรณาการร่วมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัยในสาขาวิชาที่หลากหลาย 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดโครงการบริการ
วิชาการที่ เกิดจากความร่วมมือในพ้ืนที่ เป้าของ
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
งานวิจัยทีน ามาบูรณาการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่
โดดเด่นในการพัฒนาชุมชน 

ควรส่งเสริมให้มีการวิจัยที่สอดคล้องกับความ
ต้องการและน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนได้
อย่างเป็นรูปธรรม 
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วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) นวัตกรรม (ถ้ามี) 
ไม่มี ไม่มี 

 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีการวางแผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
อย่างต่อเนื่อง 

ไม่มี 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ไม่มี ไม่มี 

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) นวัตกรรม (ถ้ามี) 
ไม่มี ไม่มี 

 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ า ค ณ ะ ทุ ก ท่ า น ใ ห้

ความส าคัญต่อการประชุมและติดตามผลการ
ด าเนินงานต่างๆ โดยสถิติการเข้าร่วมประชุมของ
คณะกรรมการประจ าคณะของคณะกรรมการ
ประจ าคณะแต่ละท่านสูงกว่าร้อยละ 90 และมี
การจัดการประชุมมากกว่าเดือนละ 1 ครั้ง หรือ 
มากกว่า 12 ครั้งต่อปี 

2. คณะมี ระบบการบริ หารงบประมาณลงสู่
หน่วยงานระดับภาควิชา ท า ให้ภาควิชามี
งบประมาณเป็นของตนเองเพ่ือน ามาใช้ในการ
บริหารการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. คณะมีโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรตาม
กรอบสมรรถนะนิสิต คณาจารย์และบุคลากร
อย่างต่อเนื่องอันน าไปสู่ประสิทธิภาพในการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ   

4. คณาจารย์และบุคลากรมีความตื่นตัวในการ
พัฒนาตนเอง และให้ความร่วมมือในการประชุม
เป็นอย่างด ี
 

1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ในการบริหารด้าน
ต่างๆ ให้แก่คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือให้
พันธกิจต่างๆ ของคณะบรรลุเป้าหมาย 

2. จัดระบบการให้ความรู้ ในเรื่ องระเบียบ แนว
ปฏิบัติด้านการเงิน งบประมาณ และพัสดุ ให้แก่
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือให้การบริหารงบประมาณ
และการจัดหาพัสดุมีความคล่องตัวมากขึ้น 

3. จัดระบบการให้ก าลั ง ใจแก่คณาจารย์และ
บุคลากร เพ่ือให้เป็นตัวอย่างที่ดีในการพัฒนา
ตนเองและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

4. จัดตั้งคณะท างานเพ่ือระดมความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการบริหารงาน
ให้มีประสิทธิภาพจากผู้มีส่วยเกี่ยวข้อง 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. การให้ความรู้ในเรื่อง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ในเรื่องการบริหารงานบุคคล การเงิน และพัสดุ 
เมื่อมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ 
2. การพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานให้เป็นผู้ที่
มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ 
3. การบริหารงบประมาณที่ค านึงถึงการเป็น
หน่วยงานในก ากับและการเปลี่ยนแปลงของการ
เลือกเข้าศึกษาของผู้เรียนในอนาคต 

1. จัดระบบการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตาม
สายงานให้มากขึ้น (functional competency) 
เพ่ิมมากข้ึน 
2. พัฒนางานและพัฒนาคนด้วยการส่งเสริมให้
มีการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องต่างๆ เพ่ิมมาก
ขึ้น 
3. จัดระบบการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ
ติดตามการน าแนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆ ไปใช้อย่างถูกต้อง  
4. ระดมความคิดเห็นและสร้างแนวปฏิบัติใน
การบริหารงบประมาณาอย่างเป็นระบบ 

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) นวัตกรรม (ถ้ามี) 
1. การจัดท าระบบข้อมูลเ พ่ือการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2. การจัดท าระบบข้อมูลข่าวสารองค์กร  

1. ระบบข้อมู ล เ พ่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 
2. eScience News 

 
 




