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ค าน า 

 
 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นรายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเป็นการสะท้อนคุณภาพตามเกณฑ์
ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาที่ตามส านักงานคระกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด เพ่ือสะท้อนสภาวะความ
เป็นจริง ปีการศึกษา 2559 เพ่ือน าเสนอต่อมหาวิทยาลัยและเป็นข้อมูลสารสนเทศสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้สนใจ โดยมีรายละเอียดผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ดังนี้  
 องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 องค์ประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 ผลการด าเนินงานในรายงานฉบับนี้เกิดจากการด าเนินงานด้านคุณภาพตั้งแต่ระดับบุคคล หลักสูตร 
สาขาวิชา และคณะ ซึ่งเป็นการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไป ทั้งนี้เกิดจากการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผู้บริหารระดับคณะ และ
บุคลากรสายสนับสนุนตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การด าเนินงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล           
จึงขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผลงานที่มีคุณภาพเหล่านี้และส่งผลสุดท้ายต่อคุณภาพบัณฑิตของ
คณะต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีบทบาท

หน้าที่ในการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็น
โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  เมื่อปี พ.ศ. 2475 ได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนมาโดยตลอด ในปี
การศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดสอนระดับปริญญาตรีทั้งหมด จ านวน 13 หลักสูตร ได้แก่
วิทยาการคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
เทคโนโลยีชีวภาพ คหกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ โภชนาการและการก าหนดอาหาร เคมี การจัดการภัย
พิบัติและบรรเทาสาธารณภัย ฟิสิกส์ประยุกต์ วิทยาศาสตรศึกษา (ป.โท) และวิทยาศาสตรศึกษา (ป.เอก)  ซึ่งรับ
การตรวจประเมิน 11 หลักสูตร ซึ่งมีอาจารย์ประจ ารวมทั้งหมด 97 คน ปฏิบัติงานจริง 89 คน  ลาศึกษาต่อ 8 คน 
มีบุคลากรสายสนับสนุนทั้งสิ้น 35 คน  
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  

องค์ประกอบ จ านวนตัวบ่งช้ี คะแนนประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1 6 4.02 ระดับคณุภาพด ี

องค์ประกอบที่ 2  3 5.00 ระดับคณุภาพดีมาก 

องค์ประกอบที่ 3  1 5.00 ระดับคณุภาพดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4  1 5.00 ระดับคณุภาพดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5  2 5.00 ระดับคณุภาพดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 13 4.55 ระดับคณุภาพดีมาก 
 
จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการด าเนินการด้านประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องและมีการปรับปรุงผล

การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีสนับสนุนการด าเนินการด้านการวิจัยทางด้านวิยาศาสตร์ให้แก่

อาจารย์และบุคลากร และมีการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยที่หลากหลาย 
3.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดโครงการบริการวิชาการให้ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงาน

ภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการบูรณาการงานวิจัยในการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม 
5. มีการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของคณะเป็นอย่างดีจากบุคลากรทุกฝ่ายและนักศึกษา 
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ส่วนที่ 1 ส่วนน า 
 

1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
     1.1 ชื่อหน่วยงาน 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

1.2 ที่ตั้ง 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี ณ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 48 อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
1.3 ประวัติความเป็นมา 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2475 โดยคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีฐานะเป็นหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ในวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์   และเมื่อปี 
พ.ศ. 2513 ได้จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ตั้ งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาและระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง  
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2520  หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ได้เปลี่ยนฐานะเป็นคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตามข้อบังคับของพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518  ได้รวมหมวดวิชาต่างๆที่มีอยู่เดิมเข้าไว้ด้วยกัน  ได้แก่ 
หมวดวิชาวิทยาศาสตร์  หมวดวิชาคณิตศาสตร์  หมวดวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา                  หมวดวิชาคหกร
รมศาสตร์  หมวดวิชาหัตถศึกษา และหมวดวิชาเกษตรศาสตร์  โครงสร้างการบริหาร มีหัวหน้าคณะเป็นหัวหน้า
หน่วยงาน ส่วนภายในคณะประกอบด้วยภาควิชาซึ่งบริหารโดยหัวหน้าภาควิชา ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 9 ภาควิชา
ได้แก่ ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์และ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาคหกรรมศาสตร์  ภาควิชาพลศึกษา  ภาควิชาสุขศึกษา  และภาควิชาอุตสาหกรรม
ศิลป์  คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดการศึกษาโดยผลิตบัณฑิตครูวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สู ง) และปริญญาตรี  
ครุศาสตรบัณฑิต  
 ในปี พ.ศ. 2523  ได้ยกเลิกการผลิตสาขาการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา  แต่ยังคงจัด
การศึกษาเฉพาะระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงและระดับปริญญาตรี 
 ต่อมาเมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  2535  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมพระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ ดังนั้นวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์  จึงใช้นามว่า  สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  และในปี พ.ศ. 
2538  พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏได้ปรับเปลี่ยนคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  และผู้บริหารคณะเปลี่ยนจากต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชาเป็นต าแหน่งคณบดี 
 ในปี พ.ศ. 2540  การบริหารงานเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบภาควิชามาเป็นการบริหารแบบโปรแกรม
วิชา 

ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พุทธศักราช 2547  โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2547 เป็นผลให้สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  
เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  และในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2548  ได้เปลี่ยนแปลงการบริหารจากโปรแกรมวิชามาเป็นการบริหารแบบสาขาวิชาและหลักสูตร   
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โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและสาขาวิชาเป็นผู้บริหารจัดการศึกษาภายในหลักสูตรและสาขาวิชา     
จวบจนถึงปัจจุบัน 
 

2. ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมาย นโยบาย และวัตถุประสงค์ 
2.1 ปรัชญา 

 วิทยาศาสตร์ก้าวล้ า   คุณธรรมเด่น  เน้นการพัฒนา  ด้วยภูมิปัญญาและเทคโนโลยี 
 

2.2 ปณิธาน 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม 
2. ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 
3. จัดโครงการ/หลักสูตรบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้กับท้องถิ่นและสังคม 
4. สนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษาจัดและเข้าร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้างให้เกิดการอนุรักษ์ 

ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
5. จัดระบบการบริหารและการจัดการ ที่ส่งเสริมต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 

 
2.3 วัตถุประสงค์ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม 
2. ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 
3. จัดโครงการ/หลักสูตรบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้กับท้องถิ่นและสังคม 
4. สนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษาจัดและเข้าร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้างให้เกิดการอนุรักษ์ 

ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
5. จัดระบบการบริหารและการจัดการ ที่ส่งเสริมต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
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3. โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
3.1 โครงสร้างองค์กร 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
3.2 โครงสร้างการบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

สาขาวิชา หลักสตูร 

งานบริหารทัว่ไป งานบริการ

การศึกษา 
งานพัฒนา

นักศึกษา 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

ส านักงานคณบด ี

คณบด ี คณะกรรมการประจ าส่วนราชการ 

รองคณบด ีรองคณบด ี รองคณบด ี

ผู้ช่วยคณบด ี

ประธานหลักสตูร 

คณะกรรมการบรหิาร 

หัวหน้าส านักงานคณบด ี

อาจารย ์

 เจ้าหน้าที ่   แม่บ้าน   คนขับรถ 

หัวหน้าสาขาวิชา 

คณะกรรมการบรหิาร 

อาจารย ์
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4. รายช่ือผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารคณะ  
4.1 รายชื่อผู้บริหาร 

               
 
 
 
 
 

4.2 คณะกรรมการบริหารคณะ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณบดี 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศศมล ผาสุข รองคณบดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี นิลแสง รองคณบดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล รองคณบดี 
นางวารุณี จันทพึ่ง หัวหน้าส านักงาน 
อาจารย์ ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ ผู้ช่วยคณบดี 
อาจารย์มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดี 
อาจารย์ไพรินทร์ มีศรี ผู้ช่วยคณบดี 
อาจารย์ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส ผู้ช่วยคณบดี 
อาจารย์วัชราภรณ์ วงศ์สกุลกาญจน์ ผู้ช่วยคณบดี 

 
5. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 

ล าดับที ่ ระดับปริญญา ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ 
ปีที่

ปรับปรุง
ล่าสุด 

วันที่สภา
มหาวิทยาลัย

อนุมัติ
หลักสูตร 

วันที่ สกอ.      
 ลงนามรับทราบ

หลักสูตร 

1 ระดับปริญญาตร ี คณิตศาสตร์
ประยุกต ์

วท.บ. 2558  
5 กุมภาพันธ์ 

2558 
 

8 เมษายน 2558 

2 ระดับปริญญาตร ี คหกรรมศาสตร ์ วท.บ. 2560 3 มีนาคม 
2559 

13 มิถุนายน 2559 

3 ระดับปริญญาตร ี วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

วท.บ. 2560 3 
พฤศจิกายน 

2559 
29 มีนาคม 2556 

4 ระดับปริญญาตร ี วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

วท.บ. 
2560 

1 กันยายน 
2559 

 

5 ระดับปริญญาตร ี อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

วท.บ. 
2557 

6 กุมภาพันธ์ 
2557 

8 เมษายน 2558 

6 ระดับปริญญาตร ี เคม ี วท.บ. 
2558 

5 กุมภาพันธ์ 
2558 

12 พฤษภาคม 
2558 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณบดี 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศศมล ผาสุข รองคณบดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี นิลแสง รองคณบดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.นิสา พักตร์วิไล รองคณบดี 
นางวารุณี จันทพึ่ง หัวหน้าส านักงาน 

http://acad.vru.ac.th/about_acad/A/169.docx
http://acad.vru.ac.th/about_acad/A/169.docx
http://acad.vru.ac.th/about_acad/A/tqf169.pdf
http://acad.vru.ac.th/about_acad/A/6.docx
http://acad.vru.ac.th/about_acad/A/tqf183.pdf
http://acad.vru.ac.th/about_acad/A/4.docx
http://acad.vru.ac.th/about_acad/A/4.docx
http://acad.vru.ac.th/about_acad/A/tqf4.pdf
http://acad.vru.ac.th/about_acad/A/tqf159.pdf
http://acad.vru.ac.th/about_acad/A/tqf170.pdf
http://acad.vru.ac.th/about_acad/A/tqf170.pdf
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7 ระดับปริญญาตร ี เทคโนโลยีชีวภาพ วท.บ. 
2560 

1 กันยายน 
2559 

27 มีนาคม 2560 

8 ระดับปริญญาตร ี เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วท.บ. 
2560 

3 
พฤศจิกายน 

2559 
 

9 ระดับปริญญาตร ี โภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร 

วท.บ. 
2557 

9 มกราคม 
2557 

17 เมษายน 2557 

10 ระดับปริญญาตร ี การจัดการภัยพิบตัิ 
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

วท.บ. 2564 
  

11 ระดับปริญญาตร ี ฟิสิกส์ประยุกต ์ วท.บ. 2560   
12 ระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรศึกษา วท.ม. 

2550 
6 กันยายน 

2555 
13 มิถุนายน 2556 

13 ระดับปริญญาเอก วิทยาศาสตรศึกษา ปร.ด. 
2557 

2 ตุลาคม 
2557 

30 มกราคม 2558 

6. จ านวนนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ        

หลักสูตร/สาขา 
ปี1 ปี2 ปี3 ปี4 

ตกค้าง 
รวม

ทั้งหมด 
 

(2559) (2558) (2557) (2556)  
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 17 15 - - - 32  
คหกรรมศาสตร์ 52 48 34 44 5 183  
เคมี 12 15 - - - 27  
เทคโนโลยีชีวภาพ 8 13 18 13 1 53  
เทคโนโลยีสารสนเทศ 44 64 54 54 33 239  
โภชนาการและการก าหนดอาหาร 18 19 21 - - 58  
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 27 24 25 31 8 115  
วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย - - - 16 1 17  
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6 15 14 18 8 61  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 32 48 37 - - 117  

รวม  216 261 203 176 48 902  
 
 
 
 
 
 
 
        

http://acad.vru.ac.th/about_acad/A/tqf207.pdf
http://acad.vru.ac.th/about_acad/A/tqf157.pdf
http://acad.vru.ac.th/about_acad/A/tqf114.pdf
http://acad.vru.ac.th/about_acad/A/tqf166.pdf
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ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 

หลักสูตร/สาขา 
ปี1 ปี2 ปี3 ปี4 

ตกค้าง 
รวม

ทั้งหมด 
 

(2559) (2558) (2557) (2556)  
คหกรรมศาสตร์ - - - 10 - 10  
เทคโนโลยีสารสนเทศ 13  8 9 19 49  
วิทยาการคอมพิวเตอร์ - - 7 15 4 26  
วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย - - - - 8 8  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย - 17 10 -  27  

รวม  13 17 25 34 31 120  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. จ านวนอาจารย์และบุคลากร 
ปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอาจารย์ทั้งหมดจ านวน   97  คน  หักไป 5 คน 

เนื่องจากปฏิบัติงาน 6 เดือนแต่ไม่ครบ 9 เดือน และปฏิบัติงานน้อยกว่า 6 เดือน  โดยปฏิบัติงานอยู่จริง 89 คน 
และลาศึกษาต่อ 8 คน  จ าแนกตามคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการดังตาราง 
 
ตาราง จ านวนบุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ 

ที ่ สถานภาพ 
จ านวนอาจารย์ 

(คน) 
1 รวมจ านวนอาจารย์ 97 
 หักไป 5 คน เนื่องจากปฏิบัติงาน 6 เดือนแต่ไมค่รบ 9 

เดือน และปฏิบัติงานน้อยกว่า 6 เดือน 
5 

2 ต าแหน่งทางวิชาการ - 
 อาจารย์ คุณวุฒิ ป.โท 56 
 อาจารย์ คุณวุฒิป.เอก 17 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คุณวุฒิ ป.เอก 10 

ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ       

หลักสูตร/สาขา 
ปี1 ปี2 ปี3 ปี4 

ตกค้าง 
รวม

ทั้งหมด (2559) (2558) (2557) (2556) 
วิทยาศาสตรศึกษา 3 - - - 1 4 

รวม  3 - - - 1 4 
ระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ  - - -   

หลักสูตร/สาขา 
ปี1 ปี2 ปี3 ปี4 

ตกค้าง 
รวม

ทั้งหมด (2559) (2558) (2557) (2556) 
วิทยาศาสตรศึกษา 8 - - - - 8 

รวม  8 - - - - 8 
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คุณวุฒิ ป.โท 12 
 รองศาสตราจารย์ คุณวุฒิ  ป.โท - 
 รองศาสตราจารย์ คุณวุฒิ ป.เอก 2 
 ศาสตราจารย์  - 
3 จ านวนลาศึกษาต่อ (ต่อ) 8 
4 รวมที่อยู่ปฏิบัติงาน (คน) 97 

 

8. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
8.1 งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 2560 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบ  
กศ.ปช. และ บ.กศ. 

งบอุดหนุน  

งบประมาณคณะ 15,193,900 
กศ.ปช.  929,400 
บ.กศ. 2,324,300 

200,000 18,647,600 

งบประมาณศูนย์วิทย ์ 2,252,000 กศ.ปช. 300,000 - 2,552,000 
รวมงบประมาณ 21,199,600 

1. งบด าเนินการ     

- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ 1,519,500 2,342,900 - 3,862,400 

- ค่าสาธารณูปโภค - 70,000 - - 

- ค่าสิ่งก่อสร้าง  538,300 - 538,300 

2.งบครุภัณฑ์ 13,000,000 302,300 - 13,302,500 

3. เงินอุดหนุน     

- บริการวิชาการ 458,200 - - 485,200 

-ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 40,000 - - 40,000 

-วิเทศ - 150,000 - 150,000 

- กรมส่งเสริมคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม 

30,000 - - 30,000 

-กองพัฒนานักศึกษา - 20,000 - 20,000 

รวม  

 
8.2 อาคารสถานที่ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

จังหวัดปทุมธานี ณ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 48 อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ 13180 

9. เอกลักษณ์ อัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน 
9.1 เอกลักษณ์ 
เป็นคณะที่น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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9.2 อัตลักษณ์ 
บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น 

 
10. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

1.ควรมีการก าหนดตัวชี้วัดแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือสะท้อน
ความส าเร็จที่แท้จริงของแผนเพ่ือให้ได้บัณฑิตที่
พึงประสงค์ของคณะและมหาวิทยาลัย 

คณะมีการก าหนดตัวชี้วัดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา เพ่ือสะท้อนความส าเร็จที่แท้จริงของแผน
เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะและมหาวิทยาลัย 

2.ควรมีการก าหนดตัวชี้วัดในแผนท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพเพ่ือ
สะท้อนความส าเร็จที่แท้จริงของแผนและเน้น
เฉพาะธรรมชาติที่แท้จริงของคณะและสามารถ
บูรณาการได้กับการผลิตบัณฑิตการบริการ
วิชาการและงานวิจัย 

คณะมีการก าหนดตัวชี้วัดในแผนท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

3.คณะควรมีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงที่
เป็นผลมาจากปัจจัยภายนอกและแสดงให้เห็น
การด าเนินการที่ท าให้ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

คณะมีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงที่เป็นผลมาจาก
ปัจจัยภายนอกและมีการด าเนินเพื่อลดความเสี่ยง 

4.คณะควรมีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ตลอดจนพัฒนารูปแบบแนวปฏิบัติ
ที่ดีอย่างต่อเนื่อง 

- 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 

ปีการศึกษา 2559 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :  
ผศ.ดร.สุธาสินี  นิลแสง  
อาจารย์มัฌชกานต์ เผ่าสวัสดิ์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
นางสาววันเพ็ญ   อินวอ 

โทรศัพท์ : 02-909-3029 โทรศัพท์ : 02-909-3029 
E-mail : s_nilsang@hotmail.com  E-mail : wanpen3011@hotmail.com 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :  
ผศ.ดร.สุธาสินี  นิลแสง 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
นางสาววันเพ็ญ   อินวอ 

ผลการด าเนินงาน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนทั้งหมด จ านวน 11 หลักสูตร และได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด โดยมีผลการประเมินรายหลักสูตรสรุปได้ ดังนี้  

ชื่อหลักสูตร 
ผลการประเมิน 

ตรวจประเมินวันที ่องค์ประกอบ 
ที่ 1 

ผลรวมของค่าคะแนนเฉลี่ย
องค์ประกอบท่ี 2 - 6 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

ผ่าน 3.13 31 ก.ค.60 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ผ่าน 3.56 31 ก.ค.60 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

ผ่าน 3.48 1 ส.ค.60 

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

ผ่าน 3.37 1 ส.ค.60 

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผ่าน 3.36 4 ส.ค.60 

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์ ผ่าน 3.40 31 ก.ค.60 
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาโภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร 

ผ่าน 3.12 1 ส.ค.60 

8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเคม ี ผ่าน 3.09 4 ส.ค.60 
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประยุกต ์

ผ่าน 3.17 2 ส.ค.60 

ระดับบัณฑิตศกึษา 
10. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ศึกษา  

ผ่าน 3.48 3 ส.ค.60 

11. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ศึกษา  

ผ่าน 3.19 3 ส.ค.60 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  36.35  

mailto:s_nilsang@hotmail.com
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จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 11 หลักสูตร  
คะแนนที่ได้ 3.30  

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2559 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ย 3.51 ค่าเฉลี่ย 36.35  3.30 คะแนน ไม่บรรล ุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1 (1) รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรทั้ง 11 หลักสูตร 
  

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :  
ผศ.ดร.สุธาสินี  นิลแสง 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
นางสาววันเพ็ญ  อินวอ 

โทรศัพท์ : 02-909-3029 โทรศัพท์ : 02-909-3029 
E-mail : s_nilsang@hotmail.com E-mail : wanpen3011@hotmail.com 

ผลการด าเนินงาน 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) จ านวน 97 คน      
มีคณาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 29 คน  เมื่อค านวณตามสูตร พบว่าค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับร้อยละ 29.90 คะแนนที่ได้เท่ากับ  3.69  คะแนน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 97 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 29 

แสดงวิธีการค านวณ  
1.ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 29 
x 100 =  ร้อยละ 29.897 

 97 
2.แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 29.897 
x 5 =  3.74 คะแนน 

 40 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2559 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 29.897 3.74 คะแนน ไม่บรรล ุ

 

mailto:s_nilsang@hotmail.com
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.2 (1) จ านวนอาจารย์ประจ าแยกตามคณะต่างๆประจ าปีการศึกษา 2559 
ตวับ่งชี้ที่ 1.3  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :  
ผศ.ดร.สุธาสินี  นิลแสง  

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
นางสาววันเพ็ญ   อินวอ 

โทรศัพท์ : 02-909-3029 โทรศัพท์ : 02-909-3029 
E-mail : s_nilsang@hotmail.com E-mail : wanpen3011@hotmail.com 

ผลการด าเนินงาน 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) จ านวน 97 คน      
มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการจ านวน 24 คน  เมื่อค านวณตามสูตรพบว่าค่าร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ ร้อยละ  24.74 คะแนนที่ได้เท่ากับ   2.06 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 97 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย ์ 74 

3. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 22 

4. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 2 

5. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ - 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 24 

แสดงวิธีการค านวณ  
1.ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 24 
x 100 =  ร้อยละ 24.74 

 98 
2.แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 24.74 
x 5 =  2.06 คะแนน 

 60 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2559 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ 52.15 ร้อยละ 24.74 2.06 คะแนน ไม่บรรล ุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.3 (1) จ านวนอาจารย์ประจ าแยกตามคณะต่างๆประจ าปีการศึกษา 2559 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :  
ผศ.ดร.สุธาสินี  นิลแสง 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
นางสาววันเพ็ญ   อินวอ 

โทรศัพท์ : 02-909-3029 โทรศัพท์ : 02-909-3029 
E-mail : s_nilsang@hotmail.com E-mail : wanpen3011@hotmail.com 

ผลการด าเนินงาน 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

1.จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 1,034 
2.จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 1,261.39 
3.จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวมทั้งทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)  98 
4.สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 12.87:1 
5.สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเตม็เวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 20:1 
6.ผลต่างระหว่างสดัส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทีเ่ป็นจริง - สัดส่วนจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

12.87-20 =-7.13 

7.ร้อยละคา่ความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน -35.65 

แสดงวิธีการค านวณ  
1.ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 

12.87-20 
x 100 =  ร้อยละ -35.65 

20 
 
2.น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนน ดังนี้ 
 2.1) ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0  คิดเป็น  5 คะแนน 
 2.2) ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20   คิดเป็น 0 คะแนน 
 2.3) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนน ดังนี้ 
 

5 - 
(ค่าร้อยละที่ค านวณได้จาก 2.3) 

 =  ........... คะแนน 
4 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2559 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ ≥10 ร้อยละ -36.65  5 คะแนน ไม่บรรล ุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.4(1) จ านวนอาจารย์ประจ าแยกตามคณะต่างๆประจ าปีการศึกษา 2559 
1.4(2) ตารางแสดงค่า FTES 
1.4(3) ตารางแสดงจ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดปีการศึกษา 2559 

mailto:s_nilsang@hotmail.com
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้: อาจารย์ ดร.นพร้ตน์  ไวโรจนะ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
นางสาวณัฐนิชา  กสิกรณ์ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : 
โทรศัพท์ : 098-27021888 โทรศัพท์ :089-5122503 
E-mail : noparatw@windowslive.com E-mail : nicha06@hotmail.com 
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559- 31 กรกฎาคม 2560) 

ผลการด าเนินงาน 

 ข้อ 1.จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
ผลการด าเนินงาน 
         คณะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ โดยใช้คู่มือ
อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจะมีบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาและตารางนัดพบนักศึกษาทุกวันพุธของสัปดาห์ 
และจากด าเนินการงานในปีที่ผ่านมาพบว่า อาจารย์ใหม่ขาดความเข้าใจในระบบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะจึงได้
จัดกิจกรรมสัมมนาอาจารย์ใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยง เพ่ือให้ค าแนะน า
ในด้านวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ ดังนี้ 
1.1 คณะและหลักสูตรร่วมกันคัดเลือกอาจารย์เพื่อเข้าท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียนทุกหมู่เรียนใน
คณะและออกเป็นค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียน 
1.2 คณะร่วมกับมหาวิทยาลัยจัดท าตารางพบอาจารย์ที่ปรึกษาและจัดท าคู่มือการด าเนินงานของอาจารย์ที่
ปรึกษา โดยในตารางจะระบุรายละเอียดในการให้ค าที่ปรึกษาในแต่ละครั้ง  และแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงส าหรับ
อาจารย์ที่ปรึกษาที่เป็นอาจารย์ใหม่ 
1.3 อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าให้ค าปรึกษาทั้งด้านทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาตามตารางที่ก าหนดและ
จัดท ารายงานต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
  3.1 ระเบียนสะสม (มรว.ทป.01) 
  3.2 รายงานการพบอาจารย์ที่ปรึกษา (มรว.ทป.02) 
  3.3 บันทึกการให้ค าปรึกษา (มรว.ทป.03) 
  3.4 รายงานการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าภาคการศึกษา (มรว.ทป.06) 
1.4 ประเมินผลการท างานของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยแบ่งออกเป็น 2 ทางคือ 
  4.1 การประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษา (มรว.ทป.07) 
  4.2 การประเมินตนเองของอาจารย์ที่ปรึกษา (มรว.ทป.08) 
1.5 คณะและหลักสูตรมีการน าผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษามาพิจารณาการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาในปี
การศึกษาถัดไป 
    ดังนั้นในปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาพบว่านักศึกษาได้
ปรึกษาผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
เอกสารหลักฐาน 
1.5.1 (1) ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
1.5.1 (2) ระเบียนสะสม (มรว.ทป.01) 
1.5.1 (3) รายงานการพบอาจารย์ที่ปรึกษา (มรว.ทป.02) 
1.5.1 (4) บันทึกการให้ค าปรึกษา (มรว.ทป.03) 



   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR )  ปีการศึกษา 2559 :  14  
 

1.5.1 (5) รายงานการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าภาคการศึกษา (มรว.ทป.06) 
1.5.1 (6) การประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษา (มรว.ทป.07) 
1.5.1 (7) การประเมินตนเองของอาจารย์ที่ปรึกษา  (มรว.ทป.08) 
1.5.1 (8) รายงานโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ Productive 
Learning “สัมมนาอาจารย์ใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 
1.5.1 (9) ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยง 
1.5.1 (10) รายงานการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
 ข้อ 2.มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รวบรวมข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา ทั้งกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรและแหล่งงานจากหน่วยงานภายนอก นอกจากนี้คณะยังให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์คณะ ดังนี้ 
- ข่าวบริการการศึกษา 
- ข่าวรับสมัครงาน 
- ข่าวงานวิจัย 
- ทุนการศึกษา 
- ข่าวกิจกรรมนักศึกษา 
- ข่าวการแข่งขัน/ประกวดออกแบบ 
- ข่าวสารการจัดอบรม 
โดยมีการให้ข้อมูลผ่านช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ 
- เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
- Facebook ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- Line กลุ่มองค์การนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 
และได้มีการมอบหมายงานผู้ดูแลข่าวสารคณะ (Admin) Facebook, Website และLine 
เอกสารหลักฐาน 
1.5.2(1) เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา http://dsd.vru.ac.th/ 
1.5.2(2) เว็บไซต์ส านักส่งเสริมการเรียนรู้ https://sites.google.com/a/vru.ac.th/ 
learn_office/home 
1.5.2(3) เว็บไซต์ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน http://acad.vru.ac.th/about_acad/index.php 
1.5.2(4) เว็บไซต์ ศูนย์ภาษา http://lcvru.com/ 
1.5.2(5) เว็บไซต์ http://sci.vru.ac.th 
1.5.2(6) ภาพถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
1.5.2(7) Facebook คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1.5.2(8) Line กลุ่มองค์การนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1.5.2(9) แฟ้มข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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 ข้อ 3.จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
คณะและหลักสูตร จัดท าโครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ ร้อยละ 25 ของวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559 เพ่ือให้ศึกษาเกิดแนวทางในการผลิตหรือสร้าง
นวัตกรรมในการประกอบอาชีพตามสายวิชาชีพของตน และมีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการ
ท างานเม่ือส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา คือโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประกอบด้วย 
        1. กิจกรรมจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เชิงผลิตภาพของแต่ละหลักสูตร 
        2. กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมก่อนสมัครงาน” โดยอาจารย์บัณฑิต 
พรรณศิริและคณะ มีเนื้อหาการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ โดยแบ่งเป็นดังนี้ 

- ค าถามท่ีมักพบในการสัมภาษณ์งาน 
- การแนะน าตัวเอง 
- การกล่าวถึงตัวเองโดยประวัติย่อ (Resume) 
- ประสบการณ์ในการท างาน 
- ตัวอย่างฟอร์มใบสมัครงาน 
- ตัวอย่างจดหมายสมัครงาน 
- การติดต่อเจ้าหน้าที่ 
- เมื่อบริษัทติดต่อกลับมา 
- เมื่อไม่สามารถไปตามที่นดัหมายได ้

3. กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์การท างานและการศึกษาต่อ โดย ตัวแทนศิษย์เก่าแต่ละ
หลักสูตร   
4. โครงการสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็น 2 
กลุ่ม ดังนี้ 
     4.1 นักศึกษาสหกิจศึกษา              
          ได้ปฏิบัติงานจริงในลักษณะพนักงานชั่วคราวเต็มเวลาของสถานประกอบการ โดยต้องลงมือ
ปฏิบัติงานจริงในสาขาที่ตนเรียนมา นักศึกษาเกิดการเรียนรู้การปฏิบัติงานจากประสบการณ์จริง ระยะเวลาใน
การออกฝึกจะนานกว่าฝึกประสบการณ์วิชาชีพใช้ระยะเวลาในการฝึกจ านวน 4 เดือนและนักศึกษาต้องมี
โครงงานที่ท าร่วมกับสถานประกอบการจ านวน 1 ชิ้นงานและเมื่อกลับมาจากการฝึกแล้วนักศึกษาต้องมา
น าเสนอผลงานของตังเองด้วยวาจาและแสดงผลงานต่อคระกรรมการด าเนินงานโครงการสหกิจศึกษา 
     4.2 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    
          เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ท าให้นักศึกษา เกิดการเรียนรู้การปฏิบัติงานจากประสบการณ์จริง  แต่
ระยะเวลาในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพจะใช้เวลาในการฝึกจ านวน 3 เดือน และเมื่อกลับมาจากการฝึก
แล้วนักศึกษาต้องน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชาเพ่ือท าการประเมินผลให้ผ่าน 
 
เอกสารหลักฐาน 
1.5.3(1) เล่มรายงานสรุปผลโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
1.5.3(2) โครงการสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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  ข้อ 4.ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจดับรกิารในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 
ผลการด าเนินงาน 
        1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการประเมินผลความพึงพอใจต่อการบริการให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา โดยมีคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาระดับคณะด าเนินการ
ส ารวจ พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ส าหรับค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 3.81 คือการให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวและการคบเพื่อน คณะสอบถามอาจารย์ที่ปรึกษาและวิเคราะห์รายงานการให้ค าปรึกษา
ของอาจารย์ที่ปรึกษา พบว่า ในรายงานอาจารย์ที่ปรึกษาไม่พบปัญหาด้านนี้  ดังนั้นคณะจึงวินิจฉัยได้ว่า
นักศึกษาไม่กล้าปรึกษาปัญหาทางด้านการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวและการคบเพ่ือน  
        2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการประเมินผลความพึงพอใจต่อการบริการข้อมูลข่าวสารแก่
นักศึกษา  โดยมีคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาระดับคณะด าเนินการส ารวจ พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
3.86 ส าหรับค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 3.80 คือการเข้าถึงข้อมูล  ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึง
เข้าไปสอบถามข้อมูลจากนักศึกษาบางส่วนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  พบว่าปัญหา
เกิดจากการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต (Wi-Fi) ไม่เพียงต่อจ านวนนักศึกษา 
        3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการประเมินผลความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา โดยมีคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาระดับคณะ
ด าเนินการส ารวจ พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ส าหรับค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 3.89 คือความ
เหมาะสมของรูปแบบกิจกรรม ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเข้าไปสอบถามข้อมูลจากนักศึกษา
บางส่วนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในรูปแบบการจัดกิจกรรม พบว่า ในการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
เน้นกิจกรรมการอยู่ร่วมกันและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียว และใช้เวลาท ากิจกรรมนานเกินไป 
ทางคณะจึงร่วมกับองค์การนักศึกษาปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมโดยให้กิจกรรมการใช้ชีวิตร่วมกันใช้เวลา
น้อยลง และเสริมกิจกรรมการปรับพ้ืนฐานความรู้ให้เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละหลักสูตรเพ่ิมข้ึน และกิจกรรม
ที่มีรูปแบบการจัดกิจกรรมไม่เหมาะสมคือกิจกรรมการแข่งขันกีฬา จากการสอบถามนักศึกษาพบว่าจ านวน
ชนิดกีฬาที่แข่งขัน มีจ านวนน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา  
เอกสารหลักฐาน 
1.5.4(1) แบบประเมิน  
1.5.4(2) เล่มรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
1.5.4 (3) รายงานการประชุม 
 ข้อ 5.น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
จากปีการศึกษา 2558 การประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ มีประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดคือ 
1. การให้ค าปรึกษาเก่ียวกับปัญหาทางการเงิน เช่น เรื่องทุนการศึกษา เป็นต้น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 
2. การเข้าถึงข้อมูล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 
3. กิจกรรมที่จัดขึ้นตรงกับความต้องการของนักศึกษาและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 
ความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 
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แนวทางแก้ไข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด าเนินการประสานงานกับมหาวิทยาลัยในการจัดสรร
ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในปีการศึกษาถัดไป โดยได้โค้วต้าเพ่ิมจากปีการศึกษา 2558 ดังนี้ 
       - ทุนวไลยอลงกรณ์ 1 จ านวน  12 ทุน 
       - ทุนวไลยอลงกรณ์ 2 จ านวน 40 ทุน 
       
        ซึ่งในการศึกษา 2559 ได้ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในด้านการให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับปัญหาทางการเงิน เช่น เรื่องทุนการศึกษา เป็นต้น ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ซึ่งมากกว่าผลประเมินในปี
การศึกษา 2558 
         และในปีการศึกษา 2559 การประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ มีประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ  
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการประเมินผลความพึงพอใจต่อการบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ
และแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา โดยมีคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาระดับคณะด าเนินการส ารวจ 
พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ส าหรับค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 3.81 คือการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
ปัญหาส่วนตัวและการคบเพ่ือน คณะสอบถามอาจารย์ที่ปรึกษาและวิเคราะห์รายงานการให้ ค าปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา พบว่า ในรายงานอาจารย์ที่ปรึกษาไม่พบปัญหาด้านนี้ดังนั้น คณะจึงวินิจฉัยได้ว่านักศึกษาไม่
กล้าปรึกษาปัญหาทางด้านการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวและการคบเพ่ือน ในเบื้องต้นคณะได้ก าชับ
อาจารย์ที่ปรึกษาให้ท าการเก็บข้อมูลทางด้านปัญหาส่วนตัวและการคบเพ่ือนเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาในปีถัดไป 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการประเมินผลความพึงพอใจต่อการบริการข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษา  
โดยมีคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาระดับคณะด าเนินการส ารวจ พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.86  
ส าหรับค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 3.80 คือการเข้าถึงข้อมูล ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเข้าไป
สอบถามข้อมูลจากนักศึกษาบางส่วนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดข้ึนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  พบว่าปัญหาเกิดจาก
การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต (Wi-Fi) ไม่เพียงต่อจ านวนนักศึกษา คณะจึงจัดหาอุปกรณ์ Router จ านวน 6 ตัว 
และตัวขยายสัญญาณ 3 ตัว เพื่อให้เพียงต่อจ านวนนักศึกษา 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการประเมินผลความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา โดยมีคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาระดับคณะ
ด าเนินการส ารวจ พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ส าหรับค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 3.89 คือความ
เหมาะสมของรูปแบบกิจกรรม ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเข้าไปสอบถามข้อมูลจากนักศึกษา
บางส่วนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในรูปแบบการจัดกิจกรรม พบว่า ในการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
เน้นกิจกรรมการอยู่ร่วมกันและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียว และใช้เวลาท ากิจกรรมนานเกินไป 
ทางคณะจึงร่วมกับองค์การนักศึกษาปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมโดยให้กิจกรรมการใช้ชีวิตร่วมกันใช้เวลา
น้อยลง และเสริมกิจกรรมการปรับพ้ืนฐานความรู้ให้เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละหลักสูตรเพ่ิมข้ึน และกิจกรรม
ที่มีรูปแบบการจัดกิจกรรมไม่เหมาะสมคือกิจกรรมการแข่งขันกีฬา จากการสอบถามนักศึกษาพบว่าจ านวน
ชนิดกีฬาที่แข่งขัน มีจ านวนน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา คณะและองค์การนักศึกษาจึงมีมติ
เพ่ิมชนิดการแข่งขันกีฬาให้มากขึ้น ในการจัดกิจกรรมในปีถดัไป 
เอกสารหลักฐาน 
1.5.5 (1) รายงานการประชุม 
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 ข้อ 6.ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
ผลการด าเนินงาน 
คณะมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่าผ่านเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
มีการจัดการอบรมพัฒนาความรู้ และทักษะการประกอบอาชีพแก่ศิษย์ เก่าและแลกเปลี่ยนปัญหา 
ประสบการณ์ในการท างาน ดังนี้ 
       6.1 โครงการพัฒนาทักษะการส ารวจและประมวลผลแบบส ารวจโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปให้แก่ศิษย์เก่า 
ประกอบด้วย 

- การอบรมการใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น  
- การอบรมการออกแบบเครื่องมือรวบรวมข้อมูลเพ่ือท าการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม SPSS และ

แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 
และศิษย์เก่าได้แลกเปลี่ยนปัญหา ประสบการณ์ในการท างานร่วมกัน 
       6.2 โครงการบริหารจัดการงานทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น “กิจกรรมหลักสูตร
สิ่งแวดล้อม คืนสู่เหย้า”เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้พบปะสังสรรค์ และแนะแนวทางการประกอบ
อาชีพ และการศึกษาต่อ ให้แก่ศิษย์ปัจจุบัน 
เอกสารหลักฐาน 
1.5.6 (1) เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://sci.vru.ac.th 
1.5.6 (2) เล่มรายงานสรุปผลโครงการพัฒนาทักษะการส ารวจและประมวลผลแบบส ารวจโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปให้แก่ศิษย์เก่า 
 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2559 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 6 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ผู้ก ากับดแูลตัวบ่งชี ้: ดร.นพร้ตน์  ไวโรจนะ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
นางสาวณัฐนิชา  กสิกรณ์ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : 
โทรศัพท์ : 098-27021888 โทรศัพท์ :089-5122503 
E-mail : noparatw@windowslive.com E-mail : nicha06@hotmail.com 
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559- 31 กรกฎาคม 2560) 

ผลการด าเนินงาน 

 ข้อ 1.จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 
          คณะร่วมกับองค์การนักศึกษา ได้ประชุมวิเคราะห์และจัดท าแผนงานการจัดกิจกรรมของนักศึกษา
ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการและตามความต้องการของนักศึกษา เมื่อวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง
ประชุมการเวกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
2. โครงการวิทย์ศิษย์มีครู 
3. โครงการแข่งขันกีฬาภายในคณะ (Sci-Tech) 
4. โครงการวิทย์รักษ์ประชาธิปไตย      
5. โครงการแข่งขันประดิษฐ์กระทงลอยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม     
6. โครงการสร้างเครือข่ายเขตปลอดโฟมและการจัดการขยะที่เหมาะสม 
7. โครงการเด็กวิทย์จิตอาสา 
8. โครงการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย “เจ้าฟ้าเกมส์”  
9. โครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สถาบัน  “การแข่งขันกีฬา
เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สถาบัน” 
10. โครงการอบรมประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
11. โครงการการอนุรักษ์พืชพรรณท้องถิ่นที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชุมชนในเขตพ้ืนที่ภาค
กลาง 
12. โครงการพัฒนาทักษะการส ารวจและประมวลผลแบบส ารวจโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปให้แก่ศิษย์เก่า 
13. โครงการฝึกสัมมนานักศึกษาสหกิจและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
14. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
 
เอกสารหลักฐาน 
1.6.1(1) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาปีการศึกษา 2559 
 ข้อ 2.ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย  
            1) คุณธรรม จริยธรรม  
            2) ความรู้  
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            3) ทักษะทางปัญญา  
            4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
            5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการด าเนินงาน 
คณะได้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ดังนี้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
       คณะได้จัดกิจกรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษา  
       - โครงการฝึกสัมมนานักศึกษาสหกิจและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
       - โครงการวิทย์ศิษย์มีครู 
       - โครงการวิทย์รักษ์ประชาธิปไตย   
2. ความรู ้
       คณะได้จัดกิจกรรมทางด้านการให้ความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ต่างๆ 
       - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
       - โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
3. ทักษะทางปัญญา 
      คณะมีการจัดกิจกรรมทักษะทางปัญญาให้กับนักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจและน าความรู้ที่ได้น าไป
แก้ไขปัญหาและงานอื่นๆด้วยตนเอง  
       - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
       - โครงการแข่งขันประดิษฐ์กระทงลอยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
       - โครงการอบรมประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
       - โครงการสร้างเครือข่ายเขตปลอดโฟมและการจัดการขยะท่ีเหมาะสม 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
        โครงการส่วนใหญ่เน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมเพ่ือฝึกให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
นอกเหนือจากนี้คณะได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
       - โครงการฝึกสัมมนานักศึกษาสหกิจและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
       - โครงการแข่งขันกีฬาภายในคณะ (Sci-Tech) 
       - โครงการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย “เจ้าฟ้าเกมส์”  
       - โครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สถาบัน “การแข่งขันกีฬา
เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สถาบัน” 
       - โครงการเด็กวิทย์จิตอาสา 
       - โครงการการอนุรักษ์พืชพรรณท้องถิ่นที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชุมชนในเขตพ้ืนที่ภาค
กลาง 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      คณะได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ข้อมูลเชิงสถิติ  
        - โครงการพัฒนาทักษะการส ารวจและประมวลผลแบบส ารวจโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปให้แก่ศิษย์เก่า           
        - โครงการฝึกสัมมนานักศึกษาสหกิจและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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เอกสารหลักฐาน 
1.6.2(1) เล่มรายงานสรุปผลโครงการ  
 ข้อ 3.จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
คณะได้มีการให้ความรู้กับนักศึกษาใหม่ด้านประกันคุณภาพรวมถึงความส าคัญของงานประกันคุณภาพกับ
การจัดการเรียนการสอน ดังนี้  
       1. โครงการอบรมประกันคุณภาพแก่นักศึกษา  
       2. โครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย “กิจกรรม
สร้างความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ” 
       3. โครงการแข่งขันกีฬาภายในคณะ (Sci-Tech) 
       4. โครงการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย “เจ้าฟ้าเกมส์”  
       5. โครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สถาบัน “การแข่งขันกีฬา
เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สถาบัน” 
เอกสารหลักฐาน 
1.6.3 (1) เล่มรายงานสรุปโครงการอบรมประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
1.6.3 (2) เล่มรายงานสรุปโครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 
มหาวิทยาลัย “กิจกรรมสร้างความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ” 
1.6.3 (3) เล่มรายงานสรุปผลโครงการ 
 ข้อ 4.ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
ผลการด าเนินงาน 
คณะได้จัดท าประเมินผลความส าเร็จในแต่ละโครงการและมีการจัดประชุมเพ่ือวิเคราะห์และประเมินผล
คุณภาพโครงการตามวัตถุประสงค์และน าผลมาใช้ปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเพ่ือด าเนินการในปีการศึกษา
ถัดไป  
เอกสารหลักฐาน 
1.6.4(1) รายงานการประชุม 
1.6.4(2) improvement plan   
1.6.4(3) เล่มรายงานสรุปผลโครงการ 
 ข้อ 5.ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
คณะมีการประชุมสรุปผลการด าเนินงานตามแผนและมีการวิเคราะห์ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 
เอกสารหลักฐาน 
1.6.5(1) รายงานการประชุม 
1.6.5(2) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน 
 ข้อ 6.น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
คณะมีการน ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานมาปรับปรุงเพ่ือใช้ในการพัฒนาแผนงานในปีถัดไป 
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เอกสารหลักฐาน 
1.6.6(1) รายงานการประชุม 
1.6.6(2) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาปีการศึกษา 2560 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2559 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 
 
 
 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้: รศ.ดร.ศศมล ผาสุข 
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 
ผศ.ณพัฐอร  บัวฉุน, นางสาวงามเนตร  ระพันธ ์
นางสาวเมลดา  วงค์จันตา 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สถาบันวิจัยและพัฒนา 

โทรศัพท์ : 081-6979053 โทรศัพท์ : 02-9093036, 331 
E-mail : phasuk_ss@yahoo.co.th E-mail : research@vru.ac.th 
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559- 31 กรกฎาคม 2560) 

ผลการด าเนินงาน  

  ข้อ 1.มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 
ผลการด าเนินงาน 

คณะ มีระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ซึ่งร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา
ได้ด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูล  เพื่อให้ทุกคณะ/หน่วยงานและหน่วยงานภายนอก สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ดังนี้  
1. ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย โดยคณะได้ร่วมกับสถาบนัวิจัยและพัฒนาจัดท าฐานข้อมูลนักวิจัย 
2. ระบบสืบคน้/แหล่งคน้คว้างานวิจัย โดยส านักวิทยบริการจะเป็นผู้ให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ให้แก่ นักวิจัย 
คณาจารย์และนักศึกษา  
3. ฐานข้อมูล ส าหรับเผยแพร่บทความวิจัยผา่นสารสนเทศทางเว็บไซด์ เพื่อเผยแพร่งานวิจัยแกส่าธารณชน เพื่อการ
น าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป  
ซึ่งผู้บริหารระดับคณะจะเข้าไปตรวจสอบข้อมูลไม่ว่าจะเปน็ข้อมูลด้านงบประมาณ การตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อน าเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารคระในการเร่งรัดหรือส่งเสริมให้บุคลาการไดด้ าเนนิการ ในหัวข้อดังกล่าว ซึ่งจะเห็นว่า
ในปีการศึกษา 2559 จากการใช้ข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวท าให้จ านวนผู้ท าผลงานวิจัย ชิน้งานวิจัยและจ านวน
งบประมาณทีไ่ด้รับเพิ่มข้ึนอย่างเห็นได้ชัด 
เอกสารหลักฐาน 
2.1.1(1) ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (http://sci.vru.ac.th/SC/) สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ((http://roms.vru.ac.th/)  
2.1.1(2) บริการฐานข้อมูลออนไลน์ ส านักวิทยบริการ (http://lib.vru.ac.th/?q=node/20) 

http://roms.vru.ac.th/
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2.1.1(3) เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://rd.vru.ac.th) 
2.1.1(4) วารสารวิจัยและพฒันาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ข้อ 2.สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้       
             - ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมื อหรือศูนย์ให้
ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์                                                                                                                                                    
             - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
             - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์                    
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ     
             - กิจรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ  การจัดแสดง
งานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ(visiting professor) 
ผลการด าเนินงาน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนนุพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นตอ่ไปนี้                                                                                                                                                    
1.คณะมีการสนับสนนุให้มีการจัดห้องปฏิบัติการด้านการวิจัยและมีการจัดอุปกรณ์/เครื่องมือการวิจัย ที่อาคารศูนย์
วิทยาศาสตร ์
2.คณะร่วมกับส านักวิทยบริการและสถาบันวิจัยและพัฒนาสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยสามารถค้นคว้าข้อมูล
งานวิจัยโดยใช้ที่ส านักวิทยบริการฯและห้องศึกษาค้นคว้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ และ web site คณะวิทยาศาสตร์และ 
web site สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 3. คณะเล็งเห็นความส าคัญของความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการจึงให้การสนับสนุนให้แต่ละอาคารมีเครื่องมือ
อุปกรณ์เบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุในการใช้อุปกรณ์หรือสารเคมี เช่น อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์มีการรักษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการระหว่างที่มีการเรียนการสอนและการวิจัย โดยมีตู้ดูดควันเมื่อต้องใช้สารเคมีที่มีไอกรด มี
อ่างล้างตา ที่อาบน้ า และอ่างล้างมือ เมื่อโดนสารเคมีระหว่างท าปฏิบัติการ และมีถังดับเพลิงทุกอาคาร 
4.คณะได้มีการส่งเสริมกิจกรรมที่สามารถพัฒนานักศึกษาโดยการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ซึ่งนักศึกษามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมทุกหลักสูตร โดยจัดในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2559 และได้ร่วมมือกับสถาบันเครือข่าย 8 สถาบัน 
จัดประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดในวันที่ 31 พฤษภาคม 
2560 โดยอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้เข้าร่วมและน าเสนองานวิจัยทั้งในรูปแบบโปสเตอร์และปากเปล่าและ
เข้าร่วมงาน โดยมีอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมทั้งหมด 73 คน แบ่งเป็นน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ 11 คน 
น าเสนอแบบปากเปล่า 2 คน ผู้เข้าร่วม 60 คน นักศึกษาเข้าร่วม 37 คน แบ่งเป็นน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ 12 
คน น าเสนอแบบปาเกล่า 9 คน ผู้เข้าร่วม 16 คน รวมทั้งหมด 110 คน 
5. คณะมีการสนับสนุนอาจารย์ในการท างานวิจัยโดยมีการจัดโครงการคลินิกวิจัยซึ่งเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้
ความรู้ เก่ียวกับการเขียนบทความทางวิทยาศาสตร์การแปลทางด้านวิทยาศาสตร์และให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์และ
นักวิจัย เพื่อสอบถามแนวทางในการพัฒนางานวิจัย 
เอกสารหลักฐาน 
2.1.2(1) ห้องปฏิบัติการอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการอาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ 
2.1.2(2) ส านักวิทยบริการฯ 
2.1.2(3) ภาพถ่ายอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อท าการทดลอง 
2.12.(4) สรุปกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2560 
  ข้อ 3.จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ผลการด าเนินงาน 
บุคลากรของคณะได้รับการจัดสรรงบประมาณภายในการจัดท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากทุนภายใน
มหาวิทยาลัย โดยมอบหมายผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน 
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จ านวน 1,913,100.- บาท ภายนอก จ านวน 5,933,470 บาท รวมทั้งหมด จ านวน  7,906,570.- บาท มีอาจารย์
ประจ าทั้งหมด (ไม่นับรวมผู้ศึกษาต่อ) จ านวน 90 คน 
 
เอกสารหลักฐาน 
2.1.3(1) ประกาศทุนสนับสนุนงานวิจัย 
 ข้อ 4.จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
ผลการด าเนินงาน 
คณะร่วมกับสถาบันวิจัยและพฒันา ในการสนับสนุนงบประมาณในการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในการประชุมวชิาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
เอกสารหลักฐาน 
2.1.4(1 )สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ข้อ 5.มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
ผลการด าเนินงาน 
       คณะร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนามอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นให้แก่อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี วันที่ 5-6 สิงหาคม 2559 
1. นักวิจัยดีเด่น ผศ.ดร.นฤมล ธนานนัต ์
2. นักวิจัยหนา้ใหม่ดีเด่น อาจารย์วัชราภรณ์  วงค์สกุลกาญน ์
3.รางวัลหลักสูตรที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ดีเด่น  
: หลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษา 
4.รางวัลระดับหลักสูตรในด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับดีมาก  
: หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
เอกสารหลักฐาน 
2.1.5(1) ภาพถ่ายการมอบโล่รางวัล และประกาศนียบัตร 
 ข้อ 6.มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงาน 
      คณะร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์
โดยใช้ระบบของมหาวิทยาลัย ที่มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จ.ปทุมธานีว่า
ด้วย หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรสิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา พ .ศ. 2554 และได้รับหนังสือรับรอง
การจดอนุสิทธิบัตรงานสร้างสรรค์เรื่อง เจลฟ้าทะลายโจรส าหรับท าความสะอาด โดย รศ .ดร.ศศมล ผาสุข และ
หนังสือรับรองการจดอนุสิทธิบัตร กระบวนการผลิตข้าวนึ่งหุงสุกเร็วและผลิตภัณฑ์ โดย ผศ.ดร.น้ าฝน   ศีตะจิตต์  
ผศ.ณพัฐอร บัวฉุน ได้อยู่ระหว่างการยื่นขออนุสิทธิบัตร จ านวน 15 เรื่อง ดังนี้ (1) ผลิตภัณฑ์โลชั่นบ ารุงผิวชะเอม
ไทยและพิลังกาสา (2) ผลิตภัณฑ์ครีมบ ารุงผิวจากเห็ดหอมที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (3) ผลิตภัณฑ์โลชั่นบ ารุงผิว
มะเขือเทศและหมาก (4) ผลิตภัณฑ์โลชั่นบ ารุงผิวมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (5) ผลิตภัณฑ์ครีม
บ ารุงผิวจากมะเขือเทศที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (6) ผลิตภัณฑ์โลชั่นบ ารุงผิวจากมันต่อเผือกที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 
(7) ผลิตภัณฑ์ครีมบ ารุงผิวชะเอมไทยและมะขามป้อมที่มีคุณสมบัติท าให้ผิวขาวต้านทานการเกิดริ้วรอยและลดริ้ ว
รอย (8) ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวจากสารสกัดพิลังกาสา (9) ผลิตภัณฑ์โลชั่นบ ารุงผิวจากกล้วยไม้สกุลม็อกคาร่าแดงที่มี
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ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (10) ผลิตภัณฑ์โลชั่นบ ารุงผิวจากเห็ดฟางที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (11) ผลิตภัณฑ์โลชั่นบ ารุง
ผิวจากแอปเปิ้ลเขียวที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (12) ผลิตภัณฑ์โลชั่นบ ารุงผิวมะเขือเทศและแอปเปิ้ลเขียว (13) 
ผลิตภัณฑ์ครีมบ ารุงผิวจากแอปเปิ้ลเขียวที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (14)  ผลิตภัณฑ์ครีมบ ารุงผิวมะเขือเทศและแอป
เปิ้ลเขียวที่มีคุณสมบัติท าให้ผิวขาวต้านทานการเกิดริ้วรอยและลดริ้วรอย (15) ผลิตภัณฑ์โลชั่นบ ารุงผิวมีฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระ  
เอกสารหลักฐาน 
2.1.6 (1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานีว่าด้วย หลักเกณฑ์และอัตราการ
จัดสรรสิทธิบัตรประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2554   
2.1.6 (2) หนังสือรับรองการจดอนุสิทธิบัตรเจลฟ้าทะลายโจรส าหรับท าความสะอาด ผศ.ดร.ศศมล ผาสุข 
2.1.6 (3) หนังสือรับรองการจดอนุสิทธิบัตร กระบวนการผลิตข้าวนึ่งหุงสุกเร็วและผลิตภัณฑ์ ผศ.ดร.น้ า ฝน ศีตะ
จิตต์ 
2.1.6(4) เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://rd.vru.ac.th) 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2559 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้:  ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท์ :  โทรศัพท์ : 02-9093036, 331 
E-mail :  E-mail : research@vru.ac.th 
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2559- 30 กันยายน 2560) 

ผลการด าเนินงาน 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน จ านวน 
7,585,416.- บาท ทุนภายใน จ านวน 1,913,100.- บาท ทุนภายนอก จ านวน 5,672,316.-บาท รวมทั้งหมด จ านวน 
7,585,416.- บาท มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ไม่นับรวมผู้ศึกษาต่อ) จ านวน 89 คน ซึ่งได้รับทุนภายใน  16 ทุน ทุน
ภายนอก  5 ทุน ซึ่งอาจารย์ที่ได้รับทุนทั้งสิ้น 34 ท่าน โดยรายละเอียดดังนี้ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

1. จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน  

- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,913,100 

- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

2. จ านวนเงนิสนบัสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน  

http://rd.vru.ac.th/
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- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5,672,316 

- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

3. จ านวนอาจารย์ประจ าทีป่ฏิบตัิงานจริง (ไมน่ับรวมผูล้าศึกษาต่อ)  

- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 89 

- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  

4.จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ  

- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 

- กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  

- กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

วิธีการค านวณ  
1.ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

7,585,416 = 85,229.39 บาท/คน 
89 

2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  
85,229.39 x 5 = 7.10 คะแนน 

60,000 

ดังนั้น จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ าทั้งหมดเท่ากับ 84,282.40  บาท/คน เท่ากับ 7  คะแนน  

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2559 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

สังคมฯ 22,550 บาท/คน 
วิทย์ฯ 54,150 บาท/คน 
วิทย์สุขภาพฯ 45,100 
บาท/คน  

85,229.39 บาท/คน 5  คะแนน บรรลุ 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.2.1 ประกาศทุนวิจัย 
  

ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จ านวนเงิน ผู้วิจัย ทุนภายใน ทุนภายนอก 
1.การพัฒนาผลติภณัฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรชงละลาย
เสรมิโปรไบโอติกและพรีไบโอติก  

500,000 
 

ผศ.ดร.สุธาสินี  นิลแสง  วช.  

2.การพัฒนาแอพลิเคชั่นพจนานุกรมคอมพิวเตอร์บน
แอนดรอยด ์

100,000 
 

อ.อมีนา ฉายสุวรรณ  
อ.ชุมพล จันทร์ฉลอง 

  

3.ผลของพรีไบโอติกที่มีต่อการเจรญิของแบคทีเรีย 
โพรไบโอติกในน้ าข้าวกล้องหอมนลิ   

120,000 อ.ดวงเดือน วัฏฏานรุักษ์   

4.ประสิทธิภาพของน้ ามันหอมระเหยจากพืชตระกลู
กะเพราในการควบคุมด้วงงวงข้าวและมอด
ข้าวเปลือกในห้องปฏิบัติการและโรงสีข้าว  

145,000 อ.ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค ์   

5.การออกแบบคาแรกเตอร์เพื่อส่งเสรมิค่านิยมหลัก
12 ประการ  

50,000 อ.ชุมพล จันทร์ฉลอง  
อ.อมีนา ฉายสุวรรณ 

  

6.การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมลู
สุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาด้วยเทคโนโลยีคต้ 

60,000 อ.ดาวรถา วีระพันธ ์   

7.การพัฒนาแอพลิเคช่ันส าหรับคดักรองพฤติกรรม
เสี่ยงของนักเรียนวัยรุ่น  

30,000 อ.สุรินทร์ อุ่นแสน 
อ.ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส  
อ.ณัฐรดี อนุพงค ์ 

  

8.การใช้ประโยชน์จากหินเพอร์ไลต์ที่ปรับสภาพด้วย
ความร้อนเป็นวสัดุปรับปรุงดินทรายจัด  

50,000 อ.รัตถชล อ่างมณ ี   

9.การศึกษาสารสกดัที่ออกฤทธ์ิทางชีวภาพจาก
มะตาด : พืชพื้นเมืองชุมชนมอญ  

250,000 ผศ.ดร.สติา ทิศาดลดลิก    

10.อิทธิพลการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม
ต่อพื้นที่สีเขียว อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

40,000 อ.ดร.ตรีณรรถ ศรสีุนนท์    

11.การประยุกต์ใช้แบบจ าลองคณติศาสตร์เพื่อศึกษา
ระบบระบายน้ าในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

50,000 อ.เดชพล จิตรวัฒน์กุลศิริ    

12.การปรับปรุงคณุภาพดินเสื่อมโทรมด้วยการใช้
วัสดุปรับปรุงดินร่วมกับน้ าเสียชุมชนเพื่อการเกษตร
และสิ่งแวดล้อม 

150,000 อ.ณัฐสิมา โทขันธ์  
อ.อัจฉราพร สมภาร  
อ.กนกกาญจน์ วรวุฒ ิ 

  

13.คุณภาพน้ าบาดาลที่ใช้อุปโภค บริโภค ในบรเิวณ
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ และพื้นท่ีรอบ
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร 

50,000 อ.นิธิพนธ์  น้อยเผ่า  
 

 

14.ประสิทธิผลในการลดฝุ่นละอองขนาดเล็กและ
คาร์บอนไดออกไซดด์้วยพืชในห้องส านักงาน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

50,000 อ.ดร.ขนิษฐา  ภมรพล 
และ อ.มณทิพย์  จันทร์
แก้ว 

  

15. การพัฒนาสูตรโลช่ันบ ารุงผิวลดเลือนริ้วรอยที่มี
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่มสี่วนผสมสารสกัดผลพิกุล
และบัวหลวง 

200,000 ผศ ณพัฐอร  บัวฉุน   
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16. การศึกษาความหลากหลายของพรรณพืช
สมุนไพรและภูมิปญัญาท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนต าบลบ่อเงิน อ าเภอลาดหลมุแก้ว 
จังหวัดปทุมธานี (งบฯ 227,000 บาท) 
อ.ดร.สุนทรี  จีนธรรม 40% = 90,800 – สาธาฯ 
อ.จีรภัทร์ อัฐฐิศิลป์เวท 30% = 68,100 – สาธาฯ 
อ.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี 30% = 68,100 – วิทย์ฯ 

68,100 อ.ดร.สุนทรี  จีนธรรม 
อ.จีรภัทร์ อัฐฐิศลิป์เวท 
อ.ปัณณร์ภสั ถกลภักดี 

 วช  

17.พัฒนาแบตเตอรี่จากระบบสารอินทรีย์ในรูปของๆ
ไหล (ทุนจากส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สวทช.)) **ประกาศแจ้งผลการพจิารณา
โครงการวิจัยภายไตโ้ครงการสนับสนุนการศึกษา 
วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (ประกาศ ณ 
วันท่ี 10 มีนาคม 2560) 

3,558,250 อ.ดร.ฐพงษ์  ธีระวัฒนานนท์   
(สวทช.) 

18. การชักน าให้เกิดการกลายพันธุ์ในกล้วยไข ่
(งบ ฯ 2,141,026 บาท)  
1.อ.ดร.ณัฐพงค์ จันจุฬา 25% = 535,256 - เกษตร 
2.อ.ดร.พิมพรรณ พิมลรัตน์ 20% = 428,205 - เกษตร 
3.อ.ดร.พิษณุ แก้วตะพาน  10% = 214,103 - เกษตร 
4.อ.ขจรศักดิ์ เอี่ยมนอก 10% = 214,103 - เกษตร 
5.ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 20% = 428,205 – วิทย์ฯ 
6.อ.ดร.วาสนา แผลลิตะ 15% = 321,154 – ม.ราชมงคล 

428,205 อ.ดร.ณัฐพงค์ จันจุฬา 
อ.ดร.พิมพรรณ พิมลรตัน ์
ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต ์
อ.ดร.พิษณุ แก้วตะพาน  
อ.ขจรศักดิ์ เอี่ยมนอก 
อ.ดร.วาสนา แผลลิตะ  
 

  
(สวก.) 

19. พัฒนาสร้างพลังร่วมในการพฒันาเป็นเมืองน่าอยู่
ตามหลักเศษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน (ทุนจาก
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ 
(สสส.)) (งบ ฯ 8,500,000 บาท) แบ่งสัดส่วน
งานวิจัยลงตามคณะต่างๆ  นักวิจยั 19 คน  
 

1,597,961 อ.จานนท์   ศรีเกตุ  
ผศ.ดร.มนัญญา  ค าวชิระ
พิทักษ์ 
อ.ดร.พรรณวิภา  แพงศรี 
อ.อัจจิมา  มั่นทน 
ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี 
ผศ.ดร.นิสา  พักตร์วิไล 
อ.ดร.ขนิษฐา  ภมรพล 
อ.ดร.ฐพงษ์  ธีระวัฒนานนท์  
อ.ดร.ตีรณรรถ  ศรีสุนนท์ 
อ.ดร.เทวารักษ์  ปานกลาง 
อ.ดร.ประภาพร  ชุลีลัง 
อ.ดร.ปรินทร  เต็มญารศิลป์ 
อ.ดร.พชรวรรณ  รัตนทรง
ธรรม 
อ.ดร.วีระวัฒน์   อุ่นเสน่หา 
อ.ณหทัย   โชติกลาง  
อ.เดชพล   จิตรวัฒน์กุลศิริ 
อ.นิธิพนธ์   น้อยเผ่า  
อ.มณทิพย์  จันทร์แก้ว 
อ.รัตถชล  อ่างมณี 

  
(สสส.) 

20.ความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนเกษตรกรใน
เขตชานเมืองฝั่งตะวันออก กรุงเทพมหานคร 

228,000 
(43,200) 

15% 

อ.ดร.ปัญญา หมั่นเก็บ  
อ.ดร.สมศักดิ์ คูหาสวรรค์
เวช 

  
(NRMS) 
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อ.ดร.ดวงกมล ปานรศทิพ 
ธรรมาธิวัฒน ์
อ.ดร.ดร.ประภาพร ชุลลีัง 

21. การจัดการห่วงโซ่อุปทานของครั่งในภาคเหนือ
ของประเทศไทย 

298,000 
(44,700) 

15% 

อ.ดร..ปัญญา หมั่นเก็บ  
อ.ดร.ธ ารงค์ เมฆโหรา 
อ.ดร.สณุีพร สุวรรณมณี
พงศ์ 
อ.ดร.ประภาพร ชุลีลัง 
อ.ดร.นิศากร ค าปุก 

  
(NRMS) 

รวม 7,585,416    

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้: รศ.ดร.ศศมล ผาสุข 
                           

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
ผศ.ณพัฐอร  บัวฉุน, นางสาวงามเนตร  ระพันธ ์
นางสาวเมลดา  วงค์จันตา 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สถาบันวิจัยและพัฒนา 
                                  ส านักส่งเสริมวิชาการและฯ 

โทรศัพท์ : 081-6979053 โทรศัพท์ : 331 , 422 
E-mail : phasuk_ss@yahoo.co.th E-mail : research@vru.ac.th, titigran@vru.ac.th 
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีปฏิทิน (1 มกราคม 2559- 31 ธันวาคม 2559) 

 

ผลการด าเนินงาน 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า จ านวน 90 เรื่อง ซึ่งมีอาจารย์ร่วม
น าเสนองานทั้งสิ้น 42 ท่าน  โดยมีรายละเอียดผลงานค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
 

ค่าน้ าหนัก จ านวนเร่ือง ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 
0.20 23 4.60 
0.40 21 8.40 
0.60 19 11.40 
0.80 17 13.60 
1.00 10 10 
รวม 90 48 

ผลถ่วงน้ าหนักเท่ากับ 48 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
 

ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ช่ือ-สกุลอาจารย์ ช่ือผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 

1 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 1.อาจารย์ณฐพงศ์  
เมธินธรังสรรค์ 

1. การใช้พันธุ์ข้าวต้านทานและ
สารฟอสฟีนในการควบคุมด้วง
งวงข้าวโพด สืบเนื่องการประชุม
สวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
ด้าน “การวิจัยเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 4 วันที่ 26 
สิงหาคม 2559 หน้าที่ 131-136 

 

  2.อาจารย์ดวงเดือน  
วัฏฏานุรักษ ์

2. การหาสูตรอาหารน้ ามะพร้าว
ที่เหมาะสมของการผลิตกรดแลก
ติก สืบเนื่องงานการประชมุสวน
สุนันทาวิชาการระดับชาตดิ้าน 
“การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน” ครั้งท่ี 4 วันท่ี 26 
สิงหาคม 2559 หน้าที่ 852-858 

 

  3.อาจารย์ณฐพงศ์  
เมธินธรังสรรค์และ
อาจารย์ดวงเดือน  
วัฏฏานุรักษ ์

3. เปรียบเทียบประสิทธิภาพการ
ห้ าของด้วงเต่า 3 ชนิด ในการ
ควบคุมเพลีย้ออ่นถั่วด้วยชีววิธี 
สืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑติศึกษา
แห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติ 
ครั้งท่ี 5 วันท่ี 8-9 ธันวาคม 
2559 หน้าที่ 10-19 ณ 
มหาวิทยาลยัวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดั
ปทุมธาน ี

 

  4.อาจารย์ ณัฐสิมา  
โทขันธ์ และคณะ 

4. ประสิทธิภาพของแหนแดง
และหญ้าแฝกลุ่มในการบ าบัดน้ า
เสียชุมชน สืบเนื่องการประชุม
วิชาการเกษตร ครั้งท่ี 17 "ภูมิ
ปัญญาเกษตรอีสานสืบสานแนว
พระราชด าริ" วันท่ี 25-26 
มกราคม 2559 หน้าท่ี 991-998 
ณ คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

  5.อาจารย์จิตติมา  
กอหรั่งกูลและคณะ 

5. การผลติสาโทจากข้าวไรซ์
เบอร์รี่และข้าวก่ า 
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน 
ครั้งท่ี 4 ASTC 2016 วันท่ี 31 
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พฤษภาคม 2559 หน้าที่ 276-
280 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์
ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
แจ้งวัฒนะ 

 

  6.อาจารย์ ใยแพร 
ชาตรีและคณะ 

6. คุณค่าทางโภชนาการ พลังงาน
และปรมิาณโซเดียมในขนมขบ
เคี้ยว 5 ประเภท การประชุม
วิชาการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งท่ี 
4 ASTC 2016 วันท่ี 31 
พฤษภาคม 2559 หน้าที่ 739-
743 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์
ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
แจ้งวัฒนะ  

 

  7.อาจารย์รัตถชล  
อ่างมณี และคณะ 

7. ผลของไบโอซาร์ต่อความชื้นที่
เป็นประโยชน์ของดินในต าบล
เพนียด อ าเภอโคกส าโรง จังหวัด
ลพบุรี การประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างสถาบัน ครั้งท่ี 4 ASTC 
2016 วันท่ี 31 พฤษภาคม 2559 
หน้าท่ี 687-691 ณ โรงแรมเซ็นท
ราศูนย์ราชการและคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 

 

  8.อ. วิศรุต  ขวัญคุ้ม 
ชิดณรงค์  เพ็งแตง 
และจิรารัตน์  เอี่ยม
สอาด 

8. การรู้จ าภาพลายไทยโดยการ
ประมวลผลภาพด้วยวิธี Scale 
Invariant Feature Transform 
(SIFT) สืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์
วิจัย” ครั้งท่ี 8 วันท่ี  7-8 
กรกฎาคม 2559 หน้าท่ี 454-
461 ณ อาคารปฏิบัติการ
เทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

 

  9.ชาญชัย  ประมูลฉ
โ ก แ ล ะ อ า จ า ร ย์
อัจจิมา  มั่นทน 

9. การศึกษาสถานภาพของระบบ
โทรคมนาคมทหาร ศูนย์การ
โทรคมนาคมทหารกรมการ
สื่อสารทหาร การประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 
และนานาชาติ ครั้งท่ี 5 วันท่ี 
218-229 ธันวาคม 2559 หน้าที่ 
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10-19 ณ มหาวิทยาลัยวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธาน ี

 

  10. อ.ดร.ประภาพร 
ชุลีลัง และคณะ 

10.การพัฒนารูปแบบการ
ถ่ายทอดภูมิปญัญาการใช้
สมุนไพรพื้นบ้านในการสร้างเสริม
สุขภาพของคนในชุมชน จังหวัด
สระแก้ว การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ประจ าปี 2559 
วิทยาลัยนวัตรกรรมการจัดการ 
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ วันที่ 24 
มิ.ย.2559 หน้า 473-484 

 

  11. อ.ดร.ประภาพร 
ชุลีลัง และคณะ 

11.ผลการเรียนรู้กฎหมาย
สิ่งแวดล้อมในการจัดการขยะมลู
ฝอยของยุวชนในชุมชนริมคลอง
ส าโรง จังหวัดสมุทรปราการ. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
ประจ าปี 2559 วิทยาลัยนวัตร
กรรมการจัดการ มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์ วันที่ 24 มิ.ย.2559 
หน้า 485-495 

 

  12. อ.ดร.ประภาพร 
ชุลีลัง และคณะ 

12.ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ไม้
ไผ่ท าผลติภณัฑ์ท้องถิ่นเพื่อ
สิ่งแวดล้อม จังหวัดปราจีนบรุี 
การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ประจ าปี 2559 วิทยาลัยนวัตร
กรรมการจัดการ มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์ วันที่ 24 มิ.ย.2559 
หน้า 509-521 

 

  13. อ.ดร.ประภาพร 
ชุลีลัง และคณะ 

13.การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนในพื้นที่ป่า
อนุรักษ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
ประจ าปี 2559 วิทยาลัยนวัตร
กรรมการจัดการ มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์ วันที่ 24 มิ.ย.2559 
หน้า 533-548 

 

  14. อ.ดร.ประภาพร 
ชุลีลัง และคณะ 

14.แบบแผนการจัดการถ่ายทอด
ความรู้การเพาะเห็ดอินทรีย์ของ
แกล่งเรียนรู้การเพาะเหด็ในภาค
ตะวันออก. การประชุมวิชาการ
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ระดับชาติ ประจ าปี 2559 
วิทยาลัยนวัตรกรรมการจัดการ 
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ วันที่ 24 
มิ.ย.2559 หน้า 554-563 

 

  15. อ.ดร.ประภาพร 
ชุลีลัง และคณะ 

15.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
จัดการดา้นสิ่งแวดล้อมตลาด
การค้าชายแดนไทย-กัมภูชา 
จังหวัดสระแก้ว. การประชุม
วิชาการระดับชาติ ประจ าปี 
2559 วิทยาลัยนวัตรกรรมการ
จัดการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 
วันท่ี 24 มิ.ย.2559 หน้า 564-
575 

 

  16. อ.ดร.ประภาพร 
ชุลีลัง และคณะ 

16.รูปแบบการเรียนรู้ในการ
ปรับเปลีย่นการท าสวนผลไม้จาก
สวนปลอดสารสู่อินทรีย์ จังหวัด
ปราจีนบุรี . การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ประจ าปี 2559 
วิทยาลัยนวัตรกรรมการจัดการ 
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ วันท่ี 24 
มิ.ย.2559 หน้า 589-599 

 

  17. อ.ดร.ประภาพร 
ชุลีลัง และคณะ 

17. ความรู้ ความตระหนัก การ
ปฏิบัติ และความต้องการสร้าง
เครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์น้ าในลุ่ม
น้ าคลองพระสะทึง จังหวัด
สระแก้ว . การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ประจ าปี 2559 
วิทยาลัยนวัตรกรรมการจัดการ 
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ วันท่ี 24 
มิ.ย.2559 หน้า 600-609  

 

  18. อ.ดร.ประภาพร 
ชุลีลัง และคณะ 

18. ความรู้ ความตระหนัก และ
พฤติกรรมในการจัดการขยะมลู
ฝอยของประชาชนในชุมชนวัด
กลาง เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร. การประชุม
วิชาการระดับชาติ ประจ าปี 
2559 วิทยาลัยนวัตรกรรมการ
จัดการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 
วันท่ี 24 มิ.ย.2559 หน้า 610-
620 

 
  19. รศ .ดร .ศศมล 

ผาสุข 
19. ผลการใช้กระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษาในกาปรับปรุง
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คุณภาพดินโดยใช้น้ าหมักชีวภาพ. 
การประชุมวิชาการระดับชาติราช
ภัฏเพชรบรุีวิจัย ชเพื่อแผ่นดิน
ใหม่ท่ียังยืน วันท่ี 9 ก.ค.2559  

 

  20. ผศ.ดร.ปัณณ์ร
ภัส ถกลภักดี 

20. การพัฒนาศูนย์ศึกษา
ธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) 
เฉลิมพระเกียรตมิหาราชินี 72 
พรรษา ในการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวด้านการอนุรักษ์ป่าชาย
เลนโดยใช้กระบวนการ
สิ่งแวดล้อมศึกษา ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ นวัตร
กรรมการจัดการการเปลี่ยนแปลง
สู่ความส าเรจ็ วันท่ี 24 มิ.ย.59 
หน้า 622-634 

 

  21. อ.ไพรินทร์ มีศรี 
และคณะ 

21. ระบบสารสนเทศจดัการ
เอกสารการเงิน กรณีศึกษา ห้ง
หุ้นส่วนก าจัด อาร์บีเอส เอ็นจิ
เนียริ่ง, การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑติศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 41 และ
นานาชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัย
ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ หน้า 183-191 
วันท่ี 8-9 ธันวาคม 2559 

 

  22.  ผศ .กมลมาศ 
วงษ์ใหญ่ และคณะ 

22. การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการข้อมูลร้านค้า 
ประเภทสินค้า เคมีภณัฑ์ 
กรณีศึกษา รา้นสมคิดการค้า, 
การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑติศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 41 และ
นานาชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัย
ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ ์หน้า 192-202 
วันท่ี 8-9 ธันวาคม 2559 

 

  23. อ . ด ว ง เ ดื อ น 
วัฏฏานุรักษ์ และ
คณะ 

23. การจัดการระบบนิเวศ
วิศวกรรมเพื่อการลดการระบาด
ของแมลงศัตรูข้าว. การประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎภเูก็ต ครั้งท่ี 6 2559 
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2 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.40 24.อ.ดร.วีระวัฒน์  
อุ่นเสน่หา 

24. Clean  Technology for a 
Sugar Cane Indrustry in 
Thailand./ ICENS-Summer 
2016 International 
Conference on Engineering 
and Natural,Kyoto Japan 
July 12-14 2016 

  25.อ.ดร.วีระวัฒน์  
อุ่นเสน่หา 

25. Carbon footprint of 
rubber plantation in the 
southern part of Thailand.  
ISERD International 
conference. Seoul, South 
Korea 13 January 2016  

  26. ผศ.ดร.สุธาสินี  
นิลแสง 

26. Chemical and 
Microbiological Properties in 
Indian Gooseberry 
(Phyllanthus Emblica Linn) 
Fermented Juice Producing 
by Household Process in 
Thailand /(ISFAS 2016) , 
IConference Proceeding , 
March 29-31 ,2016 Kyoto, 
Japan   

  27. รศ.ดร.ศศมล  
ผาสุข และ ผศ.ดร.
ปั ณ ณ์ ร ภั ส  ถ ก ล
ภักดี 

27. Chemical Compound 
and Antioxidant Activity of 
Pseuderanthemum 
palatiferum (Need) Radlk 
Dry Leaves Crude Extract  
งาน ISFAS 2016 March 29-31 
,2016 Kyoto, Japan   

  2 8.อ .วั ช ร า ภ ร ณ์   
วงศ์สกุลกาญจน์ 

28. Occupational Safety 
Behaviors of Farmers:A Case 
Study on Rice farms in 
Pratumtani  Province, 
Thailand  /Conference 
Proceeding  March 29-
31,2016 Kyoto ,Japan 

  29.อ.จุฑารัตน์  
โพธิ์หลวง 
 

29. The Queuing Analysis for 
Driver,s License Service 
System in Pathum Thani 
Provincial Land  Transport 
office./The 4th International 
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Syposium on Fundamental 
and applied science ,March 
29-31,2016 Kyoto Japan 

  30.อ.ฐิติมา  เกษา
หอม 

30. The Development of 
Computer Assisted 
Instruction in Proving 
Conditional Statements of 
Bachelor Students./ The 4th 
International Syposium on 
Fundamental and applied 
science ,March 29-31,2016 
Kyoto Japan 

  31.อ.ณหทัย  โชติ
กลาง 
 

 31. A study of borax 
contamination with foot 
safety test kits  on favourite  
foods  of  non-Thai labours 
: a case  study at  Rong  
Kluea Market 
(Navanakorn)./The Universal 
Academic Cluster 
International Spring 
Conference ,Osaka  Japan 
11-13 April  2016 

  32. อ.ใยแพร  ชาตรี 32. The relation of 
nutritional  status and 
educational achievement  
in first year public health 
students./ The Universal 
Academic Cluster 
International Spring 
Conference Osaka  Japan 
11-13 April  2016 

  33. อ.นันทิภา  แก้
วลี 
 

33. Soil-transmitted 
helminths  contamination in 
various fresh vegetables 
from the local market in 
Prathumthani  province, 
Thailand./ The Universal 
Academic Cluster 
International Spring 
Conference ,Osaka  Japan 
11-13 April  2016 
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  3 4.ผ ศ . ด ร . นิ ส า  
พักตร์วิไล 

34. Investigation of 
pyrethroide pesticide 
exposure in school children 
with behavioural concern in 
the highland area, Chiang  
Mai Province./2016 World 
Conference on Innovation 
,Engineering ,and 
Technology (IET2016) 24-26 
June 2016 

  35. อ.วิริยาภรณ์  
กล่องสังข์เจรญิ 
 

35. Physical characteristic 
and factors related to 
municipal solid waste 
management  behavior in 
community of Bang Ta Nai, 
Nonthaburi / 2016 World 
Conference on 
Innovation,Engineering,and 
Tecnology (IET 2016) 24-26 
June2016 

  36. ผศ.ณพัฐอร  
บัวฉุน   

36. Total Phenolic Content, 
Total Flavonoid and 
Antioxidant Activity of 
Indian Goosebrry Extacts. , 
International Conference on 
Engineering and Natural 
Science –Summer Session 
2016  /12-14 July  2016 

  37. อ.วัฒนา  
อัจฉริยะโพธา 
 

37. The Application of 
Cutinase from Fusarium 
solani on Polyester Fiber 
Modification ./2016 The 4th 
Seoul International 
Conference on Applied 
Scince and Engineering 
(Sicase  2016)  July 5-7 2016 

  38. อ.วัฒนา  
อัจฉริยะโพธา และ 
อ.เบญจางค์ 
อัจฉริยะโพธา 

38. Difference in Aroma 
Component in Aroma 
Component among White 
and Wax Gourd Fruits./ 2016 
The 4th Seoul International 
Conference on Applied 
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Scince and Engineering 
(Sicase  2016)  July 5-7 2016 

  39. อ.ดร.พรรณ
วิภา  แพงศรี 
 

39. Production of Rice 
Vinegar from Alcoholic 
Fermented Rice. Conference 
Program Kurume City Plaza, 
Fukuoka ,Japan August   5-7, 
2016 

  40. อ. ดร.ตรีณรรถ  
ศรีสุนนท์   

40. Using STELLA software 
for water quality 
modeling/(International 
Conference Proceeding) 22-
24 November 2016. 

  41.อ.นิธิพนธ์  น้อย
เผ่า   

41. Seasonal Variation of 
the Stable Isotope 
Fingerprints/ (International 
Conference Proceeding) 22-
24 November 2016. 

  42.อ.เดชพล  
จิตรวัฒน์กุลศริ ิ

42. The effect of infiltration 
adapted by decreasing  
percentage of 
imperviousness area in 
Sukumvit 
area,Bangkok,Thailand. / 
(International Conference 
Proceeding) 22-24 
November 2016. 

  43. อ.ดร.ขนิษฐา  
ภมรพล 
 

43. Effect of air conditioner 
on size  distribution of 
indoor fine  particulate  in 
the office../ (International 
Conference Proceeding) 22-
24 November 2016. 

  44. อ.วัชราภรณ์ 
วงศ์สกุลกาญจน ์

44. Factor affecting of 
respiratory disease in broom 
weaving workers: Apilot 
study, Conference on 
“Medicine and Health 
Sciences” Tokyo Japan 26-
27 December 2016 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   
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- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 45. อาจารย์รัตถชล 
อ่างมณี และผศ.ดร.
ปัณณ ์
รภัส ถกลภักดี 

45. การใช้ประโยชน์จากหินพัม
มิสและระบบฟิกเบท 
รีแอคเตอรเ์พื่อจ ากัดแอมโมเนยี 
ไนไตรท และไนไตรท์ในน้ าเสีย 
วารสาร ศรีวนาลัยวิจัยฉบับท่ี 
2 ปีท่ี 6 หน้า 20-30 พ.ศ.2559 

3 

  46. ผศ.ดร.ปณัณ ์
รภัส ถกลภักด ี

46. การพัฒนาชุดฝึกอบรมดา้น
การอนุรักษ์ป่าชายเลน 
ส าหรับยุวอาสารักษ์บางปู 
วารสารวาการมหาวิทยาลยั
ปทุมธานี ฉบับท่ี 2 ปีท่ี 8 
หน้า 125-133 พ.ศ.2559 

 

  47. ผศ.ดร.ปณัณ ์
รภัส ถกลภักด ี

47. ความรู้เจตคติและทักษะการ
สื่อสารความหมายในการอนุรักษ์
ป่าชายเลนของยุวอาสารักษ์บางปู
, วารสาสรวิชาการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครฉบับท่ี 2 ปีท่ี 7 
หน้า 165-173 พ.ศ.2559 

 

  48. ผศ.วิวัฒน์  ชิน
นาทศิริกุล 

48. ภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์                             
ปีการศึกษา 2558   
/ วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ 
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 3 กันยายน-
ธันวาคม 2559 

 

  49. อ.กนกวรรณ 
ปุณณะตระกูล 
และคณะ 

49.การพัฒนาผลติภณัฑ์น้ าพริก
แห้งจากเม็ดบัว : วารสารวจิัย
และพัฒนา วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีท่ี 11 
ฉบับท่ี 1 (มกราคม – เมษายน 
2559) 

 

  50. ผศ.ณพัฐอร บัว
ฉุน  
 นส.อรกัญญา  
รัชวัฒน ์

50. ผลการจดัการเรียนการสอน
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีและสังคม 
ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตรเ์พื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต และความสามารถ
ในการแก้ปัญหาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตร ีมหาวิทยาลัย
รัฐบาล ในจังหวัดปทุมธานี : 
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลง
กรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีท่ี 



   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR )  ปีการศึกษา 2559 :  40  
 

ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ช่ือ-สกุลอาจารย์ ช่ือผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

11 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม – 
สิงหาคม 2559) 

 

  51. ผศ.ณพัฐอร  
บัวฉุน  
   นส.สุพัตรา 
ถนอมวงษ ์

51. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริม
ทักษะ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
: วารสารวจิัยและพัฒนา วไลยอ
ลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี
ที่ 11 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม – 
สิงหาคม 2559) 

 

  52. อ.อมีนา ฉาย
สุวรรณ  
   อ.ชุมพล  จันทร์
ฉลอง 

52. การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 
เรื่องพี่น้องออมเงิน : วารสารวิจัย
และพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ปีท่ี 11 ฉบับ
ที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 
2559) 

 

  53. ผศ.ณัฎฐริา  
ศุขไพบูลย์  
   อ.ดาวรถา  
วีระพันธ ์

53. การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา
ภาษาไทยส าหรบันักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 : วารสารวิจัย
และพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ปีท่ี 11 ฉบับ
ที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 
2559) 

 

  54. ผศ.ดร. 
มนัญญา ค าวชิระ
พิทักษ์ และคณะ 
 

54. ผลของสารให้ความหวานฟ
รุกโตสไซรัป และซูคราโลสที่มีต่อ
คุณลักษณะบางประการ 
ของแยมผลไมผ้สม : วารสารวิจัย
และพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ปีท่ี 11 ฉบับ
ที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 
2559) 

 

  55. ผศ.ณพัฐอร  
บัวฉุน 

55. การวิเคราะหห์าปรมิาณ
โลหะหนักในลิปสติก ด้วยเทคนคิ
อินดักทีฟลี่ คับเปิ้ล พลาสมา-
ออฟติคอล อิมิสช่ัน สเปกโตรเมท
รี (ไอซีพ–ีโออีเอส) : วารสารวิจยั
และพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ปีท่ี 11 ฉบับ
ที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 
2559) 
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  56. ผศ.ณพัฐอร  
บัวฉุน และคณะ 

56. สภาพการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อ
คุณภาพชีวิต หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป : วารสารวิจัยและพัฒนา 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 2 

)พฤษภาคม –  สิงหาคม 2559(  

 

  57. อ.ชุมพล จันทร์
ฉลอง และ อ.อมีนา 
ฉายสุวรรณ 

57. การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง เทพ 
3 ฤดู กับการลดโลกร้อน : 
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลง
กรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีท่ี 
11 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม – 
สิงหาคม 2559) 

 

  58. อ.ดร.พรรณ
วิภา แพงศรี 

58. Isolation and screening 
of mannanase producing 
bacteria  
From  mannan waste : 
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลง
กรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีท่ี 
11 ฉบับท่ี 3 (กันยายน – 
ธันวาคม 2559) 

 

  59. ผศ.คชินทร์  
โกกนุทาภรณ ์

59. การใช้พีชคณิตในการพิสูจน์
วงรีเก้าจุด : วารสารวิจยัและ
พัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 3 
(กันยายน – ธันวาคม 2559) 

 

  60. อ.วัชราภรณ์ 
วงศ์สกุลกาญจน ์
 และคณะ 

60. พฤติกรรมการรับสมัผสั
สารเคมีก าจดัศัตรูพืชของ
เกษตรกรปลูกพริกขี้หนู  
กรณีศึกษา : ในเขตหมู่บ้านกลุม่
ชัยนาท ต าบลภูน้ าหยด อ าเภอ
วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ : 
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลง
กรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีท่ี 
11 ฉบับท่ี 3 (กันยายน – 
ธันวาคม 2559) 

 

  61. อ.กิตติศักดิ์  
สิงห์สูงเนิน   

61. The Design of a 
Prototype of Collaborative 
Learning for Creative 
Thinking of junior 
Programmer./วารสาร 
International Journal of 
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Applied Computer 
Technology and Information 
Systems Vol 6,No 1:April- 
September 2016 

 

  62. อ.อัจจิมา  มั่น
ทน 

62. การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อ
ก า ร เ รี ย น รู้  เ รื่ อ ง  ก า ร แ ต่ ง
เครื่องแบบทหาร./วารสารวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราขภัฏ
เลย ปีท่ี 11 ฉบับพิเศษ 2559 

 

  63. อ.วัชราภรณ ์ 
วงศ์สกุลกาญจน ์

63. การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดการกากของเสียจาก
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ใ น ค รั ว เ รื อ น 
กรณีศึกษา ต าบลชีน้ าร้าย อ าเภอ
อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี วารสาร
ความปลอดภัยและสุขภาพ ปีท่ี 9 
ฉบับท่ี 31 มกราคม 2559 

 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ ไม่อยู่ ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 64. ผศ.ดร.นฤมล  
ธนานันต์   

64. การใช้ล าดับนิวคลีโอไทด์ของ
ยีน rpoB และ trnH และ psbA  
เพื่อการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ทางพันธุกรรมของมะม่วงใน
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  /ว า ร ส า ร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 
24 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 
2559 

4 

  65.ผศ .ดร .นฤมล  
ธนานันต์   

65. การประเมินความสัมพันธ์
ทางพันธุกรรมและจ าแนกชนิด
ของกล้วยไมส้กุลแวนด้าหมู่เขม็
โดยใช้ล าดบันิวคลีโอไทด์ของยีน 
Matkและ rpoC1 วารสารThai 
Journal of Science and 
Technology  ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 2  
พฤษภาคม- สิงหาคม 2559 

 

  66.ผศ .ดร .นฤมล  
ธนานันต์   

66. การระบุชนิดของแบคทีเรีย
กรดแลกติกที่แยกได้จากน้ าพริก 
ด้วยล าดับนิวคลโีอไทด์ของยีน
165 rRNA, วารสารThai 
Journal of Science and 
Technology  ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1  
มกราคม- เมษายน 2559 

 

  67.ผศ .ดร .นฤมล  
ธนานันต์   

67. การประเมินความสัมพันธ์
ทางพันธุกรรมและจ าแนกชนิด
ของกล้วยไมส้กุลเอื้องเทียนดด้วย
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ล าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน Matk
และ rbcL ,วารสารThai 
Journal of Science and 
Technology  ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 2  
พฤษภาคม- สิงหาคม 2559 

 

  68.ผศ .ดร .นฤมล  
ธนานันต์   

68. การประเมินความสัมพันธ์
ทางพันธุกรรมและการระบุพันธ์ 
กล้วยไม้สกลุหวาย หมูไ่นโกร
เฮอร์ซเูธ และลูกผสมด้วยไอเอส
เอสอาร/์วารสารThai Journal 
of Science and Technology  
ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม-
สิงหาคม 2559 

 

  69. ผศ.ดร.นฤมล  
ธนานันต์   

69. การคัดกรองแบบทีเรียกรด
แลคติกจากน้ าพริก ,วารสารThai 
Journal of Science and 
Technology  ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1  
มกราคม- เมษายน 2559  

 

  70. ผศ.ดร .นฤมล  
ธนานันต์   

70. การศึกษาความสัมพันธ์ทาง
พันธุกรรมของกล้วยไม้สกลุหวาย
หมู่ไนโกรเฮอร์ซูเธและลูกผลม
ด้วยแฮตอาร์เอพีดี วารสารThai 
Journal of Science and 
Technology  ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 1  
มกราคม- เมษายน 2559 

 

  71.ผศ .ดร .นฤมล  
ธนานันต์   

71. การจ าแนกชนิดและการ
ประเมินความสัมพันธ์ทาง
พันธุกรรมของกล้วยไม้สกลุเอื้อง
เทียนด้วยเครื่องหมายแฮตอาร์เอ
พีดี /วารสารThai Journal of 
Science and Technology  ปี
ที่ 5 ฉบับท่ี 1  มกราคม- 
เมษายน 2559 

 

  72.ผศ .ดร .นฤมล  
ธนานันต์   

72. การตรวจสอบข้าวโพดและ
ถั่งเหลืองดัดแปลงพันธุกรรม ด้วย
ปฏิกริยาลูกโซ่พอรเิมอเรส 
วารสารThai Journal of 
Science and Technology  ปี
ที่ 5 ฉบับท่ี 3 กันยายน – 
ธันวาคม 2559 

 
  73.ผศ .ดร .นฤมล  

ธนานันต์   
73. ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม
ของชนดิกล้วยไม้ในสกลุเอื้อง
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เทียนด้วยไอเอสอาร/์วารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีท่ี 
24 ฉบับท่ี 2 เมษายน- มิถุนายน 
2559 

 

  7 4.อ . ด า ว ร ถ า  
วีระพันธ์   

74. พัฒนาชุดการเรียน เรื่องการ
โจมตีบนระบบเครือข่าย โดยใช้
รูปแบบการสอนกลุ่มสืบสวน 
สอบสวน/วารสารบัณฑิตศึกษา ปี
ที่ 10 ฉบับท่ี 1 มกราคม-เมษายน 
2559 

 

  75. อ . วั ช ร าภรณ์   
วงศ์สกุลกาญจน์   

75. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ระดับความเมื่อยล้าของพนักงาน
ร้านเสริมสวย ในเขตต าบลคลอง
หนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุ ม ธ านี  , ว า รสา รวิ ช ากา ร
สาธารณสุข ปีที่  25 ฉบับที่  3 
พฤษภาคม-มิถุนายน 2559 

 

  76. อ.ดร.ประภาพร 
ชุลีลัง 

76. determinants of the 
certified Thai community 
product standard of small 
and community enterprise 
groups in samut sakhon 
province, Thailand. Vol.12 
number7.2 December 2016. 
1785-1795 

 

  77. อ.ดร.ประภาพร 
ชุลีลัง 

77. Financial and benfit 
analysis of pak-wan pa 
(melientha sauvis pierre) 
farming in ban mo district, 
saraburi province, Thailand. 
Thailand. Vol.12 number7.2 
December 2016. 1845-1856 

 

  78. อ.ดร.ประภาพร 
ชุลีลัง 

78. Supply chain 
management of lac 
production in mae tha 
district, lampang province, 
thailand. Vol.12 number7.2 
December 2016. 2233-2243 

 

  79.อ.ดร.ประภาพร 
ชุลีลัง 

79. Socioeconomic factors 
influencing food security of 
farmer’s household in pak 
phli district, nakon nayok 
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province, thailand. Vol.12 
number7.2 December 2016. 
1857-1868 

 

  80. ผศ.ดร.ปัณณ์ร
ภัส ถกลภักดี 

80. การพัฒนาศูนย์สิ่งแวดล้อม
ศึกษาด้านภูมิปญัญาการอนุรักษ์
ผึ้งสายพันธ์ชันโรง ต าบลปัถวี 
อ าเภอมะขามชัน จังหวัดจันทบุรี 
. วารสารวจิัยทางการศึกษา คระ
ศึกษาศาสตร์ ม.ศรีนครินทร์วโิรฒ 
ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 1 เดือน ส.ค.59-
ม.ค.60  

 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

1.00 81.อ.ดร.วีระวัฒน์   
อุ่นเสน่หา  
 

81. Defining the Eco-
Eficiency of Rubber Glove 
Products Manufactured  
from  Concentrated  Latex  
in  Thailand /Environmental 
Progress & Sustainable 
Energy Volume 35,lssue 3 
May 2016 P. 802-808 

5 

  82. อ.ดร.นพรัตน์  
ไวโรจนะ 

82. Some Existence and 
Convergence Theorems for 
Solving a System of 
Hierarchical Optimization 
Problems / Computation 
mathematics  and  
Modeling Vol.27, No 2 April 
2016. Springer Science 
Business Media New York 

  83. อ. อัจจิมา มั่น
ทน 

83. The Influence Factors of 
Knowledge Usage in Online 
Informal Community of 
Practice, International 
Journal of Knowledge 
Engineering vol. 2, 4, 
December 2016  

  84. อ.ดร.ฐพงษ์ ธี
ระวัฒนานนท ์

84. Highly oxygenated 
chromones from mangrove-
derived endophytic fungus 
Rhytidhysteron rufulum, 
Phytochemistry 122 (2016) 
172-177 
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  85. อ.ดร.ฐพงษ์ ธี
ระวัฒนานนท ์

85. Ultrastrong, Transparent 
Polytruxillamides Derived 
from Microbial Photodimers, 
Macromolecules 2016. 49, 
3336-3342 

  86. อ.ดร. ฐพงษ์ ธี
ระวัฒนานนท ์

86. Chamigrane 
Sesquiterpenes from a 
Basidiomycetous 
Endophytic Fungus XG8D 
Associated with Thai 
Mangrove Xylocarpus 
granatum, marine drugs 
2016, 14,132 

  87. อ . ณั ฐ พ ง ศ์  
วัฒนศิริพงษ ์

87. Graphic Design using 
Cartesian Transformation 
Based STEM Education, Life 
Science Journal 2016, 13 (7) 
หน้า 66 - 71 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00   
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การ
ขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00   

- ผลงานวิ จัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่ าจ้างให้
ด าเนินการ 

1.00   

- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการ
จดทะเบียน 

1.00   

- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
 
 

1.00 8 8.  ผ ศ .ด ร .นิ ส า 
พักตร์วิไล 

88. ต ารา เรื่อง การจัดการ
สิ่งแวดล้อม อนุมัติ 9 มิ.ย. 59 
 

  89. ผศ. กมลมาศ 
วงษ์ใหญ่ 
 

89. ต ารา เรื่อง ระบบปฏิบัติการ  
อนุมัติ 28 ม.ค. 59 

  90. รศ. ดร.ศศมล 
ผาสุข 
 

90. ต ารา เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากสาร
ธรรมชาติ อนุมัติ 25 ก.พ. 59 

    
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับ
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับ
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

คุณภาพงานสร้างสรรค์ 

6 
- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  Online      

0.20   

7 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40   
8 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60   

9 
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0.80   
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10 
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00   

11 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ 

   

12 
จ านวนนักวิจัยประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ 

   

วิธีการค านวณ  
1.ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ตามสูตร 

48 
 x 100 =   53.93 % 

89 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
53.93 

x 5 = 8.98 คะแนน 
30 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2559 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

 
สังคมฯ 18.40 % 
วิทย์ฯ 27.60 % 
วิทย์สุขภาพฯ 27.60 % 
 

ร้อยละ 53.93 5 คะแนน บรรลุ 

 

 
 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
อาจารย์มีการเผยแพร่ผลงานวิจยัในการประชุม
วิชาการในระดับนานาชาติและในวารสารที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลระดบัชาติ (TCI กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 )  
 
 
 

อาจารย์ควรน าผลงานวจิัยไปตพีิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลระดบันานาชาติให้มากข้ึน 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
อาจารย์ควรขอทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกให้มาก
ขึ้น 
 

อาจารย์แต่ละหลักสูตรควรขอทุนวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอกให้มากขึ้น  โดยบู รณาการใ ห้เกิด เป็น
นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสร้างมูลค่าได้  

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
อาจารย์แต่ละหลักสูตรควรร่วมกันพัฒนาโจทย์วิจัย ที่ได้ผลงานวิจัยเป็นนวัตกรรมตามนโยบาย Thailand 4.0 
และผลงานวิจัยที่ได้ควรน าไปใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาท้องถิ่นหรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์   
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องค์ประกอบที ่3 การบริการวิชาการ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม  
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : รศ.ดร.ศศมล ผาสุข ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
อาจารย์ไพรินทร์ มีศรี , นางสาวเยาวนารถ งามนนท์ 
นางสาวอนัญญา พิมปรุ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และ
ฯ 

โทรศัพท์ : 081-6979053 โทรศัพท์ : 02-9093026 
E-mail : phasuk_ss@yahoo.co.th E-mail : learnoffice@vru.ac.th 
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559- 31 กรกฎาคม 2560) 

ผลการด าเนินงาน 

 ข้อ 1.จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ความส าคัญต่อสังคมและชุมชนเป็นอย่างมาก จึงถือว่าการบริการวิชาการแก่
สังคมเป็นภารกิจอย่างหนึ่งของคณะ โดยมีระบบและกลไกในการบริการวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม มีภารกิจหลักในการน า
ความรู้และประสบการณ์ในการเรียนการสอน และการวิจัยไปเผยแพร่ในรูปแบบของการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนโดยตรง 
ภายใต้การก ากับติดตามของคณะกรรมการฝ่ายงานบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์   
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคณะกรรมการฝ่ายงานบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ เป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอน 
          คณะกรรมการฝ่ายงานบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ เป็นกลไกในการผลักดันงานบริการวิชาการ โดยจัดประชุม
คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2559 วันที่  3 มิถุนายน 2559 เพ่ือจัดท าแผนการบริการ
วิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคม
และพันธกิจสัมพันธ์ ในปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559- 30 กันยายน 2560) จากมหาวิทยาลัยและส านักส่งเสริมการ
เรียนรู้และบริการวิชาการ ในการจัดท าแผนงานบริการวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ซึ่งคณะกรรมการฝ่าย
งานบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ได้ด าเนินการส ารวจปัญหาและความต้องการของชุมชนจากการบริการวิชาการ และ
ข้อเสนอแนะจากการจัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2559 มาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนบริการ
วิชาการ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยได้ก าหนดพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมายในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยที่ต้องการพัฒนา
พ้ืนที่และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ได้แก่ พ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี (ต าบลคลองห้า) ชุมชนโดยรอบของมหาวิทยาลัย เช่น 
โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน โรงเรียนวัดธรรมนาวา ชุมชนประตูน้ าพระอินทร์ และ พ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการฝ่าย
งานบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ : แผนงานบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2560  
 การจัดท าแผนปฏิบัติการ : แผนงานบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ทางคณะกรรมการฝ่ายงานบริการ
วิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ ได้ก าหนดความส าเร็จในระดับแผนงานบริการวิชาการ ดังนี้  

1. การด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  ของ
กิจกรรมตามแผน (กิจกรรมตามแผน จ านวน 15 กิจกรรม ต้องสามารถด าเนินการได้ไม่น้อยกว่า 14 กิจกรรม) 
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2. การเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือใช้ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ส าหรับปีงบประมาณ 2560 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด (งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จ านวนเงิน 445,200.00 บาท ต้อง
สามารถเบิกจ่ายเพ่ือใช้ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ไม่น้อยกว่า จ านวนเงิน 356,160.00 บาท)  

3. การประเมินความส าเร็จของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ท าการประเมินความส าเร็จ 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ความรู้ความเข้าใจ  ความพึงพอใจ และการน าไปใช้ประโยชน์  
 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 28 กันยายน 2559 
คณะกรรมการบริหารคณะ ได้มีการพิจารณาและอนุมัติแผนงานบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2560   โดยมี
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการให้ก าหนดชัดเจน เพ่ือให้การด าเนินโครงการ/
กิจกรรม มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับชุมชน อาจารย์ และนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง และน าส่งแผนปฏิบัติการ : แผนงาน
บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ให้ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการระดับ
มหาวิทยาลัย เพ่ือประชุมพิจารณาและอนุมัติงบประมาณต่อไป  
 
เอกสารหลักฐาน 
3.1.1(1)  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายงานบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3.1.1(2)  คู่มือการด าเนินงานบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ ประจ าปีการศึกษา 2559  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3.1.1(3)  รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2559 วันที่  3 มิถุนายน 2559 
3.1.1(4)  แผนปฏิบัติการ : แผนงานบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2560  (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)  
3.1.1(5)  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 28 กันยายน 
2559 
3.1.1(6)  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ข้อ 2.โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ เพื่อให้
เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะและหลักสูตรได้ด าเนินโครงการบริการวิชาการตามแผนปฏิบัติการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการด าเนินโครงการ จ านวน 15 โครงการ โดยคณะกรรมการบริการ
วิชาการมีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษารวมถึงการพัฒนา
ชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย เช่น การบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาของหลักสูตรซึ่งจะช่วยให้
นักศึกษาน าความรู้ที่ได้จากการเรียนในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง ท าให้นักศึกษาได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ ชุมชนได้รับการพัฒนา สามารถพ่ึงตนเองได้ สรุปผลการน าไปใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 3 ด้าน คือ 

1. ด้านประสบการณ์ที่อาจารย์/นักศึกษาได้รับจากการบริการวิชาการ 
2. ด้านความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ  
3. ชุมชน/สังคม มีอาชีพ/มีรายได้ 
จากการจัดกิจกรรมบริการวิชาการตามแผนงานบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 สามารถสรุปผลการ

น าไปใช้ประโยชน์จากการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
1. กิจกรรมการส่งเสริมและเพ่ิมมูลค่าสมุนไพรในท้องถิ่นสู่นวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ ด าเนินโครงการวันที่ 24 

มิถุนายน 2560 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลชีน้ าร้าย อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีอาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร
ศึกษา คือ รศ.ดร.ศศมล  ผาสุข นักศึกษาปริญญาเอกจ านวน 6 คน นักศึกษาปริญญาโทจ านวน 3 คน เข้าร่วมกิจกรรม
ถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมสู่ชุมชน โดยจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการดังนี้  
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- สบู่ก้อนแข็งจากสารสกัดข้าวหมากข้าวลืมผัว  
- โลชั่นจากสารสกัดกิ่งมะขวิดผสมเปลือกสีเสียด  
- การตกแต่งผลิตภัณฑ์จากผ้าดิบ ผักตบชวา ไม้ไผ่ ที่ย้อมจากสีธรรมชาติด้วยศิลปะเดคูพาจ  

 โดยนักศึกษาได้ถ่ายทอดความรู้และทักษะจากการเรียนให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ท าให้นักศึกษาเกิดทักษะและพัฒนา
ศักยภาพจากกิจกรรมการส่งเสริมและเพ่ิมมูลค่าสมุนไพรในท้องถิ่นสู่นวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ เป็นโครงการที่เน้นให้นักศึกษา
น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาเป็นนวัตกรรม productive learning โดยนวัตกรรมที่สร้างขึ้นเป็นการน า
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยมาพัฒนาต่อยอดสร้างเป็นนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ 
ท าให้ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน สามารถพ่ึงตนเองได้ และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป  

2. กิจกรรมห้องเรียนธรรมชาติ (ลดขยะให้เป็นศูนย์) รุ่นที่ 8 ด าเนินโครงการวันที่  30 พฤศจิกายน 2559 ณ 
โรงเรียนวัดพืชนิมิต จังหวัดปทุมธานี โดยมีอาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คือ อาจารย์มณทิพย์ จันทร์แก้ว และ
นักศึกษาของหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ปลุกจิตส านึก ความรับผิดชอบให้แก่เครือข่ายชุมชน ในการลดปริมาณขยะ และ
การจัดการขยะอย่างถูกวิธี ซึ่งท าให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการ  
เอกสารหลักฐาน 
3.1.2(1) แผนปฏิบัติการ : แผนงานบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2560   
3.1.2(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2559 วันที่  3 มิถุนายน 2559 
3.1.2(3) รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 
3.1.2(4) แผนการน าไปใช้ประโยชน์  
 ข้อ 3.โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ตามภารกิจและยุทธศาสตร์ภายใต้แผนงาน
การบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่าง ตามแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ 2560 โดยเป็น
โครงการ/กิจกรรมที่บริการแบบให้เปล่า จ านวน 15 กิจกรรม และเป็นกิจกรรมแบบหารายได้ 1 โครงการ คือ โครงการบริการ
ตรวจวิเคราะห์   ซ่ึงโครงการ/กิจกรรมที่บริการแบบให้เปล่า จ านวน 15 กิจกรรม มีดังนี้ 
 



   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR )  ปีการศึกษา 2559 :  51  
 

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
กิจกรรม 1. ศิลปะการพับกระดาษ (Origami) เพ่ือการเรียนรู้ทางเรขาคณิต        27,775.00  
กิจกรรม 2.  บริการวิชาการเทคโนโลยีชีวภาพสู่ท้องถิน่        23,537.25  
กิจกรรม 3. โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและเสริมทักษะชีวิตเพ่ือป้องกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ โรงเรียนพระอินทร์ราชา  (เปลี่ยนเป็นโรงเรียนทีปัง
กรวิทยาพัฒน์  เปลี่ยนเวลาเป็น พฤษภาคม 60) 

       28,617.00  

กิจกรรม 4. โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและเสริมทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันการ
ต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร โรงเรียนวัดธรรมนาวา อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

       24,960.00  

กิจกรรม 5. โครงการบริการวิชาการฝึกปฏิบัติด้วยจิตอาสาคหกรรมศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2559 

       23,928.00  

กิจกรรม 6. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ชุมชน        20,000.00  
กิจกรรม 7. โครงการ ห้องเรียนธรรมชาติรุ่นที่ 8  ลดขยะเป็นศูนย ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

       20,000.00  

กิจกรรม 8.การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปและเผยแพร่ข้อมูลผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

       24,000.00  

กิจกรรม 9.กิจกรรมพัฒนาความรู้แก่ชุมชนด้านโภชนาการเพ่ือการดูแลตัวเองและครอบครัว
ให้กินดีมีสุข  

       15,500.00  

กิจกรรม 10. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยน้อยประจ าโรงเรียน        28,000.00  
กิจกรรม 11.การท าสบู่เหลวจากสารสกัดข้าวหอมมะล ิ        29,328.00  
กิจกรรม 12. บริการวิชาการแก่ชุมชนด้านการช่วยฟ้ืนคนืชีพขั้นพ้ืนฐาน (CPR)        11,000.00  
กิจกรรม 13.การส่งเสริมและเพ่ิมมูลค่าสมนุไพรในท้องถิ่นสูน่วัตกรรมในเชิงพาณิชย์        28,900.00  
กิจกรรม 14.โครงการเสริมสร้างความรู้ดาราศาสตร์ส าหรับครูวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอน
ตอน 

       50,000.00  

กิจกรรม 15. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เร่ือง การดูแลสุภาพตนเองตามแนว
พระราชด าริและหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

       10,600.00  

รวมงบประมาณ 366,145.25  

เอกสารหลักฐาน 
3.1.3(1) แผนปฏิบัติการ : แผนงานบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2560   
3.1.3(2) รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 
 ข้อ 4.ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอกรรมการ
ประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการฝ่ายงานบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ ได้ประชุมเพ่ือวางแผนการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้
ของแผนและโครงการบริการวิชาการ ที่วัดความส าเร็จตามแผนปฏิบัติการ : แผนงานบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 
2560 เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 25 เมษายน 2560  เพ่ือ
รับทราบผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์  และให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการพัฒนา
หรือปรับปรุงการจัดแผนปฏิบัติการ : แผนงานบริการวิชาการ ที่ยังไม่ด าเนินการและเพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการ
วางแผนปฏิบัติการ : แผนงานบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ต่อไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้  



   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR )  ปีการศึกษา 2559 :  52  
 

1. การด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
กิจกรรมตามแผน โดยคณะและหลักสูตรได้ร่วมกันด าเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ตามแผนที่ก าหนด จ านวน 15 
กิจกรรม และสามารถด าเนินกิจกรรมได้ครบทั้ง 15 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุเป้าหมาย 

2. การเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือใช้ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2560 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
งบประมาณทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด ซึ่งจากการด าเนินโครงการและกิจกรรม ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 
กรกฎาคม 2560 คณะและหลักสูตรร่วมกันด าเนินกิจกรรมและมีการเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือใช้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
จ านวน 366,145.25 บาท จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 445,200.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.24  

3. การประเมินความส าเร็จของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ท าการประเมินความส าเร็จ 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ความรู้ความเข้าใจ  ความพึงพอใจ และการน าไปใช้ประโยชน์  โดยโครงการ/กิจกรรม ได้ท าการประเมิน 3 มิติ ทุกกิจกรรม   
เอกสารหลักฐาน 
3.1.4 (1) แผนปฏิบัติการ : แผนงานบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2560   
3.1.4 (2) รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 
 ข้อ 5.น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
ผลการด าเนินงาน 
 จากการประชุมคณะกรรมการฝ่ายงานบริการวิชาการแก่สังคมและพันธกิจสัมพันธ์ และจากการส ารวจพ้ืนที่เพ่ือ
ส ารวจความต้องการและศึกษาบริบทของชุมชนต าบลคลองห้า หมู่ 8 อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จากเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานภาครัฐ เช่น บุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ครูและอาจารย์ของโรงเรียนในพ้ืนที่ ผู้น าชุมชน และ
ประชาชนในพ้ืนที่ ร่วมกันให้ข้อมูลและปัญหาที่พบในชุมชน เพ่ือน ามาพิจารณาและปรับปรุงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมนและแก้ไขที่เกิดขึ้น จึงมีการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย
เข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ การสร้างสังคมอุดมปัญญาและพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้งบประมาณคง
คลัง ปี 2559 มีกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม ดังนี้  
 

โครงการ / งบประมาณ 
รวมเงิน 
(บาท) 

แผนการ
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม 1 เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยน้อยประจ าโรงเรียน     28,000.00  มี.ค.-60 อ.ชลลดา พละราช 
กิจกรรม 2 การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป       20,000.00  มิ.ย.-60 อ.ดาวรถา  วีระพันธ ์
กิจกรรม 3 กิจกรรมลดขยะเป็นศนูย์ (ZERO WASTE) ณ โรงเรียนชุมชน
วัดหัตถสารเกษตร 
กิจกรรมย่อย 1 บรรยายให้ความรู ้ประเภทขยะ  ชนิด  สี  สัญลักษณ์
ของถังขยะ          
กิจกรรมย่อย 2 เพลงเกี่ยวกับขยะ (3 เพลง)  
กิจกรรมย่อย 3 เกมส์ขยะพาเพลนิ (บันไดขยะ ว่ิงบอลแยกขยะ  โดมิโน
ขยะ และบิงโกขยะ) 

    20,000.00  มิ.ย.-60 อ.มณทิพย์   
จันทร์แก้ว 

กิจกรรม 4 ตรวจคัดกรองระดับน้ าตาลในเลือดและการส่งเสริม
โภชนาการเชิงรุกในชุมชน  

    34,140.00  พ.ค.-60 อ.ชาลีลักษม์    
ทองประเสริฐ 

กิจกรรม 5  โครงการเพิ่มมลูค่าพชืสมุนไพร และผลผลติทางการเกษตร
แก่ชุมชน คลองห้า หมู่.8  

    45,000.00  มิ.ย.-60 รศ.ดร.ศศมล   
ผาสุข 

รวมงบประมาณแผนงาน 147,140.00   

http://esar.uru.ac.th/2557/user/doc/886_gTwVyBFiXD.pdf
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 จากกิจกรรมตามแผนงานบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ ได้ด าเนินกิจกรรมสอดคล้ องกับความต้องการของ
ชุมชน และสามารถบูรณาการงานพันธกิจสัมพันธ์ กับการเรียนการสอน การวิจัยและศิลปวัฒนธรรมได้  เพ่ือสร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการแก้ไขปัญหาชุมชน ท้องถิ่นร่วมกัน  
 ในปีงบประมาณ 2560 จากส ารวจ วางแผน ด าเนินกิจกรรมและสรุปผลจากการจัดกิจกรรม นั้นได้น าข้อมูลต่างๆ มา
ใช้ในการวางแผนเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2561 โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหลักสูตร 
วางแผนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการ แผนงานบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน แก้ไขปัญหาและชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้  
 
เอกสารหลักฐาน 
3.1.5 (1) รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายงานบริการวิชาการ  
3.1.5 (2) สรุปรายงานผลโครงการส ารวจความต้องการและศึกษาบริบทของชุมชนต าบลคลองห้า หมู่ 8 อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี  
3.1.5 (3) แผนงานพันธกิจสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 (งบคงคลัง 2559)  
3.1.5 (4) แผนปฏิบัติการ แผนงานบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ 2561  
 
 ข้อ 6.คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีส่วนร่วมในการด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมและพันธกิจสัมพันธ์ กับ
มหาวิทยาลัยโดยมีส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ให้
สอดคล้องกับนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี 
เป็นคณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย พิจารณา
ระบบการให้บริการและให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้บริหารและอาจารย์จาก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ เพ่ือประชุมวางแผนการด าเนิน
โครงการบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ ซึ่งคณะกรรมการจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 5 ท่าน ดังนี้  

1. รศ.ดร.ศศมล  ผาสุข 
2. ผศ.ณพัฐอร   บัวฉุน 
3. อาจารย์ไพรินทร์   มีศรี 
4. อาจารย์เบญจางค์   อัจฉริยะโพธา  
5. อาจารย์ณหทัย โชติกลาง  

 คณะวิทยาศาสตร์และโนโลยี มีส่วนร่วมในด าเนินงานการบริการวิชาการแก่สังคม ในช่วงเดือนธันวาคม 2559 โดย
อาจารย์จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษา ดังนี้ 

1. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับชุมชนต าบลสวนพริกไทย วัตถุประสงค์
เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ ชุมชน
ต าบลสวนพริกไทย มีอาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินงาน ทั้งหมด 9 ท่าน 
ดังนี้ 

- ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส   ถกลภักด ี
- รศ.ดร.ศศมล  ผาสุข 
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- อาจารย์มณทิพย์  จันทร์แก้ว 
- ผศ.ดร.นิสา  พักตร์วิไล 
- อาจารย์ณหทัย  โชติกลาง 
- อาจารย์ณัฐกานต์  ทองพันธ์พาน 
- อาจารย์ ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา 
- อาจารย์ ดร.ประภาพร ชุลีลัง 
- อาจารย์ณัฐสิมา  โทขันธ์ 

2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ให้กับนักเรียน  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  วันที่ 13-15 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนการบินไทย, โรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนบ้านน้ าอ้อม และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์ จังหวัดสระแก้ว   วันที่ 22 ธันวาคม 
2559 ณ โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวันที่ 26 -27 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนวไลย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  มีอาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินงาน ทั้งหมด 4 ท่าน ดังนี้ 

- อาจารย์วิริยาภรณ์  กล่อมสังข์เจริญ 
- อาจารย์กานต์ธิดา  ตันประเสริฐ 
- อาจารย์ณัฐสิมา  โทขันธ์ 
- นางสาวเยาวนารถ  งามนนท์  

เอกสารหลักฐาน 
3.1.6(1)  ค าสั่งคณะกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม ระดับมหาวิทยาลัย 
3.1.6(2)  สรุปรายงานผลโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ของส านักส่งเสริม
การเรียนรู้และบริการวิชาการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2559 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ (1,2,3,4,5,6) 5 คะแนน บรรลุ 
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สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 3 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- อาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี

ความเชี่ยวชาญเฉพาทางหลากหลาย มีเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่มีคุณภาพในการให้บริการวิชาการ 

- คณะจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน 

- ควรจัดกิจกรรมบริการวิชาการและพันธกิจ
สัมพันธ์ โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน 
และการวิจัย  

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 
 
 

- 
 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
-   ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดเก็บและจัดการข้อมูลความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ
อาจารย์ เพ่ือให้บริการวิชาการหรือเป็นประโยชน์งานวิชาการ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
อาจารย์จุรีมาศ ดีอ ามาตย์ 

โทรศัพท์ : 02-909-3029 โทรศัพท์ : 08-3900-2796 
E-mail : pakvilai_n@hotmail.com E-mail :  

ผลการด าเนินงาน 
 

 ข้อ 1.ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ผลการด าเนินงาน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี ของสภามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 
2556–2560) ซึ่งอยู่ในภารกิจที่ 3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของ
ชาติ  
     การแต่งตั้งคณะกรรมการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมประกอบด้วยรองคณบดีเป็นประธานคณะกรรมการ ผูช่้วยคณบดเีปน็
รองประธาน และกรรมการสรรหา โดยท าการสอบถามไปยังหลักสูตร/สาขาเพื่อให้ส่งรายช่ืออาจารย์เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ 
และนักกิจการนักศึกษาเป็นเลขานุการ  
    คณะกรรมการฯมีบทบาทในการจัดท าแผน การก าหนดตัวขี้วัดความส าเร็จ บริหารงาน ก าหนดกิจกรรม และจัดท าคู่มือด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ และท าความเข้าใจตัวช้ีวัดสู่หลักสูตร/สาขาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 
เอกสารหลักฐาน 
4.1.1(1) แผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Improvement plan)  
4.1.1(2) ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
4.1.1(3) สรุปรายงานการประชุมเรื่องผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานแต่ละฝ่าย 
 

 ข้อ 2.จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
ผลการด าเนินงาน 
คณะมีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม การจัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมใช้การ
ประชุมร่วมของคณะกรรมการฯ ซึ่งจะด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยซึ่ง ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ 2 
ข้อคือ 1) เพื่อให้มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม และ 2) เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในระดับชาติและอาเซียน  
    เป้าหมายและตัวช้ีวัดของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมจะสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 1) กิจกรรม
โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อย่างน้อย 10 โครงการ 2) มีเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรมระหว่าง
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานในระดับชาติและอาเซียน อย่างน้อย 1 เครือข่าย 
    การจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ส าหรับกิจกรรมระดับคณะกระบวนการ
จัดสรรงบประมาณจะผ่านคณะกรรมการบริหารคณะโดยผู้รับผิดชอบกิจการระดับคณะโดยรองคณบดทีีด่แูลดา้นท านบุ ารงุศลิปะและ
วัฒนธรรมจะมีการเสนอในที่ประชุมเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะด าเนินการเพื่อจัดสรรงบประมาณ แต่ส าหรับกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของหลักสูตร/สาขาจะมีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อสรุปกิจกรรมเนื่องจาก
หลักสูตร/สาขา จะมีการจัดสรรงบประมาณของหลักสูตรเองซึ่งจะต้องบูรณาการในศาสตร์นั้นๆ จากนั้นจะน ามาเป็น
แผนปฏิบัติงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะ 
เอกสารหลักฐาน 
4.1.2(1) แผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Improvement plan) 
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4.1.2 (2) แผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี 2559 
4.1.2(3) คู่มืองานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
4.1.2(3) แผนงบประมาณปี 2560 
 ข้อ 3.ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการด าเนินงาน 
มีคณะกรรมการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีฝ่ายติดตามก ากับและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะกรรมการได้มีการติดตามการด าเนินโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมทุกไตรมาสในการจัดสรร
งบประมาณ โดยแจ้งในที่ประชุม กบ. คณะได้รับทราบเพื่อมีการช้ีแจงการด าเนินโครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้
การใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผน โดยก าหนดให้แต่ละโครงการต้องมีการก าหนดตัวบ่งช้ีของโครงการ มีระบบกลไกมีการ
ก าหนดตามตัวบ่งช้ีอย่างชัดเจน รวมทั้งก ากับการด าเนินของทุกๆ โครงการให้เป็นไปตามแผน หลังจากได้มีการก ากับติดตาม 
พบว่า ทุกโครงการได้มีการก าหนดไว้อย่างครบถ้วน 
เอกสารหลักฐาน 
4.1.3(1) แผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี 2559 
4.1.3(2) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีฝ่ายติดตามก ากับและประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ข้อ 4.ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
ผลการด าเนินงาน 
-  การประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ 1  เพื่อให้มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม มีการด าเนินโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 10 กิจกรรมประกอบด้วย 
กิจกรรม 1 การบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภมูิปญัญาท้องถิ่นของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (โครงการครบเครื่องเรือ่งการเรือน เยบ็ร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตองระดบัชาต ิครั้งที่ 8) 
กิจกรรม 2 การบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภมูิปญัญาท้องถิ่นของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (โครงการการประกวดกระทงใบตองดอกไม้สด) 
กิจกรรม 3 หลักสูตรอาชีวอนามัย Safety น้อมน าธรรมะ 
กิจกรรม 4 หลักสูตรอาชีวอนามัย ส านึกรักท้องถิ่น 
กิจกรรม 5 หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ ส่งเสริมความรูส้านสายใยรัก ปีการศึกษา 2559 
กิจกรรม 6 หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
กิจกรรม 7 หลักสูตรวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม คืนสู่เหย้า 
กิจกรรม 8 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ บรูณาการศลิปวัฒนธรรม 
กิจกรรม 9 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย 
กิจกรรม 10 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประกวดสื่อประเพณีวฒันธรรมไทย 

      ซึ่งตามแผนปฏิบัติการก าหนดกิจกรรมจ านวน 10 กิจกรรม แต่มีอยู่ 1 กิจกรรม ท่ีไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผน คือ 
กิจกรรมส่งเสริมความรู้สานสายใยรัก ปีการศึกษา 2559 (หลักสูตรคหกรรมศาสตร์) เนื่องจากช่วงเวลาการจัดกิจกรรมจะตรงกับวัน
ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรของทุกปี แต่เนื่องด้วยปีการศึกษา 2560 มีการยกเลิกก าหนดการ ดังนั้นจึงไม่สามารถด าเนนิกจิกรรม
ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด จึงมีการโอนงบประมาณไปใช้ในกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษา  คหกรรม
ศาสตร์แทน 
- การประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะและวฒันธรรม
ระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในระดับชาติและอาเซียน 

1) เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สถาบัน ซึ่งมีการด าเนินการกิจกรรมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนศิลปะและ 
วัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัย 

2) ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต าบลบางตะไนย์ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เกี่ยวกับวัฒนธรรมมอญ-รามัญ 
เอกสารหลักฐาน 
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4.1.4(1) แบบประเมินแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 ข้อ 5.น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการด าเนินงาน 

คณะกรรมการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดประชุมโดยน าผลการด าเนินงานและผลประเมินในปีท่ีผ่านมาเข้ามา
พิจารณาเพื่อจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในที่ประชุมได้ท าการวิเคราะห์ผลการประเมิน
โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในปีการศึกษา 2559 พบว่า โครงการทั้งหมดบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ยังมีประเด็นในการ
ปรับปรุงคือมีบางกิจกรรมไม่สามารถด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด ดังเช่นในกิจกรรมของหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ 

ดังนั้นในการรวบรวมโครงการจากหลักสูตรและคณะเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และให้ท าการ
ปรับปรุงโดยก าหนดให้ระยะเวลาการด าเนินงานระบุเป็นสัปดาห์และเดือนที่จะด าเนินการ จากนั้นน าเสนอแผนปฏิบัติการด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

การติดตามการท างานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินการของหลักสูตรมีการติดตามเรื่องการ
ใช้งบประมาณให้เป็นไปตามไตรมาสซึ่งท าให้ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมโครงการถูกเร่งรัดการใช้งานท าให้โครงการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมจึงเป็นไปตามช่วงเวลาที่ก าหนดทุกโครงการ 
 
เอกสารหลักฐาน 
4.1.5 (1) แผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Improvement plan) 
4.1.5 (2) รายงานผลการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี 2559 
4.1.5 (3) แผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี 2559 
 ข้อ 6.เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
ผลการด าเนินงาน 

1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าแข่งขันการประกวด โครงการ การประกวดกระทงใบตองดอกไม้สด ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2559   

2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าแข่งขัน โครงการครบเครื่องเรื่องการเรือน เย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง
ระดับชาติ ครั้งที่ 8  ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  
 
เอกสารหลักฐาน 
4.1.6(1)  สรุปโครงการการประกวด 

 
 ข้อ 7.ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

-  
เอกสารหลักฐาน 

-  

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2559 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ (1,2,3,4,5,6) 5 คะแนน ไม่บรรล ุ
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สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 4 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- คณะวิทยาศาสตร์ และ เทคโน โลยี มีการจั ดสรร
งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการ 
 

- สร้างความร่วมมือระหว่างหลกัสูตรโดยใช้ศักยภาพของ
อาจารย์ สนบัสนุนให้เกิดกิจกรรมหรือโครงการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกัน 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ทุกหลักสูตรควรมีกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 

ควรก าหนดกิจกรรมในแผนปฏิบัติการอย่างชัดเจน และมี
การก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานตามไตรมาสที่
ก าหนดไว้ 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
- 
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องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ   
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้: ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภกัดี 
                        : นางวารุณี   จันทะพึ่ง 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
            : นางสาวศิริวรรณ      แสงสว่าง 
            : นางสาวพัสตราภรณ์  แสงปัญญา 
            : นางสาวกรรณิการ์    วงษ์บัณฑิต 
            : นางสาวเบ็ญจมาศ   นามนรงค์             

โทรศัพท์ : 02-9093029 โทรศัพท์ : 02-9093029 
E-mail : qascivru@gmail.com E-mail : qascivru@gmail.com 

ผลการด าเนินงาน 

 ข้อ 1.พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ  มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกล
ยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์
และเสนอผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ผลการด าเนินงาน 
         คณะด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ซึ่งเป็นผลมาจากการวิเคราะห์ จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) โอกาส
(Opportunities) และอุปสรรค (Threats)  จากความคิดเห็นของบุคลากรภายในคณะทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน รวม 
91 คน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 เพื่อน ามาก าหนดกลยุทธ์ ส าหรับเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจ าส่วนราชการ ระดับคณะ ซึ่งแผนกลยุทธ์ของคณะ ได้ก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ ที่มีความเชื่อมโยงกับปรัชญา วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ของคณะ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้น เอกลักษณ์ และ อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 
(พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551 – 2554) ซึ่งมหาวิทยาลัยอยู่ในกลุ่ม ข 
สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส่วนราชการของคณะ 
         คณะได้วิเคราะห์ความเช่ือมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งได้แบบวิเคราะห์ความสอดคล้องเพื่อพัฒนาประเด็นยุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติ เพื่อน าไปก าหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมายการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนกลยุทธ์  และน ามาพัฒนาสู่แผน
กลยุทธ์ทางการเงิน ซึ่งได้วิเคราะห์รายรับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีจากมหาวิทยาลัย  และได้ก าหนดเกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณ ให้หลักสูตร และส านักงานคณบดี จากข้อมูลจ านวนนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร และรายรับจากค่าธรรมเนียม
การจัดการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยได้หักไว้ส าหรับการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยร้อยละ 20 และคณะหักงบประมาณไว้
ร้อยละ 50 ส าหรับการบริหารจัดการในส่วนส านักงานคณบดี และการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในส่วนงานกิจการนักศึกษา  
งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรในส่วนงานวิชาการและงานวิ จัย  ซึ่งคณะ
ก าหนดให้ทุกหน่วยงานของคณะจะต้องด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะก าหนด คือไตรมาสที่ 1 
ต้องเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 40 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 30 และไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 30  นอกจากการก าหนดแนวทางการ
เบิกจ่ายงบประมาณ คณะได้ถ่ายทอดตัวช้ีวัดให้หลักสูตรผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ซึ่งก าหนดให้หลักสูตร
ต้องด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของคณะ โดยหลักสูตรจะต้องด าเนินการ จัดกิจกรรม/โครงการ ให้สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์และตัวช้ีวัดของคณะ ท่ีระบุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ เพื่อให้ได้ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย
ของตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์ของคณะ 
         คณะด าเนินการจัดท าแผนที่กลยุทธ์ (Strategic map) ตามกระบวนการของ (Balance scorecard) และจัดท าแบบ
วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างพันธกิจหลักกับประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์ และถ่ายทอดประเด็นยุทธศาสตร์  
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ตัวช้ีวดัและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ีเพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
โดยแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และประชาคม
เซียน  (ผศ.ดร.สุธาสินี  นิลแสง และ ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานชาติ (รศ.ดร.
ศศมล  ผาสุข) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการแก่สังคม ท้องถิ่น ชุมชน สถานประกอบการ (รศ.ดร.ศศมล  ผาสุข) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ (ผศ.ดร.นิสา  พักตร์วิไล) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารและพัฒนาสถาบัน (ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี และผศ.ดร.นิสา  พักตร์วิไล) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานศึกษา (ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี) 
ซึ่งจากประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ 5 พันธกิจหลักของคณะ ซึ่งพันธกิจดังกล่าวครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 
ประการ ของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ที่ได้ใช้เป็นแนวทาง (Guideline) ในการด าเนินการ
บริหารงานภายใต้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และได้มอบหมายรองคณบดีรับผิดชอบดังนี้ 
พันธกิจที่ 1 ด้านการเรียนการสอน ผศ.ดร.สุธาสินี  นิลแสง 
พันธกิจที่ 2 ด้านวิจัย  รศ.ดร.ศศมล ผาสุข 
พันธกิจที่ 3 ด้านบริการทางวิชาการ  รศ.ดร.ศศมล ผาสุข 
พันธกิจที่ 4 ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและพัฒนานักศึกษา  
ผศ.ดร.นิสา  พักตร์วิไล 
พันธกิจที่ 5 ด้านบริหารจัดการ ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี(คณบดี) และ ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล 
         คณะด าเนินการน าเสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2560 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย  
         คณะด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมประจ าปีงบประมาณ 
2560 รอบ 3 เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน  และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณา และน าส่งกองนโยบาย
และแผนเพื่อด าเนินการสรุปและน าผลรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
         คณะได้ด าเนินการปรับประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2560 ให้
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ 2560 โดยปรับลดประเด็นยุทธศาสตร์จาก 6 
ประเด็นยุทธศาสตร์ให้เหลือ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามมหาวิทยาลัย 
 
เอกสารหลักฐาน 
5.1.1(1) แผนกลยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
5.1.1(2) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
5.1.1(3) เป้าประสงค์และตวัช้ีวัดความส าเร็จของแผนปฏิบัตริาชการ 
5.1.1(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
5.1.1(5) รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมประจ าปีงบประมาณ 2560 
 
 ข้อ 2.ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
ผลการด าเนินงาน 
         หลักสูตรที่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกหลักสูตร ได้มีการวิเคราะห์งบประมาณในแต่ละ
ประเภทหมวดเงิน ประกอบด้วย งบบุคลากร ได้แก่ หมวดเงินเดือน หมวดค่าจ้างประจ า งบด าเนินการ ได้แก่ 
หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย หมวดค่าวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค และงบลงทุน ได้แก่ หมวดครุภัณฑ์ 
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ในปีงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2559 เพ่ือใช้ในการด าเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา การจัดการเรียนการ
สอน การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยสามารถรายงานผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายใน
การผลิตบัณฑิตต่อหัวนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรได้จากขั้นตอนการด าเนินงานในกระบวนการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร 
    คณะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ประกอบด้วยต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละหลักสูตร เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณระดับหลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ 2560 ตารางค านวณต้นทุนต่อหน่วย
ผลิตของคณะและหลักสูตร ดังนี้ 

คณะ/หลักสูตร 
งบบุคลากร ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย 

ต้นทุนรวม ปริมาณ 
ต้นทุนต่อ
หน่วย บุคลากรใน

หลักสูตร 
กิจกรรม
หลักสูตร 

ทางอ้อม 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
        
1,871,100.00  

            
73,389.59  

      
12,633,302.58  

      
14,577,792.17  82.28 

          
177,172.97  

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

        
1,787,760.00  

          
147,317.22  

      
16,180,085.40  

      
18,115,162.62  105.38 

          
171,903.23  

 สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

        
2,507,940.00  

          
331,763.39  

      
11,532,418.05  

      
14,372,121.44  75.11 

          
191,347.64  

 สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

        
2,297,100.00  

          
400,610.00  

      
15,737,889.10  

      
18,435,599.10  102.50 

          
179,859.50  

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 1,491,540.00 307,999.00 38,638,436.99 40,437,975.99 251.65 160,691.34 

 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประยุกต ์

        
1,792,560.00  

            
19,359.00  

      
13,708,085.25  

      
15,520,004.25  89.28 

          
173,835.17  

 สาขาวิชาโภชนาการและ
การก าหนดอาหาร 

        
1,657,200.00  

            
99,863.00  

      
17,931,981.15  

      
19,689,044.15  116.79 

          
168,585.02  

 สาขาวิชาอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั 

        
1,331,880.00  

          
163,428.06  

      
12,602,594.51  

      
14,097,902.57  82.08 

          
171,758.07  

 สาขาวิชาเคม ี
        
2,123,220.00  

            
27,762.00  

      
12,166,539.82  

      
14,317,521.82  79.24 

          
180,685.54  

รวมทั้งสิ้น 
   
16,860,300.00  

     
1,571,491.26  

  
151,131,332.85  

  
169,563,124.11  984.31 

     
1,575,838.49  

 
    ส าหรับหลักสูตรค านวณจากนักศึกษาคงอยู่ 80%ไม่รวมจ านวนนักศึกษาตามแผนการรับโดยจัดสรรให้
หลักสูตรเพื่อท ากิจกรรมตามภารกิจการจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 50% 
- คณะต้องจัดสรรเงินไว้ส าหรับค่าใช้จ่ายหลักสูตรพิเศษต่างๆตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย 
- คณะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าสาธารณูปโภคท้ังหมด 
- งบพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 10,000 บาท/ท่าน 
- งบพัฒนาบุคลากรสายสนับสนนุ 5,000 บาท/ท่าน 
- งบยังชีพเพ่ือจัดการเรียนการสอน ท่านละ 3,500 บาท 
มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจ าปี โดยมีการก าหนดที่มาของรายได้ แหล่งใช้จ่ายเงิน และหลักเกณฑ์
การจัดสรรงบประมาณ โดยคณะฯ ได้ด าเนินการตามรูปแบบและกรอบระยะเวลาที่กองนโยบายและแผนเป็นผู้
ก าหนด ให้มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะฯ ส าหรับขั้นตอนการด าเนินงานคณบดีจะเป็นผู้มอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรม/โครงการ จัดท าเอกสารประกอบค าขอตั้งงบประมาณประจ าปีส าหรับการปฏิบัติงาน 
ซึ่งประกอบด้วย 
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 - งบด าเนินงานส าหรับกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับพันธกิจทั้ง 5 ด้าน ตามแผนกลยุทธ์ของ ได้แก่ 
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ 
โดยจะมีผู้รับผิดชอบทั้งในส่วนของคณะฯ สาขาวิชา ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และศูนย์
สิ่งแวดล้อมศึกษา ซึ่งที่มาของเงินในการบริหารจัดการกิจกรรม/โครงการ มีทั้งงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้จาก
การจัดการศึกษาภาคปกติ (บ.กศ.) เงินรายได้จากการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พบ.) ซึ่งกองนโยบายและแผน
เป็นผู้รับผิดชอบ และเงินกองทุนกิจกรรมนักศึกษาและการกีฬา ซึ่งกองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ 
 - งบครุภัณฑ์ โดยจะมีทั้งในส่วนที่เป็นครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่สาขาวิชามีความประสงค์น ามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัย และครุภัณฑ์ส านักงาน ซึ่งในการจัดซื้อจะใช้งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการ
จัดสรรจากส านักงบประมาณ 
 หลังจากที่ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ ได้จัดท าเอกสารค าขอตั้งงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
คณบดีได้มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ เป็นผู้รวบรวมเข้าสู่กระบวนการจัดสรรงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผนและกองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ด าเนินงานหลัก เมื่องบประมาณประจ าปี
ได้รับการอนุมัติ คณะฯ ได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและน าไปสู่การปฏิบัติให้ถูกต้องตามระบบกลไกและ
ระเบียบการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย ส าหรับการด าเนินงานจะมีการก ากับติดตามผลการเบิกจ่ายเป็นประจ าทุก
ไตรมาสผ่านวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ 
เอกสารหลักฐาน 
5.1.2(1) รายงานการประชุม 
5.1.2(2) แผนปฏิบัติราชการ 
5.1.2(3) แบบรายงานงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2560 
5.1.2(4) ตารางค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลิตของคณะและหลักสูตร 
 
 ข้อ 3.ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม 
ผลการด าเนินงาน 
         คณะมีการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความความเสี่ยง โดยมีหน้าที่ 
ก าหนดขอบเขต กิจกรรม วัตถุประสงค์จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ก าหนดแผนหรือ
โครงการปรับปรุง ติดตามประเมินผลและรวบรวมจัดท ารายงาน จัดท าระบบการควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ 
       คณะได้ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน จากปัจจัยภายนอกคณะที่
จะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน และผลการควบคุมความเสี่ยงในปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อก าหนด
ประเด็นความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2560 ที่จะต้องด าเนินการมีการด าเนินการจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยง 3 ด้าน คือ 
     1. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
        การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกคณะที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการบริหารงาน ดังนี้ 
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        1. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดให้ หลักสูตรและคณะด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยหลักสูตรที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอนจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิฯ 
ของสกอ.(TQR) 
     2. ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน 
         ระบบการรับนักศึกษา 
         จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกคณะที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการบริหารงาน ดังนี้ 
          1. จ านวนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีแนวโน้มลดลง 
          2. จ านวนหลักสูตรและมหาวิทยาลัยในละแวกใกล้เคียงมีจ านวนมากข้ึน 
          3. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายขาดความเข้าใจในหลักสูตรที่จะเรียน และการประกอบอาชีพใน
อนาคต 
     3. ความเสี่ยงด้านการเงิน 
         การเบิกจ่ายงบประมาณตามนโยบายกระทรวงการคลัง          
จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกคณะที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการบริหารงาน ดังนี้ 
          1. ส านักงบประมาณได้แจ้งเรื่องการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
          2. มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้คณะด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 35 
ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 35 และไตรมาสที่ 3 ร้อยละ30 และ งบประมาณรายได้ ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 35 ไตร
มาสที่ 2 ร้อยละ 25 ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 20 และไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 20 
3. คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ด าเนินการสรุปผลรายงานการด าเนินงานตามแผนการ
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง  ดังนี้ 
         1. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
             การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง  
          1. การก ากับการด าเนินงานของหลักสูตร และการเขียนรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร  
          2. มีการติดตามการเขียนรายการการศึกษาตนเอง ซ่ึงคณะด าเนินการจัดโครงการ QA Sharing Day 
จ านวน 2 ครั้ง มีหลักสูตรเข้าร่วมโครงการ จ านวน 11 หลักสูตร เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 และวันที่ 29 
มีนาคม 2560 เพ่ือติดตามการด าเนินงานของหลักสูตร และการเขียนรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร  
           ผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ควบคุมได้ 
           2. ความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน 
              ระบบการรับนักศึกษา 
ผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง 
          1.  ก าหนดแนวทางในการรับนักศึกษาเพ่ิม ดังนี้ 
                 1.1 จัดโครงการประชาสัมพันธ์ 
                  1.2 ก าหนดโควตาส าหรับการรับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2560 
             2. มีการติดตามจ านวนนักศึกษาแรกเข้าในปีการศึกษา 2560 ตามแนวทางการรับนักศึกษาดังนี้ 
                 2.1 คณะด าเนินโครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา จ านวน 12 ครั้ง ดังนี้ 
                       2.1.1 ประชาสัมพันธ์ ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการไบเทค บางนา กรุงเทพฯ วันที่ 30 
เมษายน 2560 
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                       2.1.2 ประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนพระนารายณ์ จ.ลพบุรี  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 
                       2.1.3 ประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ จ.นครนายก และโรงเรียนปทุมธานี
นันทมุนีบ ารุง จ.ปทุมธานี  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 
                       2.1.4 ประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนสามโคก จ.ปทุมธานี  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 
                       2.1.5 ประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกุล” จ.สระบุรี  วันที่ 21 
พฤศจิกายน 2559 
                       2.1.6 ประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนประเทียบวิทยา จ.สระบุรี  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 
                        2.1.7 ประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนบางไทรวิทยา  จ.พระนครศรีอยุธยา  วันที่ 24 
พฤศจิกายน 2559 
                        2.1.8 ประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ และโรงเรียนภาชี “สุนทร
วิทยานุกูล”  จ.พระนครศรีอยุธยา  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 
                        2.1.9 ประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนอินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 
                        2.1.10 ประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” จ.สุพรรณบุรี  วันที่ 2 
ธันวาคม 2559 
                        2.1.11 ประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 6 
ธันวาคม 2559 
                        2.1.12 ประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จ.สระบุรีและโรงเรียนท่าเรือ 
“นิตยานุกูล” จ.พระนครศรีอยุธยา  วันที่ 13 ธันวาคม 2559 
                         2.1.13 ประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา” จ.สระบุรี  วันที่ 23 
ธันวาคม 2559 
                   2.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมหาวิทยาลัย ก าหนดจ านวนโควตารับนักศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2560 ดังนี้  
                        2.2.1 โควตาเรียนดี จ านวน 105 คน 
                        2.2.2 โควตาผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาเด่น จ านวน 67 คน 
                        2.2.3 โควตาการมีส่วนร่วมในกิจกรรม จ านวน 100 คน 
                        2.2.4 โควตาจิตอาสา/คุณธรรม จ านวน 83 คน 
                        2.2.5 โควตาความสามารถพิเศษ จ านวน 62 คน 
                        2.2.6 โควตา จังหวัดภาคใต้  จ านวน 75 คน 
                        2.2.7 โควตา จังหวัดภาคเหนือ(โรงเรียนชาวเขา) จ านวน 45 คน 
                        2.2.8 โควตา อปพร.(อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน)และบุตรบุคลากรก าป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) จ านวน 20 คน 
                   ผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ควบคุมได้ 
            3. ความเสี่ยงด้านการเงิน 
               การเบิกจ่ายงบประมาณตามนโยบายกระทรวงการคลัง 
ผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง  
               คณะด าเนินการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ควบคุมได้ 
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4. คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง น าผลการประเมินและขอเสนอแนะที่ได้จากคณะ
กรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการประจ าส่วนราชการมาปรับแผนการควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยงในปีงบประมาณ 2561 
  
 
เอกสารหลักฐาน 
5.1.3(1)ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
5.1.3(2) ผลการวิเคราะห์และผลกระทบของความเสี่ยง 
5.1.3(3) แผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
5.1.3(4) รายงานผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
5.1.3(5) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนราชการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5.1.3(6) แผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2561 
 
 ข้อ 4.บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
ผลการด าเนินงาน 
มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีทั้ง 
10 ประการ ของผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปีการศึกษา 2559 ดังต่อไปนี้ 

4.1 หลักประสิทธิผล 

  - มีการจัดท าข้อเสนอโครงการเพ่ืออนุมัติงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะ และ
ในการจัดกิจกรรม/โครงการ ได้มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็น
ประจ าทุกไตรมาส 
   - มีการจัดประชุมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือจัดท าแผนการเรียนของนักศึกษาและการก าหนดรายวิชา
ที่มีในโครงสร้างหลักสูตร และมีการก าหนดอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละรายวิชา เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน 
           4.2 หลักประสิทธิภาพ 

     - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม/โครงการ ในการก าหนดเป้าหมายและวางแผน
ด าเนินการ และมีการประชุมหารือร่วมกันอย่างเป็นทางการเป็นประจ าทุกเดือนเพ่ือติดตามความก้าวหน้า 
ตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ได้ผลงานที่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยใช้
งบประมาณท่ีคุ้มค่าและใช้เวลาที่จ ากัด 
    - มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและคณาจารย์ในคณะ ในด้านการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัย เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพแก่อาจารย์ในการน าไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 

4.3 หลักการตอบสนอง 

    - การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีได้มีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการ
จัดท า ก ากับติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตามระยะเวลาการที่ก าหนดอย่างครบถ้วน โดยผลการประเมิน
พบว่านักศึกษาและผู้รับบริการภายนอกมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 
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       - ในการจัดกิจกรรม คณะจะมีการสอบถามหรือส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรทุกฝ่าย เพ่ือรับทราบ
ถึงการตอบสนองในการจัดกิจกรรม ส่งผลท าให้มีนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนให้ความ
ร่วมมือกันเป็นอย่างดี 
        - มีช่องทางการสื่อสารเพ่ือให้บริการและอ านวยความสะดวกเพ่ือให้บริการแก่นักศึกษา ผู้ปกครอง และ
ผู้รับบริการทางวิชาการอ่ืนๆ ได้รับทราบผ่านทั้งตัวบุคคล โทรศัพท์ โทรสาร การติดประกาศประชาสัมพันธ์ 
รวมทั้งสื่อออนไลน์ของคณะ ได้แก่ เว็บไซต์ อีเมลล์ และเฟซบุค 
 

4.4 หลักภาระรับผิดชอบ 

          - มีการจัดท าแผนภูมิโครงสร้างคณะฯ ที่มีความสอดคล้องกับภารกิจและกระบวนการหลักในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน และมีการก าหนดผู้รับผิดชอบตามค าบรรยายลักษณะงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

- มีการแต่งตั้งคณะท างานในแต่ละกิจกรรม/โครงการที่ชัดเจน และมีการก าหนดขอบเขต
หน้าที่อย่างครบถ้วน โดยมีการลงนามอนุมัติของคณบดีเป็นลายลักษณ์อักษร  

- มีการก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล พร้อมทั้งมีการ
จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยบุคลากรในคณะฯ ได้รับการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการโดยมีหลักเกณฑ์ชัดเจนครบถ้วนทุกคนทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการประเมินให้กับผู้ถูกประเมิน
รับทราบเพื่อการน าผลประเมินมาตรวจสอบและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

4.5 หลักความโปร่งใส 

        - การบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์ฯ มีการด าเนินการในลักษณะของคณะกรรมการ โดยให้ ผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการ ผลการพิจารณาออกมาในรูปของมติท่ีประชุม และมีการชี้แจงให้
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนได้รับทราบโดยทั่วกัน 

- มีการรายงานผลการตรวจสอบภายในที่ครบถ้วน และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจที่ได้มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ รวมถึงมีการจัดท ารายงานการติดตามการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะ 

4.6 หลักการมีส่วนร่วม 

- การด าเนินงานในกิจกรรม/โครงการของคณะวิทยาศาสตร์ จะมีการน าเสนอให้ประชาคม
รับทราบและร่วมแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจเห็นก่อนน าไปสู่การปฏิบัติในทุกระดับ เช่น การเสนอรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพ่ือเป็นคณะกรรมการประจ าคณะ เป็นต้น 

- มีการน าข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของอาจารย์ บุคลากร นักเรียน ผู้น าชุมชน และ
ผู้รับบริการอ่ืนๆจากการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมไปพิจารณาเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและใช้ใน
การวางแผนการด าเนินงานในการจัดกิจกรรม/โครงการในคราวถัดไป 

4.7 หลักการกระจายอ านาจ 

- มีการกระจายอ านาจโดยก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์ชัดเจนตามแผนผัง
โครงสร้างการบริหารของคณะวิทยาศาสตร์ คือ ระดับคณะ จะประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี หัวหน้า
ส านักงานคณบดี ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ และระดับสาขาวิชา จะประกอบด้วย อาจารย์ประจ า
สาขาวิชาและเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ คณะจะท าหน้าที่ในการก ากับช่วยเหลือ และสนับสนุน
การด าเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

4.8 หลักนิติธรรม 
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- มีการปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการเรื่องการเงิน และระเบียบพัสดุว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

- มีการทบทวนและวิเคราะห์เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานในทางเนื้อหา เพ่ือ
ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงและพัฒนากระบวนงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและเป็นธรรม 

- มีการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทุกฝ่าย นักศึกษา และผู้รับบริการในการจัดกิจกรรม
บริการวิชาการ และน าความเห็นและข้อเสนอแนะไปวางแผนปรับปรุงการด าเนินกิจกรรม/โครงการในปีถัดไป 

- มีการถ่ายทอดและสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่แก่บุคลากรทุกระดับ
อย่างครบถ้วน 

- มีการก าหนดขั้นตอนและกระบวนการในการพิจารณาความผิดและการก าหนดโทษตาม
ขั้นตอนของกระบวนการพิจารณาความผิดการก าหนดโทษและการลงโทษตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

4.9 หลักความเสมอภาค 

- มีการส ารวจความต้องการของอาจารย์ในการรับการอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการท างาน 
การพัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษาให้สูงขึ้น และการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพ่ือก้าวสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
โดยจัดท าเป็นแผนพัฒนาอาจารย์ในระยะ 5 ปี เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกันแก่อาจารย์ทุกคน 

- มีการจัดสรรงบประมาณในด้านการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน การศึกษาดูงาน
และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการ
วิชาการครบถ้วนทุกสาขาวิชา 

4.10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
                    - การด าเนินงานในกิจกรรม/โครงการของคณะวิทยาศาสตร์ จะมีการน าเสนอให้ประชาคม
รับทราบและร่วมแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจเห็นก่อนน าไปสู่การปฏิบัติในทุกระดับ เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ข้อสรุปที่ตรงกัน อาทิ การเสนอชื่อบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนและนักวิจัยดีเด่น เพ่ือเข้ารับ
เงินรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณในกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี 
 
เอกสารหลักฐาน 
5.1.4(1) รายงานผลการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 ข้อ 5.ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้
อื่นๆตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
ผลการด าเนินงาน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด าเนินการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ ในด้านการวิจัย และการผลิตบัณฑิต ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ระดับคณะ โดยคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหาร
และบุคลากรสายสนับสนุน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย โดยคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ ได้ร่วมกันก าหนดประเด็นความรู้เพ่ือจัดท าเป็นแผนการจัดการความรู้ และก าหนด เป้าหมาย
ความส าเร็จของการจัดการความรู้ สามารถท าให้ผลการด าเนินงานคณะบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้ง
ไว้ในแผนการจัดการความรู้ และประเด็นความรู้ที่ก าหนดในปีการศึกษา 2559 ได้ก าหนดประเด็นความรู้ 3 
เรื่อง คือ 
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2. กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพและสร้างสรรค์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. การเขียนบทความวิทยาศาสตร์และการเขียนรายงานทางวิทยาศาสตร์เพ่ือการเผยแพร่ 
    คณะได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินการจัดการความรู้เป็นบุคลากรภายในคณะทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 
    ซึ่งได้จัดการพ้ืนที่การพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ 
1.โครงการให้ความรู้ด้านการก าจัดขยะ ให้แก่นักศึกษา บุคลากร ภายในคณะวิทยาศาสตร์ โดย อาจารย์มณ
ทิพย์ จันทร์แก้ว มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 50 คน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ให้ความรู้ที่เกิด
จากงานวิจัยด้านการจัดการขยะตามแหล่งชุมชนต่างๆ เช่น แหล่งน้ า สถานที่ขายอาหาร หรือ ตามแหล่ง
สาธารณะชุมชน (ดูได้จาก วีดีทัศน์) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการสร้าง 
Productive learning ให้กับนักศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาเครือข่ายนักรบตาวิเศษเพ่ือเป็นการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับรุ่นน้องหรือบุคคลที่สนใจต่อไป  
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ Productive Learning เป็นวิทยากร 
มีผู้เข้าร่วมจ านวน 69 คน 
3. โครงการคลินิกวิจัยจัดช่วงเวลาพบปะและเปลี่ยนเรียนรู้จ านวน 5 ครั้ง เพื่อให้ความรู้ในการเขียนบทความ
วิทยาศาสตร์และการเขียนรายงานทางวิทยาศาสตร์เพื่อการเผยแพร่ โดยรศ.ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล และรศ.
ดร.ศศมล ผาสุข มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 22 คน ซึ่งประเด็นความรู้ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต
และด้านการวิจัย 
 
    จากการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ได้รวบรวมความรู้และจัดท าเป็นแนวปฏิบัติที่ดีจ านวน 3 เรื่อง คือ 
1. แนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง กิจกรรมให้ความรู้ส่งเสริมการแยกขยะ ซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนักศึกษาที่สนใจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยน าองค์
ความรู้ที่ได้จากการวิจัยในเรื่องการก าจัดขยะมาบูรณาการจนกระทั่งทาง อบต.ต าบลคลองควายเห็น
ความส าคัญในแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมดังกล่าว จึงน าเรื่องเสนอโครงการผ่านทางคณะวิทยาศาสตร์ให้
ด าเนินการจัดโครงการเรื่อง กิจกรรมให้ความรู้ส่งเสริมการแยกขยะ นอกจากนี้แนวปฏิบัติดังกล่ าวยังได้รับ
การยกย่องจาก กรม....  
2. แนวทางปฏิบัติที่ดี เรื่องการเขียนบทความวิทยาศาสตร์ และการเขียนรายงานทางวิชาศาสตร์เพ่ือการ
เผยแพร่  
3. แนวทางปฏิบัติที่ดี การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจทั้งหน่วยงานภายนอก และภายในคณะ ซึ่งจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องการเขียนบทความวิทยาศาสตร์ และการเขียนรายงานทางวิชา
ศาสตร์เพื่อการเผยแพร่ มีบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ดังนี้  
        1.ดร.ขนิษฐา ภมรพล เรื่องการตรวจวัดเสียงรบกวน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ โดยใช้โทรศัพท์มือถือ 
        2.อ.นิธิพนธ์  น้อยเผ่า เรื่องค่าสหสัมพันธ์ของดัชนี Oceanic Nino Index(ONI) กับความผิดปกติของ
ค่าไอโซโทปในน้ าฝนรายปีของกรุงเทพมหานครจากข้อมูล Global Network of Isotopes in Precipitation 
(GNIP) 
         3.อ.สินีนาถ สุขทนารักษ์ เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์บราวนี่เสริมเห็ดหูหนู 
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         4.อ.พชรกมล กลั่นบุศย์ เรื่องพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย
ในพ้ืนที่เทศบาล จังหวัดปทุมธานี      
         
เอกสารหลักฐาน 
5.1.5(1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดการ 
5.1.5(2) แผนการจัดการความรู้ประจ าปีการศึกษา 2559 
5.1.5(3) รายงานผลการด าเนินงานจัดการความรู้ปีการศึกษา 2559 
5.1.5(4) แนวปฏิบัติที่ดี 
 ข้อ 6.การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 
ผลการด าเนินงาน 
1. คณะได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2560-2564  โดยน าข้อมูล
พ้ืนฐานของคณะ และข้อมูลบุคลากร เช่น จ านวนบุคลากร ระดับการศึกษา และต าแหน่งทางวิชาการ  
จ านวนบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ การปรับปรุงหลักสูตร ฯลฯ มาท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
(SWOT Analysis) และน ามาจัดแผนพัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
2. คณะได้ด าเนินการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร และก าหนดโครงการ/
กิจกรรม เพ่ือพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
ประจ าปี 2560 ซึ่งคณะได้ด าเนินการจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
ประจ าปีงบประมาณ 2560 ซึ่งคณะได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 60.0 และน าเข้าพิจารณาขอความเห็นชอบในการด าเนินงานตามแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากรต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
3. คณะได้จัดโครงการเชิดชูคนดี เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับงานอนามัย ของมหาวิทยาลัยจัดสวัสดิการตรวจสุขภาพประจ าปี  
โดยคณะให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในคณะทราบตามบันทึกข้อความ เลขท่ี 003/2560  
ลงวันที่ 9 มกราคม 2560 เรื่องขอส ารวจความต้องการตรวจสุขภาพประจ าปีของอาจารย์ข้ าราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และอาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้างเข้ารับการตรวจสุขภาพ 
ในวันที่ 26 มกราคม 2560  ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ และบันทึกข้อความ เลขท่ี 038/2560  ลงวันที่ 10 
เมษายน 2560 เรื่องขออนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ประจ า
ตามสัญญาจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว เข้าตรวจสุขภาพประจ าปี ในวันที่ 26 เมษายน 2560  ณ หอประชุมวไลย
อลงกรณ์ และได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรพบแพทย์เพ่ือปรึกษาปัญหาสุขภาพ ในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 
เวลา 08.00-11.00 น. 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการประเมินผลความส าเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้จัดท าเป็นรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
ประจ าปีงบประมาณ 2560 และน าเสนอ ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนราชการ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพื่อขอข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาปรับปรุงแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด าเนินการปรับปรุงแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2555-
2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะได้ด าเนินการ
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จัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรประจ าปี 2560- 2564 (ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
และปรับตัวชี้วัดในการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของคณะ) 
เอกสารหลักฐาน 
5.1.6(1) แผนแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2560-2564 
5.1.6 (2) สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2560 
5.1.6(3) ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เรื่องผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการเชิดชูคนดี 
5.1.6 (4) บันทึกข้อความ งานอนามัยและสุขาภิบาล ที่ 003/2560  ลงวันที่ 9 มกราคม 2560 เรื่องขอส ารวจ
ความต้องการตรวจสุขภาพประจ าปีของอาจารย์ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
และอาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้างเข้ารับการตรวจสุขภาพ และบันทึกข้อความ เลขที่ 038/2560  ลงวันที่ 10 
เมษายน 2560 เรื่องขออนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ประจ า
ตามสัญญาจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว เข้าตรวจสุขภาพประจ าปี ในวันที่ 26 เมษายน 2560  ณ หอประชุมวไลย
อลงกรณ์  และเอกสารประชาสัมพันธ์พบแพทย์เพ่ือปรึกษาปัญหาสุขภาพ 
5.1.6(5) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนราชการ  
5.1.6 (6) แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรประจ าปี 2560- 2564 (ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย และปรับตัวชี้วัดในการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของ
คณะ) 
 ข้อ 7.ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธ
กิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะ
ตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
ผลการด าเนินงาน 
     คณะวิทยาศาสตร์ฯ มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไก โดยมี
การติดตามให้ส่งสูตรส่งรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2559 และภาค
การศึกษาที่ 2/2559 ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ และคณะด าเนินการส่งรายงานไปยังส านักมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ คณะได้มีการให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่อาจารย์ทุกหลักสูตรโดยมีคณบดีร่วมกับส านัก
มาตรฐานและจัดการคุณภาพ ในการจัดอบรมให้ความรู้ในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง เมื่อวันที่ 29 
มีนาคม 2560 โครงการการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร เพ่ือให้ความรู้แก่อาจารย์และ
บุคลากร และคณะร่วมกับมหาวิทยาลัยในการจัดการประเมินคุณภาพโดยเชิญผู้ประเมินระดับหลักสูตรที่ผ่าน
การอบรมผู้ตรวจประเมินมาให้ความรู้และตรวจสอบรายงานการประเมินตนเองของแต่ละหลักสูตร โดยมีการ
ถามตอบกันระหว่างกรรมการและหลักสูตร  
 7.1 คณบดีเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการก ากับดูแลการด าเนินงานของการจัดกิจกรรม/โครงการ 
เพ่ือให้มีความสอดคล้องตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2559 
           7.2 มีการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2559 ได้แก่ 
 - จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะในปีการศึกษา 2559 และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ เมื่อ
วันที่ 28 กันยายน 2559 ณ   ห้องประชุมการเวกชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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 - กระจายความรับผิดชอบในการเป็นผู้ดูแลการจัดกิจกรรม/โครงการตามต าแหน่งและบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารคณะ ได้แก่ ด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และด้านสนับสนุนงานวิจัย มอบหมายให้รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ ด้านพัฒนานักศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบ ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ 
รองคณบดีฝ่ายกิจการและแผนงานเป็นผู้รับผิดชอบ ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม กิจการนักศึกษาและ
แผนงาน ส่วนด้านบริหารจัดการ มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ และหัวหน้าส านักงานคณบดีเป็น
ผู้รับผิดชอบร่วมกัน ทั้งนี้ ภายใต้การก ากับดูแลของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 - จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานในการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน 
การพัฒนานักศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงาน รวมทั้งก ากับติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน ภายหลังจากกิจกรรมมีการ
ด าเนินงานเสร็จสิ้นตามวงจรคุณภาพ PDCA เพ่ือให้มีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นตามแผนพัฒนาคุณภาพที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
 - ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ วิเคราะห์ผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตาม
แบบฟอร์มที่กองนโยบายและแผน ได้ออกแบบไว้ เพ่ือก ากับดูแลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับคณะ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก website ของคณะฯ 
 - คณบดี เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมี
การประชุมโดยส านักประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน ในการนี้ ได้
มีการน ามาขยายผลต่อในระดับคณะและในระดับหลักสูตร โดยการก ากับติดตาม และแจ้งก าหนดการและ
การด าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ให้ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้รับทราบผ่านวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพ่ือให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้น าไป
ปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
 7.4 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 
31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 
และได้รายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณา เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง
ประชุมการเวก ชั้น 3 และรายงานแก่ส านักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ วันที่ 9 สิงหาคม 2560 และมีการ
บันทึกข้อมูลลงในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. (CHE QA Online) เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยง
ของข้อมูลผลการด าเนินงานในระดับหลักสูตรและผลการด าเนินงานในระดับคณะ 
เอกสารหลักฐาน 
5.1.7(1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบดูแลตัวบ่งชี้ระดับคณะ  
5.1.7 (2) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบดูแลตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร  
5.1.7 (3) รายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2559 (SAR)  
5.1.7 (4) แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา 2559 
5.1.7 (5) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เรื่องผลการด าเนินงานประกัน 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
 

เป้าหมาย 2559 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้: ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภกัดี 
                    : อาจารย์ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน  
            : นางสาวศิริวรรณ      แสงสว่าง 
            : นางสาวพัสตราภรณ์  แสงปัญญา 
            : นางสาวกรรณิการ์    วงษ์บัณฑิต 
            : นางสาวเบ็ญจมาศ    นามณรงค์ 

โทรศัพท์ : 02-9093029 โทรศัพท์ : 02-9093029 
E-mail : qascivru@gmail.com E-mail : qascivru@gmail.com 

 
ผลการด าเนินงาน 

  ข้อ 1.มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดท าระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบบทบาทหน้าที่และน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม โดยมีล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1.1 แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยระบุบทบาทหน้าที่ในการก ากับติดตามการด าเนินงานประกัน
คุณภาพในระดับหลักสูตร 
 1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตรในกิจกรรมที่คณะเป็น
ผู้ด าเนินการหลัก เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานและก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
          1.3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุม วางแผน ก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานในระดับ
หลักสูตรครบถ้วนทุกองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งในด้านการก ากับมาตรฐาน บัณฑิต 
นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 
           1.4 หลักสูตรจัดท ารายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตรตามก าหนดเวลา โดยคณะได้ท าบันทึก
ข้อความแจ้งแก่หลักสูตรส่งรายงานการประเมินตนเอง ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ก าหนดส่งภายในวันที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2560 และ ภาคการศึกษาที่ 2/2559  ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 และรายงานฉบับสมบูรณ์ 
รอบการประเมินประจ าปีการศึกษา 2559 ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 โดยหลักสูตรที่รับการประเมินใน
ปีการศึกษา 2559  คณะได้มีการก าหนดให้รายงานการประเมินตนเอง และบันทึกข้อมูลในระบบ CHE-QA 
Online ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสูตร 
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           1.5 หลักสูตรได้รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและ
รายงานผลประเมินให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา ประชุมวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา  12.00 
น. ณ ห้องประชุมการเวก 
            1.6 อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะไปวางแผนพัฒนา
ปรับปรุง เพ่ือให้ผลการด าเนินงานของหลักสูตรในรอบปีการศึกษาถัดไป เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาที่ก าหนด 
 
เอกสารหลักฐาน 
5.2.1 (1) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  
5.2.1 (2) รายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559  
 
 ข้อ 2.มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
     คณะวิทยาศาสตร์ฯ มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไก โดยมี
การติดตามให้ส่งสูตรส่งรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2559 และภาค
การศึกษาที่ 2/2559 ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ และคณะด าเนินการส่งรายงานไปยังส านักมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ และมีการรายงานผลการรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร แก่คณะกรรมการบริหาร
คณะฯ ซึ่งประกอบด้วยคณบดี รองคณบดีฝ่ายต่างๆ ผู้ช่วยคณบดี ประธานสาขาวิชา และหัวหน้าส านักงาน
คณบดี โดยคณบดีเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบหลักในการก าหนดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานในระดับ
หลักสูตร และมีการรายงานผลการติดตามให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณา จ านวน 3 ครั้ง คือ 
  2.1 รายงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 ประชุม
วันพุธที่  26 พฤษภาคม 2560 เวลา  13.00 น. ณ ห้องประชุมการเวก 
  2.2 รายงานผลการประเมินหลักสูตร ตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรใน มคอ.7 ประจำ
ภาคการศึกษาที่ 1/2559  ประชุมที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา  09.00 น. ณ ห้องประชุมการเวก 
                     2.3 รายงานผลการประเมินหลักสูตร ตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรใน มคอ.7 ประจำ
ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ประชุมวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา  11 น. ณ ห้องประชุมการเวก 
   
เอกสารหลักฐาน 
5.2.2 (1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ  
 
 ข้อ 3.มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร เพ่ื อให้
เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรครบถ้วนทุกองค์ประกอบ ดังนี้ 
  3.1 งบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการ ทั้งในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และเงินกองทุนนักศึกษาและการกีฬาจากกองพัฒนานักศึกษา ได้แก่ งบประมาณเพ่ือการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน งบประมาณด้านการพัฒนานักศึกษา และงบประมาณด้านการบริการ
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วิชาการแก่ชุมชน ตลอดจนทุนและเงินรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยภายใต้การก ากับดูแลของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา รวมทั้งงบประมาณสนับสนุนการท าผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
  3.2 แบบฟอร์มส าหรับการด าเนินงานเพ่ือการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวมทั้งตัวอย่างการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ใน
ระดับหลักสูตร โดยให้เป็นตัวอย่างในการน าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเพ่ือน าไปปรับ
ใช้ได้ทาง website ของคณะฯ 
  3.3 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่ด าเนินการของคณะใน
การจัดอบรมทบทวนให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพ การเขียนแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร และมีการอบรมระบบ CHE-QA Online โดยส านักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย 
กิจกรรมอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร กิจกรรมการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตร และกิจกรรมอบรมการบันทึกข้อมูลในระบบ CHE-QA Online เพ่ือให้หลักสูตรได้
น ามาใช้ในการปฏิบัติจริง 
  3.4 งบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 
 
เอกสารหลักฐาน 
5.2.3(1) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5.2.3 (2) รายงานสรุปโครงการ 
5.2.3 (3) เอกสารการจัดกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 
2559 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2559 จ านวน 11 
หลักสูตร 
 
 ข้อ 4.มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการ
ประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
ผลการด าเนินงาน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 31 
กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560 โดยหลักสูตรทุกหลักสูตรผ่านเกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพ ทั้งสิ้น 11 
หลักสูตร และคณะได้รายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจประเมิน ในระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 8 
สิงหาคม 2560 ทั้งในระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับมหาบัณฑิต ตามก าหนดเวลาครบถ้วน 
จ านวนทั้งสิ้น 11 หลักสูตร  โดยมีผลการประเมินดังนี้  

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา ผลการตรวจประเมิน 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

ระดับปริญญาตรี  
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3.13 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 3.56 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3.48 

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.37 
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.36 
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์ 3.4 



   รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR )  ปีการศึกษา 2559 :  76  
 

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 3.12 
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเคม ี 3.09 
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3.17 
ระดับบัณฑิตศกึษา  
10. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 3.48 
11. หลักสูตรวิทยาศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 3.19  

เอกสารหลักฐาน 
5.2.4(1) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2559 จ านวน 
11 หลักสูตร 
 ข้อ 5.น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
ผลการด าเนินงาน 
        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา พ.ศ. 2559 รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ โดยมีการน าผลการประเมินระดับ
หลักสูตรมาปรับปรุงการเขียนรายงานการประเมินในปีการศึกษา 2559 จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจประเมินมาปรับปรุงในการประเมินปีการศึกษา 2559 โดยคณะกรรมการได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบ
กลไกการด าเนินงานที่หลักสูตรด าเนินการ การเขียนรายงาน การรายงานข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วนในบางตัวบ่งชี้ 
คณะจึงได้มีการจัดอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเองเพ่ือเป็นแนวทางในการเขียนรายของหลักสูตร 
และหลักสูตรได้มีการปรับปรุงการเขียนรายงานที่ดีขึ้นท าให้คะแนนการประเมินดีขึ้น แต่ยังคงมีบางหลักสูตร
ที่ยังมีบางตัวบ่งชี้ที่ท าให้คะแนนลดลง ดังนี้  

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 
ผลการตรวจประเมิน ผลการประเมิน 

2558 2559  

ระดับปริญญาตร ี  

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอาชวีอนามยัและความ
ปลอดภัย 3.21 3.13 ดี 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ 

3.00 3.56 ดี 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

3.40 3.48 ดี 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

3.39 3.37 ดี 
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.33 3.36 ดี 
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ 

3.38 3.4 ดี 
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาโภชนาการและการ
ก าหนดอาหาร 2.73 3.12 ดี 
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเคมี 

3.27 3.09 ดี 
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

2.90 3.17 ดี 
ระดับบัณฑิตศึกษา  
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10. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
3.18 3.48 ดี 

11. หลักสูตรวิทยาศาสตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาวิทยา
ศาสตรศึกษา 2.73 3.19 ดี 
เฉลี่ย  

3.13 3.30 ดี  
เอกสารหลักฐาน 
5.2.5 (1) แบบรายงาน Improvement plan ของหลักสูตร  
5.2.5 (2) รายงานสรุปผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 
 ข้อ 6.มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรผ่าน
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 1 จ านวน 11 หลักสูตร   
เอกสารหลักฐาน 
6.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2559 จ านวน 11 
หลักสูตร 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 2559 ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 6 คะแนน บรรลุ 
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ส่วนที ่3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2559 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
จากผลการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเมื่อประเมินโดยใช้เกณฑม์าตรฐานตามที่ สกอ. ก าหนด ในรอบปี
การศึกษา 2559 ผลการประเมินคณุภพการศึกษาสรุปได้ดังนี ้

ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับคณะ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการ
บริหารจดัการหลักสูตร
โดยรวม 

ค่าเฉลี่ย 
3.51 

 

36.35 
= 3.30 คะแนน 

ไม่บรรล ุ
3.30 คะแนน 11 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์
ประจ าคณะที่มคีุณวุฒิ
ปริญญาเอก 
 

ร้อยละ 
30 

 

29 
X100 = 29.90 % 

ไม่บรรล ุ

3.74 คะแนน 97 

ตัวบ่งชี้ที่  1.3 อาจารย์
ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 
42.15 

 

24 X100 = 24.74 % 
 

ไม่บรรล ุ 2.06 คะแนน 
9 

ตัวบ่งชี้ที่  1.4 จ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ร้อยละ 
≥10 

 
12.87 X100 = -35.65 % 

 
 

บรรล ุ
5 คะแนน 

20 
ตัวบ่งชี้ที่  1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

6 ข้อ 6 ข้อ (1,2,3,4,5,6) บรรล ุ
5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

6 ข้อ 6 ข้อ (1,2,3,4,5,6) บรรล ุ
5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
เฉลี่ยรวม  

4.05 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 2 วิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์

6 ข้อ 
 

6 ข้อ (1,2,3,4,5,6) 
 

บรรล ุ
 

5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยงานสร้างสรรค ์

สังคมฯ 
22,550  
วิทย์ฯ 
54,140 
วิทย์ฯ
สุขภาพ 
45,100 

 
7,585,416 

= 85,229.39 บาท/คน 

 
 
 

บรรล ุ
 
 
 

 
 
 

5 คะแนน 

    89 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงาน
วิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

สังคม
18.40% 
วิทย์ฯ
27.60% 
วิทย์สุขภาพ
27.60% 

48 
X 100 = 53.93 % 

 
 

บรรล ุ

 
 

5 คะแนน 
89 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 2 วิจัย 
เฉลี่ยรวม 
5 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการ
วิชาการแก่สังคม 

6 ข้อ 6 ข้อ (1,2,3,4,5,6) บรรล ุ
5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
เฉลี่ยรวม 
5 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและ
กลไกการท านุบ ารุงศลิปะ
และวัฒนธรรม 

 
6 ข้อ 

 
6 ข้อ (1,2,3,4,5,6) 

 
บรรล ุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เฉลี่ยรวม 
5 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที ่5.1 การบริหาร
ของคณะเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบันและอตัลักษณ์
ของคณะ 

 
 

7 ข้อ  

 
 

7 ข้อ (1,2,3,4,5,6,7) 

 
 

บรรล ุ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที ่5.2 ระบบก ากับ
การประกันคณุภาพ
หลักสตูร 

 
6 ข้อ 

 
6 ข้อ (1,2,3,4,5,6) 

 
บรรล ุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
เฉลี่ยรวม 
5 คะแนน 
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ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

 

องค์ประกอบ ตัว
บ่งชี ้

คะแนนประเมินเฉลีย่ 
ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 6 3.60 5.00 3.30 4.02 ระดับคณุภาพด ี
องค์ประกอบท่ี 2 วิจัย 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับคณุภาพดมีาก 
องค์ประกอบท่ี 3 บริการวิชาการ 1  5.00  5.00 ระดับคณุภาพดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1  5.00  5.00 ระดับคณุภาพดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 2  5.00  5.00 ระดับคณุภาพดีมาก 

รวม 13      
ผลการประเมิน  3.95 5.00 4.15 4.55 ระดับคุณภาพดีมาก 

 

ผลการประเมิน  
0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดมีาก 

ตาราง 3 รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น/จดุที่ควรพัฒนาภาพรวม 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 
 
 
 
 
 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


