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คานา
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560 ฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นรายงานประจาปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเป็นการสะท้อนคุณภาพตามเกณฑ์
ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาที่ตามสานักงานคระกรรมการการอุดมศึกษากาหนด เพื่อ สะท้อนสภาวะความ
เป็นจริง ปีการศึกษา 2560 เพื่อนาเสนอต่อมหาวิ ทยาลัยและเป็นข้อมูลสารสนเทศสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้สนใจ โดยมีรายละเอียดผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
องค์ประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ผลการดาเนิ นงานในรายงานฉบั บนี้เกิดจากการดาเนินงานด้านคุณภาพตั้งแต่ระดับบุคคล หลักสูตร
สาขาวิช า และคณะ ซึ่ งเป็ น การดาเนิ น งานอย่างต่อ เนื่อ ง และมีการปรับ ปรุงเปลี่ ยนแปลงตามสถานการณ์ ที่
เปลี่ยนไป ทั้งนี้เกิดจากการมีส่วนร่ว มของคณาจารย์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผู้บริหารระดับคณะ และ
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ตั้ งแต่ ขั้ น ตอนการวางแผน การด าเนิ น งาน การติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผล
จึงขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผลงานที่มีคุณภาพเหล่านี้และส่งผลสุดท้ายต่อคุณภาพบัณฑิตของ
คณะต่อไป

ลงนาม

คณบดีคณบดี
(ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี)

สารบัญ
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หน้า
คานา
สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 ส่วนนา
1. ชื่อหน่วยงาน ทีต่ ั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
2. ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมาย นโยบาย และวัตถุประสงค์
3. โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร
4. รายชื่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารคณะ
5. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
6. จานวนนักศึกษา
7. จานวนอาจารย์และบุคลากร
8. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
9. เอกลักษณ์ อัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน
10. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีทผี่ ่านมา
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1 ผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ส่วนที่ 3 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ
 ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับคณะ
วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
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บทสรุปผู้บริหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีบทบาท
หน้ าที่ในการจั ดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดาเนิน งานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็ น
โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2475 ได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนมาโดยตลอด ในปี
การศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดสอนระดับปริญญาตรีทั้งหมด จานวน 13 หลักสูตร ได้แก่
วิท ยาการคอมพิ ว เตอร์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ วิ ท ยาศาสตร์ สิ่ งแวดล้ อ ม อาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย
เทคโนโลยีชีวภาพ คหกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ โภชนาการและการกาหนดอาหาร เคมี การจัดการภัย
พิบัติและบรรเทาสาธารณภัย ฟิสิกส์ประยุกต์ วิทยาศาสตรศึกษา (ป.โท) และวิทยาศาสตรศึกษา (ป.เอก) รับการ
ตรวจประเมิน 13 หลักสูตร ซึ่งมีอาจารย์ประจารวมทั้งหมด 105 คน ปฏิบัติงานจริง 97 คน ลาศึกษาต่อ 8 คน
มีบุคลากรสายสนับสนุนทั้งสิ้น 34 คน
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
องค์ประกอบ
จานวนตัวบ่งชี้
6
องค์ประกอบที่ 1
3
องค์ประกอบที่ 2
1
องค์ประกอบที่ 3
1
องค์ประกอบที่ 4
2
องค์ประกอบที่ 5
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้

13

คะแนนประเมินเฉลี่ย
4.09
4.21
5.00
5.00
5.00

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดีมาก

4.40

ระดับคุณภาพดี

จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
จุดเด่นและแนวทางเสริม
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการดาเนินการด้านประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องและมีการปรับปรุงผล
การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีสนับสนุนการดาเนินการด้านการวิจัยทางด้านวิยาศาสตร์ให้แก่
อาจารย์และบุคลากร และมีการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยที่หลากหลาย
3.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดโครงการบริการวิชาการให้ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการบูรณาการงานวิจัยในการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม
5. มีการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมของคณะเป็นอย่างดีจากบุคลากรทุกฝ่ายและนักศึกษา
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ส่วนที่ 1 ส่วนนา
1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ
1.1 ชื่อหน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1.2 ที่ตั้ง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ณ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 48 อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
1.3 ประวัติความเป็นมา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาอย่ างต่ อ เนื่ อ งตั้ งแต่ เริ่ ม ก่ อ ตั้ งเป็ น โรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครูเพชรบุ รี วิท ยาลงกรณ์ เมื่ อ ปี พ.ศ. 2475 โดยคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีฐานะเป็นหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ในวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ และเมื่อปี
พ.ศ. 2513 ได้ จั ด การศึ ก ษาด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าการศึ ก ษาและระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
ต่ อ มาในปี พ.ศ. 2520 หมวดวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ได้ เปลี่ ย นฐานะเป็ น คณะวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีตามข้อบังคับของพระราชบัญญัติวิ ทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ได้รวมหมวดวิชาต่างๆที่มีอยู่เดิมเข้าไว้
ด้ ว ยกั น ได้ แ ก่ หมวดวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ หมวดวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ หมวดวิ ช าพลศึ ก ษาและสุ ข ศึ ก ษา
หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ หมวดวิชาหัตถศึกษา และหมวดวิชาเกษตรศาสตร์ โครงสร้างการบริหาร มีหัวหน้า
คณะเป็นหัวหน้าหน่วยงาน ส่วนภายในคณะประกอบด้วยภาควิชาซึ่งบริหารโดยหัวหน้าภาควิชา ซึ่งมีจานวน
ทั้งสิ้น 9 ภาควิชาได้แก่ ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชา
ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา ภาควิ ชาสุขศึกษา และภาควิชา
อุตสาหกรรมศิลป์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดการศึกษาโดยผลิตบัณฑิตครูวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และ
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต
ในปี พ.ศ. 2523 ได้ยกเลิกการผลิตสาขาการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา แต่ยังคงจัด
การศึกษาเฉพาะระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงและระดับปริญญาตรี
ต่อมาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมพระราชทานนาม สถาบั นราชภัฏ แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ ดังนั้นวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงใช้นามว่า สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และในปี พ.ศ.
2538 พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏได้ปรับเปลี่ยนคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นคณะวิ ทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และผู้บริหารคณะเปลี่ยนจากตาแหน่งหัวหน้าคณะวิชาเป็นตาแหน่งคณบดี
ในปี พ.ศ. 2540 การบริหารงานเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบภาควิชามาเป็นการบริหารแบบโปรแกรม
วิชา
ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 โดยประกาศในราช
กิจ จานุ เบกษา ลงวัน ที่ 14 มิถุน ายน 2547 เป็ น ผลให้ ส ถาบั นราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัม ภ์
เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี และในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2548 ได้เปลี่ยนแปลงการบริหารจากโปรแกรมวิชามาเป็นการบริ หารแบบสาขาวิชาและหลักสูตร
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โดยมีคณะกรรมการบริห ารหลักสู ตรและสาขาวิช าเป็นผู้ บริห ารจัดการศึกษาภายในหลั กสู ตรและสาขาวิช า
จวบจนถึงปัจจุบัน
2. ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมาย นโยบาย และวัตถุประสงค์
2.1 ปรัชญา

วิทยาศาสตร์ก้าวล้า 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
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา

หลักสูตร

งานบริหารทัว่ ไป

งานบริการ
การศึกษา

สานักงานคณบดี

งานพัฒนา
นักศึกษา

ศูนย์วิทยาศาสตร์

3.2 โครงสร้างการบริหาร
คณบดี

รองคณบดี

รองคณบดี

คณะกรรมการประจาส่วนราชการ

รองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี

ประธานหลักสูตร

หัวหน้าสาขาวิชา

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

อาจารย์

หัวหน้าสานักงานคณบดี

เจ้าหน้าที่

แม่บ้าน

คนขับรถ

อาจารย์
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4. รายชื่อผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารคณะ
4.1 รายชื่อผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี
อาจารย์ ดร.นพรัตน์
อาจารย์มัชฌกานต์
นางกนกพร

ถกลภักดี
หันวิสัย
ไวโรจนะ
เผ่าสวัสดิ์
สัณห์ฤทัย

คณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
หัวหน้าสานักงาน

ถกลภักดี
หันวิสัย
ไวโรจนะ
เผ่าสวัสดิ์
สัณห์ฤทัย
มีศรี
มั่นทน
แพงศรี
ทองประเสริฐ
อุ่นเสน่หา
กล่อมสังข์เจริญ

คณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
หัวหน้าสานักงาน
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี

4.2 คณะกรรมการบริหารคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี
อาจารย์ ดร.นพรัตน์
อาจารย์มัชฌกานต์
นางกนกพร
อาจารย์ไพรินทร์
อาจารย์อัจจิมา
ผศ.ดร.พรรณวิภา
อาจารย์ชาลีลักษม์
อาจารย์ ดร.วีระวัฒน์
อาจารย์วิริยาภรณ์
5. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
ลาดับที่

ระดับปริญญา

1

ระดับปริญญาตรี

2

ระดับปริญญาตรี

3

ระดับปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร

คุณวุฒิ

ปีที่
ปรับปรุง
ล่าสุด

คณิตศาสตร์
ประยุกต์
คหกรรมศาสตร์

วท.บ.

2558

วท.บ.

2560

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

วท.บ.

2560

วท.บ.

วท.บ.

4

ระดับปริญญาตรี

5

ระดับปริญญาตรี

6

ระดับปริญญาตรี

วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
เคมี

7

ระดับปริญญาตรี

เทคโนโลยีชีวภาพ

วท.บ.
วท.บ.

2560
2557
2558
2560

วันที่สภา
มหาวิทยาลัย
อนุมัติ
หลักสูตร
5 กุมภาพันธ์
2558
3 มีนาคม
2559
3
พฤศจิกายน
2559
1 กันยายน
2559
6 กุมภาพันธ์
2557
5 กุมภาพันธ์
2558
1 กันยายน
2559

วันที่ สกอ.
ลงนามรับทราบ
หลักสูตร
8 เมษายน 2558
13 มิถุนายน 2559
3 พฤษภาคม 2560
18 เมษายน 2560
8 เมษายน 2558
12 พฤษภาคม 2558
27 มีนาคม 2560
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8

ระดับปริญญาตรี

9

ระดับปริญญาตรี

10

ระดับปริญญาตรี

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

วท.บ.

โภชนาการและการ
กาหนดอาหาร
การจัดการภัยพิบตั ิ
และบรรเทาสา
ธารณภัย
ฟิสิกส์ประยุกต์

วท.บ.

2560

วท.บ.

11

ระดับปริญญาตรี

วท.บ.

12

ระดับปริญญาตรี

13

ระดับปริญญาโท

นวัตกรรมดิจิทัลและ วท.บ.
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
วิทยาศาสตรศึกษา วท.ม.

14

ระดับปริญญาเอก

วิทยาศาสตรศึกษา

ปร.ด.

2557
2560

2560
2561
2556
2557

3
พฤศจิกายน
2559
9 มกราคม
2557
20 มิถุนายน
2560

8 กันยายน 2560
17 เมษายน 2557
6 ธันวาคม 2560

3 พฤษภาคม
14 พฤศจิกายน 2560
2560
3 สิงหาคม
2560
6 กันยายน
13 มิถุนายน 2556
2555
2 ตุลาคม
30 มกราคม 2558
2557

6. จานวนนักศึกษา
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7. จานวนอาจารย์และบุคลากร
ปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอาจารย์ทั้งหมดจานวน 97 คน โดยปฏิบัติงานอยู่จริง
89 คน และลาศึกษาต่อ 8 คน จาแนกตามคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการดังตาราง
ตาราง จานวนบุคลากรสายวิชาการจาแนกตามวุฒิการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์
ที่
สถานภาพ
(คน)
1 รวมจานวนอาจารย์
97
2 ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์ คุณวุฒิ ป.โท
45
อาจารย์ คุณวุฒิป.เอก
17
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คุณวุฒิ ป.เอก
13
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คุณวุฒิ ป.โท
12
รองศาสตราจารย์ คุณวุฒิ ป.โท
รองศาสตราจารย์ คุณวุฒิ ป.เอก
2
ศาสตราจารย์
8
3 จานวนลาศึกษาต่อ (ต่อ)
89
4 รวมที่อยู่ปฏิบัติงาน (คน)
8. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
8.1 งบประมาณ
หมวดรายจ่าย
งบประมาณคณะ
งบประมาณศูนย์วิทย์

ปีงบประมาณ 2561
งบประมาณ
งบ
แผ่นดิน
กศ.ปช. และ บ.กศ.
กศ.ปช. 574,920
6,317,800
บ.กศ. 3,563,080
1,013,400
บ.กศ. 300,000
รวมงบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
งบอุดหนุน
366,116

10,821,916

-

1,313,400
12,135,316

1. งบดาเนินการ
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าสิ่งก่อสร้าง

1,695,280
-

3,934,000
62,000
200,000

-

5,629,280
62,000
200,000

2.งบครุภัณฑ์

4,562,000

162,000

-

4,724,000

- บริการวิชาการ

20,000

-

-

20,000

- พันธกิจสัมพันธ์

71,116

-

-

71,116

- ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

25,000

-

-

25,000

3. เงินอุดหนุน
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- วิเทศ
- กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

-

220,000

-

220,000

30,000

-

-

30,000
12,135,316

รวม

8.2 อาคารสถานที่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จั งหวัด ปทุ ม ธานี ณ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิ น กิ โลเมตรที่ 48 อ าเภอคลองหลวง จั งหวั ด ปทุ ม ธานี
รหัสไปรษณีย์ 13180
9. เอกลักษณ์ อัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน
9.1 เอกลักษณ์

เป็นคณะที่น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
9.2 อัตลักษณ์

บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
10. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
1. ควรน าข้ อ มู ล ผลการด าเนิ น งานการทบทวนและ
ปรับปรุงการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวแก่
นั ก ศึ ก ษาของหลั ก สู ต รมาวิ เคราะห์ แ ละจั ด ท าเป็ น
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการ
ให้ข้อมูลเพื่อให้ตรงตามความต้องการของนักศึกษา

2. ควรตั้ ง ค่ า เป้ า หมายของตั ว ชี้ วั ด ของแผนการจั ด
กิจกรรมพัฒ นานักศึกษาให้ท้าทายและให้ สอดคล้อง
กับเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ตามที่ได้มีการ Reprofile
มหาวิทยาลัย
3.ก ากั บ ติ ด ตามการด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นา
รายบุคคล โดยเฉพาะประเด็นด้านการวิจัย

การดาเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
หลักสูตรและคณะมีการประเมินทางด้านการใช้ชีวิต
ของนักศึกษานอกจากการประเมินทางด้านการเรียน
การสอน และมีการจัดกิจกรรมการให้ คาปรึกษาแก่
นักศึกษาทั้งหลักสูตรและคณะ คณะมีการนาข้อมูลผล
การด าเนิ น งานการทบทวนและปรั บ ปรุ ง การให้
คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาของ
หลั ก สู ตรมาวิเคราะห์ และจัดท าเป็น แนวทางในการ
ปรั บ ปรุ งพั ฒ นาการให้ บ ริก ารเพื่ อ ให้ ต รงตามความ
ต้องการของนักศึกษา
คณะมีการเพิ่มค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒ นานักศึกษาให้ สอดคล้ องกับเอกลั กษณ์
และอัตลั กษณ์ ของมหาวิทยาลั ย และมี การเชิดชูอั ต
ลักษณ์ให้เกิดความโดดเด่น
คณะมีการจัดโครงการให้ คาปรึกษาแก่อาจารย์และ
นั ก วิ จั ย ที่ มี ค วามสนใจในการขอรั บ ทุ น สนั บ สนุ น
งานวิ จั ย โดยการเสนอโครงการวิ จั ย และมี ก ารให้
คาปรึกษาแก่อาจารย์ โดยมีการจัดโครงการคลินิกวิจัย
มีการสอบถามข้อมูลผู้ที่มีความประสงค์ตีพิมพ์เผยแพร่
และเสนอโครงการวิจัย ซึ่งคณะกรรมการฝ่ายวิจัยได้มี
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การสอบถามหลักสูตรถึงความต้องการในการพัฒ นา
ตนเองทางด้านวิจัยการเข้าร่วมงานวิจาการต่างๆเพื่อ
จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรต่อไป
4.ควรแยกแผนบริการวิชาการออกจากแผนปฏิบัติการ คณะกรรมการการฝ่ายบริการวิชาการมีการจัดทาแผน
ของคณะ
บริการวิชาการประจาปีงบประมาณ 2561 แยกจาก
แผนปฏิบัติการของคณะ
5.ควรมีการตั้งค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนทานุบารุง คณะกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒ นธรรม มีการ
ศิลปวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และ
จัดทาแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ของคณะและมหาวิทยาลัยตามที่ได้มีการ กั บ อั ต ลั ก ษ ณ์ แ ล ะ เอ ก ลั ก ษ ณ์ ข อ งค ณ ะ แ ล ะ
Reprofile มหาวิทยาลัย และเป็นการสืบสานการทานุ มหาวิทยาลัย
บารุงศิลปวัฒนธรรมให้โดดเด่น
6.ควรนาผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่อหน่วยของหลักสูตร คณะมีการนาข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของแต่ละ
มาใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ส่ ว นหนึ่ ง ในการบริ ห ารและการ หลักสูตรมาวิเคราะห์ข้อมูลความคุ้มค่าอย่างแท้จริง
ตัดสินใจ

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้
ปีการศึกษา 2560
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.ดรุณี หันวิสัย

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
นางสาววันเพ็ญ อินวอ
โทรศัพท์ : 02-909-3029
E-mail : wanpen3011@hotmail.com

โทรศัพท์ : 02-909-3029
E-mail : darunee.hun@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560- 31 กรกฎาคม 2561)

ผลการดาเนินงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนทั้งหมด จานวน 13 หลักสูตร และได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. กาหนด โดยมีผลการประเมินรายหลักสูตรสรุปได้ ดังนี้
ชื่อหลักสูตร
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกาหนด
อาหาร
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
10.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
11.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติและ
บรรเทาสาธารณภัย
12. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
13. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ
คะแนนที่ได้

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2559
ผลการดาเนินงาน

ผลการประเมิน
องค์ประกอบ ผลรวมของค่าคะแนน
ที่ 1
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2
-6
ผ่าน
3.54

ตรวจประเมินวันที่
3 ส.ค.61

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

2.73
2.57
3.38
3.29
3.08
3.48

31 ก.ค.61
1 ส.ค.61
3 ส.ค.61
3 ส.ค.61
3 ส.ค.61
2 ส.ค.61

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

3.27
3.40
2.49
2.76

16 ก.ค.61
1 ส.ค.61
31 ก.ค.61
1 ส.ค.61

ผ่าน
ผ่าน

3.11
3.09
40.19
13 หลักสูตร
3.09

3 ก.ค61
19 ก.ค.61

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย
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ค่าเฉลี่ย 3.51

3.09

3.09

ไม่บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
1.1
รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2560

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.ดรุณี หันวิสัย

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
นางสาววันเพ็ญ อินวอ
โทรศัพท์ : 02-909-3029
E-mail : wanpen3011@hotmail.com

โทรศัพท์ : 02-909-3029
E-mail : darunee.hun@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560- 31 กรกฎาคม 2561)

ผลการดาเนินงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจานวนอาจารย์ ประจาทั้งหมด (นั บรวมที่ลาศึกษาต่อ) จานวน 97 คน
มีคณาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จานวน 32 คน เมื่อคานวณตามสูตร พบว่าค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับร้อยละ 32.99 คะแนนที่ได้เท่ากับ 4.12 คะแนน
ข้อมูลพืน้ ฐาน

จานวน

1. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)

97

2. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

32

แสดงวิธีการคานวณ
1.คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร
32
97

2.แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
32.99
40

x 100 = ร้อยละ 32.99
x 5 = 4.12 คะแนน

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
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เป้าหมาย 2560
ร้อยละ 30

ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 32.99

คะแนนที่ได้
4.12 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
1.2 (1)
จานวนอาจารย์ประจาแยกตามคณะต่างๆประจาปีการศึกษา 2560
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.ดรุณี หันวิสัย

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
นางสาววันเพ็ญ อินวอ

โทรศัพท์ : 02-909-3029
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : งานการเจ้าหน้าที่
E-mail : darunee.hun@vru.ac.th
โทรศัพท์ : 02-909-3027
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดรุณี หันวิสัย
E-mail : personnel@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560- 31 กรกฎาคม 2561)

ผลการดาเนินงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) จานวน 97 คน
มีจานวนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการจานวน 27 คน เมื่อคานวณตามสูตรพบว่าค่าร้อยละของอาจารย์
ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ ร้อยละ 27.83 คะแนนที่ได้เท่ากับ 2.32
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลพืน้ ฐาน

จานวน

1. จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)

97

2. จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งอาจารย์

70

3. จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

25

4. จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์

2

5. จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์

-

รวมจานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

แสดงวิธีการคานวณ
1.คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร
27
97

x 100 = ร้อยละ 27.83

2.แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
27.83

60

x 5 = 2.32 คะแนน
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27

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2560
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 52.15
ร้อยละ 27.83

คะแนนที่ได้
2.32 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
1.3 (1)
จานวนอาจารย์ประจาแยกตามคณะต่างๆประจาปีการศึกษา 2560
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.ดรุณี หันวิสัย

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
นางสาววันเพ็ญ อินวอ
โทรศัพท์ : 02-909-3029
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : งานการเจ้าหน้าที่
E-mail : darunee.hun@vru.ac.th
โทรศัพท์ : 02-909-3027
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดรุณี หันวิสัย
E-mail : personnel@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560- 31 กรกฎาคม 2561)

ผลการดาเนินงาน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลพื้นฐาน
1.จานวนนักศึกษาทั้งหมด
2.จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจานวนอาจารย์ประจา
3.จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)
4.สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
5.สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน
6.ผลต่างระหว่างสัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาทีเ่ ป็นจริง - สัดส่วนจานวน
นักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน
7.ร้อยละค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน

จานวน
1,196
1327.36
96
13.83 : 1
20:1
13.83 - 20=-6.17
-30.85

แสดงวิธีการคานวณ
1.คานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร
13.83-20
20

x 100 = ร้อยละ -30.85

2.นาค่าร้อยละจากข้อ 1 มาคานวณคะแนน ดังนี้
2.1) ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0
คิดเป็น 5
คะแนน
2.2) ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20
คิดเป็น 0
คะแนน
2.3) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้นามาคิดคะแนน ดังนี้
5 -

(ค่าร้อยละที่คานวณได้จาก 2.3)
4

= ........... คะแนน
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การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2560
ผลการดาเนินงาน
น้อยกว่าร้อยละ 10
ร้อยละ -30.85

คะแนนที่ได้
5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
1.4(1)
จานวนอาจารย์ประจาแยกตามคณะต่างๆประจาปีการศึกษา 2560
1.4(2)
ตารางแสดงค่า FTES
1.4(3)
ตารางแสดงจานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดปีการศึกษา 2560
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์ ดร.นพร้ตน์ ไวโรจนะ

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
นางสาวณัฐนิชา กสิกรณ์

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม :

โทรศัพท์ : 098-27021888
E-mail : noparatw@windowslive.com

โทรศัพท์ :089-5122503
E-mail : nicha06@hotmail.com

วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560- 31 กรกฎาคม 2561)

ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1.จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ

ผลการดาเนินงาน
คณะมีการจั ดให้ คาปรึกษาทางวิช าการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ เพื่ อให้ คาแนะนาในด้าน
วิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา โดยคณะมีการกากับติดตามในการทางานของอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งทางด้าน
วิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา โดยในปีนี้เน้นการให้คาปรึกษาในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผลมา
จากการประเมินของปีที่แล้ว พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาด้านครอบครัว ปัญหาส่วนตัวคณะจึงรวบรวมการ
จัดทารายงานต่างๆ ดังต่อไปนี้
- ระเบียนสะสม (มรว.ทป.01)
- รายงานการพบอาจารย์ที่ปรึกษา (มรว.ทป.02)
- บันทึกการให้คาปรึกษา (มรว.ทป.03)
- รายงานการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาประจาภาคการศึกษา (มรว.ทป.06)
การประเมินผลการทางานของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยแบ่งออกเป็น 2 ทางคือ
- การประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษา (มรว.ทป.07)
- การประเมินตนเองของอาจารย์ที่ปรึกษา (มรว.ทป.08)
ดังนั้นในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีการให้คาปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาพบว่านักศึกษาได้
ปรึกษาผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีประเด็นที่นักศึกษาขอความช่วยเหลือ 2 เรื่อง คือ ปัญหาด้านการเรียน
และปัญหาทางการเงิน ด้านการเรียนอาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้คาแนะนาแนวทางการปฏิบัติแล้ว ส่วนในด้านการเงิน
คณะได้นาเรื่องเข้าที่ประชุมกองพัฒนานักศึกษาเพื่อจัดหาแหล่งทุนการศึกษาและอาชีพเสริม ซึ่งได้สรุปออกมา
เป็นโครงการผ้าป่าการศึกษา
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เอกสารหลักฐาน
1.5.1 (1) คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
1.5.1 (2) ระเบียนสะสม (มรว.ทป.01)
1.5.1 (3) รายงานการพบอาจารย์ที่ปรึกษา (มรว.ทป.02)
1.5.1 (4) บันทึกการให้คาปรึกษา (มรว.ทป.03)
1.5.1 (5) รายงานการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาประจาภาคการศึกษา (มรว.ทป.06)
1.5.1 (6) การประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษา (มรว.ทป.07)
1.5.1 (7) การประเมินตนเองของอาจารย์ที่ปรึกษา (มรว.ทป.08)
1.5.1 (8) บันทึกข้อความประชาสัมพันธ์ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรที่ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาวันไหว้
ครู ประจาปีการศึกษา 2561
 ข้อ 2.มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
แก่นักศึกษา

ผลการดาเนินงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รวบรวมข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
ทั้งกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรและแหล่งงานจากหน่วยงานภายนอก นอกจากนี้คณะยังให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์คณะ ดังนี้
- ข่าวบริการการศึกษา
- ข่าวรับสมัครงาน
- ข่าวงานวิจัย
- ทุนการศึกษา
- ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
- ข่าวการแข่งขัน/ประกวดออกแบบ
- ข่าวสารการจัดอบรม
โดยมีการให้ข้อมูลผ่านช่องทางการสื่อสาร ได้แก่
- เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- บอร์ดประชาสัมพันธ์
- Facebook ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- Line กลุ่มองค์การนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- Instagram " Scvru Cute "
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
และได้มีการมอบหมายงานผู้ดูแลข่าวสารคณะ (Admin) Facebook, Website Line Instagram และกาลัง
พัฒนาช่อง ยูทูป
เอกสารหลักฐาน

1.5.2(1) เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา http://dsd.vru.ac.th/
1.5.2(2) เว็บไซต์สานักส่งเสริมการเรียนรู้ https://sites.google.com/a/vru.ac.th/
learn_office/home
1.5.2(3) เว็บไซต์ สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน http://acad.vru.ac.th/about_acad/index.php
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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
 ข้อ 3.จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา

คณะมีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท
ได้แก่
1. กิจกรรมที่เตรียมความพร้อมเพื่อการทางานของนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 - 4 ผ่านทางโครงการการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เชิงผลิตภาพของแต่ละหลักสูตร โดยการจัดกิจกรรมนี้มุ่งเน้นให้นักศึกษา นาความรู้ที่
เรียนมาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างหรือผลิตนวัต กรรมในการประกอบอาชีพตามสายวิชาชีพของตน อาทิเช่น การคิด
สูตรอาหาร การคิดผลิตภัณฑ์ที่สามารถนามาใช้และออกจาหน่าย หรือการคิดโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อเอาไว้ใช้งาน
ตามศาสตร์ของตัวเอง และมีการนาเสนอผลงานและมีการประกวดชิ้นงานระดับคณะ
2. กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
2.1 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
- กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การเตรียมตัวสู่วัยทางาน ในยุคดิจิตอล” โดยคุณอรรถ อรรถพิธ
ตาแหน่ง Head of System and Execution บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมนเนจเม้นท์ จากัด
- กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การเขียน Resume อย่างไรให้ได้งาน”โดยอาจารย์นิตย์ เนี่ยงน้อย
อาจารย์ป ระจาหลักสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
- กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ เพื่อปลุกขวัญและกาลังใจในการเข้าสู่โลกแห่งการทางาน
2.โครงการสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม
ดังนี้
2.2 นักศึกษาสหกิจศึกษา
ได้ปฏิบัติงานจริงในลักษณะพนักงานชั่วคราวเต็มเวลาของสถานประกอบการ โดยต้องลงมือปฏิบัติงาน
จริงในสาขาที่ตนเรียนมา นักศึกษาเกิดการเรียนรู้การปฏิบัติงานจากประสบการณ์จริง ระยะเวลาในการออกฝึก
จะนานกว่าฝึกประสบการณ์ วิชาชีพใช้ระยะเวลาในการฝึกจานวน 4 เดือนและนักศึกษาต้องมีโครงงานที่ทา
ร่วมกับสถานประกอบการจานวน 1 ชิ้นงานและเมื่อกลับมาจากการฝึกแล้วนักศึกษาต้องมานาเสนอผลงานของ
ตังเองด้วยวาจาและแสดงผลงานต่อคระกรรมการดาเนิ นงานโครงการสหกิจศึกษาโดยในกิจกรรมครั้งนี้มีการ
ประกวดผลงานของนักศึกษาด้วย
2.3 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เป็ น ระบบการศึ ก ษาที่ เน้ น การปฏิ บั ติ งานจริงในสถานประกอบการอย่ า งมี ร ะบบ โดยจั ด ให้ มี ก าร
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ทาให้นักศึกษา เกิดการเรียนรู้การปฏิบัติงานจากประสบการณ์ จริง แต่
ระยะเวลาในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพจะใช้เวลาในการฝึกจานวน 3 เดือน และเมื่อกลับมาจากการฝึก
แล้วนักศึกษาต้องนาเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชาในกิจกรรมครั้งนี้มีการประกวดผลงาน
ของนักศึกษาด้วย
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เอกสารหลักฐาน

1.5.3 เล่มรายงานสรุปผลโครงการ
 ข้อ 4.ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม
5
ผลการดาเนินงาน

1. คณะวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มี การประเมิน ผลความพึ งพอใจต่ อการบริการให้ คาปรึก ษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา โดยมีคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาระดับคณะดาเนินการ
สารวจ ในประเด็นดังต่อไปนี้
1.1 การให้คาแนะนาเกี่ยวกับการลงทะเบียนและเลือกวิชาเรียน
1.2 การให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องระเบียบการวัดผล และประเมินผลหรือการเรี ยนซ้า และการพ้น
สภาพนักศึกษา
1.3 มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ
1.4 การให้คาแนะนาเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวและการคบเพื่อน
1.5 การให้คาปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางการเงิน เช่น เรื่องทุนการศึกษา เป็นต้น
ซึ่งพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.90 โดยการให้คาปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางการเงิน เช่น เรื่องทุนการศึกษา
เป็นต้น มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากสุดเท่ากับ 3.93 และด้านการให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย
มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่าสุดเท่ากับ 3.84 การให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย จากการวิเคราะห์
รายงานการของอาจารย์ที่ปรึกษา พบว่า ในรายงานอาจารย์ที่ปรึกษาไม่พบปัญหาด้านนี้ ดังนั้นคณะจึงวินิจฉัยได้
ว่านักศึกษาไม่กล้าปรึกษาปัญหาทางด้านการให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย
2. คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีการประเมิน ผลความพึ งพอใจต่อการบริการข้อมู ล ข่าวสารแก่
นักศึกษา โดยมีคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาระดับคณะดาเนินการสารวจ ในประเด็นดังต่อไปนี้
2.1 ความทันสมัยของข่าวสาร
2.2 ประโยชน์ที่ได้รับจากข่าวสาร
2.3 ความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร
2.4 ความหลากหลายของข้อมูล
2.5 การเข้าถึงข้อมูล
ซึ่งพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.88 โดยความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลข่าวสารและความหลากหลายของ
ข้อมูล มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากสุดเท่ากับ 3.90 คือการเข้าถึงข้อมูล และการเข้าถึงข้อมูล มี ค่าคะแนนเฉลี่ยต่าสุด
เท่ากับ 3.82 โดยคณะมีการปรับปรุงแบบประเมินทางด้านการให้บริการข่าวสารโดยคณะได้มีการให้นักศึกษา
จัดลาดับช่องทางการรับข่าวสาร โดยมีความนิยมในการรับข่าวสารจากมากไปน้อย ดังนี้
1. Line คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. Facebook คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. E-mail คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. โทรศัพท์/โทรสาร
6. บอร์ดประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อีกทั้งยังให้นักศึกษาจัด ลาดับความสนใจข่าวสารที่ต้องการ โดยเรียงลาดับข่าวสารที่นักศึกษาสนใจจากมากไป
น้อย ดังนี้
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1. ข่าวทุนการศึกษา
2. ข่าวรับสมัครงาน
3. ข่าวการแข่งขัน/ประกวดต่างๆ
4. ข่าวงานวิชาการ
5. ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
จากการวิเคราะห์เนื่องจากนั กศึกษาใช้ช่องทาง Line ในการรับข่าวสารเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งต้องเชื่อมต่อกับระบบ
อินเตอร์เน็ตทางช่องทาง Wi-Fi และจานวนนักศึกษาที่มาใช้อินเตอร์เน็ต Wi-Fi มีปริมาณมากกว่าช่องทางการให้
สัญญาณ จึงทาให้เกิดปัญหาในการเข้าถึงข้อมูล
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อ
สาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา มีจานวน 4 โครงการ ดังนี้
1. โครงการการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) กิจกรรมสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา
และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวมเท่ากับ 4.12 อยู่ในระดับดี
2. โครงการจั ด การเรี ย นรู้ เชิ ง ผลิ ต ภาพ (Productive Learning) กิ จ กรรม Education 4.0 Thinking
Stadium โดยมีค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจรวมเท่ากับ 4.01 อยู่ในระดับดี คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาได้
วิเคราะห์รายละเอียดแบบสอบถาม พบว่าระยะเวลาในการดาเนินงานการจัดโครงการไม่เหมาะสม เนื่องจากการ
จัดโครงการทาอยู่ในช่วงใกล้สอบปลายภาค
3. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
รวมเท่ากับ 4.20 อยู่ในระดับดี
4. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวมเท่ากับ 4.17 อยู่ในระดับดี
เอกสารหลักฐาน

1.4.1 (1) เล่มรายงานสรุปผลโครงการ
 ข้อ 5.นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา

จากปีการศึกษา 2559 การประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ มีประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ
1. การให้คาแนะนาเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวและการคบเพื่อน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81
2. การเข้าถึงข้อมูล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80
3. ความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89
ซึ่งในการศึกษา 2560 ได้ ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ มีประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ
1. ด้านการให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 แนวทางแก้ไ ข
คณะจึงมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาสอบถามการใช้ชีวิตของนักศึกษาและรายงานให้มากขึ้นในปีถัดไป โดยแจ้ง
ผ่านทางประธานหลักสูตรในที่ประชุมกรรมการบริหารคณะ
2. การเข้าถึงข้อมูล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 แนวทางแก้ไข คณะได้มีการจัดทาโครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต
Wi-Fi เพือ่ รองรับการใช้งานอินเตอร์เน็ตให้ทั่วถึง
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา จากในการวิเคราะห์ผลการประเมินเมื่อปีการศึกษาที่แล้วปัญหาที่พบคือความเหมาะสม
ของรูปแบบกิจกรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่าสุดคือ 3.90 คณะจึงดาเนินการจัดรูปแบบการจัดกิจกรรมใหม่ ทาให้มี
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คะแนนเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับ 4.00 ขึ้นไป และจากการวิเคราะห์ผลประเมินในปีนี้ พบว่า โครงการจัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ (Productive Learning) กิจกรรม Education 4.0 Thinking Stadium โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
รวมต่าสุดเท่ากับ 4.01 และคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาได้วิเคราะห์รายละเอียดแบบสอบถาม พบว่า
ระยะเวลาในการดาเนินงานการจัดโครงการไม่เหมาะสม เนื่องจากการจัดโครงการทาอยู่ในช่วงใกล้สอบปลาย
ภาค คณะจึงมีการปรับเปลี่ยนในการจัดกิจกรรมให้มีระยะห่างจากการสอบปลายภาคมากยิ่งขึ้น
เอกสารหลักฐาน

1.5.5 (1) รายงานการประชุม
 ข้อ 6.ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า
ผลการดาเนินงาน

จากการดาเนินการในหลายปีที่ผ่านมา คณะพบว่า นักศึกษามีความผูกพันกับหลักสูตรค่อนข้างมาก ดังนั้นคณะ
ร่วมกับหลักสู ตรจะร่วมกันจัดกิจกรรมให้ศิษย์เก่า โดยคณะจะทาหน้าที่เป็นผู้อานวยความสะดวกในเรื่องของ
สถานที่จัดงาน เช่นห้องประชุม เครื่องเสียง เจ้าหน้าที่ดูแลประจาห้องประชุม ส่วนหลักสูตรเป็นผู้ดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์กับศิษย์เก่าผ่านเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและจะมีการจัดการอบรมพัฒนาความรู้
และทักษะการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่าและแลกเปลี่ยนปัญหา ประสบการณ์ในการทางาน อาทิเช่น
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการตามเกณฑ์ของ วช. โดยอาจารย์ในคณะที่เป็นวิทยากร
เครือข่ายร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้กับนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า
หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชมรมเครือข่ายเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยจังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ในการอบรมและแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ด้านความปลอดภัยจากวิทยากรในชมรมให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่า อยู่เป็นประจา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคืนสู่เหย้าชาวสิ่งแวดล้อม ในช่วง
เช้าจะจัดเป็นเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง นอกจากนี้ อาจารย์ในหลักสูตรยังแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าด้วย
สาหรับการยกระดับงานด้านการจับจีบผ้า ทางหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ ได้จัดเป็นคลาสสอนอบรมให้
ศิษย์เก่าที่มาร่วมงานกิจกรรมสานสัมพันธ์หลักสูตรคหกรรมศาสตร์
เพื่อให้การจัดกิจกรรมให้ความรู้กับศิษย์ เก่าได้ขยายสู่วงกว้างและสามารถเรียนรู้ข้ามสาขาได้มากขึ้น ในปี
การศึกษาถัดไปทางคณะจะเป็นผู้รวบรมคลิปที่น่าสนใจต่อการพัฒนาความรู้เนื่องจากศิษย์เก่าส่วนใหญ่ไม่สะดวก
มาอบรมที่คณะจั ดให้ จึงทาให้ มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒ นาศิษย์เก่ามีปริมาณน้อย คณะจึงมีแนวทางการแก้ไ ข
ปัญหาโดยมีการพัฒนาหลักสูตรการให้ความรู้ศิษย์เก่าโดยเรียนรู้ผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่ออานวยความสะดวก
ให้ศิษย์เก่า
เอกสารหลักฐาน

1.5.6 (1) เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://sci.vru.ac.th/
1.5.6 (2) เล่มรายงานสรุปผลโครงการ
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2560
ผลการดาเนินงาน
6 ข้อ

6 ข้อ

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : ดร.นพร้ตน์ ไวโรจนะ

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
นางสาวณัฐนิชา กสิกรณ์

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม :

โทรศัพท์ : 098-27021888
E-mail : noparatw@windowslive.com

โทรศัพท์ :089-5122503
E-mail : nicha06@hotmail.com

วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560- 31 กรกฎาคม 2561)

ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1.จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนและการจัดกิจกรรม
ผลการดาเนินงาน

คณะร่วมกับองค์การนักศึกษา ได้ประชุมวิเคราะห์และจัดทาแผนงานการจัดกิจกรรมของนักศึกษาให้
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ
และตามความต้องการของนักศึกษา โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
2. โครงการแข่งขันกีฬาภายในคณะ (Sci-Tech)
3. โครงการวิทย์ศิษย์มีครู
4. โครงการวิทย์รักษ์ประชาธิปไตย
5. โครงการประกวดกระทงดอกไม้สด
6. โครงการพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาของนักศึกษา
7. โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต
8. โครงการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย “เจ้าฟ้าเกมส์”
9. โครงการกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10. โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และเผยแพร่วัฒนธรรมไทย
11. โครงการเด็กวิทย์จิตอาสา
12. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
13. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันเย็บร้อยค่อยจีบระดับชาติ อุดหนุนศิลปวัฒนธรรม
14. โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นานักศึกษา
15. โครงการ “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรและแลกเปลี่ ยนนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษาในประเทศอินเดีย”
16. โครงการการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) กิจกรรมสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา
และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
17. โครงการจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง ผลิ ต ภาพ (Productive Learning) กิ จ กรรม Education 4.0 Thinking
Stadium
18. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เอกสารหลักฐาน

1.6.1(1) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาปีการศึกษา 2560
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา 2560 : 19

 ข้อ 2.ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดาเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
1) คุณธรรม จริยธรรม
2) ความรู้
3) ทักษะทางปัญญา
4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการดาเนินงาน

คณะได้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดาเนินกิจกรรมที่ส่งเสริม คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ดังนี้
1. คุณธรรม จริยธรรม
คณะได้จัดกิจกรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษา
- โครงการวิทย์ศิษย์มีครู
- โครงการวิทย์รักษ์ประชาธิปไตย
- โครงการ “การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหลั กสูตรและแลกเปลี่ ยน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษาในประเทศอินเดีย”
2. ความรู้
คณะได้จัดกิจกรรมทางด้านการให้ความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ต่างๆ
- โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
- โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นานักศึกษา
- โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- โครงการจั ด การเรี ย นรู้ เชิ งผลิ ต ภาพ (Productive Learning) กิ จ กรรม Education 4.0 Thinking
Stadium
3. ทักษะทางปัญญา
คณะมีการจัดกิจกรรมทักษะทางปัญญาให้กับนักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจและนาความรู้ที่ได้นาไป
แก้ไขปัญหาและงานอื่นๆด้วยตนเอง
- โครงการประกวดกระทงดอกไม้สด
- โครงการเข้าร่วมการแข่งขันเย็บร้อยค่อยจีบระดับชาติ อุดหนุนศิลปวัฒนธรรม
- โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นานักศึกษา
- โครงการจั ด การเรี ย นรู้ เชิ ง ผลิ ต ภาพ (Productive Learning) กิ จ กรรม Education 4.0 Thinking
Stadium
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
โครงการส่ ว นใหญ่ เน้ น ให้ นั ก ศึ ก ษามี ส่ ว นร่ ว มเพื่ อ ฝึ ก ให้ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและส่ ว นรวม
นอกเหนือจากนี้คณะได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
- โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- โครงการแข่งขันกีฬาภายในคณะ (Sci-Tech)
- โครงการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย “เจ้าฟ้าเกมส์”
- โครงการกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา 2560 : 20

- โครงการเด็กวิทย์จิตอาสา
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- โครงการจั ด การเรี ย นรู้ เชิ งผลิ ต ภาพ (Productive Learning) กิ จ กรรม Education 4.0 Thinking
Stadium
- โครงการการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) กิจกรรมสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา
และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ (ASTC)
เอกสารหลักฐาน

1.6.2(1) เล่มรายงานสรุปผลโครงการ
 ข้อ 3.จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
ผลการดาเนินงาน

คณะร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้จัดโครงการให้ความรู้กับนักศึกษาด้านบทบาทนักศึกษากับการประกัน
คุณภาพการศึกษา เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้อง Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหา
วชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ถนนสิรินธร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นอกจากนี้คณะร่วมกับมหาวิทยาลัยใน
การแทรกความรู้ ด้ านประกั น คุ ณ ภาพให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาผ่ านหลั ก สู ต ร โดยให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ท ราบถึ งการต อบ
แบบสอบถามมีผลอย่างไรต่อการพัฒนาต่อการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการพัฒนาสิ่ง
สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ นอกจากนี้ การสอนการเขีย นโครงการ การสรุป โครงการ โดยการน า PDCA ให้ กั บ
องค์การนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อที่จะให้สามารถทราบถึงการนาเรื่องระบบการประกัน
คุณภาพไปปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมและการเขียนสรุปโครงการ นอกจากนี้ยังมีการแทรกความรู้ด้านประกัน
คุณภาพในกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ได้แก่
1. โครงการอบรมประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
2. โครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ (ASTC)
4. โครงการแข่งขันกีฬาภายในคณะ (Sci-Tech)
5. โครงการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย “เจ้าฟ้าเกมส์”
6. โครงการกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เอกสารหลักฐาน

1.6.3 (1) เล่มรายงานสรุปผลโครงการ
 ข้ อ 4.ทุ กกิจกรรมที่ ดาเนินการมีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุป ระสงค์ข องกิจกรรมและนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
ผลการดาเนินงาน

คณะได้ จั ด ท าประเมิ น ผลความส าเร็ จ ในแต่ ล ะโครงการและมี ก ารจั ด ประชุ ม เพื่ อ วิ เคราะห์ แ ละ
ประเมินผลคุณภาพโครงการตามวัตถุประสงค์แ ละนาผลมาใช้ปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเพื่อดาเนินการในปี
การศึกษาถัดไป
เอกสารหลักฐาน

1.6.4 (1) รายงานการประชุม
1.6.4 (2) Improvement Plan
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา 2560 : 21

1.6.4 (3) เล่มรายงานสรุปผลโครงการ
 ข้อ 5.ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี้
1. จานวนโครงการที่สาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ 80
2. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโครงการที่จัด)
3. จานวนงบประมาณที่ใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของงบประมาณทั้งหมด
คณะมี การด าเนิ น งานโครงการที่ ส าเร็ จ ตามวัตถุ ป ระสงค์ ของโครงการคิด เป็ น ร้อยละ 94.4 จ านวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 88 และจานวนงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงานโครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 97 ของงบประมาณที่ตั้งไว้
เอกสารหลักฐาน
1.5.1 (1) รายงานการประชุม
1.5.1 (2) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน
 ข้อ 6.นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2559 มีการตั้งตัวชี้วัดของแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ได้แก่
1. จานวนโครงการที่สาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ 75
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของโครงการที่จัด
3. จานวนงบประมาณที่ใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงบประมาณทั้งหมด
ซึ่งบรรลุตามเป้าหมาย คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาจึงเห็นว่าควรตั้ งเป้าหมายของแผนให้ท้าทายยิ่ งขึ้น
เป็น
1. จานวนโครงการที่สาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ 80
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโครงการที่จัด
3. จานวนงบประมาณที่ใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของงบประมาณทั้งหมด
ซึ่งจากการดาเนินงานพบว่า
1. จานวนโครงการที่สาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการคิดเป็นร้อยละ 94.4
2. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 88 ของโครงการที่จัด
3. จานวนงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงานโครงการ คิดเป็นร้อยละ 97 ของงบประมาณที่ตั้งไว้
ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา เห็นว่าในปีการศึกษา 2561 ควรตั้งตัวขี้วัดของแผนกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาให้ท้าทายมากกว่าเดิมอีก เป็น
1. จานวนโครงการที่สาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ 85
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของโครงการที่จัด
จานวนงบประมาณที่ใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงบประมาณทั้งหมด
เอกสารหลักฐาน
1.6.1 (1) รายงานการประชุม
1.6.1 (2) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาปีการศึกษา 2561
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การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2560
ผลการดาเนินงาน
6 ข้อ

6 ข้อ

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ

องค์ประกอบที่ 2 การวิจยั
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์ ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
นางสาวพัสตราภรณ์ แสงปัญญา
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สถาบันวิจัยและพัฒนา

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
โทรศัพท์ : 098-2702188
โทรศัพท์ : 02-9093036, 331
E-mail : nopparat@vru.ac.th
E-mail : research@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560- 31 กรกฎาคม 2561)

ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1.มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
ผลการดาเนินงาน
คณะ มีระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ซึ่งร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาได้
ดาเนินการพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อให้ทุกคณะ/หน่วยงานและหน่วยงานภายนอก สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ดังนี้
1. ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย (เอกสาร 2.1.1(1)) โดยคณะร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดทาระบบการจัดการ
สารสนเทศการวิจยั เพื่อจัดทาเป็นฐานข้อมูลนักวิจัย โดยกาหนดให้ลงทะเบียนนักวิจัยผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งมี
การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ 1) โครงการวิจัย 2) งบประมาณ 3)แหล่งทุน 4) การตีพิมพ์เผยแพร่ 5) ผลงานวิจัยที่ได้รับ
รางวัล และ 6) การนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์
2. ระบบสืบ ค้น /แหล่ งค้นคว้างานวิจัย โดยสานั กวิทยบริการจะเป็ นผู้ ให้บ ริการฐานข้อมู ลออนไลน์ให้ แก่ นักวิจั ย
คณาจารย์และนักศึกษา (เอกสาร 2.1.1(2))
3. ระบบการสืบค้น/แหล่งค้นคว้างานวิจัย โดยสานักวิทยบริการจะเป็นผู้ให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ให้แก่ นักวิจัย
คณาจารย์ นักศึกษา เช่น ฐาน Collection ย่อยแยกตามสาขาวิชา ทั้ง 14 ฐาน ฐานข้อมูลของ สกอ. ฐานข้อมูลที่
บอกรั บ เป็ น สมาชิ ก และฐานข้ อ มู ล วิ ท ยานิ พ นธ์ ไ ทย เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการสื บ ค้ น งานวิ จั ย ทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ (เอกสาร 2.1.1(3)) และสามารถใช้บริการ VRU Library VPN เชื่อมต่ออินเทอร์เนตจากที่บ้าน
ตนเองเข้ามาสืบค้นที่สานักวิทยบริการและฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการต่างๆได้ (เอกสาร 2.1.1(4))
ซึ่งผู้บริหารระดับคณะจะเข้าไปตรวจสอบข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านงบประมาณ การตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อนาเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะในการเร่งรัดหรือส่งเสริมให้บุคลาการได้ดาเนินการ ในหัวข้อดังกล่าว ซึ่งจะเห็นว่าใน
ปี ก ารศึ ก ษา 2560 จากการใช้ ข้อ มู ล สารสนเทศดั ง กล่ าวท าให้ จ านวนผู้ ท าผลงานวิ จั ย ชิ้ น งานวิ จั ย และจ านวน
งบประมาณที่ได้รับเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
4. เว็บไซต์ของสถาบันวิจัย www.rd.vru.ac.th ซึ่งมีข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย (เอกสาร 2.1.1(2) - (10)) เช่น
1) ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยต่างๆ
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2) ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทต่างๆ
3) คู่มือการวิจัย เพื่อให้ผู้บริการและคณาจารย์ รวมทั้งบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
5. ฐานข้ อมูล ส าหรับ เผยแพร่บ ทความวิ จัยผ่ านสารสนเทศทางเว็บ ไซต์ เพื่อเผยแพร่งานวิ จัยสู่ สาธารณชน
( เอกสาร 2.1.1(10)) ผ่ าน https://www.tci-thaijo.org/index.php เพื่ อเผยแพร่งานวิจั ยสู่ ส าธารณชน เพื่ อเป็ น
แหล่งสืบค้นข้อมูล บทความเผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์ ซึ่งมหาวิทยาลัย และ บุคคลภายนอกซึ่งสามารถเข้าถึง
ข้อมู ลได้ โดยดาวน์โหลดเอกสารออนไลน์ โดยมหาวิทยาลั ยมีวารสารที่อยู่ในระบบ 4 วารสาร คือ 1) วารสาร
บัณฑิตศึกษา 2) วารสารวไลยปริทัศน์ 3) วารสารวิจัยและพัฒนา สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 4) วารสาร
วิจัยและพัฒนา สายสังคมศาสตร์
นอกจากระบบของส่วนกลางมหาวิทยาลัยแล้ว คณะยังส่งเสริมระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของคณะ
ด้านการวิจัย พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเว็บไซต์ด้านการส่งเสริมการทาวิจัยของคณะ มีข้อมูลออนไลน์ มี
แหล่งเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก มีการนาไปใช้ประโยชน์ จากงานวิจัย และได้รับหนังสือตอบรับ
ขอบคุณในการนาไปใช้ประโยชน์ มีข้อมูลท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์
ความรู้จากงานวิจัย มีบทความเผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์สู่สาธารณชน เป็นต้น
เอกสารหลักฐาน
2.1.1(1) ระบบฐานข้อมู ลนั กวิ จัย คณะวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี (http://sci.vru.ac.th/SC/) สถาบั น วิจัย และ
พัฒนา ((http://roms.vru.ac.th/)
2.1.1(2) ระบบฐานข้อมูลนักวิจยั สถาบันวิจัยและพัฒนา(http://roms.vru.ac.th/)
2.1.1(3) ฐานข้อมูลทรัพย์สนิ ทางปัญญา
2.1.1(4) ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ(National Research Management System: NRMS)
2.1.1(5) บริการฐานข้อมูลออนไลน์ สานักวิทยบริการ (http://lib.vru.ac.th/?q=node/20)
2.1.1(6) ระบบ VRU Library VPN (http://lib.vru.ac.th/?q=node/1852)
2.1.1(7) เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา(http://rd.vru.ac.th)
2.1.1(8) ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
2.1.1(9) ประเภททุนสนับสนุนการวิจัย
2.1.1(10) การเผยแพร่บทความวิจัย ผ่านระบบ https://www.tci-thaijo.org/index.php
 ข้อ 2.สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้
- ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารหรื อ ห้ อ งปฏิ บั ติ ง านสร้า งสรรค์ หรื อ หน่ ว ยวิ จั ย หรือ ศู น ย์ เครื่ อ งมื อ หรือ ศู น ย์ ใ ห้
คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- สิ่ ง อ านวยความสะดวกหรื อ การรั ก ษาความปลอดภั ย ในการวิ จั ย หรื อ การผลิ ต งานสร้ า งสรรค์
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
- กิจรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ(visiting professor)
ผลการดาเนินงาน
คณ ะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ส นั บ สนุ น พั น ธกิ จ ด้ า นการวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ใ นประเด็ น ต่ อ ไปนี้
1. ห้องปฏิบัติการวิจัย ศูนย์วิทยาศาสตร์ ที่ให้บริการด้านห้องปฏิบัติการ โดย ให้บริการกับนักศึกษา คณาจารย์ และ
นักวิจัย (เอกสาร 2.1.2(1)) และมีระบบรักษาความปลอดภัยของห้ องปฏิบัติการ โดยผ่านการประเมินความสามารถ
ห้ องปฏิ บั ติ การ มาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 หมายเลขการรับ รองระบบงานที่ -0102 ออกให้ ณ วั น ที่ 17
พฤษภาคม 2559 หมดอายุ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ของสานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์
บริการ ซึ่งมีข้อกาหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองห้องปฏิบัติการครอบคลุมทุกด้าน ตั้งแต่ด้านการเตรียม
ตัวอย่างไปจนถึงความชานาญในการวิเคราะห์ทดสอบ การเก็บบันทึกและรายงานผล ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
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การควบคุมเอกสาร การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน สถานที่และสภาพแวดล้อม เครื่องมือ รวมถึ งการประมาณค่า
ความไม่แน่นอน เป็นต้น (เอกสาร 2.1.2(2)) และยังมีระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการโดยใช้ระบบคีย์การ์ด
ผ่านเข้า-ออก ภายหลังเวลาราชการ เป็นต้น
นอกจากนั้น คณะต่างๆ ยังให้บริการสิ่งสนับสนุนการวิจัยแก่คณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลภายนอก ตาม
บริบทของคณะ เช่น คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นศูนย์เครื่องมือในการให้บริการทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร เป็น
ต้น
2. ศูนย์ให้คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยจัดตั้ง “คลินิกวิจัย”เพื่อให้คาปรึกษาและความรู้
เกี่ยวกับงานวิจัยให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิ จัย จากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการวิจัย (เอกสาร 2.1.2(3)) และ
ดาเนินการในรูปแบบบริการวิชาการ และการสัมมนา
3. แหล่งบริการสารสนเทศในการสืบค้นผลงานวิจัย
มหาวิ ท ยาลั ย มี การให้ บ ริการที่ เอื้ อต่ อ การเรีย นการวิ จั ย โดยมี การให้ บ ริการผ่ านส านั กวิ ท ยาบริก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ให้บริการหนังสือใหม่ผ่านทางห้องบรรณาภิรมย์ และหนังสือทั่วไปอื่นๆ ภายในห้องสมุด มีการ
สารวจความต้องการทรัพยากร เช่น เอกสาร ตารา ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน และการวิจัยผ่านทางสานักวิทย
บริการและสารสนเทศ ในการดาเนินการจัดซื้อต่อไป
สาหรับการค้นคว้าข้อมูลการวิจัย ผ่านรูปแบบต่างๆ (เอกสาร 2.1.2(4)) และให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ทั้ง
แบบบอกรับสมาชิกและแบบได้รับการสนับสนุนจาก สกอ. ตลอดจนฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ฐานข้อมูลการสืบค้น
งานวิจยั เช่น Science Direct, pro Quest และยังมีสัญญาณ WiFi ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย และติดตั้งภายในห้องต่างๆ
ให้อาจารย์ได้ศึกษาค้นคว้าสืบค้นข้อมูลงานวิจัย ผ่านทาง web site และ web site สถาบันวิจัยและพัฒนา และ
web site อื่นๆ (เอกสาร 2.1.2(5)) และเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย ในการสืบค้น
ข้อมูลดังกล่าวจากทีบ่ ้าน ผ่านทาง VRU Library VPN (เอกสาร 2.1.2(6))
4.คณะได้มีการส่งเสริมกิจกรรมที่สามารถพัฒนานักศึกษาโดยการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ซึ่งนักศึกษามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมทุกหลักสูตร โดยจัดในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และ คณะส่งเสริมการดาเนินการกับเครือข่าย
ด้านการวิจัย และร่วมจัดการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ เพื่อให้เกิดบรรยากาศในการวิจัย มี
รายละเอียดดังนี้
4.1 โครงการอบรมหลักสูตรการเขียนบทความทางวิชาการและการเขียนบทความวิจัย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจตลอดจนมีเทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย เมื่อวันที่ “ทาอย่างไรจะได้เป็น
ศาสตราจารย์ภายใน 8 ปี และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยั ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ” วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
4.2 งานประชุมวิชาการระดับชาติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ASTC วันที่ 6 มิถุนายน
2561 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5. คณะมีการสนับสนุนอาจารย์ในการทางานวิจัยโดยมีการจัดโครงการคลินิกวิจัยซึ่งเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้
ความรู้ เกี่ยวกับการเขียนบทความทางวิทยาศาสตร์การแปลทางด้านวิทยาศาสตร์และให้คาปรึกษาแก่อาจารย์และ
นักวิจัย เพื่อสอบถามแนวทางในการพัฒนางานวิจัย
เอกสารหลักฐาน
2.1.2(1) หน้าเว็บไซต์ศนู ย์วิทยาศาสตร์ โดยมีห้องปฏิบัติการวิจยั สังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์
2.1.2(2) เอกสารมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005
2.1.2(3) “คลินิกวิจัย”สาหรับให้คาปรึกษาด้านการวิจัย
2.1.2(4) ห้องสมุด (สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับค้นคว้างานวิจัย)
2.1.2(5) บริการฐานข้อมูลออนไลน์ สานักวิทยบริการ (http://lib.vru.ac.th/?q=node/20)
2.1.2(6) ระบบ VRU Library VPN (http://lib.vru.ac.th/?q=node/1852)
2.1.2(7) งานประชุมวิชาการระดับชาติคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ASTC วันที่ 6 มิถุนายน
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2561 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2.1.2(8) โครงการอบรมหลักสูตรการเขียนบทความทางวิชาการและการเขียนบทความวิจัย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจตลอดจนมีเทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย เมื่อวันที่ “ทาอย่างไรจะได้เป็น
ศาสตราจารย์ภายใน 8 ปี และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยั ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ”
2.1.2 (9) บันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย
บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง
- มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา
- มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมกับ สกว.
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญา ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
- SIPA Tech Startup Club ระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2.12.(10) สรุปกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2560
 ข้อ 3.จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ผลการดาเนินงาน
1. มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย ใหแกคณาจารย และนักวิจัยเพื่อทาวิจัย 2 ช่องทางคือ
1.1 งบประมาณแผ่นดิน (ผ่านการพิจารณาโดย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก สานักงานสภาวิจัยแห่งชาติ; วช.) และ ทุน
สกอ.
1.2 งบประมาณรายได้ (ร้อยละ 2 ของงบประมาณ แต่ละปี)
สาหรับงบประมาณรายได้ ผ่านระบบการบริหารโดยกองทุนวิจัย ซึ่งมีคณะกรรมการกองทุนวิจัย (เอกสาร
2.1.3(1)) และคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยพิจารณาข้อเสนอโครงการ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นตัวแทนแต่ละคณะ
ทาหน้าที่กลั่นกรองและพิจารณาการให้ทุนแต่ละประเภท(เอกสาร 2.1.3(2)) ซึ่งทุนวิจัยแบ่งออกเป็น 7 ประเภท
ด้วยกัน ได้แก่ 1) วิจัยในชั้นเรียน 2) นักวิจัยรุ่นใหม่ 3) นักวิจัยรุ่นกลาง 4) งานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนสังคม 5) งานวิจยั
เพื่อสร้างองค์ความรู้หรือนวัตกรรม 6) งานวิจัยเพื่อขอผลงานทางวิชาการ และงานวิจยั สถาบันและ 7) R2R
ทั้งนี้ได้ดาเนินการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน (เอกสาร 2.1.3(3)) และงบประมาณรายได้ ให้แก่คณาจารย์
และนั กวิจัยโดยผ่านคณะ/หน่วยงาน เป็ นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี (เอกสาร 2.1.3(4) -2.1.3(6)) และ
จัดสรรงบประมาณผ่านคณะ/หน่วยงาน ตามประกาศอนุมัติทุนประเภทต่างๆ
เอกสารหลักฐาน
2.1.3(1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย
2.1.3(2) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากองทุนเพื่อสนับสุนนการพัฒนางานวิจัย
2.1.3(3) ผลการพิจารณางานวิจัยจากภายนอก (วช.)
2.1.3(4) แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
2.1.3(5) ตารางแสดงการสรุปงบประมาณจัดสรรประจาปีงบประมาณ
2.1.3(6) ประกาศอนุมัติทุน
 ข้อ 4.จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ผลการดาเนินงาน

มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี (เอกสาร 2.1.4(1)) และดาเนินการผ่าน
คณะกรรมการกองทุนวิจัย (เอกสาร 2.1.4(2)) ในการพิจารณากลั่นกรองและอนุมัติงบประมาณ เพื่อจัดสรร
งบประมาณ และสรุปรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (เอกสาร 2.1.4(3))
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การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ แบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1. การนาเสนอในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไปเสนอผลงาน โดยอาจารย์
สามารถเสนอผ่านคณะมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ โดยการสนับสนุนเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ พ.ศ. 2558 (เอกสาร 2.1.4(4) - 2.1.4(5))
2. การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ โดยอาจารย์สามารถเสนอผ่านคณะมายังสถาบันวิจัย
และพัฒนาฯ โดยการสนับสนุนเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการ
นาผลงานวิจัยบทความวิจัยในวารสารในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ(เอกสาร 2.1.4(4) 2.1.4(5)) โดยการจัดสรรเงิน พิจารณาสอดคล้องกับระดับของผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI
และฐานข้อมูลสากลอื่น และในวารสารระดับชาติที่ สกอ.ยอมรับ
3. สนับ สนุน งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษ ฐ์ ที่ มีการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ โดยอาจารย์
สามารถเสนอผ่านคณะมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ โดยการสนับสนุนเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลสนับสนุนงานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ จากงบประมาณกองทุนวิจัย
พ.ศ. 2558 (เอกสาร 2.1.4(6))
4. จัดสรรงบประมาณในการจัดทาวารสารเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
(เอกสาร 2.1.4(1))
เอกสารหลักฐาน
2.1.4(1) แผนปฏิบัติราชการประจาปี
2.1.4(2) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนวิจัย
2.1.4(3) รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
2.1.4(4) ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์
บทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ. 2558
2.1.4(5) ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัยและตีพิม พ์
บทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2)
2.1.4(6) ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลสนับสนุนงานสร้างสรรค์หรือ
สิ่งประดิษฐ์ จากงบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ. 2558
 ข้อ 5.มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีก ารสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
ผลการดาเนินงาน
คณะดาเนินโครงการการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
1) โครงการอบรม“คลินิกวิจัย; พัฒนาระบบสนับสนุนการผลผลงานวิจัย” เพื่อช่วยเหลือ ให้คาแนะนาในการทาวิจัยให้กบั
นักวิจัย เพื่อที่นักวิจัยจะสามารถสร้างสรรค์งานวิจัยที่ดีได้ (เอกสาร 2.1.5(1))
2) การสร้างขวัญ กาลังใจ โดยการสนับสนุนเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความนาเสนอบทความวิจัย เพื่อเป็นขวัญและ
ก าลั ง ใจส าหรับ นั ก วิ จั ย ที่ มี ผ ลงานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รับ ทุ น สนั บ สนุ น จากภายในและภายนอก ตามเกณฑ์ ประกาศของ
มหาวิทยาลัย

คณะในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 มีอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ได้รับมอบโล่
รางวัล ดังนี้
1.หลักสูตรเทคโนโลยีชวี ภาพ
2.ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์

โครงการเชิดชูคนดี
โครงการเชิดชูคนดี

หลักสูตรดีเด่น
รางวัลนักวิจยั ดีเด่นต่อเนื่อง 3 ปี
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3.อ.ดร.ฐพงษ์ ธีระวัฒนานนท์
4.ผศ.ณพัฐอร บัวฉุน

โครงการเชิดชูคนดี
โครงการเชิดชูคนดี

รางวัลนักวิจยั หน้าใหม่ดีเด่น
รางวัลนักวิจยั ดีเด่น

เอกสารหลักฐาน
2.1.5(1) โครงการอบรม “คลินิกวิจัยพัฒนาระบบสนับสนุนการผลงานวิจัย”
การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่น ของ “กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎภาคกลางศรีอยุธยา”คลินิกวิจัย: เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
2.1.5 (2) ภาพถ่ายการมอบโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
 ข้อ 6.มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์และ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด
ผลการดาเนินงาน
คณะร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์โดยใช้
ระบบของมหาวิทยาลัย ที่มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานีว่าด้วย
หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรสิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2554 และได้รับหนังสือรับรองการจดอนุ
สิทธิบัตรงานสร้างสรรค์เรื่อง เจลฟ้าทะลายโจรสาหรับทาความสะอาด โดย รศ.ดร.ศศมล ผาสุข และหนังสือรับรอง
การจดอนุสิทธิบัตร กระบวนการผลิตข้าวนึ่งหุงสุกเร็วและผลิตภัณฑ์ โดย ผศ.ดร.น้าฝน ศีตะจิตต์
ผศ.ณพัฐอร บัวฉุน จานวน 12 เรื่อง ดังนี้
1. ชื่อเรื่อง ผลิตภัณฑ์โลชั่นบารุงผิวจากมันต่อเผือกที่มีฤทธิ์ต้านอนุมลุ อิสระ เลขทีอ่ นุสิทธิบัตร 13298
ออกให้ ณ วันที่ 28 พ.ย.2560-17 พ.ย. 2565
2. ชื่อเรื่อง ผลิตภัณฑ์ครีมบารุงผิวจากมะเขือเทศที่มีฤทธิ์ต้านอนุมลุ อิสระ เลขทีอ่ นุสิทธิบัตร 13300
ออกให้ ณ วันที่ 28 พ.ย.2560-17 พ.ย. 2565
3. ชื่อเรื่อง ผลิตภัณฑ์โลชั่นบารุงผิวมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมุลอิสระ เลขทีอ่ นุสิทธิบัตร 13301
ออกให้ ณ วันที่ 28 พ.ย.2560-17 พ.ย. 2565
4. ชื่อเรื่อง ผลิตภัณฑ์ครีมบารุงผิวชะเอมไทยและมะขามป้อมที่มีคณ
ุ สมบัติทาให้ผิวขาว ต้านทานการเกิดริ้วรอยและลดริ้วรอย
เลขทีอ่ นุสิทธิบัตร 13302
ออกให้ ณ วันที่ 28 พ.ย.2560-17 พ.ย. 2565
5. ชื่อเรื่อง ผลิตภัณฑ์โลชั่นบารุงผิวมะเขือเทศและหมาก เลขทีอ่ นุสิทธิบัตร 13303
ออกให้ ณ วันที่ 28 พ.ย.2560-17 พ.ย. 2565
6. ชื่อเรื่อง ผลิตภัณฑ์โลชั่นบารุงผิวชะเอมไทยและพิลังกาสา เลขทีอ่ นุสิทธิบัตร 13304
ออกให้ ณ วันที่ 28 พ.ย.2560-17 พ.ย. 2565
7. ชื่อเรื่อง ผลิตภัณฑ์ครีมบารุงผิวจากเห็ดหอมที่มีฤทธิ์ตา้ นอนุมุลอิสระ เลขทีอ่ นุสิทธิบัตร 13305
ออกให้ ณ วันที่ 28 พ.ย.2560-17 พ.ย. 2565
8. ชื่อเรื่อง ผลิตภัณฑ์บารุงผิวจากสารสกัดพิลังกาสา เลขที่อนุสิทธิบัตร 13306
ออกให้ ณ วันที่ 28 พ.ย.2560-17 พ.ย. 2565
9. ชื่อเรื่อง ผลิตภัณฑ์ครีมบารุงผิวมะเขือเทศและแอปเปิ้ลเขียว ที่มีคณ
ุ สมบัติทาให้ผิวขาว ต้านทานการเกิดริ้วรอยและลดริ้ว
รอย เลขทีอ่ นุสิทธิบัตร 13307
ออกให้ ณ วันที่ 28 พ.ย.2560-17 พ.ย. 2565
10. ชื่อเรื่อง ผลิตภัณฑ์โลชั่นบารุงผิวมะเขือเทศและแอปเปิ้ลเขียว เลขทีอ่ นุสิทธิบัตร 13308
ออกให้ ณ วันที่ 28 พ.ย.2560-17 พ.ย. 2565
11. ชื่อเรื่อง ผลิตภัณฑ์โลชั่นบารุงผิวจากแอปเปิ้ลเขียวที่มีฤทธิต์ ้านอนุมลุ อิสระ เลขทีอ่ นุสิทธิบัตร 13309
ออกให้ ณ วันที่ 28 พ.ย.2560-17 พ.ย. 2565
12. ชื่อเรื่อง ผลิตภัณฑ์โลชั่นบารุงผิวจากเห็ดฟางที่มีฤทธิ์ต้านอนุมลุ อิสระ เลขทีอ่ นุสิทธิบัตร 13310
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ออกให้ ณ วันที่ 28 พ.ย.2560-17 พ.ย. 2565

เอกสารหลักฐาน
2.1.6 (1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานีว่าด้วย หลักเกณฑ์และอัตราการ
จัดสรรสิทธิบัตรประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2554
2.1.6 (2) หนังสือรับรองการจดอนุสิทธิบัตรเจลฟ้าทะลายโจรสาหรับทาความสะอาด ผศ.ดร.ศศมล ผาสุข
2.1.6 (3) หนังสือรับรองการจดอนุสิทธิบัตร กระบวนการผลิตข้าวนึ่งหุงสุกเร็วและผลิตภัณฑ์ ผศ.ดร.น้าฝน ศีตะจิตต์
2.1.6 (4) หนังสืออนุสิทธิบัตร ผศ.ณพัฐอร บัวฉุน จานวน 12 เรื่อง
2.1.6(5) เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (http://rd.vru.ac.th)
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2560
ผลการดาเนินงาน
6 ข้อ

6 ข้อ

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์ ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
นางสาวพัสตราภรณ์ แสงปัญญา
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์ : 098-2702188
โทรศัพท์ : 02-9093036, 331
E-mail : nopparat@vru.ac.th
E-mail : research@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2560- 30 กันยายน 2561)

ผลการดาเนินงาน
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ได้ รั บ เงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย หรื อ งานสร้า งสรรค์ จ ากภายใน จ านวน
2,807,341.25.- บาท มี อาจารย์ป ระจาทั้ งหมด (ไม่ นั บ รวมผู้ ศึกษาต่ อ) จ านวน 9 คน ซึ่ งได้ รับ ทุ น ภายใน 9 ทุ น
ซึ่งอาจารย์ที่ได้รับทุนทั้งสิ้น 13 ท่าน โดยรายละเอียดดังนี้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลพื้นฐาน
1. จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. จานวนอาจารย์ประจาทีป่ ฏิบตั ิงานจริง (ไม่นับรวมผูล้ าศึกษาต่อ)
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.จานวนอาจารย์ประจาทีล่ าศึกษาต่อ
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จานวน
2,807,341.25
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89

8

วิธีการคานวณ
1.คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
2,807,341.25
=
31,543.16 บาท/คน
89

2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
31,543.16
60,000

x5

=

2.63 คะแนน

ดังนั้น จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ประจาทั้งหมดเท่ากับ 31,543.16 บาท/คน เท่ากับ 2.63 คะแนน
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2560
ผลการดาเนินงาน
สังคมฯ 22,550 บาท/คน
วิทย์ฯ 54,150 บาท/คน

วิทย์สุขภาพฯ 45,100

31,543.16 บาท/คน

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

2.63 คะแนน

บรรลุ

บาท/คน

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
2.2.1
ประกาศทุนวิจัย

ชื่อเอกสาร

เอกสารหลักฐานอ้างอิง : สัญญารับทุนฯ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
1.การสารวจพรรณไม้ในหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (250,000)

จานวนเงิน
225,000.00

1.อ.มัทนภรณ์ ใหม่คามิ 50%=125,000-วิทย์ฯ
2.ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 10%=25,000-วิทย์ฯ
3.ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี 10%=25,000-วิทย์ฯ
4.ผศ.วัฒนา อัจฉริยะโพธา 10%=25,000-วิทย์ฯ
5.อ.ดร.ตีรณรรถ ศรีสุนนท์ 10%=25,000-วิทย์
6.นางสาวพิมพ์นารา นิลฤทธิ์ จนท.10%=25,000-วิทย์

2.การเพิ่มผลผลิตมันสาปะหลังในพื้นที่ดนิ ทราย
จัดด้วยเพอร์ไลต์ที่ปรับสภาพด้วยความร้อน
และไบโอชาร์ (350,000)
1.อ.รัตถชล อ่างมณี 50%=175,000-วิทย์ฯ
2.น.ส.จงกลลดา พลายดี 30%=105,000-นอก
3.อ.ดร.กัญจน์นรี ช่วงฉ่า 20%=70,000-นอก

175,000.00

ผู้วิจัย
1.อ.มัทนภรณ์ ใหม่คามิ
2.ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์
3.ผศ.ดร.พรรณวิภา แพง
ศรี
4.ผศ.วัฒนา อัจฉริยะโพธา
5.อ.ดร.ตีรณรรถ ศรีสุนนท์
6.นางสาวพิมพ์นารา นิล
ฤทธิ์ จนท.คณะ
1.อ.รัตถชล อ่างมณี
2.น.ส.จงกลลดา พลายดี
(นอก)
3.อ.ดร.กัญจน์นรี ช่วงฉ่า
(นอก)

ทุนใน ทุนนอก




(วช.)
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3.แนวทางบริหารจัดการการใช้น้าบาดาลและน้า
ผิวดินร่วมกันเพื่อบรรเทาสภาวะภัยแล้งและน้า
ท่วมภายใต้ฉากทัศน์การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์สมดุลน้า ใน
บริเวณลุ่มน้าป่าสักตอนล่าง (520,000)

520,000.00

1.อ.นิธิพนธ์ น้อยเผ่า
2.อ.ดร.ตีรณรรถ ศรีสุนนท์ (วช.)
3.อ.ดร.รัตถชล อ่างมณี


1.อ.นิธิพนธ์ น้อยเผ่า 60%=312,000-วิทย์ฯ
2.อ.ดร.ตีรณรรถ ศรีสุนนท์ 20%=104,000-วิทย์ฯ
3.อ.ดร.รัตถชล อ่างมณี 20%=104,000-วิทย์ฯ

4.ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ย่อยสลายคาร์โบไฮเดรตโดย
ผักพื้นบ้านไทยที่ใช้เพื่อควบคุมระดับน้าตาลใน
เลือด
(700,000)

280,000.00

1.ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์(วิทย์
ฯ)
2.อ.รัตวรรณ พูดเพราะ (นอก)
3.อ.จุฬา วิริยะบุบผา (นอก)

146,094.00

1.อ.ดร.พรนภา เตียสุธิกุล
(นวัต)
2.อ.ดร.พัฒนา พรหมณี
(นอก)
3.อ.จานนท์ ศรีเกตุ (คณะ
(วช.)
วิทย์)
4.อ.ปณิธาน กระสังข์
(นอก)

57,533.60

1.ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ
2.อ.ดร.ศศิธร หาสิน3.อ.
ดร.ผมหอม เชิดโกทา
4.อ.ประภาพร ชุลีลัง

(วช.)

1.ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 40%=280,000-วิทย์ฯ
2.อ.รัตวรรณ พูดเพราะ 30%=210,000-นอก
3.อ.จุฬา วิริยะบุบผา 30%=210,000-นอก

5.รูปแบบสถานบริการผูส้ ูงอายุภายใต้ความเป็น
สากลของสัญลักษณ์ทางสุนทรียศาสตร์
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสาหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย (1,460,940)
อ.ดร.พรนภา เตียสุธกิ ุล 65%=949,611-นวัตฯ-สังคม
อ.ดร.พัฒนา พรหมณี 20%=292,188-นอก
อ.จานนท์ ศรีเกตุ 10%=146,094-คณะวิทย์
อ.ปณิธาน กระสังข์ 5%=73,047-นอก

6.บริหารแผนงานวิจัยและโครงการย่อย (อนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์คุณค่าความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระบบนิเวศป่าชุมชนด้วยเครือข่าย
ชุมชนและการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ความ
ยั่งยืน) (287,668)1.ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ

(วช.)

40%=115,067.20นวัตฯ-วิทย์2.อ.ดร.ศศิธร หาสิน
20%=57,533.60-นวัตฯ-วิทย์3.อ.ดร.ผมหอม เชิดโกทา
20%=57,533.60-นวัตฯ-วิทย์4.อ.ประภาพร ชุลีลัง
20%=57,533.60 -วิทย์ฯ**ไม่มีสัดส่วนใน NRMS (แผน--รอสัญญารับทุนฯ)

7.การพัฒนาเครือข่ายชุมชนในการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์คุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน ในระบบนิเวศ ป่าชุมชนโนนหินผึ้ง
ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี (241,560)
1.ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ 80%=193,248-นวัตฯ-วิทย์
2.อ.ดร.ประภาพร ชุลีลัง 20%=48,312-คณะวิทย์

48,312.00

1.ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ
2.อ.ดร.ประภาพร ชุลลี ัง
(วช.)
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8.ทุนวัฒนธรรมด้านอาหารมอญ จังหวัดปทุมธานี
เพื่อพัฒนาสู่เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ (472,411)

70,861.65

1.อ.กนกนาฏ พรหมนคร
2.ผศ.ดร.มนัญญา คาวชิระ
พิทักษ์
3.อ.ปิยะ กล้าประเสริฐ
4.อ.ดร.สุภณิดา พัฒธร
5.นายชูศักดิ์ ขันธชาติ

230,100

อ.ดร.พลอยไพลิน ยงศิร
อ.ธนวรรธน์ ท้าวนอก

(วช.)

10.สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยเพือ่ ขึ้นทะเบียนใน
ประเทศสินค้ามะม่วงน้าดอกไม้สระแก้ว
ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์

550,000

ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์



11.การพัฒนาระบบการผลิตพืชตระกูลแตง
ภายใต้โรงเรือนที่มีอุณหภูมิสูง
ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 70% (364,500) วิทย์
อ.ดร.ณัฐพงค์ จันจุฬา 10%
อ.ดร.พิษณุ แก้วตาน 10%
อ.ศิริวิมล ศรีทรัพย์10%
12.การพัฒนาระบบปลูกผักอินทรีย์ด้วยระบบ
เกษตรอัจฉริยะ
ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 10% (49,440)

495,000

ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์



494,400

ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์





13. การพัฒนาบ้านต้นแบบเพื่อการผลิตปุ๋ย
ชีวภาพและผักอินทรีย์
ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 10% (49,000)

490,000

ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์





14.การศึกษาการบาบัดน้าบาดาลด้วยพืชน้าเพื่อ
ใช้กับเฟิร์นพันธ์การค้าบางพันธ์ใต้สภาพโรงเรือน
415,000
ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 10% (41,500)

415,000

ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์





1.อ.กนกนาฏ พรหมนคร 60%= -อุตฯ
2.ผศ.ดร.มนัญญา คาวชิระพิทักษ์ 15%=70,861.65
-วิทย์ฯ
3.อ.ปิยะ กล้าประเสริฐ 10%=47,241.10 -มนุษย์ฯ
4.อ.ดร.สุภณิดา พัฒธร 10%=47,241.10 -เกษตร
5.นายชูศักดิ์ ขันธชาติ 5%=23,620.55 -สวพ.จนท.

9.การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัยเกาะเกร็ด
(383,500)

(วช.)

อ.ดร.พลองไพลิน ยงศิริ-60%=230,100--วิทย์
อ.ธนวรรธน์ ท้าวนอก-40%=153,400–อุตฯ

รวม

2,807,341.25
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์ ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
นางสาวพัสตราภรณ์ แสงปัญญา
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : คณะวิทยาศาสตร์และ
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สถาบันวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี
สานักส่งเสริมวิชาการและฯ
โทรศัพท์ : 098-2702188
โทรศัพท์ : 331 , 422
E-mail : nopparat@vru.ac.th
E-mail : research@vru.ac.th, titigran@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีปฏิทิน (1 มกราคม 2560- 31 ธันวาคม 2560)

ผลการดาเนินงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา จานวน 148 เรื่อง โดยมีรายละเอียด
ผลงานค่าน้าหนัก ดังนี้
ค่าน้าหนัก
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
รวม

ผลงานวิชาการ
จานวนเรื่อง
60
35
8
17
7
127

ผลรวมค่าถ่วงน้าหนัก
12
14
4.8
13.6
7
51.40

ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ
ที่
ข้อมูลพืน้ ฐาน
คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ
- บทความวิ จั ย หรื อ บทความ
วิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
1
วิชาการระดับชาติ

ค่าน้าหนัก
0.20

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

1.อาจารย์สุรินทร์ อุ่นแสน 1.การสร้ า งออนโทโลยี แ นะน ารายการ
อาหารตามธาตุเจ้าเรือน งานประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน
ครั้งที่ 5 วันที่ 25 พ.ค.2560 ณ โรงแรมมิรา
เคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
2 .อ า จ า ร ย์ ด า ว ร ถ า 2.การวิเคราะห์และออกแบบระบบจัดการ
วีระพันธ์
หอพักออนไลน์ (กรณีศึกษาหอพักบีเอ็มบีอ
พาร์ทเมนท์) งานประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน
ครั้งที่ 5 วันที่ 25 พ.ค.2560 ณ โรงแรมมิรา
เคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
3.อาจารย์ปัณ ณรัตน์ วงศ์ 3.ระบบการการเช่าและยืมอุปกรณ์ของวัด
พัฒนานิภาส
งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5 วันที่ 25
พ.ค.2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอน
เวนชั่น กรุงเทพฯ
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ที่

ข้อมูลพืน้ ฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

4.ผศ.กมลมาศ วงษ์ ใหญ่ 4.การพัฒนาระบบการจัดการร้านจาหน่าย
และคณะ
ศาลพระภูมิ กรณีศึกษาร้านขวัญเจริญ. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 5 วันที่ 25
พ.ค.2560 ฯ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
5.ผศ.กมลมาศ วงษ์ ใหญ่ 5.การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง
และคณะ
น้องมะลิผู้พิชิตผัก. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ประจาปี 2560 วันที่ 21 ก.ค.2560 ณ คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
6.อาจารย์อัจจิมา มั่นทน 6.การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ .การ
ประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 5 วันที่ 25
พ.ค.2560 ฯ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
7.ผศ.อิงอร วงษ์ศรีรักษา 7.ระบบสารสนเทศการท่องเที่ยวชุมชน
กรณีศึกษาหมู่บ้านต้นโพธิ์ ตาบลบางนางร้า
อาเภอบางปะหัน จังหวัดประนครศรีอยุธยา.
การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครัง้ ที่ 5 วันที่
25 พ.ค.2560 ฯ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
8.อาจารย์มัชฌกานต์ เผ่า 8.การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน เรือ่ ง ความ
สวัสดิ์
ซื่อสัตย์. การประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจาปี
2560
9.อาจารย์ดวงเดือน วัฏฏา 9.การศึกษาแอคติวิตีของเอนไซม์เซลลูเล
นุรักษ์
สจากเห็ดราทาลายไมบางชนิดภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 5 วันที่ 25
พ.ค.2560 ฯ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
10.อ าจ ารย์ ด วงเดื อ น 10.การผลิตแหนมถั่วเหลืองเสริมแบคทีเรีย
วัฏฏานุรักษ์
โพรไบโอติก.การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน
ครั้งที่ 5 วันที่ 25 พ.ค.2560 ฯ โรงแรมมิรา
เคิลแกรนด์
1 1 .อ า จ า ร ย์ ณ ฐ พ ง ศ์ 11.เปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ามันหอม
เมธินธรังสรรค์
ระเหยจากพืชตระกูลขิง (Zingiberaceae)
ในการควบคุมด้วงถั่วเขียว. การประชุม
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ที่

ข้อมูลพืน้ ฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

12.อาจารย์ณพงศ์ เมธินธ
รังสรรค์

13.จิตติมา กอหรั่งกูล

14.อาจารย์พชรกมล กลั่น
บุศย์

15.อาจารย์ชลดา ละราช

16.อาจารย์ ด ร.ปริ น ทร
เต็มญารศิลป์ และคณะ

17.อาจารย์ วิ ริ ย าภ รณ์
กล่อมสังข์เจริญ

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
วิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 5 วันที่ 25
พ.ค.2560 ฯ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
12.เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัด
จากพืช 3 ชนิด ในการเป็นสารฆ่าของด้วง
งวงข้าว.การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน
ครั้งที่ 5 วันที่ 25 พ.ค.2560 ฯ โรงแรมมิรา
เคิลแกรนด์
13.การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อ
ผลิตสาโทจากข้าวเหนียวขาวผสมธัญพืช.
การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครัง้ ที่ 5 วันที่
25 พ.ค.2560 ฯ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
14.พฤติกรรมความปลอดภัยในการทางาน
ของพนักงานเก็บขยมูลฝอยในพื้นที่เทสบาล
จังหวัดปทุมธานี.การประชุมวิชาการ
ระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างสถาบันครั้งที่ 5 วันที่ 25 พ.ค.2560
ฯ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ หน้า 1005-1009
15.ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถภาพปอดของผู้ขับ
ขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างตาบลเชียงรากน้อย
อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.
การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครัง้ ที่ 5 วันที่
25 พ.ค.2560 ฯ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์.
หน้า 852-857
16.การศึกษาองค์ประกอบและการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชนหมุ่บ้านนครชัยมงคลวิลล่าและตลาด
ยิ่งรวย จังหวัดปทุมธานี.การประชุมวิชาการ
ระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างสถาบันครั้งที่ 5 วันที่ 25 พ.ค.2560
ฯ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์. หน้า 197-202
17.ความสามารถในการเผชิญปัญญาหาและ
ฝ่าฟันอุปสรรคในการเรียนรายวิชาหลักสถิติ
ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์.การประชุมวิชาการ
ระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างสถาบันครั้งที่ 5 วันที่ 25 พ.ค.2560
ฯ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์. หน้า203
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ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

18.อาจารย์ นิ ธิ พ ล น้ อ ย 18.ค่าสหสัมพันธ์ของดัชนี oceanic nino
เผ่า
index (oni) กับความผิดปกติของค่าไอโซป
ในน้าฝนรายปีของกรุงเทพมหานครจาก
ฐานข้อมูล global network of lsotopes
in precipitation oceanic nino index
(oni) and annual stable anomaly in
the precipitions of Bangkok from the
global network of isotopes in
precipitation (gnip) การประชุมวิชาการ
ระดับชาติวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างสถาบันครั้งที่ 5 วันที่ 25 พ.ค.2560
ฯ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์. หน้า 12219.อ าจ ารย์ จุ รี ม าศ ดี 19.Product development of bananaอามาตย์
pumpkin fries. มรภ.บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา วันที่ 29 july 2017 งานประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ at the
1st national and international
conference หน้า 154-17620.อาจารย์ พั ช รลั ก ษณ์ 20.การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลีจ่ ากผลมะม่วง
วัฒนไชย และคณะ
หาวมะนาวโห่ การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน
ครั้งที่ 5 วันที่ 25 พ.ค.2560 ฯ โรงแรมมิรา
เคิลแกรนด์. หน้า 186-190
21.อาจารย์วีระศักดิ์ ศรีลา 21.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมรังผึ้งจากข้าว
รัตน์ และคณะ
ไรซ์เบอรี่ การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน
ครั้งที่ 5 วันที่ 25 พ.ค.2560 ฯ โรงแรมมิรา
เคิลแกรนด์. หน้า 166-170
22.อาจารย์ สิ นี น าถ สุ ข ท 22.การพัฒนาผลิตภัณฑ์บราวนีเ่ สริมเห็ดหู
นารักษ์ และคณะ
หนู การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน
ครั้งที่ 5 วันที่ 25 พ.ค.2560 ฯ โรงแรมมิรา
เคิลแกรนด์. หน้า 233-237
23.อาจารย์ โ ยธิ น กั ล ยา 23.การสะท้อนของเม็ดสีที่เตรียมด้วย
เลิศ และคณะ
ปฏิกิรกยาสภาวะของแข็งระหว่าง cr2O3
และ Al2O3 การประชุมวิชาการและ
ประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ
ครั้งที่ 1 วันที่ 17-18 ส.ค.60 ณ ศูนย์
ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็ม
เพรส เชียงใหม่
24.อาจารย์ ดร.ปริ น ทร 24.การศึกษาองค์ประกอบและการมีส่วน
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ชื่อ-สกุลอาจารย์
เต็มญารศิลป์

25. อ.ดร.วี ร ะวั ฒ น์ อุ่ น
เสน่ ห า และ อ.ณ หทั ย
โชติกลาง
26.อาจารย์ ดร.ขนิ ษ ฐา
ภมรพล

2 7 .อ า จ า ร ย์ ม ณ ทิ พ ย์
จันทร์แก้ว และคณะ

28.อาจารย์ ดร.ณั ฐ สิ ม า
โทขันธ์

29.อาจารย์ กั ญ ญณั ช คง
ครบ

30.อาจารย์จุฑารัตน์ โพธิ์
หลวง

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
ร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชนหมุ่บ้านนครชัยมงคลวิลล่า และตลาด
ยิ่งรวย จังหวัดปทุมธานี. การประชุม
วิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 5 วันที่ 25
พ.ค.2560 ฯ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์. หน้า
197-202
25.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดสาหรับ
การจัดการฟาร์มโคนม.การประชุมวิชาการ
ระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างสถาบันครั้งที่ 5 วันที่ 25 พ.ค.2560
ฯ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์. หน้า351-356
26.การตรวจวัดเสียงรบกวน ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ โดยใช้โทรศัพท์มือถือ การ
ประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 5 วันที่ 25
พ.ค.2560 ฯ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์. หน้า
351-356
27.การศึกษาการจัดการขยะมูลฝอย
กรณีศึกษาตลาดน้าระแหง. การประชุม
วิชาการเกษตร ครั้งที่ 18 น้อมสานึกพระ
มหากรุณาธิคณ
ุ พระมิ่งขวัญเกษตรไทย
ระหว่างวันที่ 23-24 ม.ค.2560 คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่
45 ฉบับพิเศษ 1 2560
28.การทาปุ๋ยหมักจากเศษอาหารและกาก
กาแฟสดเพื่อการเพาะปลูกผักคะน้า.ประชุม
วิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 5 วันที่ 25
พ.ค.2560 ฯ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์. หน้า
371-376
29.ผลการจัดกิจกรรมการพับกระดาษโอริกา
มิ เพื่อการเรียนรู้เรขาคณิต สาหรับชั้น
ประถมศึกษาตอนปลาย.ประชุมวิชาการ
ระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างสถาบันครั้งที่ 5 วันที่ 25 พ.ค.2560
ฯ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์.
30.การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้สื่ออีดีแอลทีวีเพื่อการเรียนรู้ทางไกลใน
โรงเรียนกองทุนการศึกษาของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา.การประชุมวิชาการ
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ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

ระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่
1 วันที่ 4 พ.ค.2560 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริ
เวอร์ กรุงเทพ
31.อ.ดร.ตีรณรรถ ศรีสุ 31.บทความวิจัย เรื่อง การเปลี่ยนแปลง
นนท์
พืน้ ที่สีเขียวในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี รายงาน
สืบเนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายใต้
หัวข้อ “การสร้างสรรค์และนวัตกรรม ก้าวสู่
ประเทศไทย 4.0” วันที่ 10 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 26103 อาคาร
26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หน้า
514-523.
32.ผศ.เบญจางค์ อัจฉริยะ 32. การใช้ ป ระโย ชน์ จาก ผ งไข่ น้ าใน
โพธา
ผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลกรอบ
(เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน
ครั้งที่ 5 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่ อ
ขั บ เคลื่ อ นสู่ ป ระเทศไทย 4.0” วั น ที่ 25
พฤษภาคม 2560)
33.ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน 33.การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักใน
อาหารกระป๋อง ด้วยเทคนิคอินดักทีฟ
ลีคัพเปิลพลาสมา-ออปติคัลอิมิช
ชันสเปกโทรมิเตอร์
34.ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน 34.ปริมาณสารฟีนอลทั้งหมดและฤทธิ์ต๎าน
อนุมูลอิสระในสารสกัดหยาบสมอไทย
35.ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน
36.ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน

35.องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิก์ ารต๎าน
อนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบใบวอเตอร์
เครส
36.ปริมาณสารฟีนอลทั้งหมดและฤทธิ์ต๎าน
อนุมูลอิสระในสารสกัดหยาบใบจิงจูฉ่าย

37.ผ ศ .ด ร.พ รรณ วิ ภ า 37.การคัดเลือกแบคทีเรียชอบเค็มที่สามารถ
แพงศรี
ผลิตเอนไซม์
โปรติเอสเบื้องต้นจากกะปิ. การประชุม
วิชาการระดับชาติ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8. 19-20 ธันวาคม
2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพรรณี
38.อ.ดวงเดือน
38.การใช้สารสกัดพืชสมุนไพรยับยั้งเชื้อรา
วัฏฏานุรักษ์
จากกาบกล้วย. การประชุมเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมธิราช
ครั้งที่ 7 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560.

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา 2560 : 39

ที่

ข้อมูลพืน้ ฐาน

ค่าน้าหนัก
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ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

39.ไพรินทร์ มีศรี

39.พรทิ วา ชะทา ไพริน ทร์ มีศรี และกมล
มาศ วงษ์ ใหญ่ . (2560). การพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
และผู้พิการ กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วน
ตาบลหั วตะพาน จังหวัด อ่างทอง. ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ร ะหว่ า งสถาบั น ครั้ ง ที่ 5. 25
พฤษภาคม 2560. หน้า 1439-1444.
40.ไพรินทร์ มีศรี
40.ไพรินทร์ มีศรี และไพรัช อุดม. (2560).
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมิน
ราคาการตั ดเย็บผ้าม่าน กรณี ศึกษา ร้านพี
อาร์ ผ้ า ม่ า น อ าเภอเมื อ งอ่ า งทอง จั งหวั ด
อ่างทอง.ใน งานประชุมวิชาการระดับชาติ
วิจัยราไพพรรณี ครั้งที่ 11 และงานประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ศรี อ ยุ ธ ยา ครั้ ง ที่ 8. 19 – 20 ธั น วาคม
2560.
41.ผศ.ทักษิณา วิไล
41.นิ ต ติ ย า ศรี ท า มั ช ฌกานต์ เผ่ า สวั ส ดิ์
ลักษณ์
ทั ก ษิ ณ า วิ ไลลั ก ษณ์ . (2560). การพั ฒ นา
ระบบ สารสนเทศเพื่ อ การจั ด การร้ า น
จาหน่ายไม้กวาด กรณีศึกา ร้านวงศ์สมร. ใน
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5. 25
พฤษภาคม 2560. หน้า 1465-1470.
42.รศ.ดร.ศศมล ผาสุข 42.การศึกษากระบวนการผลิตอัญชันหยี.
และ ผศ.ดร.สุธาสินี นิล
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
แสง
ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม
43.อาจารย์ ปั ท มาภรณ์ 43.ปั ท มาภรณ์ เจริญ นนท์ และลัด ดาวัล ย์
เจริญนนท์
กงพลี . (2560). ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ลั ก ษณะของกระดู ก เชิ งกรานกั บ การปวด
ประจาเดือน. ในเอกสารสืบเนื่องงานประชุม
วิชาการและการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และระดั บ นานาชาติ ครั้ งที่ 5. 6 ตุ ล าคม
2560. (1333-1343). ขอนแก่น: โรงพิมพ์
คลังนานาวิทยา.
44.อ.วิศรุต ขวัญคุ้ม
44.วิ ศ รุต ขวัญ คุ้ ม . (2560). "การทดสอบ
ประสิทธิภาพการทางานของอัลกอริทึมการ
ค้ น หาส าหรั บ การจ าลองการทดลองด้ ว ย
ค อ ม พิ วเต อ ร์ " . ก ารป ร ะ ชุ ม วิ ช าก า ร
ระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้ง
ที่ 5, 25 พฤษภาคม 2560
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ที่

ข้อมูลพืน้ ฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์
45.อ.ณัฐรดี อนุพงค์

46.อ.สุนี ปัญจะเทวคุปต์

47..เมทินี กัญจนา,
ณหทัย โชติกลาง,
ชีระวิทย์ รัตนพันธ์, วี
ระวัฒน์ อุ่นเสน่หา
48.จิราภรณ์ หินซุย,
ขนิษฐา ภมรพล

49.ชลลดา พละราช,
พชรกมล กลั่นบุศย์

50.ชลลดา พละราช

51.อ.มณทิพย์ จันทร์แก้ว
และคณะ

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
45.ศักดิ์ดา และคนาเว และณัฐรดี อนุพงค์.
(2560). "การออกแบบและวิเคราะห์ แ อป
พลิ เ คชั น ค านวณ แคลอรี " . การประชุ ม
วิ ช าการระดั บ ชาติ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 5, 25 พฤษภาคม 2560
46.จิ รัชญา วงศ์ อาษา สุนี ปั ญ จะเทวคุ ป ต์
และวิ ศ รุ ต ขวั ญ คุ้ ม . (2560). "การพั ฒ นา
ระบบการจัดการฟาร์มเป็ดเนื้อ". การประชุม
วิ ช าการระดั บ ชาติ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 5, 25 พฤษภาคม 2560
47.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดสาหรับ
การจัดการฟาร์มโคนม.การประชุมวิชาการ
ระดั บ ชาติ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ระหว่างสถาบัน ณ โรงแรมมิ
ราเคิ ล แกรนด์ คอนเวนชั่ น , ครั้ ง ที่ 5.
กรุงเทพฯ: 25 พฤษภาคม 2560.
4 8 .ก า ร ต ร ว จ วั ด เสี ย ง ร บ ก ว น ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ โดยใช้โทรศัพท์มือถือ . การ
ประชุมวิชาการระดั บชาติวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ร ะหว่ า งสถาบั น ครั้ ง ที่ 5 ณ
โรงแรมมิ ร าเคิ ล แกรนด์ คอนเวนชั่ น ,
กรุงเทพฯ: 25 พฤษภาคม 2560.
49.ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถภาพปอดของผู้ขับ
ขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ตาบลเชียงรากน้อย
อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.
ในการประชุ ม วิ ช าการวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ร ะหว่ า งสถาบั น . ครั้ ง ที่ 5. 24
พฤษภาคม 2560. (852-857). ณ โรงแรมมิ
ร า เ คิ ล แ ก ร น ด์ ค อ น เ ว น ชั่ น .
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสยาม.
50.พฤติ กรรมการใช้สารเคมี กาจัดศัต รูพื ช
และการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้
รับจ้างฉีดพ่นสารเคมีกาจัดศัตรูพืช . ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์
สุ ข ภาพ ประจ าปี 2560 (ครั้ ง ที่ 1). 7-8
ธัน วาคม 2560. ณ อาคารศู น ย์ ป ฏิ บั ติ การ
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (M square). จังหวัด
เชียงราย : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.
51.ประสิ ท ธิ ภ าพการบ าบั ด น้ าเสี ย ชุ ม ชน
คลองระแหงด้วยพืชลอยน้า (ผักตบชวาและ
แพงพวยน้า) การประชุมวิชาการระดับชาติ
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ที่

ข้อมูลพืน้ ฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน
ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมมิ ราเคิ ล แกรนด์ คอน
เวนชั่น, กรุงเทพฯ: 25 พฤษภาคม 2560.
52.อ.ลัดดาวัลย์ กงพลี
52.ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความรู้ แ ละการ
และคณะ
ปฎิ บั ติ ก ารช่ ว ยฟื้ น ชี วิ ต ขั้ น พื้ น ฐานของ
นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ฯ การประชุม
วิ ช าการแห่ ง ชาติ ครั้ งที่ 18 วั น ที่ 18-20
พ.ค.2560 ณ โรงแรมจอมเทียน อาส์ มบี ช
โฮเต็ลฯ จ.พัทยา
53.อ.ณ ฐพงศ์ เมธิ น ธ การเบี ย นและความชอบแมลงอาศั ย ของ
รังสรรค์
แตนเบี ย น Anisopteromaluscalandrae
(Howard) ศั ต รูธรรมชาติ ของแมลงศั ตรูใน
โรงเก็ บ . การประชุ ม เสนอผลงานวิ จั ย
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมธิราช
ครั้งที่ 7 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560.
2. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ามันหอม
ระเหยจากพืชตระกูลขิง (Zingiberaceae)
ในการควบคุมด้วงถั่วเขียว. การประชุม
วิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 5 วันที่ 25 พฤษภาคม
2560
54.อ.อัจจิมา มั่นทน
54. การจัดการลูกค้าสัมพันธ์สาหรับธุรกิจ
คาร์แคร์. งานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัย
ราไพพรรณี ครั้งที่ 11 และงานประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ศรีอยุธยา ครั้งที่ 8. 19-20 ธันวาคม 60.
55.อ.กมลมาศ วงษ์ใหญ่
55. การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง
และกัญชกาจ อบอุ่น.
ยุงลายพาหะนาโรค.ใน งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติวิจยั ราไพพรรณี ครั้งที่ 11 และ
งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8. 19 – 20
ธันวาคม 2560.
56.ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกล 56.การศึกษาองค์ประกอบและสัดส่วนของ
ภักดี
ขยะมูลฝอยรวมและขยะมูลฝอยประเภทบร
รจุภณ
ั ฑ์พลาสติกชนิด อ่อนตัวและความ
คิดเห็นของประชาชนในครัวเรือนของ
จั ง ห วั ด น น ท บุ รี . การป ระ ชุ ม วิ ช าการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้ง
ที่ 5 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
57. อ.เศรษฐพงศ์ วงษ์
57.การใช้สถาปัตยกรรมเอ็มวีซีในการสร้าง
อินทร์
ตัวแบบระบบการจัดการในถาบันการศึกษา
บนเทคโนโลยีคลาวด์ Using MVC
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ที่

ข้อมูลพืน้ ฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

58.อ.ชวลิต โควีระวงศ์

59.อ.จุรีมาศ ดีอามาตย์

60.อ.ณัฐพงศ์
วัฒนศิริพงษ์

2

- บทความวิ จั ย หรื อ บทความ
วิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ
ก . พ . อ . ห รื อ ร ะ เ บี ย บ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้ ว ย หลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับ การ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่ ส ถาบั น น าเสนอสภา
สถาบั น อนุ มั ติ แ ละจั ด ท าเป็ น
ประกาศให้ ท ราบเป็ น การทั่ ว ไป
และแจ้ งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วั น นั บ แต่ วั น ที่ อ อก

0.40

1.ผศ.ดร.สุธาสินี นิลแสง

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
Architecture in School Management
System on Cloud.การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้ง
ที่ 5 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
58.ระบบบันทึกและเข้าถึงข้อมูลปัจจัยด้าน
การเพาะปลูกบนแพลตฟอร์มอินเตอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ง API of Agriculture Factor
Dataon Internet of Thing Platform.การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 5 วันที่ 25 พฤษภาคม
2560
การศึกษาตาหรับอาหารพื้นบ้านชาวมอญ
ชุมชนศาลาแดงเหนือ อาเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี The Study Set Menu in
Mon Cuisine from Saladaengnur,
Samkhok at Pathum Thani
Province.การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 วันที่
25 พฤษภาคม 2560
60.การสอนแบบบาร์โมเดล เรื่อง เศษส่วน
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.การประชุม
วิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 5 วันที่ 25 พฤษภาคม
2560
การศึกษาประสิทธิภาพของน้าหมักชีวภาพ
จากเศษผักและผลไม้ต่อการเจริญเติบโตของ
ต้นมะเขือเปราะ The 4th national and
international conference 2017
(NEUNIC 2017) July 21, 2017 north
eastern university
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ที่

ข้อมูลพืน้ ฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

ประกาศ
2.อ าจารย์ ด ร.ป ริ น ท ร 2.Anefficentmethod for
เต็มญารศิลป์ และคณะ
brominationof alcohols and it’s
application for the preparation of 2thio-substituted benzothaizoles. งาน
ประชุมวิชาการะดับนานาชาติ Green
convergence on chemical frontiers
February 2-3,2017 centara
government complex hotel &
convention centre chaeng watthana,
Bangkok, Thailand. หน้า 1124-1130
3.ผศ.ดร.สาเนียง อภิสันติ 3.Profiling of secondary metabolites
ยาคม และคณะ
in aerial parts of phanera bracteata.
American journal of plant sciences,
2017 26 April 2017 หน้า 1100-1134
4.อาจารย์ ดร.สัจนา พัฒน 4.A fast Escherichia coli detector for
ศักดิ์
water inspection. การประชุมวิชาการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่
17-18 พฤษภาคม 2561
5.อาจารย์ ดร.ฐพงษ์
5.Highly efficient and facile
fabrication of monodispersed au
nanoparticles using pullulan and
their application as anticancer drung
carriers. วารสารนานาชาติ
carbohydrate polymers 173 (2017)
178-191
6.อาจารย์ ดร.ฐพงษ์
6.Physical and chemical
determination of ground water
quality in communities among
industrial estates. Cinference
proceeding 7th international
conference of engineering and
applied science (ICEAS 2017) at
ramada plaza hotel,
Toronto,on,Canada june 27-28 2017.
หน้า 84-87
7.อาจารย์ ดร.ฐพงษ์
7.Behavior, attitude and perception
of solid waste management in wat
khunying somjeen school,
pathumthani. International journal of
management & computing sciences
(IJMCS) vol.6,number 1 january – july
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ที่

ข้อมูลพืน้ ฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์
8.อาจารย์สกุนตาล์ มานะ
กล้า

9.อาจารย์ใยแพร ชาตรี

10.อาจารย์ ดร.วี ร ะวั ฒ
อุ่นเสน่หา

11.อาจารย์ ดร.ตรีรนรรถ
ศรีสุนนท์

12.อ.เดชพล จิ ต รวั ฒ น์
กุลศิริ

13.ผศ.ดร.สิตา ทิศาดล
ดิลก

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
2017 หน้า 53-57
8.Screening of pesticide residues in
fresh vegetables on localmaket and
supermarket in klongluang, pathum
thani,Thailand. Proceeding of 73th
the tres international conference,
kobe,japan 6-7 July 2017.
9.The inhibitory effect of riceberry
rice extrct on acetyl cholinesterase
activity. Bangkok Thailand aug 30-31
2017
10.Use of ecological footprint
assessment in the analysis of
environmental perfprmance for oil
palm plantation in the southern part
of Thailand. International journal of
arts & sciences june 25-29 2017
vienna Austria. หน้า 181-187
water quality in extensive shrimp
farming at Bangkhuntein District,
Bangkok.. งานประชุมวิชาการะดับ
นานาชาติ Green convergence on
chemical frontiers February 2-3,2017
centara government complex hotel
& convention centre chaeng
watthana, Bangkok, Thailand. หน้า
259-263
12.บทความวิจัย เรื่อง Impact of
decreasing percentage of
imperviousness area with flooding at
Sukhumvit, Bangkok. Proceeding of
International Expert Forum on
“Mainstreaming Resilience and
Disaster Risk Reduction in Education”
, 1-2 December, 2017, Asian Institute
of Technology (AIT), Pathum Thani,
Thailand, p. 253-258 (4.2.3-7)
13.Determination of Total Phenol,
Flavonoid and Tannin Contents of
Ethanolic extracts from
elateriospermumtaposblume
Proceedings of The Ires 76th
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ที่

ข้อมูลพืน้ ฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

International conference Osaka,
Japan 8th -9th August 2017
4.Antioxidant activities and
anticancer screening of ethanolic
extracts from Baccaurea macrophylla
Muell and Elateriospermum tapos
Blume Vol 12 No 5 (2017):
September-October Published:201802-16
14.ผศ.ดร.สุธาสินี นิลแสง 14.Nilsang, S. 2017. Physical and
chemical characteristics of Nata de
coco mixed with Gac fruit
(Momordica cochinchinensis) juice. In
the proceeding of the Asia-Pacific
Conference on Life science and
biological engineering. (APLSBE2017),
March 29-30, 2017, Nagoya, Japan.
p.564-571
15.ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกล 15.Cat-tail weeds (typha angustifolia
ภักดี และ รศ.ดร.ศศมล
l.) biochar to scienentific laboratory
ผาสุข
lessone for science teacher
undergraduate student. งานประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 18th icmb2017
international conference of
managerment and behavioural
sciences ณ ramada plaza hotel
Toronto Canada. ระหว่างวันที่ 26-27
มิ.ย.2560
16.Wachirawit
16.Determination of Household
Parunawin, Orapin
Environment Practice toward One
Laosee, Weerawat
Health Approach for Dengue
Ounsaneha, Cheerawit Prevention and Control in
Rattanapan
Phetchaburi Province, Thailand. The
8th IGSCPP. Bangkok. 25 July 2017.
17..อ.พชรกมล กลั่นบุศย์ 17.Investigating Factors Influencing
Work Safety Behaviour among
Garbage Collectors in Khlong Nueng
Municipality, Pathum Thani Province,
Thailand. Medical, Medicine and
Health Sciences Conference. 4 - 5
November, 2017. (1-6). The Howard
Plaza Hotel Taipei. Taiwan :
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ที่

ข้อมูลพืน้ ฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

Academic Fora.
18.พชรกมล กลั่นบุศย์
18.Prevalence of Musculoskeletal
symptoms among roof tile workers.
Medical, Medicine and Health
Sciences Conference. 23-24
December, 2017. Shanxi Business
Hotel (Shanghai) : Academic Fora.
19.ผ ศ .ด ร.พ รรณ วิ ภ า 19.Mannanase Enzyme from Bacillus
แพงศรี
subtilis P2-5
with Waste Management.
Energy Procedia. 138 (2017) 343–
347
20.อ.สุรินทร์ อุ่นแสน
20.creating the conceptual
framework for student risk behavior
classification. The 21 technology
innovation management and
engineering science international
conference 2017
21.ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน 21.Napattaorn Buachoon (2017)

Total phenols content and
antioxidant activity and different
solvent extracts of Mokara sp. The
8th RMUTP International
Conference on Science,
Technology and Innovation for
Sustainable Development:
Challenges Towards the Digital
Society, 22-23 June 201 Pullman
Bangkok King Power, Thailand. ,4452
22.อ.ดร.วี ร ะวั ฒ น์ อุ่ น 22. Joint Benmarking and Ecoเสน่หา
effciency for the Sustainable
Performance of Swine Production in
Thailand, 7th International
Conference-Geomate 2017,
Geotechnique, Construction Materials
and Environment, Tsu Mie, Japan, 2124 November 2017.
23. .อ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่น
23. Predictors of Behavior Intention
เสน่หา
to Develop Green University: a Case
of Undergraduate University in
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ที่

ข้อมูลพืน้ ฐาน

- ผ ล งา น ที่ ได้ รั บ ก า ร จ ด อ นุ
สิทธิบัตร

ค่าน้าหนัก

0.40

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
Thailand, 7th International
Conference-Geomate 2017,
Geotechnique, Construction Materials
and Environment, Tsu Mie, Japan, 2124 November 2017.
13.
ชื่อเรื่อง ผลิตภัณฑ์โลชั่นบารุงผิว
จากมันต่อเผือกที่มีฤทธิ์ต้านอนุมลุ อิสระ
เลขทีอ่ นุสิทธิบัตร 13298
ออกให้ ณ วันที่ 28 พ.ย.2560-17 พ.ย.
2565
14.
ชื่อเรื่อง ผลิตภัณฑ์ครีมบารุงผิว
จากมะเขือเทศที่มีฤทธิ์ตา้ นอนุมุลอิสระ
เลขทีอ่ นุสิทธิบัตร 13300
ออกให้ ณ วันที่ 28 พ.ย.2560-17 พ.ย.
2565
15.
ชื่อเรื่อง ผลิตภัณฑ์โลชั่นบารุงผิว
มะม่วงหาวมะนาวโห่ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมุล
อิสระ เลขทีอ่ นุสิทธิบัตร 13301
ออกให้ ณ วันที่ 28 พ.ย.2560-17 พ.ย.
2565
16.
ชื่อเรื่อง ผลิตภัณฑ์ครีมบารุงผิว
ชะเอมไทยและมะขามป้อมที่มคี ุณสมบัติทา
ให้ผิวขาว ต้านทานการเกิดริ้วรอยและลดริ้ว
รอย เลขทีอ่ นุสิทธิบัตร 13302
ออกให้ ณ วันที่ 28 พ.ย.2560-17 พ.ย.
2565
17.
ชื่อเรื่อง ผลิตภัณฑ์โลชั่นบารุงผิว
มะเขือเทศและหมาก เลขทีอ่ นุสิทธิบัตร
13303
ออกให้ ณ วันที่ 28 พ.ย.2560-17 พ.ย.
2565
18.
ชื่อเรื่อง ผลิตภัณฑ์โลชั่นบารุงผิว
ชะเอมไทยและพิลังกาสา เลขทีอ่ นุสิทธิบัตร
13304
ออกให้ ณ วันที่ 28 พ.ย.2560-17 พ.ย.
2565
19.
ชื่อเรื่อง ผลิตภัณฑ์ครีมบารุงผิว
จากเห็ดหอมที่มีฤทธิ์ต้านอนุมลุ อิสระ เลขที่
อนุสิทธิบัตร 13305
ออกให้ ณ วันที่ 28 พ.ย.2560-17 พ.ย.
2565
20.
ชื่อเรื่อง ผลิตภัณฑ์บารุงผิวจาก
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ที่

ข้อมูลพืน้ ฐาน

- บทความวิ จั ย หรื อ บทความ
วิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิ ช าการที่ ป รากฏ ใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

ค่าน้าหนัก

0.60

ชื่อ-สกุลอาจารย์

1.ผศ.ดร.มนัญญา คา
วชิระพิทักษ์

2.อ.ณฐพงศ์
เมธินธรังสรรค์

3.ผศ.อมีนา ฉายสุวรรณ

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
สารสกัดพิลังกาสา เลขทีอ่ นุสิทธิบัตร
13306
ออกให้ ณ วันที่ 28 พ.ย.2560-17 พ.ย.
2565
21.
ชื่อเรื่อง ผลิตภัณฑ์ครีมบารุงผิว
มะเขือเทศและแอปเปิล้ เขียว ที่มคี ุณสมบัติ
ทาให้ผิวขาว ต้านทานการเกิดริ้วรอยและลด
ริ้วรอย เลขทีอ่ นุสิทธิบัตร 13307
ออกให้ ณ วันที่ 28 พ.ย.2560-17 พ.ย.
2565
22. ชื่อเรื่อง ผลิตภัณฑ์โลชั่นบารุงผิวมะเขือ
เทศและแอปเปิ้ลเขียว เลขทีอ่ นุสทิ ธิบัตร
13308
ออกให้ ณ วันที่ 28 พ.ย.2560-17 พ.ย.
2565
23. ชื่อเรื่อง ผลิตภัณฑ์โลชั่นบารุงผิวจาก
แอปเปิ้ลเขียวที่มีฤทธิ์ตา้ นอนุมุลอิสระ เลขที่
อนุสิทธิบัตร 13309
ออกให้ ณ วันที่ 28 พ.ย.2560-17 พ.ย.
2565
24. ชื่อเรื่อง ผลิตภัณฑ์โลชั่นบารุงผิวจาก
เห็ดฟางที่มีฤทธิ์ต้านอนุมลุ อิสระ เลขทีอ่ นุ
สิทธิบัตร 13310
ออกให้ ณ วันที่ 28 พ.ย.2560-17 พ.ย.
2565
1.คุ ณ สมบั ติ บ างประการของฟั ก ทองผงที่
ผ่านการทาแห้งเพื่อใช้ในอาหารทางสายให้
อาหารปั่นผสมชนิดเครื่องดื่ม
(วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน –
ธันวาคม 2560)
2.ผลของสารสกัดดาวเรือง (Tagetes
erecta L.) ในการควบคุมหนอนผีเสื้อกินใบ
มะนาว. วารสารวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัม สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
2560.
3.อมีนา ฉายสุวรรณ และชุมพล จันทร์
ฉลอง (2560). การพัฒนาระบบการ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน.
วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ สาขา
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ที่

ข้อมูลพืน้ ฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

4.อ.ดาวรถา วีระพันธ์

5.อ.ดาวรถา วีระพันธ์

6.อ.ดาวรถา วีระพันธ์

7.ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 12(3): หน้า
119-128
4. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้การ์ตูนมัลติมีเดีย
2 มิติ เรื่องอยู่อย่างพอเพียง ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต". วารสารวไลยอลงกรณ์
ปริทัศน์ 7(3).
5. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่องพระราชบัฯญัติว่าด้วยการกระทาผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 .วารสาร
ยัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย
อลงกรณ์ฯ ปีที่ 11 ฉ.1 ม.ค.-เม.ย.2560
6.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.วารสาร
ยัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย
อลงกรณ์ฯ ปีที่ 11 ฉ.3 ก.ย.-ธ.ค.2560
7.องค์ประกอบทางเคมี และฤทธิ์การต้าน

อนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบ
มะขามป้อม. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีที่ 10
ฉบับที่ 2, 8-17 (กรกฎาคม - ธันวาคม
2560).

- บทความวิ จั ย หรื อ บทความ
วิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ
ก . พ . อ . ห รื อ ร ะ เ บี ย บ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้ ว ย หลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับ การ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่ ส ถาบั น น าเสนอสภา
สถาบั น อนุ มั ติ แ ละจั ด ท าเป็ น
ประกาศให้ ท ราบเป็ น การทั่ ว ไป

0.80

8.อ.ดร.ประภาภรณ์ ชุลีลัง 8.ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความ
ตระหนักและพฤติกรรมการลดภาวะโลก
ร้อนของนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี.
Research and development health
system journal vol.10 no.3
September- December 2017
1.อ.ดร.ตี ร ณ รรถ ศรี สุ บทความวิจัยเรื่อง Nutrient
นนท์
Accumulation by Litter Fall in
Mangrove Forest at Klong Khone,
Thailand. Thammasat International
Journal of Science and Technology.
2017 Vol.22 No1. Jan-Mar pp. 10-18.
(4.2.3-9)
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ที่

ข้อมูลพืน้ ฐาน
และแจ้ งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วั น นั บ แต่ วั น ที่ อ อก
ประกาศ (ซึ่ ง ไม่ อ ยู่ ใ น Beall’s
list) ห รื อ ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิ ช าการที่ ป รากฏ ใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

2.ผ ศ .ด ร.ม นั ญ ญ า ค า - การผลิตและพัฒนาสูตรของน้าปลาหวาน
วชิระพิทักษ์
(วารสารวิจัย มสด สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ปีที 10 ฉบับที่ 1 มกราคม เมษายน 2560)
3.ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 3.การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม
และการจ าแนกกล้ ว ยด้ ว ยเครื่ อ งหมายส
ก๊ อ ต . Thai Journal of Science and
Technology. ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (กันยายน –
ธันวาคม 2560)
4.การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม
และการจาแนกกล้วยไม้สกุลก้านก่อด้วย
ลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rpoC1 และชิ้นดี
เอ็นเอที่อยู่ระหว่างยีน trnH กับ psbA.
Thai Journal of Science and
Technology. ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 (ฉบับเสริม
2560)
5.การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม
และการระบุชนิดของกล้วยไม้สกุลก้านก่อ
ด้วยเครื่องหมายสก๊อต. Thai Journal of
Science and Technology. ปีที่ 6 ฉบับที่
2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2560)
6.การประเมินความสัมพันธ์ทาง
พันธุกรรมและการจาแนกข้าวปลูกบางพันธุ์
ด้วยเครื่องหมายสก๊อต. Thai Journal of
Science and Technology. ปีที่ 6 ฉบับที่
3 (กันยายน – ธันวาคม 2560)
7.การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมล
และการจาแนกพริกด้วยเครื่องหมายสก๊อต.
Thai Journal of Science and
Technology. ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (กันยายน –
ธันวาคม 2560)
8.การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม
และการระบุชนิดของกล้วยไม้รองเท้านารี
สกุล Paphiopedilum สกุลย่อย
Brachypetalum หมู่ Brachyetalum
ด้วยเครื่องหมายสก๊อต. Thai Journal of
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ที่

ข้อมูลพืน้ ฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

4

14.อ. วิชัย กองศรี

15..ณัฐสิมา โทขันธ์, ชุลี

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
Science and Technology. ปีที่ 6 ฉบับที่
2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2560
9.การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม
และการจาแนกกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี
กลุ่มใบสีเขียวด้วยลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน
rpoC1 และชิ้นดีเอ็นเอที่อยู่ระหว่างยีน
trnH กับ psbA. Thai Journal of
Science and Technology. ปีที่ 6 ฉบับที่
4 (ฉบับเสริม 2560)
10.การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม
และการระบุชนิดของกล้วยไม้สกุลรองเท้า
นารีใบเขียวด้วยเครื่องหมายสก๊อต. Thai
Journal of Science and Technology.
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม
2560)
11.การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม
และการจ าแนกกล้ ว ยไม้ ส กุ ล รองเท้ า นารี
กลุ่มใบลายด้วยล าดั บนิ วคลีโอไทด์ข องยี น
rpoC1 และชิ้ น ดี เ อ็ น เอที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งยี น
trnH กั บ psbA. Thai Journal of
Science and Technology. ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่
4 (ฉบับเสริม 2560)
12.การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม
และการระบุพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวาย หมู่ไน
โกรเฮอร์ซูเธ และลูกผสม ด้วยลาดับนิวคลี
โอไทด์ของยีน matK และ rbcL. วารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีที่ 25 ฉบับที่
4 (กรกฎาคม – สิงหาคม 2560)
13.การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม
และการจาแนกกล้วยไม้สกุลหวายหมู่แค
ลิสตาด้วยเครื่องหมายแฮตอาร์เอพีดี. Thai
Journal of Science and Technology.
ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 (ฉบับเสริม 2560)
14.การคัดพันธุ์ข้าวเปลือกไทยด้วยวิธี
วิเคราะห์ภาพถ่าย Classification of Thai
Rice Seed Cultivars with Image
Processing แหล่งที่เผยแพร่วารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม
2560)
15.การใช้น้าเสียชุมชนเพื่อการเพาะปลูก
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ที่

ข้อมูลพืน้ ฐาน

- บทความวิ จั ย หรื อ บทความ
วิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ป ร าก ฏ ใน ฐ าน ข้ อ มู ล ร ะ ดั บ
นานาชาติ ต ามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการ
ส าหรับ การเผยแพร่ ผ ลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556

ค่าน้าหนัก

1.00

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

มาศ บุญไทย
ข้าวเจ้า กข 31 (ปทุมธานี 80). วารสาร
อิวาย, อัจฉราพร สมภาร เกษตรพระจอมเกล้า. 35(3): 58–68.
(2560).
16.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา, 16.การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
ชีระวิทย์ รัตนพันธ์, ธัน ของกระบวนการผลิตเส้นยางยืดด้วย
วดี สุขสาโรจน์
เทคโนโลยีสะอาด. วารสารวิชาการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม. 13(2): 49-63.
(2560).
17.อ.ปัทมาภรณ์ เจริญ 17.ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัตติ นในการ
นนท์
ป้องกันโรคอ้วนของนักศึกษาสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี.
วารสารวิทยาลัยนครพนม
1.อ.ดร.ฐพงษ์
1.Highly efficient and facile
ธีระวัฒนานนท์
fabrication of monodispersed Au
nanoparticles using pullulan and
their application as anticancer drug
carriers

2.อ.พชรกมล กลั่นบุศย์
และคณะ

2.Appropriate Option of Market Solid
Waste Management based on the
Stakeholder Perspectives: A Case
Study in a Central Market of
Agriculture Products, Thailand.
Journal of Materials and
Environmental Science, 8(7): 23912402. (2017).
3 .อ .ด ร .วี ร ะ วั ฒ น์ อุ่ น 3.Health Risk Assessment from
เสน่หา และคณะ
Haloacetic Acids Exposure in Indoor
and Outdoor Swimming Pool Water.
Environment Asia, 10(2): 177-185.
(2017).
4.อ .ช า ลี ลั ก ษ ม์ ท อ ง 4. dietary iron intake and availability
ประสริฐ
are reated to maternal education
level in overweight/obese
adolescents. Springer published
online 12 July 2017
5.ผศ.ดร.สิตา ทิศาดลดิลก 5.antioxdant activities and anticancer
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ที่

ข้อมูลพืน้ ฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์
screening of ethanolic extracts from
baccaurea macrophylla miell and
elateriospermum tapos blume.
journal of thai interdisciplinary
research. Voium 12 no.5 SeptemberOctober 2017
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5
คุ
ณ
ภ
า
พ

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิ ช าการรั บ ใช้ สั ง คมที่
ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การ
ขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิ จั ย ที่ ห น่ ว ยงานหรื อ
อ งค์ ก ร ร ะ ดั บ ช าติ ว่ า จ้ างให้
ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
ที่ ค้ น พบใหม่ แ ละได้ รั บ การจด
ทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่
ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การ
ขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว

1.00
1.00

- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่
ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
แต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมิน
ตาแหน่งทางวิชาการ

1.00

1.00
1.00
1.00

1.ผศ.คชิ น ทร์ โกกนุ ท า 1.คชินทร์ โกกนุทาภรณ์. (2560). โครงการ
ภรณ์
“ตารา 84 ปี เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ สู่วไลย
อลงกรณ์” เรื่อง ระบบจานวน. ปทุมธานี.

1.รศ.ดร.มานะ ขาวเมฆ
- ผลงานวิ ช าการรั บ ใช้ สั ง คมที่
ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การ
ขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- งานสร้ างสรรค์ ที่ มี
การเผยแพร่ สู่ ส าธารณ ะใน
ลั ก ษณะใดลั ก ษณะหนึ่ ง หรื อ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online
- งานสร้ า งสรรค์ ที่ ไ ด้ รั บ การ
เผยแพร่ในระดับสถาบัน

1.เคมี 1

1.00
0.20

0.40
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ข้อมูลพืน้ ฐาน
- งานสร้ า งสรรค์ ที่ ไ ด้ รั บ การ
เผยแพร่ในระดับชาติ
- งานสร้ า งสรรค์ ที่ ไ ด้ รั บ การ
เผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
- งานสร้ า งสรรค์ ที่ ไ ด้ รั บ การ
เผ ย แ พ ร่ ใน ร ะ ดั บ ภู มิ ภ า ค
อาเซียน/นานาชาติ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ
จานวนนั ก วิจัยประจ าทั้งหมด
รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ

ค่าน้าหนัก
0.60

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

0.80
1.00
96

9

วิธีการคานวณ
1.คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย ตามสูตร
51.40
97

x 100 = 52.99 %

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
52.99
30

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2560
ผลการดาเนินงาน
สังคมฯ 18.40 %
วิทย์ฯ 27.60 %
วิทย์สุขภาพฯ 27.60 %

ร้อยละ 52.99

x5

=

8.83 คะแนน

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ
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สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
อาจารย์มีการเผยแพร่ผลงานวิจยั ในการประชุม
อาจารย์ควรนาผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน
วิชาการในระดับนานาชาติและในวารสารที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติให้มากขึ้น
ฐานข้อมูลระดับชาติ (TCI กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 )
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
อาจารย์ควรขอทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกให้มาก อาจารย์แต่ละหลักสูตรควรขอทุนวิจัยทั้งภายในและ
ขึ้น
ภายนอกให้ ม ากขึ้ น โดยบู ร ณ าการให้ เ กิ ด เป็ น
นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสร้างมูลค่าได้
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
อาจารย์แต่ละหลักสูตรควรร่วมกันพัฒนาโจทย์วิจัย ที่ได้ผลงานวิจัยเป็นนวัตกรรมตามนโยบาย Thailand 4.0
และผลงานวิจัยที่ได้ควรนาไปใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาท้องถิ่นหรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม

ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.ดรุณี หันวิสัย

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
อาจารย์ชาลีลักษณ์ ทองประเสริฐ
นางสาวเบ็ญจมาศ นามณรงค์
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สานักส่งเสริมการเรียนรู้และ
ฯ
โทรศัพท์ : 02-9093026
E-mail : learnoffice@vru.ac.th

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
โทรศัพท์ : 02-9093029
E-mail : darunee.hun@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560- 31 กรกฎาคม 2561)
ผลการดาเนินงาน

 ข้อ 1. จัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปี ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกาหนดตัวบ่งชี้วัด
ความสาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ผลการดาเนินงาน
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้ ความส าคัญ ต่อสั งคมและชุมชนเป็น อย่างมาก จึงถือว่าการบริการ
วิช าการแก่สังคมเป็ นภารกิจอย่างหนึ่งของคณะ โดยมีระบบและกลไกในการบริการวิ ชาการอย่างเป็นรูปธรรม มี
ภารกิจ หลั กในการน าความรู้และประสบการณ์ ในการเรียนการสอน และการวิจัยไปเผยแพร่ในรูปแบบของการ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนโดยตรง ภายใต้การกากับติดตามของคณะกรรมการฝ่ายงานบริการวิชาการและพันธกิจ
สัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคณะกรรมการฝ่ายงานบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ เป็นกลไกใน
การขับ เคลื่อนการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และบูรณาการการบริการ
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
คณะกรรมการฝ่ายงานบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ เป็นกลไกในการผลักดันงานบริการวิชาการ โดยจัด
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อจัดทาแผนการบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ
2561 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการดาเนินโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคมและพั นธกิจสัมพันธ์ ใน
ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560- 30 กันยายน 2561) จากมหาวิทยาลัยและสานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการ
วิชาการ ในการจัดทาแผนงานบริการวิชาการและแผนงานพัฒนาพันธกิจสัมพันธ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน ซึ่งคณะกรรมการฝ่ายงานบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ ได้ดาเนินการสารวจปัญหาและความต้องการของ
ชุมชนจากาการบริการวิชาการ และข้อเสนอแนะจากการจัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2561
มาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนบริการวิชาการ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยได้กาหนดพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายใน
ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยที่ต้องการพัฒนาพื้นที่และชุมชนโดยรอบมหาวิ ทยาลัย ได้แก่ พื้นที่จังหวัดปทุมธานี
(ตาบลคลองห้าและตาบลสวนพริกไทย) ชุมชนโดยรอบของมหาวิทยาลัย เช่น โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน โรงเรียนวัด
ธรรมนาวา ชุมชนประตูน้าพระอินทร์ และพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยคณะกรรมการฝ่ายงานบริการวิชาการและพันธกิจ
สัมพันธ์ ได้จัดทาแผนปฏิบัติการ : แผนงานพัฒนาพันธกิจสัมพันธ์ ประจาปีงบประมาณ 2561 ได้กาหนดความสาเร็จ
ในระดับแผนงานบริการวิชาการ ดังนี้
1. การดาเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา 2560 : 57

ของกิจกรรมตามแผน (กิจกรรมตามแผน จานวน 13 กิจกรรม ต้องสามารถดาเนินการได้ไม่น้อยกว่า 11 กิจกรรม)
2. การเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อใช้ในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม สาหรับปีงบประมาณ 2560 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด (งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จานวนเงิน 163,936
บาท ต้องสามารถเบิกจ่ายเพื่อใช้ในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ไม่น้อยกว่า จานวนเงิน 131,148.80 บาท)
3. การประเมินความสาเร็จของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ทาการประเมินความสาเร็จ 3 ด้า น ได้แก่
ด้านความรู้ความเข้าใจ ความพึงพอใจ และการนาไปใช้ประโยชน์
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 16 มิถุนายน
2560 คณะกรรมการบริหารคณะ ได้มีการพิจารณาและอนุมัติ แผนงานพัฒนาพันธกิจสัมพันธ์ ประจาปีงบประมาณ
2561 โดยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการควรกาหนดให้ชัดเจน เพื่อให้
การดาเนินโครงการ/กิจกรรม มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับชุมชน อาจารย์ และนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง และ
นาส่งแผนปฏิบัติการ : แผนงานพัฒนาพันธกิจสัมพันธ์ ประจาปีงบประมาณ 2561 ให้สานักส่งเสริมการเรียนรู้และ
บริการวิชาการ เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการระดับมหาวิทยาลัย เพื่อประชุมพิจารณาและอนุมัติงบประมาณต่อไป
เอกสารหลักฐาน
3.1.1 (1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายงานบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.1.1 (2) คู่มือการดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ ประจาปีการศึกษา 2560 สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3.1.1 (3) รายงานการประชุ ม คณะกรรมการฝ่ า ยบริก ารวิช าการและพั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์ ครั้งที่ 1/2561 วั น ที่ 13
กุมภาพันธ์ 2561
3.1.1 (4) แผนปฏิบัติการ: แผนงานบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน
2561)
3.1.1 (5) รายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริห ารคณะวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6/2560 วัน ที่ 16
มิถุนายน 2560
3.1.1 (6) แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ข้อ 2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
ผลการดาเนินงาน
คณะและหลักสูตรได้ดาเนินโครงการบริการวิชาการตามแผนปฏิบัติการบริ การวิชาการ ประจาปีงบประมาณ
2561 ซึ่ ง ทางมหาวิ ท ยาลั ย ได้ จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ ใช้ ใ นการด าเนิ น โครงการ จ านวน 13 กิ จ กรรม โดย
คณะกรรมการบริการวิชาการมีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พั ฒ นานั ก ศึ ก ษารวมถึ ง การพั ฒ นาชุ ม ชนในพื้ น ที่ เ ป้ า หมายของมหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง หมด 5 กิ จ กรรม ที่ มี
การบู รณาการกับ การเรีย นการสอนในรายวิช าของหลั กสู ตรซึ่งจะช่วยให้ นักศึกษานาความรู้ที่ไ ด้จากการเรียนใน
ห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ จริง ทาให้ นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ ชุมชนได้รับการพัฒ นา
สามารถพึ่งตนเองได้ สรุปผลการนาไปใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 3 ด้าน คือ
- ด้านประสบการณ์ที่อาจารย์/นักศึกษาได้รับจากการบริการวิชาการ
- ด้านความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ
- ชุมชน/สังคม มีอาชีพ/มีรายได้
จากการจัดกิจกรรมบริการวิชาการตามแผนงานบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2561 สามารถสรุปผล
การนาไปใช้ประโยชน์จากการดาเนินกิจกรรม ดังนี้
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1. กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น ดาเนินโครงการวันที่ 17 และ 23
พฤศจิกายนและวันที่ 1 และ 7 ธันวาคม 2560 ณ ชุมชนตาบลคลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยคณะร่วมกับ
หลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษา คือ รศ.ดร.ศศมล ผาสุข และ นักศึกษาปริญญาเอก/ปริญญาโทจานวน 10 คน เข้าร่วม
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมสู่ชุมชน โดยจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการดังนี้
- การทาน้าปรุงรสผลไม้ทรงเครื่องโดยใช้หญ้าหวานแทนน้าตาล
- การทาลูกแป้งจากสมุนไพรในท้องถิ่น
- การติดตามและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ
โดยนักศึกษาได้ถ่ายทอดความรู้และทักษะจากการเรียนให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ทาให้นักศึกษาเกิดทักษะ
และพัฒ นาศักยภาพจากกิจกรรมการพัฒ นาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น เป็นโครงการที่เน้นให้
นักศึกษานาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาเป็นนวัตกรรม productive learning โดยนวัตกรรมที่
สร้างขึ้นเป็นการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยมาพัฒนาต่อยอดสร้างเป็นนวั ตกรรมที่มีประสิทธิภาพ สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ ทาให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถพึ่งตนเองได้ และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
2. คณะร่วมกับหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมวิทยาการคอมพิวเตอร์จิตอาสาบริการชุมชน โดย
ได้มีการจัดกิจกรรม 2 ครั้ง ตามรายละเอียดดังนี้
- ครั้งที่ 1 วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยมีการจัด
กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์และเพื่อให้นักศึกษาได้มีการแสดงออก
ทางจิตอาสาและนาความรู้ทักษะที่มีไปถ่ายทอดให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่สนใจ โดยมีนักศึกษาระดับ
ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาลเข้าร่วมจานวน 40 คน
- ครั้งที่ 2 วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 จังหวัดปทุมธานี โดยมีการ
จั ด กิ จ กรรมเผยแพร่ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ การสร้า งและพั ฒ นาเว็ บ ไซต์ แ ละเพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มี ก าร
แสดงออกทางจิตอาสาและนาความรู้ทักษะที่มีไปถ่ายทอดให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่สนใจ โดยมีนัก เรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมจานวน 40 คน
3. คณะร่วมกับหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัด กิจกรรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยน้อยประจา
โรงเรีย น ดาเนิ น โครงการวัน ที่ 21 ธัน วาคม 2560 ณ ชุมชนโรงเรียนวัตหั ตถสารเกษตร โดยมีนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จานวน 70 คน ซึ่งจัดกิจกรรมอบรมความรู้ด้านความปลอดภัยภายในโรงเรียนให้สามารถระบุ
จุดเสี่ยงอันตรายภายในโรงเรียนและการทาป้ายเตือนภัยอันตรายต่างๆ ได้และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
4. คณะดาเนิ น การจัด กิจ กรรมนิ ทรรศการวันสาคัญ น้อมระลึ กพระมหากรุณ าธิคุณ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดาเนินโครงการวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์ โดยมีผู้สนใจ
ทั่ว ไป นั กเรี ย นและนั ก ศึกษาเข้าร่ วมชมนิ ท รรศการ ซึ่งได้ จัดกิจ กรรมน้อ มระลึ กพระมหากรุณ าธิคุ ณ โดยแสดง
แบบจาลองการบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้า กลางน้า ปลายน้า
5. คณะร่วมกับ หลั กสู ตรคณิ ตศาสตร์ประยุกต์ ร่วมจัดกิจกรรมศิล ปะการพับกระดาษเพื่อการเรียนรู้ทาง
เรขาคณิต โดยไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินกิจกรรม ซึ่ งดาเนินโครงการวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนวัด
คุณหญิงส้มจีน โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จานวน 80 คนเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการหาพื้นที่และปริมาตรเพิ่มขึ้นและการนาศิลปะการพับกระดาษไปประยุกต์ใช้กับการหาพื้ นที่
และปริมาตรได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายในการนาความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการเรียนต่อไป
เอกสารหลักฐาน
3.1.2 (1) แผนปฏิบัติการ: แผนงานบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2561
3.1.2 (2) รายงานสรุปผลการดาเนินโครงการ
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3.1.2 (3) แผนการนาไปใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
 ข้อ 3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า
ผลการดาเนินงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ตามภารกิจและยุทธศาสตร์ภายใต้
แผนงานการบริการวิชาการเพื่อการพัฒ นาท้องถิ่น โครงการสร้ างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไข
ปั ญ หาของชุม ชนท้ อ งถิ่น และเสริม พลั งให้ ชุ มชนท้ องถิ่ น สามารถดารงอยู่ ได้ อย่ าง ตามแผนปฏิ บั ติ การ ประจาปี
งบประมาณ 2561 โดยเป็นโครงการ/กิจกรรมที่บริการแบบให้เปล่า ตามแผนการดาเนินกิจกรรม 13 กิจกรรม และ
เพิ่มเติมจากแผนจานวน 1 กิจกรรม (กิจกรรมแบบหารายได้) รวมเป็นจานวน 14 กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรมที่บริการแบบให้เปล่า จานวน 13 กิจกรรม มีดังนี้
กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

กิจกรรม 1 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชน
20,000
ท้องถิ่นและเสริมพลังในชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
กิจกรรม 2 วิทยาการคอมพิวเตอร์จิตอาสาเพื่อบริการชุมชน
12,000
กิจกรรม 3 อาชีวอนามัยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยน้อยประจาโรงเรียน
11,000
กิจกรรม 4 เทคโนโลยีชีวภาพจิตอาสาพัฒนา
5,000
กิจกรรม 5 ฟิสิกส์ฯการเรียนรู้ตามแนวพระราชดาริ
1,500
กิจกรรม 6 สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย
3,770
กิจกรรม 7 พัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น
36,000
กิจกรรม 8 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช)
6,500
กิจกรรม 9 สร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนกับกลุ่มวิส าหกิจ
9,880
ชุมชน
กิจกรรม 10 อบรมให้ความรู้การจัดตลาดในชุมชน การสร้างร้านค้าออนไลน์ ความ
14,966
ปลอดภัยในการใช้ Social Media และการบริหารจัดการธุรกิจทั่วไป
กิจกรรม 11 การสรุปผล ประเมินและติดตามโครงการเพื่อปรับปรุง
3,770
กิจกรรม 12 นิทรรศการวันสาคัญ ได้แก่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จประ
39,550
เจ้าอยู่หัว/เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าปิตุฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์/เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ/เฉลิมพระเกียรติพระ
พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
ไม่ขอใช้งบประมาณ
กิจกรรม 13 ศิลปะการพับกระดาษเพื่อการเรียนรู้ทางเรขาคณิต
รวมงบประมาณ

ในการดาเนิน
กิจกรรม
160,536

กิจกรรมแบบหารายได้ 1 กิจกรรม มีดังนี้
กิจกรรม
กิจกรรม 1 โครงการบริการตรวจวิเคราะห์

งบประมาณ (บาท)
-

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา 2560 : 60

เอกสารหลักฐาน
3.1.3 (1) แผนปฏิบัติการ: แผนงานบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2561
3.1.3 (2) รายงานสรุปผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561
 ข้อ 4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และนาเสนอ
กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการฝ่ายงานบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ ได้ประชุมเพื่อวางแผนการประเมินความสาเร็จ
ตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการ ที่วัดความสาเร็จตามแผนปฏิบัติการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การดาเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ของกิจกรรมตามแผน (กิจกรรมตามแผน จานวน 13 กิจกรรม ต้องสามารถดาเนินการได้ไม่น้อยกว่า 11 กิจกรรม)
2. การเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อใช้ในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม สาหรับปีงบประมาณ 2561 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด (งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จานวนเงิน 163,936
บาท ต้องสามารถเบิกจ่ายเพื่อใช้ในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ไม่น้อยกว่า จานวนเงิน 131,148.80 บาท)
3. การประเมินความสาเร็ จของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ทาการประเมินความสาเร็จ 3 ด้า น ได้แก่
ด้านความรู้ความเข้าใจ ความพึงพอใจ และการนาไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้งานบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ มีผล
การดาเนินงานระดับ 5 คือชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและที่มีความเข้มแข็ งอย่างยั่งยืนที่ปรากฏ
หลักฐานชัดเจน
เอกสารหลักฐาน
3.1.4 (1) แผนปฏิบัติการ: แผนงานบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2561
3.1.4 (2) รายงานสรุปผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561
 ข้อ 5. นาผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม
ผลการดาเนินงาน
จากผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2559 พบว่าชุมชนมีความต้องการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ
และรายได้ในชุมชน จึงทาให้การดาเนินงานบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ในปีการศึกษา 2560 เป็นไปเพื่อพัฒนา
ผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างชุมชนกับกลุ่มวิสาหกิจ การส่งเสริมการตลาด เป็นต้น เพื่อแก้ ไขปัญหาตามความต้องการของชุมชน
เมื่อชุมชนที่คณะได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการเกิดความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ จึงขยายการดาเนิน
กิจกรรมบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ไปยังชุมชนอื่นต่อไป ซึ่งสรุปได้ว่าจะดาเนินการขยายพื้นที่ไปยังตาบลสวน
พริกไทย เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ยังมีความต้องการในการพัฒนาปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยผลจากการสารวจพื้นที่เพื่อ
สารวจความต้องการและศึกษาบริบทของชุมชนหมู่ที่ 8 ตาบลสวนพริกไทย ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 โดยได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มเครือข่ายแม่บ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเทศบาลตาบลสวนพริกไทย จังหวัดปทุมธานี
ในการร่วมกันให้ข้อมูลและปัญหาที่พบในชุมชน พบว่า ชุมชนมีความต้องการในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและ
การส่งเสริมการตลาด
นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏได้น้อมนาพระบรมราโชบาย (ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน) ของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ไปสู่การปฏิบัติ โดยต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทุก
แห่งเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์จึงได้นายุทธศาสตร์ดังกล่าวมาปรับใช้
เป็ น โครงการบริการวิช าการและพั น ธกิจสั มพันธ์ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีส่ วนร่ว มในส่งรายชื่อ
คณาจารย์ ในการเป็ น คณะกรรมการด าเนิ น งานพั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์ข องมหาวิท ยาลั ย ดั งนั้ น ในปี ก ารศึ ก ษา 2560
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คณะกรรมการบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ของคณะจึงได้จัดทาโครงการตาม วัตถุประสงค์ที่วางแผนไว้ ร่วมกับ
ปรับทิศทางการดาเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การดาเนินงานด้านบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้
1. กิจกรรมการเสริมสร้างอาชีพและรายได้โดยการส่งเสริมการผลิตสินค้าชุมชนและผลิตผลทางการเกษตร
อย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อจัดกิจกรรมบริการวิชาการให้ แก่คนในชุมชนสวนพริกไทย โดยการจัดกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการอบรมผู้เพาะเห็ดฟางจากก้อนเชื้อเห็ดภูฐานดาที่ทิ้งแล้ว และการพัฒนาเวปไซต์ชุมชนเพื่อส่งเสริม
การตลาด 2) เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยทางด้านบริการวิชาการให้มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและ
สังคมอย่างยั่งยืน และ 3) เพื่อแสดงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในชุมชนสวนพริกไทยในการจัดกิจกรรมบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย
2. กิจกรรมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทางานร่วมกับชุมชน มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อ
พัฒนาฐานข้อมูลชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านปลายคลองบางสิงห์ ตาบลสวนพริกไทย ในรูปแบบหนังสือ (Graphic Report)
หรือภาพนิ่ง (Infographics) สาหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ส่งเสริมการตลาดเพื่อให้เกิดการเข้าถึงสินค้าที่
ชุมชนผลิตขึ้นมา และสามารถวางแผนแก้ไขปัญหาชุมชนได้ต่อไป 2) เพื่อให้เกิดกิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้
จากการปฏิบัติผ่านการทางานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
การจัดทาแผนที่ของชุมชน และแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน มาใช้ในการพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนซึ่งเป็นการนาชิ้นงาน
และกิจกรรมในรายวิชาของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ และ 3) เพื่อให้นักศึกษามีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง เสริมทักษะด้านต่างๆ และเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษา
ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมนี้ได้ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น (โดยการพัฒนาฐานข้อมูลชุมชนหรือ
หมู่บ้าน และการสร้างอาชีพเสริมและต่อยอดผลิตภัณฑ์ ) ดังนั้น คณะได้มีการปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการ
วิชาการสังคมโดยการนาโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561 มาปรับใช้
ในการดาเนินงานในปีการศึกษา 2560 เพื่อนามาพิจารณาและปรับปรุงการให้บ ริการวิชาการแก่ชุมชนให้สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมนและแก้ไขที่เกิดขึ้น ส่งผลให้การจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นไปตามแผนงานบริการวิชาการและ
พันธกิจสัมพันธ์ อีกทั้ง ดาเนิ นกิจกรรมสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และสามารถบูรณาการงานพันธกิจ
สัมพันธ์ กับการเรียนการสอน การวิ จัยและศิลปวัฒนธรรมได้ เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อการแก้ไขปัญหาชุมชน ท้องถิ่นร่วมกัน
เอกสารหลักฐาน
3.1.5 (1) รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายงานบริการวิชาการแก่สังคมและพันธกิจสัมพันธ์
3.1.5 (2) สรุปรายงานผลการดาเนินกิจกรรม
3.1.5 (3) แผนปฏิบัติการ แผนงานบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ ประจาปีงบประมาณ 2561
 ข้อ 6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย
ผลการดาเนินงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีส่วนร่วมในการดาเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมและพันธกิจสัมพันธ์ กับ
มหาวิทยาลัยโดยมีสานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส
ถกลภักดี เป็นคณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่กาหนดนโยบายและแนวทางการดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัย พิจารณาระบบการให้บริการและให้ความเห็นชอบแผนการดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
โดยมีผู้บริหารและอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์
เพื่อประชุมวางแผนการดาเนินโครงการบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ ซึ่งคณะกรรมการจากคณะวิทยาศาสตร์
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และเทคโนโลยี จานวน 7 ท่าน ดังนี้
1. ผศ.ดร.ดรุณี
หันวิสัย
2. อาจารย์มัชฌกานต์
เผ่าสวัสดิ์
3. อาจารย์อัจจิมา
มั่นทน
4. ผศ.ดร.ณพัฐอร
บัวฉุน
5. อาจารย์วีระศักดิ์
ศรีลารัตน์
6. อาจารย์สุจาริณี
สังข์วรรณะ
7. อาจารย์ชาลีลักษม์
ทองประเสริฐ
คณะวิทยาศาสตร์และโนโลยี มีส่วนร่วมในดาเนินงานการบริการวิชาการแก่สังคมกับสานักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ โดยมีตัวแทนอาจารย์หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ได้แก่ อาจารย์
กนกวรรณ ปุณณะตระกูล อาจารย์เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา และอาจารย์จุรีมาศ ดีอามาตย์ เข้าร่วมโครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (อบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์และตราสินค้าชุมชนสวนพริกไทย อาเภอ
เมือง จังหวัดปทุมธานี ) ในวันที่ 28 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดเสด็จ ตาบลสวนพริกไทย
อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยมีกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การทาเบเกอรี่ และออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า
นอกจากนี้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ร่วมกับหน่วยงาน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ร่วมสนองพระราชดาริ ได้จัดงาน
ให้มีการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5
วันที่ 24-28 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถั มภ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการ
จั ด งาน และมี ค ณาจารย์ แ ละบุ คลากรในคณะทุ ก ท่ าน ร่ว มเป็ น เจ้ าภาพในการจั ด การประชุ ม ดั งกล่ าว อี ก ทั้ ง มี
บุคคลภายนอกมาร่วมงานมากมาย ซึ่งในการประชุมดังกล่าวมีส่วนการจัดแสดงผลงานวิชาการที่เกิดจากการบริการ
วิชาการของคณะและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐ า น ชี ว ภ า พ (อ ง ค์ ก า ร ม ห า ช น ) ห รื อ Biodiversity-based Economy Development Office (Public
Organization) หรือ BEDO ซึ่งเป็ นโครงการบริการวิชาการที่เน้นให้ ชาวบ้านสามารถพัฒ นาผลิตภัณฑ์เองได้อย่าง
ยั่งยืนจากส้มมะปรี๊ด (ผลงานโดย ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล อาจารย์ กนกวรรณ ปุณณะตระกูล อาจารย์พัชรลักษณ์
วัฒนไชย และ ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี)
และโครงการขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์แบบบูรณาการเพื่อยกระดับการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ให้แก่
นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จานวน 60 คน ในวันที่
17-19 มกราคม 2561 เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และถอดบทเรียนซึ่งนักเรียนสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ โดยมีอาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดาเนินงาน
ทั้งหมด 5 ท่าน ดังนี้
- อาจารย์ ดร.ณัฐสิมา โทขันธ์
- อาจารย์ ดร.ขนิษฐา ภมรพล
- อาจารย์ ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา
- อาจารย์วิริยาภรณ์ กล่อมสังข์เจริญ
- อาจารย์วิชัย
กองศรี
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เอกสารหลักฐาน
3.1.6 (1) คาสั่งคณะกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม ระดับมหาวิทยาลัย
3.1.6 (2) สรุปรายงานผลโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2561 ของสานัก
ส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2560
ผลการดาเนินงาน
6 ข้อ

6 ข้อ (1,2,3,4,5,6)

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ

องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์ ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
โทรศัพท์ : 02-9093029
E-mail : nopparat@vru.ac.th, nutnicha@vru.ac.th

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
อาจารย์จรุ ีมาศ ดีอามาตย์
นางสาวณัฐนิชา กสิกรณ์
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม :

โทรศัพท์ : 081-739-3855
E-mail : tong_top3135@hotmail.com
nuntigan_pae@hotmail.com
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560- 31 กรกฎาคม 2561)

ผลการดาเนินงาน

 ข้อ 1.กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดาเนินงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการกาหนดนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี
ของสภามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2556–2560) ซึ่งอยู่ในภารกิจที่ 3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และ
ความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
การแต่งตั้งคณะกรรมการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมประกอบด้วยรองคณบดีเป็นประธานคณะกรรมการ
ผู้ช่วยคณบดีเป็นรองประธาน และกรรมการสรรหา โดยทาการสอบถามไปยังหลักสูตร/สาขาเพื่อให้ส่งรายชื่ออาจารย์
เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ และนักกิจการนักศึกษาเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการฯมีบทบาทในการจัดทาแผน การกาหนดตัวขี้วัดความสาเร็จ บริหารงาน กาหนดกิจกรรม และจัดทา
คู่มื อด้านการท านุ บ ารุ งศิ ลปะและวัฒนธรรมของคณะ และท าความเข้าใจตั วชี้วัดสู่ หลั กสู ตร/สาขาเพื่ อให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
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เอกสารหลักฐาน
4.1.1(1) แผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Improvement plan)
4.1.1(2) คาสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
4.1.1(3) สรุปรายงานการประชุมเรื่องผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานแต่ละฝ่าย
 ข้อ 2.จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
ผลการดาเนินงาน
คณะมีการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานด้านศิลปะและวัฒ นธรรม การจัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมใช้การประชุมร่วมของคณะกรรมการฯ ซึ่งจะดาเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยซึ่ง
ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ 2 ข้อคือ 1) เพื่อให้มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม และ 2) เพื่อให้เกิด
เครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในระดับชาติและอาเซียน
เป้ าหมายและตั ว ชี้ วั ดของแผนด้ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมจะสอดคล้ อ งตามวั ต ถุ ป ระสงค์
ประกอบด้วย
1) กิจกรรมโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม อย่างน้อย 13 โครงการ ได้แก่
กิจกรรม 1 การบริหารจัดการงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (กิจกรรมแข่งขันสืบสานศาสตร์ศิลป์ การประกวดเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่
9)
กิจกรรม 2 การบริหารจัดการงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (กิจกรรมการประกวดกระทงใบตองดอกไม้สด)
กิจกรรม 3 การบริหารจัดการงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (กิจกรรมประกวดแข่งขันอาหาร Makro Horeca Challenge)
กิจกรรม 4 โครงการวิทย์ศิษย์มีครู
กิจกรรม 5 หลักสูตรอาชีวอนามัย สานึกรักท้องถิ่น
กิจกรรม 6 หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ กิจกรรมสายใยรักบัณฑิตคหกรรมศาสตร์ และกิจกรรมสานสัมพันธ์
หลักสูตรคหกรรมศาสตร์
กิจกรรม 7 หลักสูตรเคมีผู้ปฏิบัติชอบ
กิจกรรม 8 หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืนสู่เหย้า
กิจกรรม 9 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ศิลปะ สร้างสรรค์พัฒนาคุณธรรม
กิจกรรม 10 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
กิจกรรม 11 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ประกวดเขียนโปรแกรมด้านประเพณีและวัฒนธรรมไทย
กิจกรรม 12 หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์จิตอาสาวิถีไทยวิถีพุทธ
กิจกรรม 13 หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ฝากตัวเป็นศิษย์นักคณิตฯจิตบูชา
2) มี เครื อข่ายความร่ว มมื อด้านศิล ปะและวัฒ นธรรมระหว่างมหาวิท ยาลั ยและหน่ วยงานในระดับ ชาติและ
อาเซียน โดยในแต่ละกิจกรรมสามารถดาเนินการตามระยะเวลาที่กาหนด มีรายละเอียดดังนี้
1) เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สถาบัน ซึ่งมีการดาเนินการกิจกรรมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน
ศิลปะและ
วัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัย
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา 2560 : 65

2) คณะวิทยาศาสตร์ฯ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวด ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในโครงการครบเครื่องเรื่องการ
เรือน เย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ ครั้งที่ 9
3) คณะวิทยาศาสตร์ฯ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดในงาน Makro Horeca Challenge 2018 ของบริษัท
สยามแม็คโคร จากัด
การจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน จะแบ่งเป็น 2 ส่วน สาหรับกิจกรรมระดับคณะ
กระบวนการจัดสรรงบประมาณจะผ่านคณะกรรมการบริหารคณะ โดยผู้รับผิดชอบกิจการระดับคณะโดยรองคณบดีที่
ดูแลด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒ นธรรมจะมีการเสนอในที่ประชุมเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะดาเนินการเพื่อจัดสรร
งบประมาณ แต่สาหรับกิจกรรมทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของหลักสูตร/สาขาจะมีการประชุมร่วมกันของ
อาจารย์ ผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั กสู ตร เพื่ อ สรุ ป กิจ กรรมเนื่ องจากหลั กสู ตร/สาขา จะมี การจั ดสรรงบประมาณของ
หลักสูตรเอง ซึ่งจะต้องบูรณาการในศาสตร์นั้นๆ จากนั้นจะนามาเป็น แผนปฏิบัติงานด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการประจาปีของคณะ
เอกสารหลักฐาน
4.1.2(1) แผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Improvement plan)
4.1.2(2) แผนทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปี 2560
4.1.2(3) คู่มืองานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1.2(4) แผนงบประมาณปี 2561
 ข้อ 3.กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดาเนินงาน
มีคณะกรรมการดาเนิ น งานด้านการทานุ บ ารุงศิลปะและวัฒ นธรรม มีฝ่ ายติดตามกากับและประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ง านด้ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม คณะกรรมการได้ มี ก ารติ ด ตามการด าเนิ น โครงการด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมทุกไตรมาสในการจัดสรรงบประมาณ โดยแจ้งในที่ประชุม กบ. คณะได้รับทราบเพื่อมีการชี้แจง
การดาเนินโครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้การใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผน โดยกาหนดให้แต่ละ
โครงการต้องมีการกาหนดตัวบ่งชี้ของโครงการ มีระบบกลไกมีการกาหนดตามตัวบ่งชี้อย่างชัดเจน รวมทั้งกากับ
การดาเนิ น ของทุกๆ โครงการให้เป็ น ไปตามแผน หลังจากได้มีการกากับติดตาม พบว่า ทุกโครงการได้มีการ
กาหนดไว้อย่างครบถ้วน
เอกสารหลักฐาน
4.1.3(1) แผนทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปี 2560
4.1.3(2) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 ข้อ 4.ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
ผลการดาเนินงาน
- การประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อให้มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม มีการดาเนินโครงการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม 13 กิจกรรมประกอบด้วย
กิจกรรม 1 การบริหารจัดการงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กิจกรรมแข่งขันสืบสานศาสตร์ศิลป์ การประกวดเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง
ระดับชาติ ครั้งที่ 9)
กิจกรรม 2 การบริหารจัดการงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กิจกรรมการประกวดกระทงใบตองดอกไม้สด)
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กิจกรรม 3 การบริหารจัดการงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (กิจกรรมประกวดแข่งขันอาหาร Makro Horeca Challenge)
กิจกรรม 4 โครงการวิทย์ศิษย์มีครู
กิจกรรม 5 หลักสูตรอาชีวอนามัย สานึกรักท้องถิ่น
กิจกรรม 6 หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ กิจกรรมสายใยรักบัณฑิตคหกรรมศาสตร์ และกิจกรรมสานสัมพันธ์
หลักสูตรคหกรรมศาสตร์
กิจกรรม 7 หลักสูตรเคมีผู้ปฏิบัติชอบ
กิจกรรม 8 หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืนสู่เหย้า
กิจกรรม 9 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ศิลปะ สร้างสรรค์พัฒนาคุณธรรม
กิจกรรม 10 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
กิจกรรม 11 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ประกวดเขียนโปรแกรมด้านประเพณีและวัฒนธรรมไทย
กิจกรรม 12 หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์จิตอาสาวิถีไทยวิถีพุทธ
กิจกรรม 13 หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ฝากตัวเป็นศิษย์นักคณิตฯจิตบูชา
- การประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในระดับชาติและอาเซียน จากการดาเนินงานสามารถ
ร่วมมือกับเครือข่ายได้จานวน 3 แห่ง ซึ่งจากเดิมกาหนดการร่วมมือกับเครือข่ายอย่างน้อย 1 เครือข่าย มีรายละเอียด
ดังนี้
1) เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 สถาบัน ซึ่งมีการดาเนินการกิจกรรมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน
ศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัย
2) คณะวิทยาศาสตร์ฯ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวด ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในโครงการครบเครื่องเรื่องการ
เรือน เย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ ครั้งที่ 9
3) คณะวิทยาศาสตร์ฯ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดในงาน Makro Horeca Challenge 2018 ของบริษัท
สยามแม็คโคร จากัด
เอกสารหลักฐาน
4.1.4(1) แบบประเมินแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 ข้อ 5.นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดประชุมโดยนาผลการดาเนินงานและผลประเมินในปีที่
ผ่านมาเข้ามาพิจารณาเพื่อจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในที่ประชุมได้ทาการ
วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมในปีการศึกษา 2560 พบว่า โครงการทั้งหมดบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้
ดังนั้นในการรวบรวมโครงการจากหลักสูตรและคณะเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และให้ ทาการปรับปรุงโดยกาหนดให้ระยะเวลาการดาเนินงานระบุเป็นสัปดาห์ และเดือนที่จะดาเนินการ จากนั้น
นาเสนอแผนปฏิบัติการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
การติดตามการทางานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินการของหลักสูตรมีการ
ติดตามเรื่องการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามไตรมาสซึ่งทาให้ระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรมโครงการถูกเร่งรัดการใช้
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งานทาให้โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมจึงเป็นไปตามช่วงเวลาที่กาหนดทุกโครงการ
เอกสารหลักฐาน
4.1.5 (1) แผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Improvement plan)
4.1.5 (2) รายงานผลการด าเนิ น งานด้ านท านุ บ ารุงศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมคณะวิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
ประจาปี 2560
4.1.5 (3) แผนทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปี 2560
 ข้อ 6.เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
ผลการดาเนินงาน
ดาเนิ นงานการประกวดแข่งขัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิ ต ในโครงการครบเครื่องเรื่องการเรือน เย็บร้อย ค่อยจี บ
ประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประเภทวิจิตระการกรองร้อยพวงมาลา แบบประณีตศิลป์ นอกจากนี้คณะได้มีส่วน
ร่วมใน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) ร่วมกับหน่วยงาน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ร่วมสนองพระราชดาริ ได้จัดงานให้มี
การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดั บภูมิภาค ครั้งที่ 5
วันที่ 24-28 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพใน
การจัดงาน โดยมีคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาในคณะทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมดังกล่าว
เอกสารหลักฐาน
4.1.6(1) สรุปโครงการการประกวด
 ข้อ 7.กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
ผลการดาเนินงาน
เอกสารหลักฐาน
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2560
ผลการดาเนินงาน
6 ข้อ

6 ข้อ (1,2,3,4,5,6)

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 4
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
- คณ ะวิ ท ยาศ าส ต ร์ แ ล ะเท ค โน โลยี มี การจั ด สรร - สร้างความร่วมมือระหว่างหลักสูตรโดยใช้ศักยภาพของ
งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการ
อาจารย์ สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมหรือโครงการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกัน
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ทุกหลักสูตรควรมีกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ควรกาหนดกิจกรรมในแผนปฏิบัติการอย่างชัดเจน และมี
การกาหนดระยะเวลาการดาเนินงานตามไตรมาสที่กาหนด
ไว้
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
: อาจารย์มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
: นางกนกพร สัณห์ฤทัย
: นางสาวศิริวรรณ แสงสว่าง
: นางสาวพัสตราภรณ์ แสงปัญญา
: นางสาวกรรณิการ์ วงษ์บัณฑิต
: นางสาวเบ็ญจมาศ นามนรงค์
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สานักงานอธิการบดี
สานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
โทรศัพท์ : 02-9093029
โทรศัพท์ : 02-909-3027, 02-909-3025
E-mail : qascivru@gmail.com
E-mail : personnel@vru.ac.th, sqm@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : เกณฑ์ข้อ 1, 2 และ ข้อ 6 : ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2560- 30 กันยายน 25601)
เกณฑ์ข้อ 3, 4, 5 และ ข้อ 7 : ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560- 31 กรกฎาคม 2561)

ผลการดาเนินงาน

 ข้อ 1.พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผน
กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผน
กลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ผลการดาเนินงาน
คณะด าเนิ น การจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากการวิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง (Strengths) จุ ด อ่ อ น
(Weaknesses) โอกาส(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) จากความคิดเห็นของบุคลากรภายในคณะทั้ง
สายวิชาการและสาย เพื่อนามากาหนดกลยุทธ์ สาหรับเป็นแนวทางในการดาเนินงานให้ สอดคล้องกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจาส่วนราชการ ระดับคณะ ซึ่งแผนกลยุทธ์ของคณะ ได้กาหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ ที่มีความเชื่อมโยงกับปรัชญา วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ของคณะ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ พ.ศ.2547 ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้น เอกลักษณ์ และ อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565)
คณะได้วิเคราะห์ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งได้แบบวิเคราะห์ความสอดคล้องเพื่อพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ เพื่อนาไปกาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ใน
แผนกลยุทธ์ และนามาพัฒนาสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ซึ่งได้วิเคราะห์รายรับการจั ดสรรงบประมาณประจาปี
จากมหาวิทยาลัย และได้กาหนดเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ให้หลักสูตร และสานักงานคณบดี จากข้อมูล
จานวนนั กศึกษาของแต่ละหลักสูตร และรายรับจากค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยได้หั กไว้
สาหรับการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยร้อยละ 20 และคณะหักงบประมาณไว้ร้อยละ 50 สาหรับการบริหาร
จัดการในส่วนสานักงานคณบดี และการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในส่วนงานกิจการนักศึกษา งานทานุบารุง
ศิล ปวัฒ นธรรม การจั ดกิจ กรรมการพั ฒ นาอาจารย์ และบุค ลากรในส่ วนงานวิช าการและงานวิจัย ซึ่งคณะ
กาหนดให้ทุกหน่วยงานของคณะจะต้องดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกาหนด คือไตร
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มาสที่ 1 ต้องเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 40 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 30 และไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 30 นอกจาก
การกาหนดแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ คณะได้ถ่ายทอดตัวชี้วัดให้หลักสูตรผ่านการประชุมคณะกรรมการ
บริห ารคณะ ซึ่งกาหนดให้ ห ลั กสูตรต้องดาเนินงานตามตัวชี้วัดของคณะ โดยหลั กสู ตรจะต้องดาเนินการ จัด
กิจ กรรม/โครงการ ให้ ส อดคล้ อ งกับ ประเด็ นยุ ทธศาสตร์และตั ว ชี้วัดของคณะ ที่ ระบุใน แผนปฏิบั ติราชการ
ประจาปีงบประมาณ เพื่อให้ได้ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายของตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของคณะ
คณะดาเนินการจัดทาแผนที่กลยุทธ์ (Strategic map) ตามกระบวนการของ (Balance scorecard) และ
จัดทาแบบวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างพันธกิจหลักกับประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์ และถ่ายทอด
ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจาปี โดยแผนปฏิบัติราชการประจาปี ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 6 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และ
ประชาคมเซียน (ผศ.ดรุณี หันวิสัย)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนาน
ชาติ (อ.ดร.นพรัตน์ ไวไรจนะ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการแก่สังคม ท้องถิ่น ชุมชน สถานประกอบการ (ผศ.ดร.ดรุณี หันวิสัย)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ (อ.ดร.นพรัตน์ ไวไรจนะ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารและพัฒนาสถาบัน (ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานศึกษา (ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี)
ซึ่งจากประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ 5 พันธกิจหลักของคณะ ซึ่งพันธกิจดังกล่าวครอบคลุม
พั น ธกิ จ หลั ก 4 ประการ ของคณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ที่ ได้ ใช้ เป็ น แนวทาง
(Guideline) ในการดาเนินการบริหารงานภายใต้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา และได้มอบหมายรองคณบดี
รับผิดชอบดังนี้
พันธกิจที่ 1 ด้านการเรียนการสอน ผศ.ดร.ดรุณี หันวิสัย
พันธกิจที่ 2 ด้านวิจัย อ.ดร.นพรัตน์ ไวไรจนะ
พันธกิจที่ 3 ด้านบริการทางวิชาการ ผศ.ดรุณี หันวิสัย
พันธกิจที่ 4 ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและพัฒนานักศึกษา อ.ดร.นพรัตน์ ไวไรจนะ
พันธกิจที่ 5 ด้านบริหารจัดการ ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี(คณบดี)
คณะดาเนิ น การน าเสนอแผนปฏิบั ติราชการประจาปี ง บประมาณ 2561 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย
คณะดาเนินการติดตามผลการดาเนินงานและจัดทารายงานผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมประจาปี
งบประมาณ 2561 เทอม 1/2560 และ เทอม 2/2560 และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริห ารคณะเพื่ อ
พิจารณา และนาส่งกองนโยบายและแผนเพื่อดาเนินการสรุปและนาผลรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย
คณะได้ดาเนินการปรับประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
2561 ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยประจาปีงบประมาณ 2561
เอกสารหลักฐาน
5.1.1(1) แผนกลยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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5.1.1(2) แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
5.1.1(3) เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนปฏิบัติราชการ
5.1.1(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
5.1.1(5) รายงานผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมประจาปีงบประมาณ 2561
 ข้อ 2.ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
ผลการดาเนินงาน
การค านวณจ านวนนั กศึ ก ษาเพื่ อ ค านวณ งบประมาณรายจ่ ายจานวนนั ก ศึ ก ษาปั จจุ บั น ณ วัน ที่ 11
พฤษภาคม 2560 ของทุกคณะ จานักศึกษา รหัสตั้งแต่ 57-59 ยกเว้น คณะครุศาสตร์ รหัสนักศึกษาตั้งแต่ 57-59
จานวน 2 ภาคการศึกษา รหัสนักศึกษา 56 คิดเทอม 1 จานวน 1 ภาคการศึกษา รหัสนักศึกษา 55 คิดเทอม 2
จานวน 1 ภาคการศึกษา คิด 90% ของจานวนนักศึกษาทั้งหมด จานวนนักศึกษารหัส 60 คณะครุศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดสรรโดยคานวณ 80% ของ
แผนการ รับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะ เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ และศูนย์สระแก้ว จัดสรรโดย คานวณ 60% ของแผนการรับ
การจัดสรรค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายรายหั ว โดยเกณฑ์การจั ดสรรงบประมาณ ดังนี้ – ด้านสังคมศาสตร์ คิดรายหั วละ 800 บาท
แบ่งเป็นงบประมาณ แผ่นดิน 300 บาท และงบประมาณรายได้ 500 บาท – ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ คิดรายหัวละ 3 ,000 บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน 1,500 บาท และงบประมาณ
รายได้ 1,500 บาท
- คณะต้องจัดสรรเงินไว้สาหรับค่าใช้จ่ายหลักสูตรพิเศษต่างๆตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย
- คณะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าสาธารณูปโภคทั้งหมด
- งบพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 10,000 บาท/ท่าน
- งบพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 5,000 บาท/ท่าน
- งบยังชีพเพื่อจัดการเรียนการสอน ท่านละ 3,500 บาท
มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจาปี โดยมีการกาหนดที่มาของรายได้ แหล่งใช้จ่ายเงิน และหลักเกณฑ์การ
จัดสรรงบประมาณ โดยคณะฯ ได้ดาเนินการตามรูปแบบและกรอบระยะเวลาที่กองนโยบายและแผนเป็นผู้กาหนด ให้
มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะฯ สาหรับขั้นตอนการดาเนินงานคณบดีจะเป็นผู้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ
การจัดกิจกรรม/โครงการ จัดทาเอกสารประกอบคาขอตั้งงบประมาณประจาปีสาหรับการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย
- งบดาเนินงานสาหรับกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับพันธกิจทั้ง 5 ด้าน ตามแผนกลยุทธ์ของ ได้แก่ การ
ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ โดยจะมี
ผู้รับผิดชอบทั้งในส่วนของคณะฯ สาขาวิชา ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และศูนย์สิ่งแวดล้ อมศึกษา
ซึ่งที่มาของเงินในการบริหารจัดการกิจกรรม/โครงการ มีทั้งงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้จากการจัดการศึกษาภาค
ปกติ (บ.กศ.) เงินรายได้จากการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พบ.) ซึ่งกองนโยบายและแผนเป็นผู้ รับผิ ดชอบ และ
เงินกองทุนกิจกรรมนักศึกษาและการกีฬา ซึ่งกองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ
- งบครุภัณฑ์ โดยจะมีทั้งในส่วนที่เป็นครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่สาขาวิชามีความประสงค์นามาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและการวิจัย และครุภัณฑ์สานักงาน ซึ่งในการจัดซื้อจะใช้งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรรจาก
สานักงบประมาณ
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หลังจากที่ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ ได้จัดทาเอกสารคาขอตั้งงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณบดีได้
มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ เป็นผู้รวบรวมเข้าสู่กระบวนการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยโดยกอง
นโยบายและแผนและกองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ดาเนินงานหลัก เมื่องบประมาณประจาปีได้รับการอนุมั ติ คณะฯ ได้
แจ้ งให้ ผู้ ที่ เกี่ ยวข้ องได้ รั บทราบและน าไปสู่ การปฏิ บั ติ ให้ ถู กต้ องตามระบบกลไกและระเบี ยบการเบิ กจ่ ายของ
มหาวิทยาลัย สาหรับการดาเนินงานจะมีการกากับติดตามผลการเบิกจ่ายเป็นประจาทุกไตรมาสผ่านวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะฯ
เอกสารหลักฐาน
5.1.2(1) รายงานการประชุม
5.1.2(2) แผนปฏิบัติราชการ
5.1.2(3) แบบรายงานงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2561
5.1.2(4) ตารางคานวณต้นทุนต่อหน่วยผลิตของคณะและหลักสูตร
 ข้อ 3.ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์ และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม
ผลการดาเนินงาน
1.คณะมีการดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความความเสี่ยง ตามคาสั่งคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 007/2561 ณ วันที่ 9 มกราคม 2561 โดยมีหน้าที่ กาหนดขอบเขต กิจกรรม
วัตถุประสงค์จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ กาหนดแผนหรือโครงการปรับปรุง ติดตาม
ประเมินผลและรวบรวมจัดทารายงาน จัดทาระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ
2. คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความความเสี่ยงได้ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มี
โอกาสเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน จากปัจจัยภายนอกคณะที่จะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน และผลการควบคุม
ความเสี่ยงในปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อกาหนดประเด็นความเสี่ยงประจาปีการศึกษา 2560 ที่จะต้องดาเนินการ
มีการดาเนินการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง 2 ด้าน 3 ประเด็น คือ
1. ความเสี่ยงด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ประเด็น ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกคณะทีก่ ่อให้เกิดความเสี่ยงในการบริหารงาน ดังนี้
1. เนื่องจากผลกการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบ
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ไม่บรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกาหนด จากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวคณะจึงได้ดาเนินการ
ควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ในด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต และเป็นไปตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ประเด็น จานวนอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ประเด็น จานวนอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกคณะที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการบริหารงาน ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยกาหนดเป้าหมายจานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกไว้ร้อยละ 40
2. มหาวิทยาลัยกาหนดเป้าหมายจานวนอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาไว้ร้อยละ 40
จากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวคณะจึงได้นามาจัดทาการควบคุมความเสี่ยงในการบริหารงานของคณะ ให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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3. คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ดาเนินการสรุปผลการดาเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงประจาปีการศึกษา 2560 ดังนี้
3.1 ความเสี่ยงด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ประเด็น ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการดาเนินการบริหารความเสี่ยง
1. คณะได้จัดทาแผนการดาเนินงานโดยเน้นการผลิตบัณฑิตให้ตรงตามกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อสร้างนักศึกษาที่จะจบการศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ดังนี้
1.1 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive Learning) จานวน 5 กิจกรรม
1.2 กิจกรรมจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) จานวน 29 กิจกรรม
1.3 กิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา จานวน 15 กิจกรรม
1.4 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา จานวน 36 กิจกรรม
1.5 กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทางานร่วมกับชุมชนจานวน 6
กิจกรรม
2. จากการดาเนินการและจากผลการตอบแบบสอบถามของผู้ใช้บัณฑิต อยู่ที่ 4.26 ต่ากว่า
เป้าหมายที่กาหนดโดยภาพรวมของมหาวิทยาลัย ส่งผลให้ผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และ
ให้มีการควบคุมความเสี่ยงในปีต่อไป
3.2 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ประเด็น จานวนอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ประเด็น จานวนอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
ผลการดาเนินการบริหารความเสี่ยง
1. คณะดาเนินการขอกรอบจัดสรรรับทุนพัฒนาอาจารย์ (พ.ศ. 2561-2565) จานวน 8 สาขาวิชา 16
ทุน
2. คณะส่งเสริมให้อาจารย์เข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาเอก ในปีการศึกษา 2560 ทั้งสิ้น 5 ราย
3. ในปีการศึกษา 2560 มีอาจารย์ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก จานวน 4 ราย
ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน
ผศ.ดร.ดรุณี หันวิสัย
ผศ.ดร.รัตถชล อ่างมณี
ดร. ณัฐสิมา โทขันธ์
ดร. สินีนารถ สุขธนารักษ์
4. ในปีการศึกษา 2560 มีอาจารย์แสดงจานงขอรับการประเมินเข้าสู่ตาแหน่งทางราชการจานวน 5
ราย ดังนี้
ผศ.คชินทร์ โกกนุทภรณ์
ดร.วีระวัฒน์ อุน่ เสน่หา
ดร.ณัฐสิมา โทขันธ์
ดร.ขนิษฐา ภมรพล
อ.จุฑารัตน์ โพธิ์หลวง
5. ในปีการศึกษา 2560 มีอาจารย์ของคณะได้รับการแต่งเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการจานวน 6
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ราย ดังนี้
ผศ.วัฒนา อัจฉริยะโพธา
ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี
ผศ.เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา
ผศ.อมีนา ฉายสุวรรณ
ผศ.ดร.ณฐกมลวรรณ ศรีจั่นเพชร
ผศ.ดร.รัตถชล อ่างมณี
6. ในปีการศึกษา2560 คณะขออนุญาตจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและดารง
ตาแหน่งทางวิชาการเพิ่ม 1 ราย คือ รศ.ดร.วีระพงษ์ แสง-ชูโต
ผลประเมินความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และให้มีการควบคุมความเสี่ยงในปีต่อไป
4. คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงได้นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้รับจาก
คณะกรรมการบริหารคณะมาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงประจาปีการศึกษา 2561
เอกสารหลักฐาน
5.1.3(1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
5.1.3(2) ผลการวิเคราะห์และผลกระทบของความเสี่ยง
5.1.3(3) แผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
5.1.3(4) รายงานความก้าวหน้าของผลการจัดการความเสี่ยง
 ข้ อ 4.บริ ห ารงานด้ ว ยหลั ก ธรรมาภิ บ าลอย่ า งครบถ้ ว นทั้ ง 10 ประการที่ อ ธิ บ ายการด าเนิ น งาน
อย่างชัดเจน
ผลการดาเนินงาน
ผู้บ ริห ารคณะวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ยึด หลัก ธรรมาภิบ าลในการบริห ารงาน การจัด การ การ
ควบคุมดูแลงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม อย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ดังต่อไปนี้
4.1 หลักประสิทธิผล
- คณะกรรมการบริหารคณะ มี การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ โดยได้กาหนด
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ และกลยุ ท ธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจ กรรม วัต ถุ ป ระสงค์ข องโครงการ ตั ว ชี้ วัดกิ จกรรม
งบประมาณในการดาเนินโครงการ ระยะเวลาดาเนินโครงการและผู้รับผิดชอบโครงการอย่างชัดเจน และมีการ
กากับติดตามผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นประจาทุกไตรมาส
4.2 หลักประสิทธิภาพ
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานในแต่ละกิจกรรม/โครงการ อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการ
ดาเนินงานจะทาหน้าที่ในการกาหนดเป้าหมายและวางแผนดาเนินการ และติดตามความก้าวหน้า ตรวจสอบและ
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด โดยใช้งบประมาณที่คุ้มค่าและ
ใช้เวลาที่จากัด
- มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและคณาจารย์ในคณะ ในด้าน
การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพแก่อาจารย์ในการนาไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง
4.3 หลักการตอบสนอง
- การดาเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีได้มีการมอบหมายให้มผี ู้รับผิดชอบ
ในการดาเนินโครงการอย่างชัดเจน และทาหน้าที่กากับติดตาม รายงานผลการดาเนินงานตามระยะเวลาการที่กาหนด
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อย่างครบถ้วน โดยผลการประเมินพบว่านักศึกษาและผู้รับบริการภายนอกมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
- ในการจั ดกิจ กรรม คณะจะมีการสอบถามหรือส ารวจความคิดเห็ น ของบุ คลากรทุก ฝ่ าย เพื่ อ
รับทราบถึงการตอบสนองในการจัดกิจกรรม ส่งผลทาให้มีนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนให้ความ
ร่วมมือกันเป็นอย่างดี
- มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้บริการและอานวยความสะดวกเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา ผู้ปกครอง
และผู้รับบริการทางวิชาการอื่ นๆ ได้รับทราบผ่านทั้งตัวบุคคล โทรศัพท์ โทรสาร การติดประกาศประชาสัมพันธ์
รวมทั้งสื่อออนไลน์ของคณะ ได้แก่ เว็บไซต์ อีเมลล์ และเฟสบุค๊
4.4 หลักภาระรับผิดชอบ
- ผู้บริหารของคณะมี การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้า
สานักงานคณบดี ให้ความสอดคล้องกับภารกิจหลักและยุทธศาสตร์ในการดาเนินงานของคณะ
- มีการแต่งตั้งคณะทางานในแต่ละกิจกรรม/โครงการที่ชัดเจน และมีการกาหนดขอบเขตหน้าที่
อย่างครบถ้วน โดยมีการลงนามอนุมัติของคณบดีเป็นลายลักษณ์อักษร
- มีการกาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล พร้อมทั้งมีการจัดท า
ข้อตกลงในการปฏิบั ติงานอย่างเป็ นลายลักษณ์อักษร โดยบุคลากรในคณะฯ ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการโดยมีหลักเกณฑ์ชัดเจนครบถ้วนทุกคนทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการประเมินให้กับผู้ถูกประเมินรับทราบเพื่อ
การนาผลประเมินมาตรวจสอบและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4.5 หลักความโปร่งใส
- การบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์ฯ มีการดาเนินการในลักษณะของคณะกรรมการ โดยให้ผู้ที่
มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมเป็น คณะกรรมการ ผลการพิจารณาออกมาในรูปของมติที่ประชุม และมีการชี้แจงให้
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนได้รับทราบโดยทั่วกัน
- มีการรายงานผลการตรวจสอบภายในที่ครบถ้วน และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วย
รับตรวจที่ได้มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ รวมถึงมีการจัดทารายงานการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
4.6 หลักการมีส่วนร่วม
- การดาเนินงานในกิจกรรม/โครงการของคณะวิทยาศาสตร์ จะมีการนาเสนอให้ประชาคมรับทราบ
และร่วมแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจเห็นก่อนนาไปสู่การปฏิบัติในทุกระดับ เช่น การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกเพื่อเป็นคณะกรรมการประจาคณะ เป็นต้น
- มี ก ารน าข้ อ เสนอแนะและความคิ ด เห็ น ของอาจารย์ บุ ค ลากร นั ก เรี ย น ผู้ น าชุ ม ชน และ
ผู้รับบริการอื่นๆจากการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมไปพิจารณาเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและใช้ในการ
วางแผนการดาเนินงานในการจัดกิจกรรม/โครงการในคราวถัดไป
4.7 หลักการกระจายอานาจ
- มีการกระจายอานาจการตัดสินใจ ในการดาเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ให้กับรองคณบดี ผู้ช่วย
คณบดี ตามเอกสารการมอบหมายภาระงานที่ต้องรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์ชัดเจน
- มีการกระจายอานาจการตัดสินใจไปยังระดับหลักสูตรโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริห าร
หลักสูตร และกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานไว้อย่างชัดเจน
4.8 หลักนิติธรรม
- มีการปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการเรื่องการเงิน และระเบียบพัสดุว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
- มีการทบทวนและวิเคราะห์เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานในทางเนื้อหา เพื่อปรับปรุ งให้มี
ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงและพัฒนากระบวนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเป็นธรรม
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- มีการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทุกฝ่าย นักศึกษา และผู้รับบริการในการจัดกิจกรรมบริการ
วิชาการ และนาความเห็นและข้อเสนอแนะไปวางแผนปรับปรุงการดาเนินกิจกรรม/โครงการในปีถดั ไป
- มีการถ่ายทอดและสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่แก่บุคลากรทุกระดับอย่าง
ครบถ้วน
- มีการกาหนดขั้นตอนและกระบวนการในการพิจารณาความผิดและการกาหนดโทษตามขั้นตอน
ของกระบวนการพิ จ ารณาความผิ ด การก าหนดโทษและการลงโทษตามกฎ ระเบี ย บ และข้ อ บั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัย
4.9 หลักความเสมอภาค
- มีการสารวจความต้องการของอาจารย์ ในการรับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการทางาน การ
พัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษาให้สูงขึ้น และการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อก้าวสู่ตาแหน่งทางวิชาการ โดยจัดทา
เป็นแผนพัฒนาอาจารย์ในระยะ 5 ปี เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันแก่อาจารย์ทุกคน
- มีการจัดสรรงบประมาณในด้านการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน การศึกษาดูงานและการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการครบถ้วน
ทุกสาขาวิชา
4.10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ
- การดาเนินงานในกิจกรรม/โครงการของคณะวิทยาศาสตร์ จะมีการนาเสนอให้ประชาคมรับทราบ
และร่วมแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจเห็นก่อนนาไปสู่การปฏิบัติในทุกระดับ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปที่ตรงกัน
อาทิ การเสนอชื่อบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนและนักวิจัยดีเด่น เพื่อเข้ารับเงินรางวัลและโล่
ประกาศเกียรติคุณในกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจาทุกปี
เอกสารหลักฐาน
5.1.4(1) รายงานผลการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
 ข้อ 5.ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
ผลการดาเนินงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาเนินการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากบุคคลผู้ ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
และประสบการณ์ ในด้านการวิจัย และการผลิตบัณฑิต ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ระดับคณะ โดยคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารและ
บุคลากรสายสนับสนุน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ ได้
ร่วมกันกาหนดประเด็นความรู้เพื่อจัดทาเป็นแผนการจัดการความรู้ และกาหนดเป้าหมายความสาเร็จของการ
จัดการความรู้ สามารถทาให้ผลการดาเนินงานคณะบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ในแผนการจัดการ
ความรู้ และประเด็นความรู้ที่กาหนดในปีการศึกษา 2560 ได้กาหนดประเด็นความรู้ 2 เรื่อง คือ
1. ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่องการส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา สหกิจศึกษา ในต่าง
แดนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ด้านการวิจัย เรื่อง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์ได้ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับชาติ/นานาชาติ
คณะกรรมการจั ด การความรู้ ร ะดั บ คณะ ร่ ว มกั บ งานวิ ช าการคณะ และหลั ก สู ต รเทคโนโลยี
สารสนเทศ จัดทาแนวปฏิบัติที่ดีในด้านการผลิตบัณฑิต การส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา สห
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กิจศึกษา ในต่างแดนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ
เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานให้กับหลักสูตรต่างๆ ภายในคณะที่มีความสนใจจะจัดการเรียนการสอนด้าน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา สหกิจศึกษา ในต่างแดน
สาหรับประเด็นความรู้ทางด้านงานวิจัย คณะกรรมการจัดการความรู้ระดับคณะ ร่วมกับงานวิจัย
คณะ ผศ.ดร.ปั ณณ์ รภัส ถกลภักดี และผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล จัดทาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัย เรื่อง การ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ได้ ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในระดับชาติ/นานาชาติ นอกจากนี้ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านคลินิกวิจัยของ รศ.ดร.ศศมล ผาสุข
ทาให้เกิดผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรเพิ่มขึ้น 15 เรื่อง มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีผ่านทางเว็บไซต์ของ
คณะ เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานให้กับบุคลากรของคณะ หรือผู้สนใจภายนอก
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ป ระสบการณ์ในการดาเนินงานการส่งเสริมการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
นักศึกษา สหกิจศึกษา ในต่างแดน ในโครงการจัดการเรียนรู้เชิงผลิ ตภาพ Productive Learning “กิจกรรม
สัมมนานักศึกษาสหกิจและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชี พ ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ
หอประชุมวไลยอลงกรณ์ และห้องประชุมราชพฤกษ์ ซึ่งอาจารย์ และนักศึกษาจากหลักสูตรต่างๆ ภายในคณะได้
ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้เล็งเห็นประโยชน์ และประสบการณ์ ที่นักศึกษาได้รับจากการฝึกประสบการณ์
วิช าชีพ แบบสหกิจ ศึกษา ในต่างแดน ซึ่งนั กศึกษาจะได้รับประสบการณ์ ตรงในด้านการแก้ไขปัญ ญาในการ
ปฏิบัติงาน การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเมื่อปฏิบัติงานในต่างแดน จากการแลกเปลี่ยนดังกล่าวทาให้ มี
นักศึกษาจากหลักสูตรต่างๆ ให้ความสนใจ เข้าร่วมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แบบสหกิจศึกษา ในต่างแดนเพิ่ม
มากขึ้นเป็นจานวนมาก งานวิชาการคณะ ร่วมกับหลักสูตรต่างๆ ดาเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่มีความพร้อม
ทางด้านภาษา ความรู้ความสามารถเฉพาะทางของนักศึกษา ทักษะทางด้านกระบวนการคิด การแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า เมื่อได้นักศึกษาจากหลักสูตรต่างๆ ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วจะใช้ระบบพี่เลี้ยงจากอาจารย์นิเทศสหกิจ
ศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูแลอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อ
การดาเนินงานตามแนวปฏิบัติที่ดี ดังกล่าว
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัย เรื่อง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
หรือผลงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ได้ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับนานาชาติ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการและติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของคณะ ซึ่งประเด็นการเพิ่มจานวนผลงานทางวิชาการ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในระดับนานชาติ
มีความจ าเป็ น อย่างสูง เนื่ องจากเป้าหมายของตัว ชี้วัดการเผยแพร่ผ ลงานทางวิช าการ งานวิจัย หรือผลงาน
สร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ได้ มีจานวนเพิ่มมากขึ้น และการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ให้สามารถไปเผยแพร่ผลงาน
ในระดับนานาชาติได้ มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว จากการและเปลี่ยนเรียนรู้แนว
ปฏิบัติที่ดีดังกล่าวทาให้มีบุคลากรภายในคณะมีความสนใจ และปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดี โดยมีผศ.ดร.ปัณณ์รภัส
ถกลภักดี และผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล เป็นพี่เลี้ยงในการดาเนินการแนวปฏิบัติที่ดี ดังกล่าว
ซึ่งจากการดาเนินการแลกเปลี่ยนความรู้มีหน่วยงานและบุคลากรได้ดาเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดี
ทั้ง 2 ประเด็นความรู้ ดังนี้
1. ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่องการส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา สหกิจศึกษา ในต่าง
แดนของคณะวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีห ลักสู ตรใหม่ที่ เข้าร่วมส่ งนั กศึกษาไปฝึ กประสบการณ์ วิช าชีพ
นักศึกษา สหกิจศึกษา ในต่างแดน จานวน 1 หลักสูตร คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2. ด้านการวิจัย เรื่อง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์ได้ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับนานาชาติ มีบุคลากรของคณะ 2 คน ได้แก่ อาจารย์
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา 2560 : 77

กนกวรรณ ปุณณะตระกูล และอาจารย์พัชรลักษณ์ วัฒนไชย ดาเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดี และนาเสนอผลงาน
ณ ประเทศญี่ ปุ่ น ระหว่างวัน ที่ 20-23 กุ มภาพั น ธ์ 2561 และมี ผ ลงานด้านอนุสิ ทธิบั ตร 15 เรื่อง จาก ผศ.
ดร.ณพัฐอร บัวฉุน
เอกสารหลักฐาน
5.1.5(1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดการความรู้
5.1.5(2) แผนการจัดการความรู้ประจาปีการศึกษา 2560
5.1.5(3) รายงานผลการดาเนินงานจัดการความรู้ปีการศึกษา 2560
5.1.5(4) แนวปฏิบัติที่ดี
 ข้อ 6.การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริห ารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน
ผลการดาเนินงาน
1. คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าแผนบริห ารและพั ฒ นาบุ ค ลากรประจ าปี
งบประมาณ 2560-2564 โดยน าข้อมู ล พื้ น ฐานของคณะ และข้อมูล บุ คลากร เช่ น จานวนบุ คลากร ระดั บ
การศึกษา และตาแหน่งทางวิชาการ จานวนบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ การปรับปรุงหลักสูตร ฯลฯ มาทา
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) และนามาจัดแผนพัฒ นาบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
2. คณะได้ดาเนิ น การกาหนดตั วชี้ วัด ความส าเร็จ ของแผนบริห ารและพั ฒ นาบุ คลากร และก าหนด
โครงการ/กิจ กรรม เพื่อ พั ฒ นาบุ คลากรสายวิช าการและบุคลากรสายสนับ สนุ นตามแผนบริห ารและพั ฒ นา
บุคลากรประจาปีงบประมาณ 2561 อย่างชัดเจน
3. คณะได้มีการกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด ดังนี้
3.1 จานวนรางวัลที่อาจารย์หรือบุคลากรหรือนักศึกษาที่ได้รับในระดับชาติ หรือนานาชาติ จานวน 1
ราย คือ ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี 2561
3.2 ร้อยละของอาจารย์ป ระจาสถาบันที่มีคุณ วุฒิ ปริญ ญาเอก ในปีงบประมาณ 2561 มี จานวน
บุคลากรสายวิชาการ จานวน 96 คน มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 33 คน คิดเป็นร้อยละ 34
3.3 ร้อยละอาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ในปีงบประมาณ 2561 มี จานวน
บุคลากรสายวิชาการ จานวน 96 คน มีอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 27
3.4 ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กาหนด ในปีงบประมาณ 2561 มี
บุคลากร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 133 คน และ มีบุคลากรที่ได้รับการประเมินสมรรถนะ
จานวน 122 คน มีผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินสมรรถนะ ร้อยละ 80 จานวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 100
3.5 การพัฒนาคณาจารย์ในปีงบประมาณ 2561 คณะได้ดาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนา
บุคลากร ดังนี้
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นสารสนเทศและการอ้างอิงเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทาง
วิชาการ
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ทาอย่างไรจะได้เป็นศาสตราจารย์ภายใน 8 ปี และ
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ”
3. โครงการ QA sharing Day
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการดาเนินการปรับปรุงแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ป ระจ าปี 2560-2564 ให้ ส อดกั บ แผนบริ ห ารและพั ฒ นาบุ ค ลากรของ
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา 2560 : 78

มหาวิทยาลัย โดยปรับเป้าหมายตัวชี้วัดและขยายระยะเวลาของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรเป็น 2560-2565
เอกสารหลักฐาน
5.1.6(1) แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรประจาปีงบประมาณ 2560-2564
5.1.6 (2) สรุปรายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรประจาปีงบประมาณ 2561
5.1.6 (3) แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรประจาปี 2560- 2565 (ให้สอดกับแผนบริหารและพัฒ นาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย โดยปรับ เป้ าหมายตัวชี้วัดและขยายระยะเวลาของแผนบริห ารและพัฒ นาบุคลากรเป็น 2560 2565)
 ข้อ 7.ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พั นธกิ จและพั ฒนาการของคณะที่ ได้ ปรั บให้ การด าเนิ นงานด้ านการประกั นคุ ณ ภาพเป็ นส่ วนหนึ่ งของการ
บริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินงาน
คณะวิทยาศาสตร์ฯ มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไก โดยมีการ
ติดตามให้ส่งสูตรส่งรายงานการประเมินตนเองระดับหลั กสูตร ประจาปีการศึกษา 2560 และดาเนินการตรวจ
ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ,วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ละระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ต่อคณะกรรมการประจาคณะ และคณะดาเนินการส่งรายงานไปยังสานัก
มาตรฐานและจัดการคุณภาพ คณะได้มีการให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่อาจารย์ทุ กหลักสูตรโดยมีคณบดี
ร่วมงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ในการจัดกิจกรรม QA Sharing day เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เพื่อให้
ความรู้แก่อาจารย์และบุคลากร และการจัดอบรมให้ความรู้ในการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
เพื่อเตรียมความพร้อมตรวจประเมิน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
ซึ่งคณบดีเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการกากับดูแลการดาเนินงานของการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อให้มี
ความสอดคล้องตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
ประจาปีการศึกษา 2560
มีการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2560 ได้แก่
- จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะในปีการศึกษา 2560 และนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่ 11
ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมการเวกชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กระจายความรับผิดชอบในการเป็นผู้ดูแลการจัดกิจกรรม/โครงการตามตาแหน่งและบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารคณะ ได้แก่ ด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และด้านสนับสนุนงานวิจัย มอบหมายให้รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ ด้านพัฒนานักศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยเป็นผู้รั บผิดชอบ ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการและแผนงานเป็นผู้รับผิดชอบ ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม กิจการนักศึกษาและ
แผนงาน ส่ ว นด้ านบริ ห ารจั ด การ มอบหมายให้ รองคณบดี ฝ่ ายบริห ารฯ และหั ว หน้ าส านั ก งานคณบดี เป็ น
ผู้รับผิดชอบร่วมกัน ทั้งนี้ ภายใต้การกากับดูแลของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- จัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานในการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การ
พั ฒ นานั ก ศึ ก ษา การวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการ และการท านุ บ ารุ งศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม เพื่ อ วางแผนการ
ดาเนินงาน รวมทั้งกากับติดตามตรวจสอบและประเมิน ผลการดาเนินงาน ภายหลังจากกิจกรรมมีการดาเนินงาน
เสร็จสิ้นตามวงจรคุณภาพ PDCA เพื่อให้มีผลการดาเนินงานที่ดีขึ้นตามแผนพัฒ นาคุณภาพที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการประจาคณะฯ
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- ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ วิเคราะห์ผลและจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแบบฟอร์มที่
กองนโยบายและแผน ได้ออกแบบไว้ เพื่อกากับดูแลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก website ของคณะฯ
- คณบดี เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีการ
ประชุมโดยสานักประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อติดตามผลการดาเนินงานเป็นประจาทุกเดือน ในการนี้ ได้มีการ
น ามาขยายผลต่ อในระดั บ คณะและในระดับ หลั ก สู ต ร โดยการกากั บ ติด ตาม และแจ้งกาหนดการและการ
ดาเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ให้ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับ
ทราบผ่านวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้นาไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง
เอกสารหลักฐาน
5.1.7(1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบดูแลตัวบ่งชี้ระดับคณะ
5.1.7 (2) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบดูแลตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร
5.1.7 (3) รายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะและระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา
2560 (SAR)
5.1.7 (4) แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา 2560
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2560
7 ข้อ

ผลการดาเนินงาน

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

7 ข้อ

5 คะแนน

บรรลุ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
: นางกนกพร สัณห์ฤทัย
: นางสาวศิริวรรณ แสงสว่าง
: นางสาวพัสตราภรณ์ แสงปัญญา
: นางสาวกรรณิการ์ วงษ์บัณฑิต
: นางสาวเบ็ญจมาศ นามณรงค์
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สานักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :
โทรศัพท์ : 02-909-3025
โทรศัพท์ : 02-9093029
E-mail : sqm@vru.ac.th
E-mail : qascivru@gmail.com
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560- 31 กรกฎาคม 2561)

ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1.มีระบบและกลไกในการกากับการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
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ผลการดาเนินงาน

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดทาระบบและกลไกในการกากับการดาเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร เพื่อให้
อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รและผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งได้ รับ ทราบบทบาทหน้ าที่ แ ละน าไปประยุ ก ต์ ใช้ ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม โดยมีลาดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.1 แต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูต รโดยระบุบทบาทหน้าที่ในการกากับติดตามการดาเนินงานประกัน
คุณภาพในระดับหลักสูตร
1.2 อาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ตรร่ ว มจั ด ทาแผนพั ฒ นาคุณ ภาพระดั บหลั ก สู ตรในกิจ กรรมที่ ค ณะเป็ น
ผู้ดาเนินการหลัก เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานและกากับติดตามผลการดาเนินงานตามองค์ประกอบและ
ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
1.3 อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุม วางแผน กากับติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานในระดับ
หลั กสู ตรครบถ้ ว นทุ กองค์ ป ระกอบการประกั นคุ ณ ภาพการศึ กษา ทั้ งในด้ านการกากับ มาตรฐาน บั ณ ฑิ ต
นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1.4 หลั กสู ตรจั ดทารายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตรตามกาหนดเวลา โดยคณะได้ทาบันทึก
ข้อความแจ้งแก่หลักสูตรส่งรายงานการประเมินตนเอง ภาคการศึกษาที่ 1/2560 กาหนดส่งภายในวันที่ 19
กุมภาพันธ์ 2561 และ ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 และรายงานฉบับสมบูรณ์
รอบการประเมินประจาปีการศึกษา 2560 ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 โดยหลักสูตรที่รับการประเมินในปี
การศึกษา 2560 คณะได้มีการกาหนดให้ รายงานการประเมินตนเอง และบันทึกข้อมูลในระบบ CHE-QA
Online ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพระดับ
คณะต่อไป
1.5 หลักสูตรได้รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและ
รายงานผลประเมินให้คณะกรรมการประจาคณะพิจารณา ประชุมวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00
น. ณ ห้องประชุมการเวก
1.6 อาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ต รน าข้ อ เสนอแนะจากคณะกรรมการประจาคณะไปวางแผนพั ฒ นา
ปรับปรุง เพื่อให้ผลการดาเนินงานของหลักสูตรในรอบปีการศึกษาถัดไป เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาที่กาหนด
เอกสารหลักฐาน

5.2.1 (1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
5.2.1 (2) รายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
5.2.1 (3) รายงานการประชุม
 ข้อ 2.มีคณะกรรมการกากับ ติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
ผลการดาเนินงาน

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไก โดยมี
การติดตามให้ส่งสูตรส่งรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2559 และภาค
การศึกษาที่ 2/2559 ต่อคณะกรรมการประจาคณะ และคณะดาเนินการส่งรายงานไปยังสานักมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ และมีการรายงานผลการรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร แก่คณะกรรมการบริหาร
คณะฯ ซึ่งประกอบด้วยคณบดี รองคณบดีฝ่ายต่างๆ ผู้ช่วยคณบดี ประธานสาขาวิชา และหัวหน้าสานักงาน
คณบดี โดยคณบดีเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบหลักในการกาหนดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานในระดับ
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา 2560 : 81

หลักสูตร และมีการรายงานผลการติดตามให้คณะกรรมการประจาคณะฯ พิจารณา ดังนี้
2.1 รายงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2560 ประชุมวัน
จันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมการเวก
2.2 รายงานผลการประเมินหลักสูตร ตามผลการดาเนินงานของหลักสูตรใน มคอ.7 ประจำภาค
การศึกษาที่ 1/2560 ประชุมวันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมการเวก
2.3 รายงานผลการประเมินหลักสูตร ตามผลการดาเนินงานของหลักสูตรใน มคอ.7 ประจำภาค
การศึกษาที่ 2/2560 ประชุมวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมการเวก
เอกสารหลักฐาน
5.2.2 (1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ

 ข้อ 3.มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตร เพื่อให้
เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรครบถ้วนทุกองค์ประกอบ ดังนี้
3.1 งบประมาณสนั บสนุ นการจัดกิจกรรม/โครงการ ทั้งในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และเงินกองทุนนักศึกษาและการกีฬาจากกองพัฒนานักศึกษา ได้แก่ งบประมาณเพื่อการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน งบประมาณด้านการพัฒนานักศึกษา และงบประมาณด้านการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน ตลอดจนทุนและเงินรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยภายใต้การกากั บดูแลของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา รวมทั้งงบประมาณสนับสนุนการทาผลงานทางวิชาการของอาจารย์
3.2 แบบฟอร์มสาหรับการดาเนินงานเพื่อการสารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวมทั้งตัวอย่างการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในระดับ
หลักสูตร โดยให้เป็นตัวอย่างในการนาไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเพื่อนาไปปรับใช้ได้ทาง
website ของงานประกันคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
3.3 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่ดาเนินการของคณะในการ
จั ด อบรมทบทวนให้ ค วามรู้ ด้ านประกั น คุ ณ ภาพ การเขี ยนแนวทางการดาเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพระดั บ
หลักสูตร และมีการอบรมระบบ CHE-QA Online โดยงานมาตรฐานและจัดการคุณ ภาพของมหาวิทยาลั ย
กิจกรรมอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร กิจกรรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร และกิจกรรมอบรมการบันทึกข้อมูลในระบบ CHE-QA Online เพื่อให้หลักสูตรได้นามาใช้ใน
การปฏิบัติจริง
3.4 งบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2560
เอกสารหลักฐาน

5.2.3 (1) แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5.2.3 (2) รายงานสรุปโครงการ
5.2.3 (3) เอกสารการจัดกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา
2560
5.2.3 (4) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจาปีการศึกษา 2559 จานวน 11
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา 2560 : 82

หลักสูตร
 ข้อ 4.มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกาหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการ
ประจาคณะเพื่อพิจารณา

คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ได้ รั บ การตรวจประเมิ น ประกั น คุ ณ ภาพระดั บ หลั ก สู ต ร เมื่ อ วั น ที่ 16
กรกฎาคม 2561 วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และระหว่างวันที่ 1–3 สิงหาคม 2561 โดยหลักสูตรทุกหลักสูตร
ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ประกั น คุ ณ ภาพ ทั้ ง สิ้ น 13 หลั ก สู ต ร และคณะได้ ร ายงานผลการประเมิ น ของ
คณะกรรมการตรวจประเมิน ในระดับหลั กสู ตร เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ทั้งในระดับปริญ ญาตรี ระดับ
บั ณ ฑิตศึกษา และระดับ มหาบั ณ ฑิต ตามกาหนดเวลาครบถ้ว น จานวนทั้งสิ้ น 13 หลักสู ตร โดยมีผลการ
ประเมินดังนี้
ชื่อหลักสูตร
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกาหนด
อาหาร
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
10.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
11.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติและ
บรรเทาสาธารณภัย
12. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
13. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ
คะแนนที่ได้

ผลการประเมิน
องค์ประกอบ ผลรวมของค่า
ที่ 1
คะแนนเฉลี่ย
องค์ประกอบที่ 2
-6
ผ่าน
3.54

ตรวจ
ประเมิน
วันที่
3 ส.ค.61

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

2.73
2.57
3.38
3.29
3.08
3.48

31 ก.ค.61
1 ส.ค.61
3 ส.ค.61
3 ส.ค.61
3 ส.ค.61
2 ส.ค.61

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

3.27
3.40
2.49
2.76

16 ก.ค.61
1 ส.ค.61
31 ก.ค.61
1 ส.ค.61

ผ่าน
ผ่าน

3.11
3.09
40.19
13 หลักสูตร
3.09

3 ก.ค61
19 ก.ค.61

เอกสารหลักฐาน

5.2.4(1) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจาปีการศึกษา 2560 จานวน 13
หลักสูตร
 ข้อ 5.นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจาคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
ผลการดาเนินงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจาปี
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การศึกษา พ.ศ. 2560 รายงานต่อที่ป ระชุมคณะกรรมการประจาคณะ โดยมีการนาผลการประเมินระดับ
หลักสูตรมาปรับปรุงการเขียนรายงานการประเมินในปีการศึกษา 2560 จากข้อเสนอแนะของคณะกรร มการ
ตรวจประเมินมาปรับปรุงในการประเมินปีการศึกษา 2559 โดยคณะกรรมการได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกั บระบบ
กลไกการดาเนินงานที่หลักสูตรดาเนินการ การเขียนรายงาน การรายงานข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วนในบางตัวบ่งชี้
คณะจึงได้มีการจัดอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเองเพื่อเป็นแนวทางในการเขียนรายของหลักสูตร
และเพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามนโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย หลั ก สู ต รวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ หลั ก สู ต รเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตร คหกรรมศาสตร์และหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้มีการเชิญกรรมการภายนอก
เพื่อมาตรวจเน้น คล้ ายการตรวจขึ้นทะเบี ยน TQR เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการประกันคุณ ภาพของ
หลักสูตรภายในคณะ โดยเชิญผู้ทรงคุณ วุฒิ ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมิน TQR มาทาการจรวจประกัน
คุณภาพหลักสูตรและให้ข้อคิดเห็น ซึ่งทาให้ระดับคะแนนอาจจะลดลงบ้างในบางหลักสูตร ซึ่งผลการประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรประจาปีการศึกษา 2560 เป็นดังนี้
ชื่อหลักสูตร

2559

2560

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกาหนด
อาหาร
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
10.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
11.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติและ
บรรเทาสาธารณภัย
12. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
13. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

3.13

3.54

3.56
3.48
3.39
3.33
3.38

2.73
2.57
3.38
3.29
3.08
3.48

3.12
3.09
3.17
ประเมินปีแรก
ประเมินปีแรก
3.19
3.30

3.27
3.40
2.49
2.76
3.11
3.09

เอกสารหลักฐาน

5.2.5 (1) แบบรายงาน Improvement plan ของหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2559
5.2.5 (2) รายงานสรุปผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2560
 ข้อ 6.มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน

ในปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสู ตรผ่าน
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 1 จานวน 13 หลักสูตร
เอกสารหลักฐาน

6.1 รายงานผลการประเมิน คุณ ภาพการศึกษาภายในระดับหลักสู ตรประจาปีการศึกษา 2560 จานวน 13
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หลักสูตร
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2560
ผลการดาเนินงาน
6 ข้อ

6 ข้อ

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ

ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2560
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------จากผลการดาเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานตามที่ สกอ.
กาหนด ในรอบปีการศึกษา 25 ผลการประเมินคุณภพการศึกษาสรุปได้ดังนี้60
ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับคณะ
ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ตัวตั้ง

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)

ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหาร ค่าเฉลี่ย 40.19
=
3.09 คะแนน
จัดการหลักสูตรโดยรวม
3.51
13
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์
ร้อยละ
32
ประจาคณะที่มคี ุณวุฒิ
X100 = 32.99 %
30
97
ปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์
ร้อยละ
27
ประจาคณะทีด่ ารงตาแหน่ง
X100 = 27.84 %
42.15
97
ทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จานวน
น้อยกว่า
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ ร้อยละ 13.83-20 X100 = -30.85 %
จานวนอาจารย์ประจา
10
20
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการ
6 ข้อ
6 ข้อ (1,2,3,4,5,6)
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรม
6 ข้อ
6 ข้อ (1,2,3,4,5,6)
นักศึกษาระดับปริญญาตรี

การบรรลุ
เป้าหมาย

3.09

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงาน
วิชาการของอาจารย์ประจา
และนักวิจัย

6 ข้อ
สังคมฯ
22,550
วิทย์ฯ
54,140
วิทย์ฯ
สุขภาพ
45,100
สังคม
18.40%
วิทย์ฯ
27.60%
วิทย์สุขภาพ

6 ข้อ (1,2,3,4,5,6)

2,807,341.25

31,543.16บาท/
=

คน

3.09 คะแนน

บรรลุ
4.12 คะแนน
ไม่บรรลุ

บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ

2.32 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
เฉลี่ยรวม
4.09 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 วิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยงานสร้างสรรค์

ผลการประเมินตนเอง
(คะแนน)

บรรลุ

5 คะแนน

บรรลุ

2.63 คะแนน

ไม่บรรลุ

5 คะแนน

89
51.40
97

X 100 =

52.99 %
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ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ตัวตั้ง

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)

ตัวหาร

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง
(คะแนน)

27.60%

เฉลี่ยรวม
4.21 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 2 วิจัย
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการ
6 ข้อ
วิชาการแก่สังคม

6 ข้อ (1,2,3,4,5,6)

บรรลุ

เฉลี่ยรวม
5 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและ
กลไกการทานุบารุงศิลปะ
5 ข้อ (1,2,3,4,5,6)
6 ข้อ
และวัฒนธรรม

5 คะแนน

บรรลุ

5 คะแนน
เฉลี่ยรวม
5 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหาร
ของคณะเพื่อการกากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบันและอัตลักษณ์
ของคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกากับ
การประกันคุณภาพหลักสูตร

7 ข้อ

7 ข้อ (1,2,3,4,5,6,7)

บรรลุ

5 คะแนน

6 ข้อ

6 ข้อ ข้อ (1,2,3,4,5,6)

ไม่บรรลุ

5 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

เฉลี่ยรวม
5 คะแนน

ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
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องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 วิจัย
องค์ประกอบที่ 3 บริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
รวม
ผลการประเมิน

ตัว
บ่ง
ชี้
6
3
1
1
2
13

คะแนนประเมินเฉลี่ย
คะแนน
I
P
O
เฉลี่ย
3.81 5.00 3.09 4.09
2.66 5.00 5.00 4.21
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

ผลการประเมิน
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณดี
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดีมาก

3.52 5.00 4.05 4.40
ระดับคุณภาพดี
ผลการประเมิน
0.00-1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51-3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก
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