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คานา
รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561 ฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นรายงานประจาปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเป็นการสะท้อนคุณภาพตามเกณฑ์
ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาที่ตามสานักงานคระกรรมการการอุดมศึกษากาหนด เพื่อ สะท้อนสภาวะความ
เป็นจริง ปีการศึกษา 2561 เพื่อนาเสนอต่อมหาวิทยาลั ยและเป็นข้อมูลสารสนเทศสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อ
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 ทั้งนี้เกิดจากการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ 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

คณบดี
(ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี)

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา 2561 : 2

สารบัญ
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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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
บทสรุปผู้บริหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีบทบาท
หน้ าที่ในการจั ดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดาเนิ น งานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็ น
โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2475 ได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนมาโดยตลอดในปี
การศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดสอนระดับปริญญาตรีทั้งหมด จานวน 14 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 นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอร์ฟแวร์ วิทยาศาสตรศึกษา (ป.โท)
และวิทยาศาสตรศึกษา (ป.เอก) รับการตรวจประเมิน 14 หลักสูตร ซึ่งมีอาจารย์ประจารวมทั้งหมด 95.5 คน
ปฏิบัติงานจริง 86.5 คน ลาศึกษาต่อ 9 คน มีบุคลากรสายสนับสนุนทั้งสิ้น 33 คน
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
องค์ประกอบ
จานวนตัวบ่งชี้
5
องค์ประกอบที่ 1
3
องค์ประกอบที่ 2
1
องค์ประกอบที่ 3
1
องค์ประกอบที่ 4
2
องค์ประกอบที่ 5
12
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้

คะแนนประเมินเฉลี่ย
4.18
4.36
5.00
5.00
5.00
4.47

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดี

จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
จุดเด่น
1. อาจารย์ในคณะมีความประทับใจกับบรรยากาศในการทางานและการบริหารงานของคณบดีเป็นอย่างมาก
2. หลักสูตรทันสมัยตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและอาชีพที่มีความเฉพาะทาง
3. คณะมีเป้าหมายการเรียนการสอนแบบ productive based learning ที่สามารถนาความรู้ของแต่ละหลักสูตร
มาใช้ประโยชน์ได้จริงในสายอาชีพรวมทั้งมีการบูรณาการกับการบริการวิชาการที่ดี
จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางแก้ไข
1. ตัวชี้วัดในแต่ละโครงการของแผนปฏิบัติการควรมีการประเมินเชิงคุณภาพเพิ่มเติมเพื่อให้ความชัดเจนและ
ความสาเร็จของวัตถุประสงค์
2. ควรมีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของบุคคล (portfolio) ของอาจารย์และตั้ง KPI รายบุคคลของอาจารย์ให้
สอดคล้องกับศักยภาพและทิศทางของคณะทั้งในด้านเงินทุนวิจัยและการบริการวิชาการ (put the right man in
the right job)
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการระดมสมองในการจัดทากลยุทธการเปลี่ยนฐานลูกค้า ซึ่งส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ หลักสูตรในอนาคต
2. ควรมีการะดมสมองในการทาแผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและคณะและให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเนื่องจาก
ต้นทุนหลักสูตรมากกว่ารายได้ที่เข้ามา
3. ควรมีการวางแผนจัดหาอุปกรณ์เครื่องมื อในการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับเคมีให้เพียงพอกับความต้องการของ
นักศึกษาในหลักสูตร
4. ควรมีการปรับปรุง wifi ในมหาวิทยาลัยให้เพียงพอทุกจุด
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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
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีฐานะเป็นหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ในวิทยาลัยครู เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 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
เทคโนโลยีตามข้อบังคับของพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู 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 โครงสร้างการบริห าร มีหัวหน้า
คณะเป็นหัวหน้าหน่วยงาน ส่วนภายในคณะประกอบด้วยภาควิชาซึ่งบริหารโดยหัวหน้าภาควิชา ซึ่งมีจานวน
ทั้งสิ้น 9 ภาควิชาได้แก่ ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชา
ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา ภาควิชาสุขศึกษา 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 สถาบันราชภัฏ แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ ดังนั้นวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงใช้นามว่า สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และในปี พ.ศ.
2538 พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏได้ปรับเปลี่ยนคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นคณะวิทยาศาสตร์
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 ได้เปลี่ยนแปลงการบริหารจากโปรแกรมวิ ชามาเป็นการบริหารแบบสาขาวิชาและหลักสูตร
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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

หลักสูตร

งานบริหารทัว่ ไป

สานักงานคณบดี

งานบริการ
การศึกษา

งานพัฒนา
นักศึกษา

ศูนย์วิทยาศาสตร์

3.2 โครงสร้างการบริหาร
คณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
รองคณบดี

รองคณบดี

หัวหน้าสานักงานคณบดี

รองคณบดี

ประธานหลักสูตร

คณะกรรมการบริหาร

เจ้าหน้าที่

แม่บ้าน

คนขับรถ

อาจารย์
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4. รายชื่อผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารคณะ
4.1 รายชื่อผู้บริหาร

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

ถกลภักดี
แพงศรี
ไวโรจนะ
เผ่าสวัสดิ์
สัณห์ฤทัย

คณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
หัวหน้าสานักงาน

ถกลภักดี
ไวโรจนะ
เผ่าสวัสดิ์
แพงศรี
มีศรี
อุ่นเสน่หา
สิงห์สูงเนิน
ผาสุข
บัวฉุน
แสงพยับ
อ่างมณี
โทขันธ์
วงษ์อินทร์
ฉายสุวรรณ
ดีอามาตย์
พละราช
ขวัญคุ้ม
มานะกล้า
โพธิ์หลวง
สัณห์ฤทัย

คณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
ประธานหลักสูตร วิทยาศาสตรศึกษา
ประธานหลักสูตรเคมี
ประธานหลักสูตรฟิสิกส์
ประธานหลักสูตรการจัดการภัยพิบัติฯ
ประธานหลักสูตรสิ่งแวดล้อม
ประธานหลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัล
ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประธานหลักสูตรคหกรรมศาสตร์
ประธานหลักสูตรอาชีวอนามัยฯ
ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมฯ
ประธานหลักสูตรโภชนาการฯ
ประธานหลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์
หัวหน้าสานักงานคณบดี

4.2 คณะกรรมการบริหารคณะ

ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส
อาจารย์ ดร.นพรัตน์
อาจารย์มัชฌกานต์
ผศ.ดร.พรรณวิภา
อาจารย์ไพรินทร์
อาจารย์ ดร.วีระวัฒน์
อาจารย์กิตติศักดิ์
รศ.ดร.ศศมล
ผศ.ดร.ณพัฐอร
อาจารย์ ดร.เยาวภา
ผศ.ดร.รัตถชล
อาจารย์ ดร.ณัฐสิมา
อาจารย์เศรษฐพงศ์
ผศ.อมีนา
อาจารย์จุรีมาศ
อาจารย์ชลลดา
อาจารย์วิศรุต
อาจารย์ศกุนตาล์
อาจารย์จุฑารัตน์
นางกนกพร
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5. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน

วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.

2560
2560

ระดับปริญญาตรี

คณิตศาสตร์
ประยุกต์
คหกรรมศาสตร์
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
เคมี

ปีที่
ปรับปรุง
ล่าสุด
2558

7

ระดับปริญญาตรี

เทคโนโลยีชีวภาพ

วท.บ.

8

ระดับปริญญาตรี

วท.บ.

9

ระดับปริญญาตรี

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
โภชนาการและการ
กาหนดอาหาร
การจัดการภัยพิบตั ิ
และบรรเทาสา
ธารณภัย
ฟิสิกส์ประยุกต์

วท.บ.

วท.บ.

ปร.ด.

ลาดับที่

ระดับปริญญา

1

ระดับปริญญาตรี

2
3

ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี

4

ระดับปริญญาตรี

5

ระดับปริญญาตรี

6

10

ระดับปริญญาตรี

11

ระดับปริญญาตรี

12

ระดับปริญญาตรี

13

ระดับปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร

15

ระดับปริญญาโท

นวัตกรรมดิจิทัลและ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
นวัตกรรมอาหาร
และเครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพ
มาตรวิทยา
อุตสาหกรรมและ
ระบบคุณภาพ
(ต่อเนื่อง)
วิทยาศาสตรศึกษา

16

ระดับปริญญาเอก

วิทยาศาสตรศึกษา

14

ระดับปริญญาตรี

คุณวุฒิ

วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.

2560
2557
2558
2560
2560

วท.บ.
2557

วท.บ.

2560

2560
2561

วันที่สภา
วันที่ สกอ.
มหาวิทยาลัย
ลงนามรับทราบ
อนุมัติหลักสูตร
หลักสูตร
5 กุมภาพันธ์
8 เมษายน 2558
2558
3 มีนาคม 2559 13 มิถุนายน 2559
3 พฤศจิกายน
3 พฤษภาคม 2560
2559
1 กันยายน
18 เมษายน 2560
2559
6 กุมภาพันธ์
8 เมษายน 2558
2557
5 กุมภาพันธ์
12 พฤษภาคม
2558
2558
1 กันยายน
27 มีนาคม 2560
2559
3 พฤศจิกายน
8 กันยายน 2560
2559
9 มกราคม
2557

17 เมษายน 2557

20 มิถุนายน
2560

6 ธันวาคม 2560

3 พฤษภาคม
2560
3 สิงหาคม
2560

14 พฤศจิกายน
2560

วท.บ.
2562

7 มีนาคม 2562

2562

7 มีนาคม 2562

วท.บ.

วท.ม.

2556
2561

6 กันยายน 13 มิถุนายน 2556
2555
(ปิดหลักสูตร)
2 ตุลาคม 2557 30 มกราคม 2558
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6. จานวนนักศึกษา

7. จานวนอาจารย์และบุคลากร
ปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอาจารย์ทั้งหมดจานวน 95.5 คน โดยปฏิบัติงานอยู่
จริง 86.5 คน และลาศึกษาต่อ 9 คน จาแนกตามคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการดังตาราง
ตาราง จานวนบุคลากรสายวิชาการจาแนกตามวุฒิการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์
ที่
สถานภาพ
(คน)
1 รวมจานวนอาจารย์
95.5
2 ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์ คุณวุฒิ ป.โท
41
อาจารย์ คุณวุฒิป.เอก
16.5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คุณวุฒิ ป.เอก
12
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คุณวุฒิ ป.โท
13
รองศาสตราจารย์ คุณวุฒิ ป.โท
รองศาสตราจารย์ คุณวุฒิ ป.เอก
4
ศาสตราจารย์
9
3 จานวนลาศึกษาต่อ (ต่อ)
86.5
4 รวมที่อยู่ปฏิบัติงาน (คน)
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8. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
8.1 งบประมาณ

รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ 2562
หมวดรายจ่าย
งบประมาณคณะ
งบประมาณศูนย์วิทย์
1. งบดาเนินการ
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าสิ่งก่อสร้าง
2.งบครุภัณฑ์
3. เงินอุดหนุน
ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น
บริการวิชาการ
- พันธกิจสัมพันธ์
- ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
-ประกันคุณภาพ
- วิเทศ
- กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

งบประมาณ
งบ
แผ่นดิน
รายได้
2,841,300
3,870,600
1,200,000
รวมงบประมาณ
2,841,300
3,743,792
2,841,300
3,463,792
30,000
250,000
126,808
1,277,500
90,000
432,000
500,000
50,000
67,900
90,000
202,600
25,000
-

งบอุดหนุน
1,367,500
-

รวม

-

8,079,400
1,200,000
9,279,400
6,591,092
6,305,092
30,000
250,000
126,808
1,367,500
432,000
500,000
50,000
157,900
202,600
25,000
9,279,400

8.2 อาคารสถานที่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จั งหวั ด ปทุ ม ธานี ณ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กิ โ ลเมตรที่ 48 อ าเภอคลองหลวง จั งหวั ด ปทุ ม ธานี
รหัสไปรษณีย์ 13180
9. เอกลักษณ์ อัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน
9.1 เอกลักษณ์

เป็นคณะที่น้อมนาแนวทางการดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
9.2 อัตลักษณ์

บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น
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10. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
1. จานวนนักศึกษามีปริมาณลดลง

2. แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของคณะยังไม่
ชัดเจน

การดาเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
คณะร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ออกประชาสั ม พั น ธ์ ยั ง
โรงเรีย นเครื อ ข่ ายทั้ งชุ ม ชนรอบมหาวิ ท ยาลั ย และ
โร ง เรี ย น ต า ม จั ง ห วั ด ต่ า ง ๆ ซึ่ ง ใน ก า ร อ อ ก
ประชาสัมพันธ์จะมีแบบฟอร์มให้นักเรียนที่สนใจกรอก
ข้ อ มู ล หลั ก สู ต รที่ ต้ อ งการเข้ า ศึ ก ษาต่ อ จึ ง ท าให้ มี
นักเรียนที่สนใจจะเข้ามาศึกษาเพิ่มมากขึ้น
1.คณะมีการเพิ่มแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่ประกอบไป
ด้วยที่มาของรายได้ รายจ่าย ในอนาคต 5 ปี
2. ค ณ ะมี ก ารจั ด ท าแผน พั ฒ น าราย บุ ค คล ใน
แผนพัฒนาบุคลากร
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้
ปีการศึกษา 2561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี

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

โทรศัพท์ : 02-909-3029
E-mail : phanwipa@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 กรกฎาคม 2562)

ผลการดาเนินงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนทั้งหมด จานวน 14 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. หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทลั และวิศวกรรมซอฟต์แวร์
13. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
14. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ
คะแนนที่ได้

ผลการประเมิน
องค์ประกอบ ผลรวมของค่าคะแนนเฉลี่ย
ที่ 1
องค์ประกอบที่ 2 - 6
ผ่าน
3.45

ตรวจประเมิน
วันที่
1 ก.ค.62

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

3.69
3.14
3.46
3.32
3.45
3.60

4 ก.ค.62
5 ก.ค.62
4 ก.ค.62
2 ก.ค.62
3 ก.ค.62
2 ก.ค.62

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

3.31
3.31
2.95
2.99

2 ก.ค.62
2 ก.ค.62
5 ก.ค.62
1 ก.ค.62

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

2.67
3.44
3.18
45.96
14 หลักสูตร
3.28

4 ก.ค.62
25 มิ.ย.62
5 ก.ค.62
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การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2561
ผลการดาเนินงาน
ค่าเฉลี่ย 3.51

3.28

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

3.28

ไม่บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
1.1
รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2561
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี

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

โทรศัพท์ : 02-909-3029
E-mail : phanwipa@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 กรกฎาคม 2562)

ผลการดาเนินงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) จานวน 95.5 คน
มีคณาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จานวน 32.50 คน เมื่อคานวณตามสูตร พบว่าค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับร้อยละ 34.03 คะแนนที่ได้เท่ากับ 4.25 คะแนน
ข้อมูลพืน้ ฐาน

จานวน

1. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)

95.5

2. จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

32.50

แสดงวิธีการคานวณ
1.คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร
32.50
95.5

x 100 = ร้อยละ 34.03

2.แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
34.03
40
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2561
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 30
34.03

x 5 = 4.25 คะแนน

คะแนนที่ได้
4.25

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
1.2 (1)
รายชื่อคณาจารย์ ที่ปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 31พฤษภาคม 2562
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
นางสาววันเพ็ญ อินวอ

โทรศัพท์ : 02-909-3029
E-mail : phanwipa@vru.ac.th

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : งานการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ : 02-909-3027
E-mail : personnel@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 กรกฎาคม 2562)

ผลการดาเนินงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) จานวน 95.5 คน
มีจานวนอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการจานวน 29 คน เมื่อคานวณตามสูตรพบว่าค่าร้อยละของอาจารย์
ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ ร้อยละ 30.37 คะแนนที่ได้เท่ากับ 2.53
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ข้อมูลพืน้ ฐาน

จานวน

1. จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ)

95.5

2. จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งอาจารย์

57.5

3. จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

25

4. จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์

4

5. จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์

-

รวมจานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

29

แสดงวิธีการคานวณ
1.คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร
29
95.5

x 100 = ร้อยละ 30.37

2.แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
30.37

x 5 = 2.53 คะแนน

60
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2561
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ 52.15
ร้อยละ 30.37

คะแนนที่ได้
2.53 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุ

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
1.3 (1)
รายชื่อคณาจารย์ ที่ปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 31พฤษภาคม 2562
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
นางสาววันเพ็ญ อินวอ
โทรศัพท์ : 02-909-3029
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : งานการเจ้าหน้าที่
E-mail : ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี
โทรศัพท์ : 02-909-3027
E-mail : personnel@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 กรกฎาคม 2562)

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

จานวน
1,055
1,324.51
95.5
13.87 : 1
20:1
13.87-20= -6.13
-30.65

แสดงวิธีการคานวณ
1.คานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร
13.87-20
20

x 100 = ร้อยละ -30.65

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

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2561
ผลการดาเนินงาน
น้อยกว่าร้อยละ 10
ร้อยละ -30.65

= ........... คะแนน

คะแนนที่ได้
5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
1.4(1)
รายชื่อคณาจารย์ที่ปฏิบัติงาน ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2561
ข้อมูล ณ วันที่ 31พฤษภาคม 2562
1.4(2)
ตารางแสดงข้อมูลค่า SCH และ FTES ปีการศึกษา 2561
1.4(3)
ข้อมูลสารสนเทศแสดงจานวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
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 : nutnicha@vru.ac.th

วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 กรกฎาคม 2562)

ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1.จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ

ผลการดาเนินงาน
คณะมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้คาปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึก ษาในคณะ เพื่อให้คาแนะนา
ในด้านวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา โดยคณะมีการกากับติดตามในการทางานของอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง
ทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา โดยคณะและหลักสูตรร่วมกันคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อจัดทา
คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจาหมู่เรียนทุกหมู่เรียนในคณะ เพื่อทาหน้าที่ให้คาปรึกษาและเป็นผู้รับผิดชอบ
ดูแลนักศึกษา ตั้งแต่นักศึกษาเข้าศึกษาจนกว่านักศึกษาในความดูแลจะสาเร็จการศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
และนักศึกษาสามารถนัดหมายในวันพุธช่วงบ่ายของแต่ละสัปดาห์ อีกทั้งสามารถติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ แล ะ
การใช้สื่อสารออนไลน์ต่างๆ และนอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการแต่งตั้งอาจารย์ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา เพื่อทาหน้าที่ให้คาแนะนา ปรึกษา ควบคุมดูแล และประสานงานให้การดาเนินกิจกรรมของนักศึกษา
อยู่ในกรอบระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และสามารถดาเนินการได้โดยไม่กระทบกระเทือนต่อตัวนักศึกษา
และส่วนรวม
อาจารย์ที่ป รึกษาให้คาปรึกษาทั้งด้านทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาตามตารางที่กาหนดและ
จัดทารายงานต่างๆ ดังต่อไปนี้
3.1 ระเบียนสะสม (มรว.ทป.01)
3.2 รายงานการพบอาจารย์ที่ปรึกษา (มรว.ทป.02)
3.3 บันทึกการให้คาปรึกษา (มรว.ทป.03)
3.4 รายงานการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาประจาภาคการศึกษา (มรว.ทป.06)
1.4 ประเมินผลการทางานของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยแบ่งออกเป็น 2 ทางคือ
4.1 การประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษา (มรว.ทป.07)
4.2 การประเมินตนเองของอาจารย์ที่ปรึกษา (มรว.ทป.08)
ดังนั้นในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีการให้คาปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาพบว่านักศึกษาได้
ปรึกษาผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
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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) รายงานการให้คาปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
 ข้อ 2.มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
แก่นักศึกษา

ผลการดาเนินงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รวบรวมข้อมูลข่ าวสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
ทั้งกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรและแหล่งงานจากหน่วยงานภายนอก นอกจากนี้คณะยังให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์คณะ ดังนี้
- ข่าวบริการการศึกษา
- ข่าวรับสมัครงาน
- ข่าวงานวิจัย
- ทุนการศึกษา
- ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
- ข่าวการแข่งขัน/ประกวดออกแบบ
- ข่าวสารการจัดอบรม
โดยมีการให้ข้อมูลผ่านช่องทางการสื่อสาร ได้แก่
- เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- บอร์ดประชาสัมพันธ์
- Facebook ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่าน Line กลุ่มนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่าน Line กลุ่มองค์การนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่าน Line กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา
และได้มีการมอบหมายงานผู้ดูแลข่าวสารคณะ (Admin) Facebook, Website และLine
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
1.5.2(4) เว็บไซต์ ศูนย์ภาษา http://lcvru.com/
1.5.2(5) เว็บไซต์ http://sci.vru.ac.th
1.5.2(6) ภาพถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา 2561 : 15

1.5.2(7) Facebook คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.5.2(8) Line กลุ่มนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.5.2(9) Line กลุ่มองค์การนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.5.2(10) Line กลุ่มกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา
 ข้อ 3.จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา

คณะมีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท
ได้แก่
1. กิจกรรมที่เตรียมความพร้อมเพื่อการทางานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 ผ่านทางโครงการการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เชิงผลิตภาพของแต่ละหลักสูตร โดยการจัดกิจกรรมนี้มุ่งเน้นให้นักศึกษา นาความรู้ที่
เรียนมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้นักศึกษาได้มีการประกวดแข่งขันการนาเสนอผลงานของตนเองและได้เป็นแนวทาง
ไปสู่การประกอบอาชีพหรือการสมัครงานในอนาคต
2. กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานสาหรับนักศึกษาชั่นปีที่ 4
2.1 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
- กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “เทคนิคการเขียนจดหมายสมัครงาน อย่างไรให้ได้งาน” โดยคุณณัฐ
พงศ์ แวงวรรณ ตาแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
- กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ เพื่อปลุกขวัญและกาลังใจในการเข้าสู่โลกแห่งการทางาน
2.2 กิจกรรมสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็น 2
กลุ่ม ดังนี้
2.2.1 นักศึกษาสหกิจศึกษา
ได้ปฏิบัติงานจริงในลักษณะพนักงานชั่วคราวเต็มเวลาของสถานประกอบการ โดยต้องลงมือปฏิบัติงาน
จริงในสาขาที่ตนเรียนมา นักศึกษาเกิดการเรียนรู้การปฏิบัติงานจากประสบการณ์จริง ระยะเวลาในการออกฝึก
จะนานกว่าฝึกประสบการณ์ วิชาชีพใช้ระยะเวลาในการฝึกจานวน 4 เดือนและนักศึกษาต้องมีโครงงานที่ทา
ร่วมกับสถานประกอบการจานวน 1 ชิ้นงานและเมื่อกลับมาจากการฝึกแล้วนักศึกษาต้องมานาเสนอผลงานของ
ตังเองด้วยวาจาและแสดงผลงานต่อคระกรรมการดาเนินงานโครงการสหกิ จศึกษาโดยในกิจกรรมครั้งนี้มีการ
ประกวดผลงานของนักศึกษาด้วย
2.2.2 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เป็ น ระบบการศึ ก ษาที่ เน้ น การปฏิ บั ติ งานจริงในสถานประกอบการอย่ า งมี ร ะบบ โดยจั ด ให้ มี ก าร
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ทาให้นักศึกษา เกิดการเรียนรู้การปฏิ บัติงานจากประสบการณ์ จริง แต่
ระยะเวลาในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพจะใช้เวลาในการฝึกจานวน 3 เดือน และเมื่อกลับมาจากการฝึก
แล้วนักศึกษาต้องนาเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชาในกิจกรรมครั้งนี้มีการประกวดผลงาน
ของนักศึกษาด้วย
เอกสารหลักฐาน

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

1. คณะวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มี การประเมิน ผลความพึ งพอใจต่ อการบริการให้ คาปรึก ษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่ นักศึกษา โดยมีคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาระดับคณะดาเนินการ
สารวจ ในประเด็นดังต่อไปนี้
1.1 การให้คาแนะนาเกี่ยวกับการลงทะเบียนและเลือกวิชาเรียน
1.2 การให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องระเบียบการวัดผล และประเมินผลหรือการเรียนซ้า และการพ้น
สภาพนักศึกษา
1.3 มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ
1.4 การให้คาแนะนาเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวและการคบเพื่อน
1.5 การให้คาปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางการเงิน เช่น เรื่องทุนการศึกษา เป็นต้น
ซึ่งพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.10 โดยมีด้านการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
การให้บริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากสุดเท่ากับ 4.15 และการให้คาแนะนาเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวและการคบ
เพื่อน มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่าสุดเท่ากับ 4.05 จากการวิเคราะห์ รายงานการของอาจารย์ที่ปรึกษา พบว่าในรายงาน
อาจารย์ที่ปรึกษาไม่พบปัญหาด้านนี้ ดังนั้นคณะจึงแนะนาอาจารย์ที่ปรึกษาให้ช่วยดูแลเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวและ
การคบเพื่อนมากขึ้น นอกจากนั้ นปัญหาต่างๆของวัยรุ่นมีมากมาย เช่น ปัญหาส่วนตัว ปัญหาด้านการเรียน
ปัญหาครอบครัว ปัญหาการคบเพื่อน ปัญหาการติดเกมส์ และปัญหาอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อตนเองและสังคม
เมื่อเกิดปัญหาเกิดขึ้นกับนักศึกษาจะเกิดความเครียด ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและสภาวะจิตใจ เมื่อเกิด
ปัญหาขึ้นนักศึกษามักจะปรึกษาเพื่อนสนิท เพื่อนที่เข้าใจหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ดังนั้นคณะ
ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาได้กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา โดยอบรบให้ความรู้เพิ่มทักษะที่จาเป็นในการเป็นเพื่อนที่
ปรึกษา และสามารถให้ความช่วยเหลือเพื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีจัดบริการคลีนิคให้คาปรึกษาปัญหา
สภาพจิตใจของนักศึกษาโดยมีนักจิตวิทยามารับคาปรึกษาและแนะนาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้
ด้วยตนเอง
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 4.13 โดยมีด้านความครบถ้วนถูกต้องของข้ อมูลข่าวสาร มีค่าคะแนนเฉลี่ย
มากสุดเท่ากับ 4.19 และด้านการเข้าถึงข้อมูล มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่าสุดเท่ากับ 4.09 โดยคณะมีการปรับปรุงแบบ
ประเมินทางด้านการให้บริการข่าวสารโดยคณะได้มีการให้นักศึกษาจัดลาดับช่องทางการรับข่าวสาร โดยมีความ
นิยมในการรับข่าวสารจากมากไปน้อย ดังนี้
1. Line คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. Facebook คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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อีกทั้งยังให้นักศึกษาจัดลาดับความสนใจข่าวสารที่ต้องการ โดยเรียงลาดับข่าวสารที่นักศึกษาสนใจจากมากไป
น้อย ดังนี้
1. ข่าวทุนการศึกษา
2. ข่าวรับสมัครงาน
3. ข่าวการแข่งขัน/ประกวดต่างๆ
จากการวิเคราะห์เนื่องจากนักศึกษาใช้ช่องทาง Line ในการรับข่าวสารเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งต้องเชื่อมต่อกับระบบ
อินเตอร์เน็ตทางช่องทาง Wi-Fi และจานวนนักศึกษาที่มาใช้อินเตอร์เน็ต Wi-Fi มีปริมาณมากกว่าช่องทางการให้
สัญญาณ และหากนักศึกษาเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่ จะทาให้ไม่เห็นกลุ่ม Line เดิม จึงทาให้เกิดปัญหาในการ
เข้าถึงข้อมูล
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อ
สาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา มีจานวน 4 โครงการ ดังนี้
1. กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาการเพื่อพัฒ นาการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ “สัมมนา
นักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ”โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวมเท่ากับ 4.48 อยู่ใน
ระดับดี
2. โครงการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวมเท่ากับ
4.39 อยู่ในระดับดี
3. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวมเท่ากับ 3.98 อยู่ใน
ระดับดี
4. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
รวมเท่ากับ 4.42 อยู่ในระดับดี
เอกสารหลักฐาน

1.4.1 (1) รายงานผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ ประจาปีการศึกษา 2561
1.4.1 (2) แบบสรุปรายงานผลโครงการ
 ข้อ 5.นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา

จากปีการศึกษา 2560 การประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ มีประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดคือ
1. การให้คาแนะนาเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวและการคบเพื่อน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84
2. การเข้าถึงข้อมูล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82
3. ความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90
ซึ่งในการศึกษา 2561 ได้ ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ มีประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ
1. ด้านการให้คาแนะนาเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวและการคบเพื่อน มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 แนวทางแก้ไข
คณะจึงมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวและการคบเพื่อนและรายงานให้มากขึ้นในปี
ถัดไป โดยแจ้งผ่านทางประธานหลักสูตรรายงานในที่ประชุมกรรมการบริหารคณะ
2. การเข้าถึงข้อมูล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 แนวทางแก้ไข คณะได้เพิ่มอุปกรณ์รวมสายสัญญาณ (HUB) แต่ยังมี
ปัญหาในด้านการส่งข้อมูลมากจากทางศูนย์คอมพิวเตอร์ (UniNet) พบว่ามีการแชร์อินเตอร์เน็ตหลายจุดทาให้
ปริมาณในการใช้อินเตอร์เน็ตไม่เพียงพอต่อผู้ใช้งาน ทางศูนย์คอมพิวเตอร์จึงได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ทันใช้
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ปีการศึกษา 2562
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา จากในการวิเคราะห์ผลการประเมินเมื่อปีการศึกษาที่แล้วปัญหาที่พบคือกิจกรรมที่จัดขึ้น
ตรงกับความต้องการของนักศึกษาและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่าสุดคือ 4.12 แนวทางแก้ไข
คณะได้จัดทาแบบสอบถามสารวจความต้องการในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เพื่อจัดกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการของนักศึกษามากที่สุด
เอกสารหลักฐาน

1.5.5 (1) รายงานการประชุม
 ข้อ 6.ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า
ผลการดาเนินงาน

จากการดาเนิน การในหลายปีที่ผ่านมา คณะพบว่า นักศึกษามีความผูกพันกับหลั กสูตรค่อนข้างมาก
ดังนั้นคณะร่วมกับหลักสูตรในการจัดกิจกรรมให้กับศิษย์เก่า โดยคณะจะทาหน้าที่เป็นผู้อานวยความสะดวกใน
เรื่องของการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินกิจกรรม และอานวยความสะดวกในเรื่องของสถานที่จัดงาน เช่น
ห้องประชุม เครื่องเสียง เจ้าหน้าที่ดูแลประจาห้องประชุม ส่วนหลักสูตรเป็นผู้ดาเนินการประชาสัมพันธ์กับศิษย์
เก่าผ่านเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและจะมีการจัดการอบรมพัฒนาความรู้และทักษะการประกอบ
อาชีพแก่ศิษย์เก่าและแลกเปลี่ยนปัญหา ประสบการณ์ในการทางาน อาทิเช่น
หลั กสู ต รอาชี วอนามั ย และความปลอดภั ย มี เครือข่ ายความร่วมมือ ระหว่างชมรมเครือ ข่ายเจ้าหน้าที่ ความ
ปลอดภัยจังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ในการอบรมและแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ด้านความปลอดภัยจากวิทยากรในชมรมให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่า อยู่เป็นประจาและทางหลักสูตร
ยั งได้จั ดกิ จ กรรมเสวนาวิช าการสื บ สานสั ม พั นธ์ Safety VRU เป็ นกิจ กรรมให้ ศิษ ย์เก่ ามาแลกเปลี่ ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การทางานเกี่ยวกับเส้นทางสายอาชีพให้กับนักศึกษาได้มีความรู้และประสบการณ์ทางานในอนาคต
หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคืนสู่เหย้าชาวสิ่งแวดล้อม ในช่วงเช้าจะ
จั ด เป็ น เวที เสวนาแลกเปลี่ ย นความรู้ ร ะหว่ างรุ่ น พี่ รุ่น น้ อ ง นอกจากนี้ อาจารย์ ในหลั ก สู ต รยั งแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าด้วย
หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสนับสนุนการสร้างผลงานเชิงประจักษ์ ได้มีการจัดกิจกรรมนาความรู้
จากการเรีย นการสอนมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ลักษณะการดาเนิ นงานในแต่ล ะกิจกรรม เช่น การจัด
ตกแต่ งสถานที่ ทั้ ง ภายในและภายนอก เตรี ย มห้ อ งรั บ รองเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารอาหารและเครื่ อ งดื่ ม การติ ด ต่ อ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ และการเตรียมนาเสนอผลงานในรูปแบบของการสร้างสรรค์ผลงาน ภาคโปสเตอร์
ภาคบรรยาย เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมสอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษาเกิดการแสดงทักษะที่ได้จากการเรียนรู้ และ
สร้ า งความสั ม พั น ธ์อั น ดี ร ะหว่ างพี่ น้ อ งในการท างานเป็ น ที ม และนอกจากนั้ น ยั งมี ก ารแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้
ประสบการณ์ของรุ่นพี่ (ศิษย์เก่า) ให้แก่รุ่นน้องเพื่อเป็นแนวทางในการนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
เพื่อให้การจัดกิจกรรมให้ความรู้กับศิษย์เก่าได้ขยายสู่วงกว้างและสามารถเรียนรู้ข้ามสาขาได้มากขึ้น ใน
ปีการศึกษาถัดไปทางคณะจะเป็ นผู้รวบรมคลิปที่น่าสนใจต่อการพัฒ นาความรู้เนื่องจากศิษย์เก่าส่วนใหญ่ไม่
สะดวกมาอบรมที่คณะจัดให้ จึงทาให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒ นาศิษย์ เก่ามีปริมาณน้อย คณะจึงมีแนวทางการ
แก้ไขปัญหาโดยมีการพัฒนาหลักสูตรการให้ความรู้ศิษย์เก่าโดยเรียนรู้ผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่ออานวยความ
สะดวกให้ศิษย์เก่า
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เอกสารหลักฐาน

1.5.6 (1) แบบสรุปรายงานผลโครงการ
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2561
ผลการดาเนินงาน
6 ข้อ

6 ข้อ

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ

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 : nutnicha@vru.ac.th

วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 กรกฎาคม 2562)

ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1.จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนและการจัดกิจกรรม
ผลการดาเนินงาน

คณะร่วมกับองค์การนักศึกษา ได้ประชุมวิเคราะห์และจัดทาแผนงานการจัดกิจกรรมของนักศึกษาให้
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิแห่งชาติ 5 ประการ
และตามความต้องการของนักศึกษา โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. กิจ กรรมเตรีย มความพร้อมของนั กศึกษาก่อนเข้าศึกษา (ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)
2. กิจกรรมวิทย์ศิษย์มีครู
3. กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในคณะ (Sci-Tech)
4. กิจกรรมบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนาทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น (การประกวด
กระทงดอกไม้สด)
5. กิจกรรมบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนาทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น (การประกวด
กระทงดอกไม้สด ณ เทศบาลนครรังสิต)
6. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้นอกรายวิชา พัฒนาเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคกลาง)
7. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้นอกรายวิชา (วิทย์รักษ์ประชาธิปไตย)
8. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้นอกรายวิชา (คลายความหนาว ก้าวตามพระราชา)
9. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้นอกรายวิชา (การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย
“เจ้าฟ้าเกมส์”)
10. กิจกรรมบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนาทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น (อนุรักษ์พื้นพู
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา 2561 : 20

สืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรม)
11. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้นอกรายวิชา (แสดงความยินดีกับบัณฑิต)
12. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้นอกรายวิชา (เด็กวิทย์จิตอาสา)
13. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้นอกรายวิชา (ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา)
14. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้นอกรายวิชา (“พัฒนาทักษะความเป็นผู้นา
นักศึกษา”)
15. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ Productive learning (เตรียมความพร้อมของนักศึกษา
ก่อนเข้าเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2562)
เอกสารหลักฐาน

1.6.1(1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานฝ่ายกิจการนักศึกษา
1.6.1(2) คาสั่งแต่งตั้งองค์การนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.6.1(3) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาปีการศึกษา 2561 - 2562
 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
- กิจกรรมวิทย์ศิษย์มีครู
- กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้นอกรายวิชา (วิทย์รักษ์ประชาธิปไตย)
- กิจกรรม “การสร้ างเครือข่ายความร่ว มมือด้านการจัดการเรียนการสอนหลั กสู ตรและแลกเปลี่ ยน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษาในประเทศอินเดีย”
2. ความรู้
คณะได้จัดกิจกรรมทางด้านการให้ความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ต่างๆ
- กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ Productive learning (เตรียมความพร้อมของนักศึกษา
ก่อนเข้าเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2562)
- กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้นอกรายวิชา (ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา)
- พัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้นอกรายวิชา (“พัฒนาทักษะความเป็นผู้นานักศึกษา”)
- กิจกรรมพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ
- กิจกรรมจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
3. ทักษะทางปัญญา
คณะมีการจัดกิจกรรมทักษะทางปัญญาให้กับนักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจและนาความรู้ที่ได้นาไป
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา 2561 : 21

แก้ไขปัญหาและงานอื่นๆด้วยตนเอง
- กิจ กรรมบริ ห ารจั ดการงานส่ งเสริ มศาสนาท านุ บ ารุงศิล ปะและวัฒ นธรรมภูมิ ปัญ ญาท้ องถิ่น (การ
ประกวดกระทงดอกไม้สด)
- กิจ กรรมบริ ห ารจั ดการงานส่ งเสริ มศาสนาท านุ บ ารุงศิล ปะและวัฒ นธรรมภูมิ ปัญ ญาท้ องถิ่น (การ
ประกวดกระทงดอกไม้สด ณ เทศบาลนครรังสิต)
- พัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้นอกรายวิชา (“พัฒนาทักษะความเป็นผู้นานักศึกษา”)
- โครงการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
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
- กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ Productive learning (เตรียมความพร้อมของนักศึกษา
ก่อนเข้าเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2562)
- กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในคณะ (Sci-Tech)
- กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งทั ก ษะการเรี ย นรู้ น อกรายวิ ช า (การแข่ ง ขั น กี ฬ าภายใน
มหาวิทยาลัย “เจ้าฟ้าเกมส์”)
- กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้นอกรายวิชา พัฒนาเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคกลาง)
- กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้นอกรายวิชา (เด็กวิทย์จิตอาสา)
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ Productive learning (เตรียมความพร้อมของนักศึกษา
ก่อนเข้าเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2562)
- กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ “สัมมนา
นักศึกษาสหกิจศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ”
- กิจกรรมการประชุมวิชาการระดับชาติ (ASTC)
เอกสารหลักฐาน

1.6.2(1) แบบสรุปรายงานผลโครงการ
 ข้อ 3.จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
ผลการดาเนินงาน

คณะร่ว มกับ มหาวิทยาลั ยให้ ความรู้และทักษะการประกันคุณ ภาพการศึกษาแก่นักศึกษา โดยจัด
โครงการอบรมประกันคุณภาพแก่นักศึกษา PDCA โดยผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี เป็นวิทยากรให้ความรู้ ใน
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้จัดโครงการให้ความรู้กับนักศึกษาด้านบทบาทนักศึกษากับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง Hall 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50
พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูน ย์วิทยาศาสตร์ (ถนนสิรินธร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นอกจากนี้คณะร่วมกับ
มหาวิทยาลัยในการแทรกความรู้ด้านประกันคุณภาพให้กับนักศึกษาผ่านหลักสูตร โดยให้นักศึกษาได้ทราบถึง
การตอบแบบสอบถามมีผลอย่างไรต่อการพั ฒนาต่อการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการ
พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การสอนการเขียนโครงการ การสรุปโครงการ โดยการนา PDCA ให้กับองค์การ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อที่จะให้สามารถทราบถึงการนาเรื่องระบบการประกันคุณภาพไป
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ปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมและการเขียนสรุปโครงการ นอกจากนี้ยังมีการแทรกความรู้ด้านประกันคุณภาพใน
กิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ได้แก่
1. กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นรู้ เชิ ง ผลิ ต ภาพ Productive learning (เตรี ย มความพร้ อ มของ
นักศึกษาก่อนเข้าเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีการศึกษา 2562)
2. กิจกรรมการประชุมวิชาการระดับชาติ (ASTC)
3. กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในคณะ (Sci-Tech)
4. กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งทั ก ษะการเรี ย นรู้ น อกรายวิ ช า (การแข่ ง ขั น กี ฬ าภายใน
มหาวิทยาลัย “เจ้าฟ้าเกมส์”)
5. กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งทั ก ษะการเรี ย นรู้ น อกรายวิ ช า พั ฒ นาเครื อ ข่ า ยคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคกลาง)
6. กิจกรรมวิทย์ศิษย์มีครู
เอกสารหลักฐาน

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

คณะได้จัดทาประเมินผลความสาเร็จในแต่ละโครงการและมีการจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์และประเมินผล
คุณภาพโครงการตามวัตถุประสงค์และนาผลมาใช้ปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมเพื่อดาเนินการในปีการศึกษา
ถัดไป
เอกสารหลักฐาน

1.6.4(1) รายงานการประชุม
1.6.4 (2) Improvement Plan
1.6.4 (3) แบบสรุปรายงานผลโครงการ
ข้อ 5.ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี้
1. จานวนโครงการที่สาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ 85
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของโครงการที่จัด
3. จานวนงบประมาณที่ใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงบประมาณทั้งหมด
คณะมี ก ารด าเนิ น งานโครงการที่ ส าเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการคิ ด เป็ น ร้อ ยละ 100 จ านวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 100 และจานวนงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงานโครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 96 ของงบประมาณที่ตั้งไว้
เอกสารหลักฐาน

1.6.5 (1) รายงานการประชุม
16.5 (2) รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีการศึกษา 2561 – 2562
ข้อ 6.นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
ผลการดาเนินงาน

ในปีการศึกษา 2560 มีการตั้งตัวชี้วัดของแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ได้แก่
1. จานวนโครงการที่สาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ 80
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2. นักศึกษาที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโครงการที่จัด
3. จานวนงบประมาณที่ใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของงบประมาณทั้งหมด
ซึ่งบรรลุตามเป้าหมาย คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาจึงเห็นว่าควรตั้งเป้าหมายของแผนให้ท้าทายยิ่งขั้น
เป็น
1. จานวนโครงการที่สาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ 85
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของโครงการที่จัด
3. จานวนงบประมาณที่ใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงบประมาณทั้งหมด
ซึ่งจากการดาเนินงานพบว่า
1. จานวนโครงการที่สาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการคิดเป็นร้อยละ 100
2. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการที่จัด
3. จานวนงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงานโครงการ คิดเป็นร้อยละ 96 ของงบประมาณที่ตั้งไว้
ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา เห็นว่าในปีการศึกษา 2561 ควรตั้งตัวขี้วัดของแผนกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาให้ท้าทายมากกว่าเดิมอีก เป็น
1. จานวนโครงการที่สาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ 95
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของโครงการที่จัด
จานวนงบประมาณที่ใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงบประมาณทั้งหมด
เอกสารหลักฐาน

1.6.6 (1) รายงานการประชุม
1.6.6 (2) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาปีการศึกษา 2562 – 2563
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2561
ผลการดาเนินงาน
6 ข้อ

6 ข้อ

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
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 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 กรกฎาคม 2562)

ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1.มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
ผลการดาเนินงาน
คณะ มีระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ซึ่งร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาได้
ดาเนินการพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อให้ทุกคณะ/หน่วยงานและหน่วยงานภายนอก สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ดังนี้
1. ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย โดยคณะร่วมกับสถาบันวิจยั และพัฒนามีการจัดทาระบบการจัดการสารสนเทศการวิจัย
เพื่อจัดทาเป็นฐานข้อมูลนักวิจัย โดยกาหนดให้ลงทะเบียนนักวิจัยผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
1) โครงการวิจัย 2) งบประมาณ 3)แหล่งทุน 4) การตีพิมพ์เผยแพร่ 5) ผลงานวิจัยทีไ่ ด้รับรางวัล และ 6) การนางานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์
2. ระบบสื บ ค้ น /แหล่ งค้ น คว้า งานวิ จั ย โดยส านั ก วิท ยบริก ารจะเป็ น ผู้ ให้ บ ริการฐานข้อมู ล ออนไลน์ ให้ แก่ นั กวิจั ย
คณาจารย์และนักศึกษา
3. ระบบการสืบค้น/แหล่งค้นคว้างานวิจัย โดยสานักวิทยบริการจะเป็นผู้ให้ บริการฐานข้อมูลออนไลน์ ให้แก่ 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 และสามารถใช้บริการ VRU Library VPN เชื่อมต่ออินเทอร์เนตจากที่บ้านตนเองเข้ามาสืบค้นที่สานัก
วิทยบริการและฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการต่างๆได้
4. เว็บไซต์ของสถาบันวิจัย www.rd.vru.ac.th ซึ่งมีข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย เช่น
1) ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยต่างๆ
2) ทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทต่างๆ
3) คู่มือการวิจัย เพื่อให้ผู้บริการและคณาจารย์ รวมทั้งบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
5. ฐานข้อมูล สาหรับเผยแพร่บทความวิจัยผ่านสารสนเทศทางเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณชน
เพื่ อเผยแพร่งานวิจั ยสู่ ส าธารณชน เพื่ อ เป็ น แหล่ งสื บ ค้น ข้อมูล บทความเผยแพร่งานวิจัย ของคณาจารย์ ซึ่ ง
มหาวิทยาลัย และ บุคคลภายนอกซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดยดาวน์โหลดเอกสารออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยมี
วารสารที่อยู่ในระบบ 4 วารสาร คือ 1) วารสารบัณฑิตศึกษา 2) วารสารวไลยปริทัศน์ 3) วารสารวิจัยและพัฒนา สาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 4) วารสารวิจัยและพัฒนา สายสังคมศาสตร์
นอกจากระบบของส่วนกลางมหาวิทยาลัยแล้ว คณะยังส่งเสริมระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของคณะ
ด้านการวิจัย พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเว็บไซต์ด้านการส่งเสริมการทาวิจัยของคณะ มีข้อมูลออนไลน์ มี
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แหล่งเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก มีการนาไปใช้ประโยชน์ จากงานวิจัย และได้รับหนังสือตอบรับ
ขอบคุณ ในการนาไปใช้ประโยชน์ มีข้อมูลท้องถิ่นที่ เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์
ความรู้จากงานวิจัย มีบทความเผยแพร่งานวิจัยของคณาจารย์สู่สาธารณชน เป็นต้น
เอกสารหลักฐาน
2.1.1(1) ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
2.1.1(2) ฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา
2.1.1(3) ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ(National Research Management System: NRMS)
2.1.1(4) บริการฐานข้อมูลออนไลน์ สานักวิทยบริการ (http://lib.vru.ac.th/?q=node/20)
2.1.1(5) ระบบ VRU Library VPN (http://lib.vru.ac.th/?q=node/1852)
2.1.1(6) เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา(http://rd.vru.ac.th)
2.1.1(7) ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
2.1.1(8) ประเภททุนสนับสนุนการวิจัย
 ข้อ 2.สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือหรื อศูนย์ให้คาปรึกษา
และสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- 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
นั ก วิจั ย และมี ระบบรักษาความปลอดภั ย ของห้ อ งปฏิ บั ติ การ โดยผ่ า นการประเมิ น ความสามารถห้ องปฏิ บั ติ การ
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 หมายเลขการรับ รองระบบงานที่ -0102 ออกให้ ณ วัน ที่ 17 พฤษภาคม 2559
หมดอายุ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 (เอกสาร 2.1.2(1)) ของสานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์
บริการ ซึ่งมีข้อกาหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรับ รองห้ องปฏิบัติ การครอบคลุมทุ กด้าน ตั้งแต่ด้านการเตรียม
ตัวอย่างไปจนถึงความชานาญในการวิเคราะห์ทดสอบ การเก็บบันทึกและรายงานผล ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ การ
ควบคุมเอกสาร การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน สถานที่และสภาพแวดล้อม เครื่องมือ รวมถึงการประมาณค่าความไม่
แน่นอน เป็นต้น และยังมีระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการโดยใช้ระบบคีย์การ์ดผ่านเข้า-ออก ภายหลังเวลา
ราชการ เป็นต้น
นอกจากนั้น คณะต่างๆ ยังให้บริการสิ่งสนับสนุนการวิจัยแก่คณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลภายนอก ตามบริบท
ของคณะ เช่น คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นศูนย์เครื่องมือในการให้บริการทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร เป็นต้น
2. ศูนย์ให้คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยจัดตั้ง “คลินิกวิจัย” (เอกสาร 2.1.2(2)) เพื่อให้
ค าปรึกษาและความรู้เกี่ย วกับ งานวิจั ย ให้ กับ นั กศึกษา คณาจารย์ และนั กวิ จั ย จากผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ ท างด้ านการวิ จั ย
(เอกสาร 2.1.2(3)) และด าเนิ น การในรูป แบบบริก ารวิ ช าการ และการจั ด โครงการอบรมสั ม มนา โดยการเชิ ญ
ผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายให้ความรู้แก้อาจารย์และนักศึกษา
3. แหล่งบริการสารสนเทศในการสืบค้นผลงานวิจัย
มหาวิทยาลัยมีการให้บริการที่เอื้อต่อการเรียนการวิจัย โดยมี การให้บริการผ่านสานักวิทยาบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ให้บริการหนังสือใหม่ผ่านทางห้องบรรณาภิรมย์ และหนังสือทั่วไปอื่นๆ ภายในห้องสมุด มีการสารวจความ
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ต้องการทรัพ ยากร เช่น เอกสาร ตารา ที่ ใช้ป ระกอบการเรียนการสอน และการวิจัยผ่านทางสานักวิทยบริการและ
สารสนเทศ ในการดาเนินการจัดซื้อต่อไป
สาหรับการค้นคว้าข้อมูลการวิจัย ผ่านรูปแบบต่างๆ (เอกสาร 2.1.2(4)) และให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ทั้ง
แบบบอกรับสมาชิกและแบบได้รับการสนับสนุนจาก สกอ. ตลอดจนฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ฐานข้อมูลการสืบค้น
งานวิจยั เช่น ISI, scorpus และยังมีสัญญาณ WiFi ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย และติดตัง้ ภายในห้องต่างๆให้อาจารย์ได้ศึกษา
ค้นคว้าสืบค้นข้อมูลงานวิจัย ผ่านทาง web site และ web site สถาบันวิจยั และพัฒนา และ web site อื่นๆ
(เอกสาร 2.1.2(5)) และเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย ในการสืบค้นข้อมูลดังกล่าวจากที่
บ้าน ผ่านทาง VRU Library VPN
4.คณะได้มีการส่งเสริมกิจกรรมที่สามารถพัฒนานักศึกษาโดยการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ซึ่งนักศึกษามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมทุกหลักสูตร โดยจัดในวันที่ 5 กันยายน 2561
เอกสารหลักฐาน
2
 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 ทา
หน้าที่กลั่นกรองและพิจารณาการให้ทุนแต่ละประเภท(เอกสาร 2.1.3(2)) ซึ่งทุนวิจัยแบ่งออกเป็น 7 ประเภทด้วยกัน
ได้แก่ 1) วิจัยในชัน้ เรียน 2) นักวิจัยรุ่นใหม่ 3) นักวิจัยรุ่นกลาง 4) งานวิจยั เพื่อพัฒนาชุมชนสังคม 5) งานวิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู้หรือนวัตกรรม 6) งานวิจัยเพื่อขอผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยสถาบันและ 7) R2R
ทั้งนี้ได้ดาเนินการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน (เอกสาร 2.1.3(3)) และงบประมาณรายได้ ให้แก่คณาจารย์และ
นักวิจัยโดยผ่านคณะ/หน่วยงาน เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี (เอกสาร 2.1.3(4) -2.1.3(6)) และจัดสรร
งบประมาณผ่านคณะ/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
คณะกรรมการกองทุน วิจัย (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 โดยอาจารย์สามารถเสนอผ่านคณะมายังสถาบันวิจัยและ
พัฒนาฯ โดยการสนับสนุนเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการนา
ผลงานวิจั ย บทความวิจั ย ในวารสารในวารสารวิช าการระดั บ ชาติแ ละระดั บ นานาชาติ (เอกสาร 2.1.4(4) –
2.1.4(5)) โดยการจัดสรรเงินพิจารณาสอดคล้องกับระดับของผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI และ
ฐานข้อมูลสากลอื่น และในวารสารระดับชาติที่ สกอ.ยอมรับ
3. สนับสนุนงานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ที่มีการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ โดยอาจารย์สามารถ
เสนอผ่านคณะมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ โดยการสนับสนุนเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์
และอัตราการจ่ายเงินรางวัลสนับสนุนงานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ 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) ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อ ง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับ สนุนการน าเสนอผลงานวิจัยและตีพิม พ์
บทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ. 2558
2.1.4(5) ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับ สนุนการน าเสนอผลงานวิจัยและตีพิม พ์
บทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2)
2.1.4(6) ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลสนับสนุนงานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ จาก
งบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ. 2558
 ข้อ 5.มีการพัฒ นาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญ และกาลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
ผลการดาเนินงาน
คณะดาเนินโครงการการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
1) โครงการอบรม“คลินิกวิจัย; พัฒนาระบบสนับสนุนการผลผลงานวิจัย ” เพื่อช่วยเหลือ ให้คาแนะนาในการทาวิจัยให้กับ
นักวิจัย เพื่อที่นักวิจัยจะสามารถสร้างสรรค์งานวิจัยที่ดีได้ (เอกสาร 2.1.5(1))
2) การสร้างขวัญ กาลังใจ โดยการสนับสนุนเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความนาเสนอบทความวิจัย เพื่อเป็นขวัญและ
กาลังใจสาหรับนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภายในและภายนอก ตามเกณฑ์ ประกาศของมหาวิทยาลัย

คณะในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 มีอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ได้รับมอบโล่
รางวัล ดังนี้
1. ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน
2. อาจารย์ณฐพงษ์ เมทินธรังสรรค์
3. อาจารย์ ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา

รางวัลนักวิจยั ดีเด่น
รางวัลนักวิจยั ดีเด่น
รางวัลนักวิจยั ดีเด่น
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สาหรับอาจารย์ที่ได้รับ รางวัลนักวิจัยดีเด่น 3 ปีซ้อน คณะได้มีการเชิดชูเกียรติโดยการจัดทา Wall of Fame
บริเวณหน้าห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ รศ.ดร.ศศมล ผาสุข และ ผศ.ดร.นฤมล
ธนานันต์
เอกสารหลักฐาน
2.1.5(1) ภาพถ่ายการมอบโล่รางวัล และประกาศนียบัตร งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
 ข้อ 6.มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์และ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด
ผลการดาเนินงาน
คณะร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์โดยใช้
ระบบของมหาวิทยาลัย ที่ มีประกาศมหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานีว่าด้วย
หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรสิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2554 และได้รับหนังสือรับรองการจดอนุ
สิทธิบัตรงานสร้างสรรค์เรื่อง เจลฟ้าทะลายโจรสาหรับทาความสะอาด โดย รศ.ดร.ศศมล ผาสุข และหนังสือรับรองการ
จดอนุสิทธิบัตร กระบวนการผลิตข้าวนึ่งหุงสุกเร็วและผลิตภัณฑ์ โดย ผศ.ดร.น้าฝน ศีตะจิตต์
ผศ.ดร.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 เลขทีอ่ นุสิทธิบัตร 13306
ออกให้ ณ วันที่ 28 พ.ย.2560-17 พ.ย. 2565
9. ชื่อเรื่อง ผลิตภัณฑ์ครีมบารุงผิวมะเขือเทศและแอปเปิ้ลเขียว ที่มีคณ
ุ สมบัติทาให้ผิวขาว ต้านทานการเกิดริ้วรอยและลดริ้วรอย
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
ออกให้ ณ วันที่ 28 พ.ย.2560-17 พ.ย. 2565

เอกสารหลักฐาน
2.1.6 (1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานีว่าด้วย หลักเกณฑ์และอัตราการ
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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 2561
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 2562 (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562)

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
3,201,800.- บาท มีอาจารย์ประจาทั้งหมด (ไม่นับรวมผู้ศึกษาต่อ) จานวน 86.5 คน 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
3,201,800

37,015
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86.5

9

วิธีการคานวณ
1.คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
3,201,800
=
37,015 บาท/คน
86.5

2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
37,015
60,000

x5

=

3.09 คะแนน

ดังนั้น จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ประจาทั้งหมดเท่ากับ 37,015 บาท/คน เท่ากับ 3.09 คะแนน
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2561
ผลการดาเนินงาน
สังคมฯ 22,550 บาท/คน
วิทย์ฯ 54,150 บาท/คน

วิทย์สุขภาพฯ 45,100

37,015 บาท/คน

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

3.09 คะแนน

บรรลุ

บาท/คน

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
2.2.1
ประกาศทุน ปีงบประมาณ 2562

ชื่อเอกสาร
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เอกสารหลักฐานอ้างอิง : สัญญารับทุนฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่

ผู้วิจัย
อ.นิธิพนธ์ น้อยเผ่า
อ.ดร.ตีรณรรถ ศรีสุนนท์
อ.ดร.รัตถชล อ่างมณี

ทุนใน ทุนนอก
(วช.)

452,200

อ.เดชพล จิตรวัฒน์กลุ ศิริ
อ.อัญมณี อ่อนส้มกริต

(วช.)

19,000

อ.ดร.ณัฐสิมา โทขันธ์

(วช.)

การต้านอนุมลู อิสระและการยับยั้งเชื้อราโดยไคโตโล
ลิโกแซคคาไรด์ของไคโตซาเนสจากพืช
รศ.ดร.มานะ ขาวเมฆ 100%=220,000 บาท
สารวจบริบทชุมชนและจัดทาฐานข้อมูลในพื้นที่หมู่
ที่ 8

220,000

รศ.ดร.มานะ ขาวเมฆ





134,000

อ.ดร.ณัฐสิมา โทขันธ์






6

สารวจบริบทชุมชนและจัดทาฐานข้อมูลในพื้นที่หมู่
ที่ 9

134,000

อ.วิศรุต ขวัญคุ้ม






7

สารวจบริบทชุมชนและจัดทาฐานข้อมูลในพื้นที่หมู่
ที่ 10

134,000

อ.สุรินทร์ อุ่นแสน






8

สารวจบริบทชุมชนและจัดทาฐานข้อมูลในพื้นที่หมู่
ที่ 11

134,000

อ.จุฑารัตน์ โพธิ์หลวง






สารวจบริบทชุมชนและจัดทาฐานข้อมูลในพื้นที่หมู่
ที่ 12
10 สารวจบริบทชุมชนและจัดทาฐานข้อมูลในพื้นที่หมู่
ที่ 13
11 สารวจบริบทชุมชนและจัดทาฐานข้อมูลในพื้นที่หมู่
ที่ 14

134,000

อ.กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน



134,000

อ.ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์

134,000

อ.อมตา อุตมะ








1

ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
แนวทางบริหารจัดการการใช้น้าบาดาลและน้าผิวดิน
ร่วมกันเพื่อบรรเทาสภาวะภัยแล้งและน้าท่วม ในบริเวณ
ลุ่มน้าคลองพระสะทึง จ.สระแก้ว (788,600)

จานวนเงิน

788,600



อ.นิธิพนธ์ น้อยเผ่า 70%= 552,020 –วิทย์ฯ
อ.ดร.ตีรณรรถ ศรีสุนนท์ 15%= 118,290 –วิทย์ฯ
อ.ดร.รัตถชล อ่างมณี 15%= 118,290 –วิทย์ฯ

2

การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อ
ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่
จ.ปทุมธานี (646,000)
อ.เดชพล จิตรวัฒน์กุลศิริ 70%=452,200 –วิทย์ฯ
อ.อัญมณี อ่อนส้มกริต 30%=193,800 –ภายนอก

3

4.การเลี้ยงลูกปลาดุกลูกผสมในระบบน้าหมุนเวียนที่
บาบัดด้วยแตงกวาญี่ปนุ่ ไฮโดรโปนิค (190,000)
อ.ดร.ณัฐสิมา โทขันธ์ 10%=19,000 บาท

4
5

9
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ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี
อ.มณทิย์ จันทร์แก้ว






อ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา






12 สารวจบริบทชุมชนและจัดทาฐานข้อมูลในพื้นที่
ชุมชนทัพหลวง
13 คลินิกเทคโนโลยี มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ หมู่ 6 ต.นพรัตน์

289,000

ผศ.เบญจางค์ อัจฉริยะ
โพธา

245,000

14

250,000

อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี การท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์
ที่ยั่งยืน (350,000)
ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี 40%
อ.มณทิย์ จันทร์แก้ว 30%
อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร 30%
รูปแบบที่เหมาะสมเพื่อการจัดการขยะพลาสติกใน
จังหวัดที่ติดชายงั่งทะเลอย่างบูรณาการทุกภาคส่วนและ
ยั่งยืนกรณีศึกษาจังหวัดตรัง (100,000)
อ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา 25%

รวม

3,201,800
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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 2561- 31 ธันวาคม 2561)

ผลการดาเนินงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา จานวน 102 เรื่อง โดยมีรายละเอียด
ผลงานค่าน้าหนัก ดังนี้
ค่าน้าหนัก
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
รวม

ผลงานวิชาการ
จานวนเรื่อง
56
11
12
21
2
102

ผลรวมค่าถ่วงน้าหนัก
11.2
4.4
7.2
16.8
2
41.6

ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ
ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบู รณ์ ที่
ตี พิ ม พ์ ในรายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการ
ระดับชาติ

1

ค่าน้าหนัก
0.20

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

1. อ.ดร.ตีรณรรถ ศรีสุ 1.อิ ท ธิ พ ลการขยายตั ว ของเมื อ งและ
นนท์
อุ ต สาหกรรมต่ อ พื้ น ที่ สี เขี ย ว ในพื้ น ที่
จังหวัด ปทุ ม ธาน ี. การประชุ ม วิ ชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงค ล ครั้ ง ที่ 10 แล ะการป ระชุ ม
วิชาการระดั บ นานาชาติ ม หาวิท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 ระหว่าง
วั น ที่ 1 – 3 สิ ง หาคม พ.ศ. 2561 ณ
โรงแรมเรือ รัษ ฎา อาเภอเมือง จังหวัด
ตรัง
2.อ.วิศรุต ขวัญคุ้ม
2.ระบบจอง-ยื ม รู ป เล่ ม โปรเจคสาขา
วิ ท ยากรคอมพิ ว เตอร์ การประชุ ม
วิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 2 วันที่ 1-20 ม.ค. 61
ณ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
สุ ว รรณภู มิ ศู น ย์ พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยา
หันตรา
3.อ.ดวงเดื อน วัฏ ฏา 3.ผลของพรี ไ บโอติ ก ที่ มี ต่ อ การเจริ ญ
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

นุรักษ์

ของแบคที่ เรี ย โพรไบโอติ ก ในน้ าข้ า ว
กล้ อ งหอมนิ ล . การประชุ ม วิ ช าการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครั้งที่ 6 วันที่ 6 มิถุนายน 2561
4.อ.ณฐพงศ์ เมธิ น ธ 4.ประสิท ธิภ าพของน้ ามั น หอมระเหย
รังสรรค์
จากพื ชตระกู ล กะเพราในการควบคุ ม
ด้ ว งงวงข้ า วและมอดข้ า วเปลื อ กใน
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร. การประชุ ม วิ ช าการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครั้งที่ 6 วันที่ 6 มิถุนายน 2561
5.ผศ.ดร.พรรณวิ ภ า 5. การศึ ก ษ าเบื้ องต้ น ในการผลิ ต
แพงศรี
น้าส้มสายชูหมักจากฟักข้าว. 2561.การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ กลุ่ ม ศรี อ ยุ ธ ยา ครั้งที่ 9 “วิจั ย
และนวั ต กรรมเพื่ อ สั ง คม ”. 18-19
ตุลาคม 2561. หน้า 758-765.
6.อ.ชวลิต โควีระวงศ์ 6.การศึกษาและพัฒ นาระบบฮิวลิสติก
สาหรับปัญหาการเดินทางพนักงานขาย.
2561.การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
สวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3 วันที่ 31 พ.ค.
2561
7.ผศ.วัฒนา อัจฉริยะ 7.การวิเคราะห์แอคติวติ ีของเอนไซม์
โพธา
แอลกอฮอล์อะซิทิลทรานส์เฟอร์เรสใน
แตงไทย. การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6
วันที่ 6 มิถุนายน 2561.
8.อ.วิศรุต ขวัญคุ้ม
8.การพัฒนาแอพลิเคชั่นสาหรับการ
จัดการร้านไก่ยา่ งห้าดาวบน
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์กรณีศึกษา
ร้านไก่ย่างห้าดาว สาขาเคหะออเงิน.
การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6
วันที่ 6 มิถุนายน 2561
9.พชรวรรณ รั ต นทรงธรรม วรั ญ ญา
9.อ.ดร.พชรวรรณ
ผดุ ง ศิ ล ป์ และวิ ไ ลวรรณ เลื่ อ นแก้ ว .
รัตนทรงธรรม
(2561). ความสามารถในการต้านอนุมูล
อิ ส ระของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส บู่ เหลวขมิ้ น ชั น
ด้ ว ย ส า ร ส กั ด ค า เ ฟ อี น แ ล ะ
สารประกอบฟีนอลิกจากกากกาแฟบด.
ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้ง
ที่ 9 “วิ จั ย และนวัต กรรมเพื่ อ สั งคม”.

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา 2561 : 36

ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

18-19 ตุลาคม 2561, 207-215.
10.รศ.ดร.มานะ ขาว 10.พุธิตา ภูมิคอนสาร และ มานะ ขาว
เมฆ. (2561). การประเมินคุณลักษณะ
เมฆ
และกิ จกรรมของเอนไซม์ ไคติ เนสจาก
ต้ น อ่ อ นก้ า มปู . การประชุ ม วิ ช าการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรี
อยุ ธ ยา ครั้ งที่ 9 “วิ จั ย และนวั ต กรรม
เพื่ อ สั ง คม”. 18-19 ตุ ล าคม 2561,
472-479.
11.สร้ อ ยฟ้ า เชิ ญ กลาง และ มานะ
ข า ว เม ฆ . (2 5 6 1 ). ผ ลิ ต ผ ล แ ล ะ
คุณลักษณะของเอนไซม์ไคโตซาเนสจาก
ต้นอ่อนกระถินบ้าน.การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรี
อยุ ธ ยา ครั้ งที่ 9 “วิ จั ย และนวั ต กรรม
เพื่ อ สั ง คม”. 18-19 ตุ ล าคม 2561,
843-850.
11.อ.วิศรุต ขวัญคุ้ม 12.การพัฒนาแอพลิเคชั่นสาหรับการ
จัดการร้านไก่ยา่ งห้าดาวบน
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์กรณีศึกษา
ร้านไก่ย่างห้าดาว สาขาเคหะออเงิน.
การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6
วันที่ 6 มิถุนายน 2561
12.อาจารย์ ศ กุ น ตาล์ 13.ศกุนตาล์ มานะกล้า และปัทมาภรณ์
มานะกล้า
เจริ ญ นนท์ . (2661). คุ ณ ลั ก ษณะทาง
ประสาทสัมผัสของน้าสมุนไพรไทยที่ใช้
สารให้ ค วามหวาน. ในเอกสารสื บ
เนื่ อ งจากการประชุ ม เกริ ก วิ ช าการ
ระดับชาติ ประจาปี 2561. (954-962).
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกริก.
13.อาจารย์ชาลีลักษม์ 14.ชาลีลักษม์ ทองประเสริฐ. (2561).
ทองประเสริฐ
พฤติ ก รรมการบริโภคขนมขบเคี้ ย วใน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี. ในเอกสาร
สืบเนื่องงานประชุมวิชาการระดับชาติ
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ร ะหว่ า ง
สถาบั น ครั้งที่ 6. 6 มิ ถุ น ายน 2561.
(7 8 -8 2 ). ส มุ ท ร ป ร า ก า ร : ค ณ ะ
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
15. ชาลีลักษม์ ทองประเสริฐ. (2561).
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มทีไ่ ม่มี
แอลกอฮอล์และปริมาณน้าตาลที่ได้รับ
จากเครื่องดื่มในนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ประจาปี 2561 ครั้งที่ 5. 89 มีนาคม 2561. (534-544).
เพชรบูรณ์: สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์.
14.อาจารย์ สุ จ าริ ณี 16.สุจาริณี สังข์วรรณะ, จินดารัตน์ ภู่
สังข์วรรณะ
พุ่ม, จุฑามาศ จันทร์สะอาด, ทิพย์วรรณ
ช้างโต และอารียา คล้ายใจตรง.
(2561). ภาวะโภชนาการของนักศึกษา
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ใน
เอกสารสืบเนื่องงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6. 6 มิถุนายน
2561. (HS74-HS77). สมุทรปราการ:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
15.อ.ดวงเดือน วัฎฎา 17. สารประกอบฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์
นุรักษ์
และการต้านอนุมลู อิสระของสารสกัด
ข้าวหอมหมากข้าวมีสี.งานประชุม
วิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6. 6
มิถุนายน 2561
16.อ าจ ารย์ ปั ท ม า 18. ลัดดาวัลย์ กงพลี, นาตยา ดวงประ
ภรณ์ เจริญนนท์
ทุม, เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์,
และปัทมาภรณ์ เจริญนนท์. (2561).
ความชุกและปัจจัยด้านท่าทางของผู้
ปฏิบัติธรรมที่สมั พันธ์กับอาการปวดหลัง
ส่วนล่าง. ในเอกสารสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัย
แพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่
7. 31 สิงหาคม 2561. (151-155).
อุบลราชธานี: งานส่งเสริมการวิจยั
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข.
17.อาจารย์อมตา อุต 19. การศึกษาความชุกและปัจจัยที่
มะ
เกี่ยวข้องกับความล้าสายตาพนักงาน
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ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

ตรวจสอบชิ้นส่วนพลาสติก ณ บริษัท
แห่งหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี. ใน การ
ประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน. ครั้งที่
6. 6 มิถุนายน 2561. (HS-99).
สมุทรปราการ: มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ.
20. ศึกษาความชุกและปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับอาการผิดปกติของ
กล้ามเนื้อ และกระดูกโครงร่างของ
พนักงานในอุตสาหกรรมเบียร์แห่งหนึ่ง
ใน ประเทศไทย. ใน เอกสารสืบเนือ่ ง
การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบัน. ครั้งที่ 6. 6 มิถุนายน 2561.
(HS-109). สมุทรปราการ: มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
21.ปัจจัยที่มีผลต่ออาการความผิดปกติ
ของกล้ามเนื้อและกระดูกโครง ร่างใน
พนักงานโรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องปริ้น
เตอร์. ในเอกสารสืบเนื่อง การประชุม
วิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่างสถาบัน. ครั้งที่ 6. 6
มิถุนายน 2561. (HS-139).
สมุทรปราการ: มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ.
18.อาจารย์ พ ชรกมล 22.การศึกษาความชุกและปัจจัยทีส่ ่งผล
กลั่นบุศย์
ต่อระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อของ
ชาวบ้านกลุ่มทอผ้าโคกเจริญ อาเภอโคก
เจริญ จังหวัดลพบุร.ี ในเอกสาร
สืบเนื่อง การประชุมทางวิชาการเพื่อ
เสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างสถาบัน. ครั้งที่ 6. 6 มิถุนายน
2561. (1002 - 1006). สมุทรปราการ:
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
23. ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถภาพปอดของ
พนักงานโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์แห่ง
หนึ่ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ใน
เอกสารสืบเนื่อง การประชุมทาง
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วิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัยการประชุม
วิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่างสถาบัน. ครั้งที่ 6. 6
มิถุนายน 2561, (1007 - 1012).
สมุทรปราการ: มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ.
24. อาการความผิดปกติของระบบโครง
ร่างและกล้ามเนื้อที่เกีย่ วเนื่องจากการ
ทางานในกลุ่มพนักงานทาความสะอาด
อาคารเรียนรวม: การศึกษานาร่อง. ใน
เอกสารสืบเนื่อง การประชุมทาง
วิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัยการประชุม
วิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่างสถาบัน. ครั้งที่ 6. 6
มิถุนายน 2561. (1023 - 1027).
สมุทรปราการ: มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ.
25. ความชุกและปัจจัยที่มผี ลต่ออาการ
บาดเจ็บของระบบโครงร่างและ
กล้ามเนื้อของพนักงานผู้ใช้คอมพิวเตอร์
ในโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา. ในเอกสารสืบเนื่อง
การประชุมทางวิชาการเพื่อเสนอ
ผลงานวิจัยการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างสถาบัน. ครั้งที่ 6. 6 มิถุนายน
2561. (928 - 934). สมุทรปราการ:
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
19.อาจารย์ ช ลล ด า 26.การศึกษาความชุกของอาการ
พละราช
ผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
โครงร่างของพนักงานขับรถแท็กซี่
กรณีศึกษา: อู่แท๊กซี่แห่งหนึ่ง ใน
กรุงเทพมหานคร. ในเอกสารสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบัน. ครั้งที่ 6. 6 มิถุนายน 2561.
(POSS-FULL-MS-023). สมุทรปราการ:
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
27.การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ระดับความเสี่ยงต่อสุขภาพของ
เกษตรกรปลูกอ้อยที่ใช้สารเคมีกาจัด
ศัตรูพืช กรณีศึกษา: บ้านใหม่พัฒนา
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ตาบลภูน้าหยด อาเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ์. ในเอกสารสืบเนื่อง การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน. ครั้งที่
6. 6 มิถุนายน 2561. (POSS-FULLMS-022). สมุทรปราการ: มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.
20.ปั ณ ณ รั ต น์ วงศ์ 28.ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส.
พัฒนานิภาส.
(2561). การสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน
เรื่อง ประโยชน์ของผักและผลไม้ 5 สี.
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6.
กรุงเทพมหานคร. วันที่ 6 มิถุนายน
2561
21.สุรินทร์ อุ่นแสน. 29. สุรินทร์ อุ่นแสน. (2561). การ
ออกแบบอัลกอริทึมที่สามารถ
ปรับเปลีย่ นได้สาหรับค้นหาโรงแรมที่
พัก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6.
กรุงเทพมหานคร.วันที่ 6 มิถุนายน
2561
22. อ.ดวงเดือน
30. ผลของพรีไบโอติกทีม่ ีต่อการเจริญ
วัฏฏานุรักษ์
ของแบคที่เรียโพรไบโอติกในน้าข้าว
กล้องหอมนิล. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครั้งที่ 6 วันที่ 6 มิถุนายน 2561
23. อ.ณฐพงศ์
31. ประสิทธิภาพของน้ามันหอมระเหย
เมธินธรังสรรค์
จากพืชตระกูลกะเพราในการควบคุม
ด้วงงวงข้าวและมอดข้าวเปลือกใน
ห้องปฏิบัติการ. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครั้งที่ 6 วันที่ 6 มิถุนายน 2561
24.อ.ดร.ตีรณรรถ
32.Effect of land-use change on
ศรีสุนนท์
deforestation in Trang watershed.
The 6th Academic Science and
Technology Conference 2018,
June 6, 2018, Bangkok, Thailand,
pp 198-202. (4.2.3-3)
25.อ.จานนท ์ ศรีเกตุ 33.บทความวิจัย เรื่อง การปนเปื้อนของ
โลหะหนักในแหล่งน้าผิวดินผลิตประปา
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ชื่อ-สกุลอาจารย์

26.ผศ.กมลมาศ วงษ์
ใหญ่

27. อ.อัจจิมา มั่นทน

28.อ.ไพรินทร์ มีศรี

29.ผศ.ทั ก ษิ ณ า วิ ไ ล
ลักษณ์

30.ผศ.อิ ง อร วงษ์ ศ รี
รักษา

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

และน้ าประปาหมู่ บ้ า น ต าบลดงบั ง
อาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
ภายใต้ หั ว ข้ อ “ราชมงคลขั บ เคลื่ อ น
นวั ต กรรมก้ า วไกลสู่ Thailand 4.0”
วั น ที่ 1-3 สิ ง หาคม พ.ศ. 2561 ณ
โรงแรมเรื อ รั ษ ฎา จั ง หวั ด ตรั ง การ
ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคล ครั้ งที่ 10, หน้ า
835-849.
34. กมลมาศ วงษ์ใหญ่/สุรชัย งั่วลาหิน
(2561). การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน
เรื่อง การทานาโยนกล้า. ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6. 6
มิถุนายน 2561
35 วิลาวัลย์ ขันแสง และอัจจิมา มั่นทน
(2561). การพัฒนาระบบสนับสนุนการ
ตั ด สิ น ใจ ใน ก า ร จ อ งโต๊ ะ จี น ท า ง
อิ น เทอร์ เน็ ต . ใน การประชุ ม วิ ชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่ างสถาบั น ครั้งที่ 6. 6 มิ ถุ น ายน
2561
36. ไพริ น ทร์ มี ศ รี และพี ร พงษ์ ศุ ภ
สม ภ พ (2561). การพั ฒ น าระบ บ
จาหน่ายวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ ช่าง
ออนไลน์ กรณี ศึกษา ร้านเอี๊ยบยิดหลี .
ใน การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ร ะหว่ า ง
สถาบัน ครั้งที่ 6. 6 มิถุนายน 2561
37. ทักษิณา วิไลลักษณ์ และบดินทร์
บงแก้ว(2561).การศึกษาการพัฒนา
ทักษะการคิดแบบมีเหตุผลแบบ
วิทยาศาสตร์ด้วยการ์ตูน แอนิเมชัน. ใน
การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบัน ครั้งที่ 6. 6 มิถุนายน 2561
38. คมสัน จิตอามาต อิงอร วงษ์ศรี
รักษา และอัจจิมา มั่นทน (2561).การ
พัฒนาระบบจัดการชมรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์. ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และ
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เทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6. 6
มิถุนายน 2561
31.ผ ศ.อมี นา ฉาย 39. อมีนา ฉายสุวรรณ และชุมพล
สุวรรณ
จันทร์ฉลอง. (2561). การพัฒนาแอ
พลิเคชันพจนานุกรมคอมพิวเตอร์บน
แอนดรอยด์. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6. 6 มิถุนายน
2561
40. ธนัญญ์ภณ ศิลป์บูรณวาณิช และอ
มีนา ฉายสุวรรณ. (2561). การพัฒนา
การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่องวิกฤตสุขภาพ
จากเทคโนโลยี. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6. 6 มิถุนายน
2561
41. ชุมพล จันทร์ฉลอง และอมีนา ฉาย
สุวรรณ. (2561). การออกแบบ
คาแรคเตอร์เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12
ประการ. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6. 6 มิถุนายน
2561
32.ผศ.ดร.มนั ญ ญ า 42.นวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ เสริ ม อาหาร
คาวชิระพิทักษ์
ชนิ ด ผงส าเร็จ จากแป้ งข้ าวฮางงอกดั ด
แปร สาหรับผู้ที่มีภาวะกลืนลาบาก
(เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ร ะหว่ า ง
ส ถ าบั น ค รั้ ง ที่ 6 “ วิ ท ย าศ าส ต ร์
เทคโนโลยี และนวั ต กรรม ก้ า วตาม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาชาติอย่าง
ยั่งยืน” วันที่ 6 มิถุนายน 2561)
33.อ .พั ช ร ลั ก ษ ณ์ 43.การศึ ก ษาการใช้ แ ป้ ง มั น เทศสี ส้ ม
วัฒนไชย
พันธุ์โอกุดทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์
โดนัทเค้ก(เอกสารประกอบการประชุม
วิ ช าการวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6 “วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวั ต กรรม ก้ า วตาม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาชาติอย่าง
ยั่งยืน” วันที่ 6 มิถุนายน 2561)
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ชื่อ-สกุลอาจารย์

34.อ.จุรีมาศ
ดีอามาตย์

35.อ.ดร.สินีนาถ
สุขทนารักษ์

36.ผศ.เบญจางค์
อัจฉริยะโพธา

37.อ.ดร.วีระวัฒน์
อุ่นเสน่หา

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

44.การพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์พาสต้าโดยใช้
ผงโหระพาทดแทนแป้งข้าวโพด
(เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ร ะหว่ า ง
ส ถ าบั น ค รั้ ง ที่ 6 “ วิ ท ย าศ าส ต ร์
เทคโนโลยี และนวั ต กรรม ก้ า วตาม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาชาติอย่าง
ยั่งยืน” วันที่ 6 มิถุนายน 2561)
45.การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข้ า วพองไรซ์
เบอรี่ธัญ พื ชใช้ข้ าวเหนียวพองทดแทน
ข้าวพองไรซ์เบอรี่(เอกสารประกอบการ
ป ระชุ ม วิ ช าการวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ร ะหว่ า งสถาบั น ครั้ ง ที่ 6
“ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ เท ค โน โล ยี แ ล ะ
นวัตกรรม ก้าวตามศาสตร์พระราชา สู่
การพั ฒ นาชาติ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ” วั น ที่ 6
มิถุนายน 2561)
46.การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้าชาดาวอินคา
ทรงกลมด้วยเทคนิคการขึ้นรูปแบบทรง
กลม(เอกสารประกอบการประชุ ม
วิ ช าการวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6 “วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวั ต กรรม ก้ า วตาม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาชาติอย่าง
ยั่งยืน” วันที่ 6 มิถุนายน 2561)
47.พฤติ ก รรมและความคิ ด เห็ น ด้ า น
ผลกระทบจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
(เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ร ะหว่ า ง
ส ถ าบั น ค รั้ ง ที่ 6 “ วิ ท ย าศ าส ต ร์
เทคโนโลยี และนวั ต กรรม ก้ า วตาม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาชาติอย่าง
ยั่งยืน” วันที่ 6 มิถุนายน 2561)
48.แนวทางเพื่อการจัดการขยะอาหาร
ในตลาดสดขนาดใหญ่ของประเทศไทย:
กรณี ศึก ษาตลาดกลางผลไม้ ในจังหวั ด
ปทุมธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ร ะหว่ า ง
สถาบั น ครั้ งที่ 6. 6 มิ ถุ น ายน 2561.
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ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

มหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกี ยรติ
จั งหวั ด สมุ ท รปราการ. AS-553 - AS558.

38.อ.ดร.ขนิษฐา
ภมรพล

49.การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น มจื ด พาสเจอร์ ไ รส์ จ าก
สหกรณ์ โคนมนครปฐม. การประชุ ม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9. 18-19 ตุลาคม
2561. มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี. 490-498.
50.การปรับปรุงคุณภาพอากาศภายใน
อาค ารโด ย ใช้ ต้ น เศ รษ ฐี เ รื อ น ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้ง
ที่ 9 (SRI-AYUTTHAYA CLUSTER 9th)
วั น ที่ 18-19 ตุ ล าคม 2561 (866-871)
ปทุ ม ธานี : มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
5 1 . ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ใ น ก า ร ล ด
คาร์ บ อนไดออกไซด์ ด้ ว ยพื ช ในห้ อ ง
ส านั ก งาน. รายงานสื บ เนื่ อ งจากการ
ประชุ ม วิ ช าการ การประชุ ม วิ ช าการ
ระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6 (ASTC 2018)
วั น ที่ 6 มิ ถุ น า ย น 2561 (AS35 –
AS42). สมุทรปราการ: มหาวิทยาลัยหัว
เฉียวเฉลิมพระเกียรติ (พื้นที่ส่วนขยาย
มฉก. 2)
52.การตรวจวัดระดับความดังเสียงโดย
ใช้ โ ป รแกรม ส าเร็ จ รู ป เดี ยวกั น ใน
โทรศัพ ท์มื อถือที่ แตกต่ างกัน . รายงาน
สื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ชาการ การ
ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ กลุ่ ม ศรี อ ยุ ธ ยา ครั้ งที่ 9 (SRIAYUTTHAYA CLUSTER 9th) วันที่ 1819 ตุลาคม 2561 (499-505) ปทุมธานี:
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

39.อ.ดร.ณัฐสิมา
โทขันธ์

40.ผศ.ดร.นิสา
พักตร์วิไล

41.อ.มณทิพย์
จันทร์แก้ว

2

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบู รณ์ ที่
ตี พิ ม พ์ ในรายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติ
ที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ
ระเบี ย บ คณ ะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาว่ า ด้ ว ย

0.40

1. อ.ดร.ตีรนรรถ
ศรีสุนนท์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

53.การฟื้นฟูสภาพดินทรายโดยใช้
สารอินทรียเ์ พื่อใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตร.รายงานสื บ เนื่ อ งจากการ
ประชุ ม วิ ช าการ การประชุ ม วิ ช าการ
ระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6 (ASTC 2018)
วั น ที่ 6 มิ ถุ น า ย น 2561 (AS320 –
AS323). สมุ ทรปราการ: มหาวิท ยาลั ย
หั ว เฉี ย วเฉลิ ม พระเกี ย รติ (พื้ น ที่ ส่ ว น
ขยาย มฉก. 2)
54.การศึกษาคุณภาพทางกายภาพและ
ชี วภ าพ บ ริ เ วณ บ่ อ น้ ารอบ ห อ พั ก
นั ก ศึ ก ษาฯ.รายงานสื บ เนื่ อ งจากการ
ประชุ ม วิ ช าการ การประชุ ม วิ ช าการ
ระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 6 (ASTC 2018)
วั น ที่ 6 มิ ถุ น า ย น 2561 (AS565 –
AS568).
55.การออกแบบถังดักไขมันและศึกษา
ประสิทธิภาพของการบาบัดน้าเสีย
จากร้ า นอาหารตามสั่ ง . รายงานสื บ
เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการ การ
ประชุมวิชาการระดั บชาติมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ กลุ่ ม ศรี อ ยุ ธ ยา ครั้ งที่ 9 (SRIAYUTTHAYA CLUSTER 9th) วันที่ 1819 ตุลาคม 2561 (461-471) ปทุมธานี:
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์.
56.คุณสมบัติทางเคมีของดินจากการ
เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ตาบลป่า
ไร่อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว.
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้ง
ที่ 9 (SRI-AYUTTHAYA CLUSTER
9th) วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 (858865) ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
1.Seasonal variation in seawater
quality and its correlation with
blood cokle at
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

klongkhone,Thailand. Proceedings
anres 2018 international
conference of agriculture and
natural resources 26-28 April
2018 Hotel Windsor suites &
convention Bangkok, Thailand.

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ
การเผยแพร่ ผ ลงานทางวิ ช าการ พ.ศ. 2556 แต่
สถาบั น น าเสนอสภาสถาบั น อนุ มั ติ แ ละจั ด ท าเป็ น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ

2. Applying STELLA Software for

Streamflow Modeling in
U-Tapao Watershed.
7th International Conference on
Environmental Engineering,
Science and Management
Centara Hotel & Convention
Centre, Udon Thani, Thailand,
May 24-25, 2018

2.ผศ.ดร.ณพัฐอร
บัวฉุน

3.Napattaorn Buachoon (2018)
Total phenols and antioxidant
activity from extracts of
Minusops Elengi, Asia-Pacific
international Conference on
Engineering & Natural Sciences,
22-24 January 2018 p.280-287
4.Napattaorn Buachoon (2018)
Determination of the content
of hazardous heavy metals on
Lycopersicon Esculentum Mill.
Grown around a Contaminated
Area. Hong kong international
Conference on Engineering &
Natural Sciences, 13-16 March
2018 p.229-235.

3.อ.ดร.สั จ นา พั ฒ นา 5.Multi-spectral MEMS based
ศักดิ์
dual-axis micro endoscope. The
13th annual IEEE International
conference on nano/micro
engineered and molecular
systems. April 22-26,2018
Singapore.
4.อาจารย์ศกุนตาล์
6.Manakla, S., Thongprasert, C.,
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ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

มานะกล้า
อาจารย์ชาลีลักษม์
ทองประเสริฐ
อ า จ า ร ย์ สุ จ า ริ ณี
สังข์วรรณะ

and Sangwanna, S. Coconut
cream replacement in Thai
desserts (Boa-Loi) for elderly
consumers. Proceedings of The
IRES International Conference
142nd. 18th-19th October 2018.
(9-12). Seoul: R. K printers.

5.อ.สุรนิ ทร์ อุ่นแสน 7.Surin Aunsan, Pannarat
Wongpattananipas and Chovalit
Covirawong. (2018). The
Development of Database
System for Alumni via Web
Application. The proceeding of
The 3rd International
Conference of Multidisciplinary
Approaches on UN Sustainable
Development Goals (UNSDGs).
Thailand.
6.ผศ.ดร.พรรณวิ ภ า 8. Phanwipa Pangsri. (2018).
แพงศรี
Preliminary Study on Garlic
Extract for Prebiotic Preparation.
Proceeding of Hong Kong
International Conference on
Engineering and Applied Sciences
(HKICEAS). 24-26 January 2018, P
33-38.
9. Isolation of Lactic Acid Bacteria
from Banana Stalk Bio-Extract
Fermented. 2018.The 5th
Rajabhat University National &
International Research and
Academic Conference (RUNIRAC
V). 2–5 December 2018,
Phetchaburi Rajbhat University,
Phetchaburi, Thailand. P 577-581
7.ผศ.ดร.ปั ณ ณ์ ร ภั ส 10.Comparison of Potassium
ถกลภักดี
Chloride Adsorption of Biocharcoals from Durian Peels
and Corncobs PROCEEDINGS
The 2nd National and
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่าน้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

9.อ.ดร.สินีนาถ
สุขทนารักษ์

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

0.40

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบู รณ์ ที่
ตีพิ มพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 2

0.60

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

International Conference on
Educational and Technology 2018
ICET II : Critical Innovation
11.Quantitative and qualitative
assessment of pork meatball
containing borax using near
infrared spectroscopy.ICONGDM
18 the green design and
manufacture international
conference. 29-30 april 2018

1.ผศ.ดร.ณพัฐอร บัว 1.ณพัฐอร บัวฉุน (2561).การพัฒนา
ฉุน
แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิ ท ยาศาสตร์ขั้ น พื้ น ฐาน เรื่อ ง วั ส ดุ
รอบตั ว เรา กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วารสารวิ จั ย และพั ฒ นา วไลยอลง
กรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ สาขา
มนุ ษ ยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ ปี ที่
13 ฉบับที่ 1 หน้า 1-12
2.ณพัฐอร บัวฉุน และเยาวนารถ งาม
นนท์ (2561) การพัฒ นาโลชั่นบ ารุง
ผิวจากสารสกัดหยาบชะเอมไทยและ
พิ ลั งกาสา. วารสารวิจั ย และพั ฒ นา
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่
13 ฉบั บ ที่ 2 (พฤษภาคม–สิ งหาคม
พ.ศ. 2561), 74-85.
3.ณพัฐอร บัวฉุน และวิชุดา มั่นจิตร
(2561) ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก
ทั้งหมด สารต้านอนุมูลอิสระและการ
พั ฒ น าผลิ ต ภั ณ ฑ์ โลชั่ น บ ารุ ง ผิ ว
วารสารวิ จั ย และพั ฒ นา วไลยอลง
กรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 13
ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม–สิงหาคม พ.ศ.
2561), 86-97.
4.ณพัฐอร บัวฉุน ณัฐพล สิงสุข
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พลวัฒน์ กันอาน และสุดารัตน์ แก้ว
ประเสริฐ(2561) ฤทธิ์การต้านอนุมูล
อิสระของสารสกัดหยาบสมอไทย
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลง
กรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 13
ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม–สิงหาคม พ.ศ.
2561), 97-107.
5.ณพัฐอร บัวฉุน (2561) ฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิก
ของเมล็ดและเนื้อมะม่วงไม่รู้โห่.
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลง
กรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 13
ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม–สิงหาคม พ.ศ.
2561), 53-63
2.อ.ดวงเดื อน วัฏ ฏา 6. ผลของสารสกัดหยาบจากใบสาบเสือ
นุรักษ์
ในการควบคุมแมลงวันผลไม้. วารสารว
วิจัยราไพพรรณี. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม – สิงหาคม 2561.
7. ผลของสารสกัดหยาบจากว่านน้าต่อ
การตาย ยับยั้งการวางไข่และพัฒนา
เจริญเติบโตของหนอนใยผัก. สักทอง :
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สทวท.) ปีที่ 5 ฉ.1 มกราคม-มิถุนายน
2561.
8. เปรียบเทียบประสิทธิภาพน้ามันหอม
ระเหยจากพืชวงศ์ Piperaceae ในการ
ควบคุมหนอนกระทูผ้ ัก Spodoptera
litura Fabricius. วารสารการเกษตร
ราชภัฏ คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ปีที่
17 ฉ.1 มกราคม-มิถุนายน 2561.
3.อ.จุรีมาศ ดีอามาตย์ 9.การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข นมอาซู ร อ
ทดแทนน้าดอกคาฝอย
(วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2
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พฤษภาคม-สิงหาคม 2561)
5.ผศ.ดร.ปั ณ ณ์ ร ภั ส 10.การพัฒนากาจัดการรูปแบบการ
ถกลภักดี
เรียนรูส้ ิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกรรม
ธรรมชาติ ฉ.2 ปี 3 2561 วารสารวิจัย
และพัฒนาระบบสุขภาพ ฉบับที่ 2 ปีที่
11 2561 หน้า 604-611
11. แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
เครือข่ายกสิกรธรรมชาติ. วารสาร มจร
สังคมปริทรรศ์ ฉ.2 ปี3 (2018)
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบู รณ์ ที่
ตีพิ มพ์ ในวารสารวิชาการระดับ นานาชาติ ที่ ไม่อ ยู่ใน
ฐานข้ อ มู ล ตามป ระกาศ ก.พ.อ. หรื อ ระเบี ย บ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการส าหรั บ การเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน นาเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30
วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)
หรือตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการที่ ปรากฏในฐานข้อมูล
TCI กลุ่มที่ 1

0.80

1.สุรินทร์ อุ่นแสน

1.สุรินทร์ อุ่นแสน, ปัณณรัตน์ วงศ์
พัฒนานิภาส และ ณัฐรดี อนุพงค์.
(2561). การพัฒนาแอปพลิเคชัน
สาหรับคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงของ
นักเรียนวัยรุ่น. วารสาร Veridian EJpurnal, Silpakprn university. ปี
ที่ 3 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค.)

2.อ.ดวงเดื อน วัฏ ฏา 2.Effect of Marigold Ectract in
นุรักณ์
Controlling Cowpea Aphid, Aphis
craccivora Koch. Journal of Food
Health and Bioenvironmental
Science. Vol.11 No.1 January-April
2018.
3.อ.ณฐพงศ์ เมธิ น ธ 3. ผลจากการสกัดจากใบสาบเสือในการ
รังสรรค์
ควบคุมเพลีย้ อ่อนถั่ว Aphis
craccivora Koch. วารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 37 ฉ.1
มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561.
3

4. Effects of Intercropping of
Marigold and Yardlong Bean on
Population of Cowpea Aphid,
Aphis Craccivora Koch. Science &
Technology Asia. Vol.23 No.2
April-June 2561
5. ประสิทธิภาพของน้ามันหอมระเหย
จากเมล็ดพริกไทยดาคัดทิ้งในการ
ควบคุมเพลีย้ อ่อนถั่ว, Aphis
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craccivora Kochวารสารวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ 26(6) :
943-952. พฤศจิกายน – ธันวาคม
2561
4 .ผ ศ .ด ร .น ฤ ม ล 6. การประเมินความสัมพันธ์ทาง
ธนานันต์
พันธุกรรมและการจาแนกกล้วยไม้สกุล
หวาย หมู่แคลิสตาด้วยลาดับนิวคลีโอ
ไทด์ของยีน rpoC1 และ matK. Thai
Journal of Science and
Technology ปีที่ : 7 ฉบับที่ : 1 เลข
หน้า : 81-88 ปีพ.ศ. : 2561
7.การประเมินความสัมพันธ์ทาง
พันธุกรรมและการจาแนกทุเรียนด้วย
เครื่องหมายแฮตอาร์เอพีดี. Thai
Journal of Science and
Technology ปีที่ : 7 ฉบับที่ : 1 เลข
หน้า : 89-98 ปีพ.ศ. : 2561
8.Genetic Relationship among
Paphiopedilum Subgenus
Brachypetalum Section
Brachypetalum Using HAT-PAPD
Markers. Thai Journal of Science
and Technology ปีที่ : 7 ฉบับที่ :
1 : 2561
9. การประเมินความสัมพันธ์ทาง
พันธุกรรมและการจาแนกกล้วยไม้สกุล
หวาย หมู่แคลิสตาด้วยลาดับนิวคลีโอ
ไทด์ ของยีน rbcL และชิ5นดีเอ็นเอ
ระหว่างยีน trnH กับ psbA. Thai
Journal of Science and
Technology ปีที่ : 7 ฉบับที่ : 2 เลข
หน้า : 181-190 ปีพ.ศ. : 2561
10. การประเมินความสัมพันธ์ทาง
พันธุกรรม และการจาแนกทุเรียนด้วย
ลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rpoC1. Thai
Journal of Science and
Technology ปีที่ : 7 ฉบับที่ : 2 เลข
หน้า : 191-201 ปีพ.ศ. : 2561
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11. การประเมินความสัมพันธ์ทาง
พันธุกรรม และการจาแนกทุเรียนด้วย
ลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rbcL. Thai
Journal of Science and
Technology ปีที่ : 7 ฉบับที่ : 2 เลข
หน้า : 202-212 ปีพ.ศ. : 2561.
12. การประเมินความสัมพันธ์ทาง
พันธุกรรม และการจาแนกทุเรียนด้วย
เครื่องหมายสก๊อต. Thai Journal of
Science and Technology ปีที่ :
7 ฉบับที่ : 3 เลขหน้า : 213-222 ปี
พ.ศ. : 2561.
13. การประเมินความสัมพันธ์ทาง
พันธุกรรมและการจาแนกบัวสายและ
ลูกผสมด้วยแฮตอาร์เอพีด.ี Thai
Journal of Science and
Technology ปีที่ : 7 ฉบับที่ :
4 เลขหน้า : 418-426 ปีพ.ศ. : 2561.
14. Genetic Relationship
Assessment and Indentification of
Strap-Leaf Paphiopedilum Using
HAT-RAPD Markers. Science &
Technology Asia. Vol.23 No.1
January-March 2561.
15.. การประเมินความสัมพันธ์ทาง
พันธุกรรมและการระบุพันธุกรรม
กล้วยไม้สกุลก้านก่อด้วยลาดับนิวคลีโอ
ไทด์ของยีน matK และ rbcL. วารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีที่ 26
ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561.
16. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทาง
พันธุกรรมและการระบุพันธุกรรม
กล้วยไม้รองเท้านารีกลุ่มใบลายโดย
ลาดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rbcL และ
matK. วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี. ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม-
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กุมภาพันธ์ 2561.

5.อ. วิชัย กองศรี

6.อ.ดร.เยาวภา
แสงพยับ
4

7.ผศ.อมีนา
ฉายสุวรรณ

17. การประเมินความสัมพันธ์ทาง
พันธุกรรมและการระบุชนิดกล้วยไม้
รองเท้านารีกลุม่ ใบสีเขียวด้วยลาดับนิ
วคลีโอไทด์ของยีน rbcL และ matK.
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีที่
26 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์
2561.
18.Ekachai Chongsereecharoen1,
Wichai Kongsri, Nakorn
Kumchaiseemak and Porramain
Porjai, INFLUENCE OF
EXCITABILITY ON SCROLL WAVES
IN A SIMULATED EXCITABLE
MEDIA, แหล่งที่เผยแพร่
วารสารวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มทร.ธั ญ บุ รี สาขาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม –
มิถุนายน 2561). หน้า 64 – 67.
19.Yaowapa Saengpayab, Yotin
Kallayalert, Chumphol Busabok,
Preparation of Porous LiAl5O8 by
Reaction bonded sintering. วารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญญ
บุ รี . ปี ที่ 8 ฉ บั บ ที่ 1 (ม ก ร า ค ม –
มิถุนายน 2561). หน้า 58 – 63.
20.อมี น า ฉายสุ ว รรณ. (2561). การ
พัฒ นาภาพยนต์แอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง
รั ก ษ์ พ ลั ง งาน ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ย
อิ น เทอร์ เน็ ต . วไลยอลงกรณ์ ป ริทั ศ น์ .
8(3).

8.อาจารย์เศรษฐพงศ์ 21.Sethapong Wong-In, Paniti
วงษ์อินทร์
Netinant. (2561). Designing an

examinee personal verification
system using biometric
technology. Journal of Current
Science and Technology. Vol.8
No.2 (75-86).
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบู รณ์ ที่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบี ย บคณ ะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ว่ า ด้ ว ย

1.00

1 .ผ ศ .ด ร .น ฤ ม ล 1. Agrobacterium-mediated
ธนานันต์
transformation of a Eucalyptus
camaldulensis x E. tereticornis
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hybrid using peeled nodal-stem
segments with yeast HAL2 for
inproving salt tolerance. New
Forests. 49 : 311-327. 2018

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556

2.Weerawat
Ounsaneha, Nahathai
Chotklang,
Orapin
Laosee, Cheerawit
Rattanapan

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร

ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

2.Predictors of behavior intention to
develop a green university: A case of
anundergraduate university in Thailand.
International Journal of GEOMATE,
Sept., 2018 Vol.15, Issue 49, pp. 162168. Joint benchmarking and ecoefficiency for the sustainable
performance of swine production in
Thailand. International Journal of
GEOMATE, Sept., 2018 Vol.15, Issue 49,
pp. 137 -142.

1.00

- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ ได้รับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิ จัย ที่ ห น่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รระดั บ ชาติ
ว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และ
ได้รับการจดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือ หรืองานแปลที่ได้รับการประเมิน
5
ผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ต าราหรื อ หนั ง สื อ หรื อ งานแป ล ที่ ผ่ า นการ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทาง
วิช าการ แต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่ง
ทางวิชาการ
คุณภาพงานสร้างสรรค์
- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่
6
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ Online
7
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
8
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
9
ร่วมมือระหว่างประเทศ
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
10
อาเซียน/นานาชาติ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริง
11
และลาศึกษาต่อ
จานวนนักวิจัยประจาทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริง
12
และลาศึกษาต่อ

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

0.20
0.40
0.60
0.80
1.00

วิธีการคานวณ
1.คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย ตามสูตร
41.60
95.5

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
43.56
30

x 100 = 43.56 %

x5

=

5 คะแนน

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา 2561 : 55

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2561
ผลการดาเนินงาน
สังคมฯ 18.40 %
วิทย์ฯ 27.60 %
วิทย์สุขภาพฯ 27.60 %

ร้อยละ 43.56

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ

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

ฃ
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม

ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
นางสาวเบญจมาศ นามณรงค์
นายศราวุฒิ โปนา
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : สานักส่งเสริมการเรียนรู้และฯ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
โทรศัพท์ : 02-9093026
โทรศัพท์ : 02-9093029
E-mail : learnoffice@vru.ac.th
E-mail : phanwipa@vru.ac.th
วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 กรกฎาคม 2562)
ผลการดาเนินงาน

 ข้อ 1. จัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปี ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จในระดับแผนแล
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ผลการดาเนินงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ความสาคัญต่อสังคมและชุมชนเป็นอย่างมาก จึงถือว่าการบริการ วิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจอย่างหน
ของคณะ โดยมีระบบและกลไกในการบริการวิ ชาการอย่างเป็นรูปธรรม มีภารกิจหลักในการนาความรู้และประสบการณ์ในการเรียนการสอน แล
การวิจัยไปเผยแพร่ในรูปแบบของการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนโดยตรง ภายใต้การกากับติดตามของคณะกรรมการฝ่ายงานบริการวิชาการแล
พันธกิจสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคณะกรรมการฝ่ายงานบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการให้บริกา
วิชาการแก่สังคม โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
คณะกรรมการฝ่ายงานบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ เป็นกลไกในการผลักดันงานบริการวิชาการ โดยจัดประชุม คณะกรรมการฝ่า
บริการวิช าการและพัน ธกิจ สัมพัน ธ์ เพื่อจัดทาแผนการบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการดาเน
โครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคมและพันธกิจสัมพันธ์ ในปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562) จากมหาวิทยาลัยแล
สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ในการจัดทาแผนงานบริการวิชาการและแผนงานพัฒนาพันธกิจสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับความต้องกา
ของชุมชน ซึ่งคณะกรรมการฝ่ายงานบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ได้ดาเนินการสารวจปัญหาและความต้องการ ของชุมชนจากการบริกา
วิชาการ และข้อเสนอแนะจากการจัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 มาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนบริการวิชาการ ตา
นโยบายของมหาวิท ยาลั ย ได้ ก าหนดพื้ น ที่ แ ละกลุ่ ม เป้ าหมายในความรั บ ผิ ด ชอบของมหาวิท ยาลั ย ที่ ต้ อ งการพั ฒ นาพื้ น ที่ แ ละชุ ม ชนโดยรอ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ พื้นที่จังหวัดปทุมธานี ชุมชนโดยรอบของมหาวิทยาลัย เช่น โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน โรงเรียนวัดธรรมนาวา ชุมชนประ ตูน
พระอินทร์ และพื้นที่จังหวัดสระแก้วรวมทั้งบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนและนิทรรศการวันสาคัญเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับอาจา ร
บุคลากร นักศึกษาและบุคคลที่สนใจ โดยคณะกรรมการฝ่ายงานบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ ได้จัดทาแผนปฏิบัติการ : แผนงานพัฒนาพัน
กิจสัมพันธ์ ประจาปีงบประมาณ 2562 ได้กาหนดความสาเร็จในระดับแผนงานบริการวิชาการ ดังนี้
1. การดาเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกิจกรรมตามแผน กิจกรร
ตามแผน จานวน 4 โครงการ รวม 28 กิจกรรม
2. การเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อใช้ในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม สาหรับปีงบประมาณ 2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของงบประมา
ทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด (งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร จานวนเงิน 1,862,050 บาท ต้องสามารถเบิกจ่ายเพื่อใช้ในการดาเนินโครงการ
กิจกรรม ไม่น้อยกว่า จานวนเงิน 1,489,640 บาท)
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3. การประเมินความสาเร็จของโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ทาการประเมินความสาเร็จ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจ ควา
พึงพอใจ และการนาไปใช้ประโยชน์
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 16 กันยายน 2562 คณะกรรมการบริหารคณ
ได้แจ้งการประชุมเกี่ยวกับงบประมาณการพัฒ นาท้องถิ่น เพื่อพัฒ นาชุมชน โดยมอบหมายให้คณะกาหนดจานวนชุมชนที่จะลงพื้นที่ เพื่อสา รว
ครัวเรือนที่มีศักยภาพสามารถหารายได้เพิ่มขึ้น หรือมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยหลักสูตรที่ลงพื้นที่จะได้รับงบประมาณ ตามจานวนชุมช น และนาส
แผนปฏิบัติการ : แผนงานพัฒนาพันธกิจสัมพันธ์ ประจาปีงบประมาณ 2562 ให้สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ เพื่อจัดทาแผนปฏิบ
การระดับมหาวิทยาลัย เพื่อประชุมพิจารณาและอนุมัติงบประมาณต่อไป
เอกสารหลักฐาน
3.1.1 (1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายงานบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.1.1 (2) คู่มือการดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ ประจาปีการศึกษา 2561 สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไล
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3.1.1 (3) แผนปฏิบัติการ: แผนงานบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
3.1.1 (4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 18 กันยายน 2562
3.1.1 (5) แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ข้อ 2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒน
นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
ผลการดาเนินงาน
คณะและหลักสูตรได้ดาเนินโครงการบริการวิชาการตามแผนปฏิบัติการบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2562 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยไ
จัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการดาเนินโครงการ จานวน 28 กิจกรรม
โดยคณะกรรมการบริการวิชาการมีการจัดทาแผนการใ
ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษารวมถึงการพัฒนาชุมชนในพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย ทั้งหมด 2
กิ
จ
ก
ร
ร
ม
ที่
การบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาของหลักสูตรซึ่งจะช่วยให้นักศึกษานาความรู้ที่ได้จากการเรียนในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ใ นสถานการ
จริง ทาให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ ชุมชนได้รับการพัฒนา สามารถพึ่งตนเองได้ สรุปผลการนาไปใช้ประโยชน์จากการบริการวิชากา
2 ด้าน คือ
- ด้านประสบการณ์ที่นักศึกษาได้รับจากการบริการวิชาการ
- ชุมชน/สังคม มีอาชีพ/มีรายได้
นอกเหนือจากจาก 2 ด้านนี้ ในการดาเนินการพัฒนาชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย อาจารย์ยังได้รับประสบการณ์ตรงด้านทักษะความรู้ต่างๆ กา
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทั้งยังนาประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาได้
จากการจัดกิจกรรมบริการวิชาการตามแผนงานบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2562 สามารถสรุปผลการนาไปใช้ประโยชน์จากกา
ดาเนินกิจกรรม ดังนี้
1. คณะดาเนินการจัดกิจกรรมนิทรรศการวันสาคัญโดยมีรายละเอียดดังนี้

- นิทรรศการน้อมระลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดาเนินโครงการวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ อาคา
แสดงผลงาน มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีผู้สนใจทั่วไป นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมชมนิทรรศการ ซึ่งได้จัดกิจกรร
น้อมระลึกพระมหากรุณาธิคุณ โดยแสดงนิทรรศการโปสเตอร์ในหัวข้อ วันดินโลก
- นิทรรศการวันสาคัญ สมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินทร ดาเนินโครงการวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
อาคารแสดงผลงาน มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีผู้สนใจทั่วไป นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมชมนิทรรศการ ถ่ายทอ
ความคิดการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาความยากจน โดยแสดงนิทรรศการโปสเตอร์ในหัวข้อ พระราชประวัติ
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- นิทรรศการวันสาคัญเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดาเนินโครงการวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารแสดงผลงา
มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีผู้สนใจทั่วไป นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมชมนิทรรศการ ซึ่งได้จัดกิ จกรรมเทิดทูนสถาบ
พระมหากษัตริย์ ให้ทรงพระเกียรติยศสูงสุด โดยแสดงนิทรรศการโปสเตอร์ในหัวข้อ พระราชประวัติและกษัตริย์นักบิน
- นิทรรศการวัน ส าคัญ เนื่ องในวัน คล้ายวัน สถาปนามหาวิทยาลั ย ดาเนินโครงการวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ สานักวิทยบริการและเทคโนโล
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีผู้สนใจทั่วไป นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมชมนิทรรศการ ซึ่งได้จัดกิจกรร
เผยแพร่พระราชประวัติสมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินทร โดยแสดงนิทรรศการโปสเตอร์ในหัวข้อ วิทยาล
ครูสู่ราชภัฏ
2. คณะร่วมกับหลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ ร่วมจัดกิจกรรมพี่สอนน้องทบทวนความรู้คณิตศาสตร์ก่อนสอบ O-NET โดยใช้งบประมาณใ
การดาเนินกิจกรรม ซึ่งดาเนินโครงการในระหว่างเดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562 ณ โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง อาเภอบางปะอิน จังหว
พระนครศรีอยุธยา โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จานวน 50 คนเข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในการสอบ O-NET วิช
คณิตศาสตร์มากขึ้น โดยนักเรียนผู้เข้ารับ การอบรมได้รับความรู้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง 5 เรื่อง ได้แก่ จานวนและการดาเนินการ ก ารว
เรขาคณิต พีชคณิต และการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายในการนาความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการสอบต่อไป
3. คณะร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ดาเนินการจัดกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์เพื่อบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติขอ
ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยใช้งบประมาณจานวนทั้งสิ้น 500,000 บาท เพื่อใช้จัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะในชุมชน จัดการสัดส่ว
ของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง หาแนวทางให้มีแหล่งรวบรวมและแหล่งรับกาจัดของเสียอันตรายจากชุมชน แนวทางกา
จัดการที่ถูกต้องของกากอุตสาหกรรม และสารวจติดตามคุณภาพน้าและอากาศของชุมชนท้องถิ่น ระหว่างเดือนกุภาพันธ์ 2562 ถึงเดือน กันยาย
2562 ณ ชุมชนเป้าหมายคือ ชุมชนในเทศบาลท่าโขลง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ชุมชนในเขตเทศบาลพระอินทร์ราชา อาเภอบางปะอ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4. คณะร่วมกับหลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดาริ โดยไม่ขอใช้ในการดาเนินกิจกรรม เพื่อใ
ชุมชนผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่อการส่งผ่านความร้อน โดยเน้นความรู้ในเรื่องการนาความร้อนและคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์การนาความร้อ น แล
ให้นักศึกษา ได้รับประสบการณ์ตรงจาการประยุกต์ความรู้ระหว่างวิชาฟิสิกส์เชิงอุณหภาพ และแนวทางตามแนวพระราชดาริ ในวันที่ 11 พฤษภาค
2562 ณ ชุมชนตาบลชีน้าร้าย อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
5. คณะร่วมกับหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดาเนินการจัดกิจกรรมอาชีวอนามัยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยน้อยประจาโรงเรีย
โดยใช้งบประมาณจานวนทั้งสิ้น 8,000 บาท เพื่อจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านระบบป้องกันอัคคีภัยและการรับมือเหตุเพลิงไห
ภายในโรงเรียน ในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 โรงเรียนวัดธรรมนาวา จังหวัดปทุมธานี
6. คณะร่วมกับหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดาเนินการจัดกิจกรรมอาชีวอนามัยสานึกรักท้องถิ่น (ร่วมกับสถานประกอบการใ
เครือข่าย) โดยใช้งบประมาณจานวนทั้งสิ้น 7,995 บาท เพื่อจัดกิจกรรมสานึกรักท้องถิ่นโดยให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการปฏิบั ติงาน ในวัน
21 และ 25 มีนาคม 2562 สถานที่ดาเนินการ บริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล ประเทศไทย จากัด (โรจนะ)
7. คณะร่วมมือกับหลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ดาเนินกิจกรรม DISE VRU Workshop โดยไม่ขอใช้งบประมา
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ระหว่างนักเรียน นักศึกษาและสถานประกอบการ ในวันที่ 2
มกราคม 2562 สถานที่ดาเนินการ ห้อง TI902 อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
8. คณะร่วมมือกับหลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ดาเนินกิจกรรม DISE สู่ชุมชน โดยไม่ขอใช้งบประมาน เพื่อให้นักศึกษ
ตระหนักถึงปัญหาในชุมชนและเรียนรู้ที่จะนาความรู้และทักษะมาใช้ในการแก้ปัญหา ในวันที่ 1เมษายน – 30 มิถุนายน 2562 สถานที่ดาเนินงา
ชุมชนนวนครวิลล่า -แฟลต หมู่ที่ 10 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และ บ้านคลองบางสิงห์ หมู่ที่ 8 สันติภาพ ตาบลสว
พริกไทย อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
9. คณะร่วมมือกับหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ดาเนินกิจกรรม สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ปัญหาของชุมชนท้อ งถ
โดยไม่ขอใช้งบประมาณในการดาเนินกิจกรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจจากการอบรมมีความพึงพอใจจากการอบรม ในวันที่
มกราคม 2562 สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น ตาบลด่านช้าง อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR ) ปีการศึกษา 2561 : 59

10. คณะร่วมมือกับหลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ดาเนินกิจกรรม สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ปัญหาของชุมช
ท้องถิ่นและเพิ่มพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยใช้งบประมานทั้งสิ้น 5,670 บาท เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
ในการสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น และให้นักศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์มีจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นและมีโอกาสร่วมกิจกรรมอย่า
น้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11. คณะร่วมมือกับหลักสูตรเคมี ดาเนินกิจกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเคมีโดยใช้สมุนไพรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้งบประมา
ทั้งสิ้น 5,260 บาท เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเคมีโดยใช้สมุนไพรไทย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการแล
การวิจัยส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ของนักศึกษาโดยการลงมือปฏิบัติจริง ในวันที่ 30 มกราคม 2562 ชุมชนหมู่ 15 สามัคคี ตาบลคลองหน
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เอกสารหลักฐาน
3.1.2 (1) แผนปฏิบัติการ: แผนงานบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2562
3.1.2 (2) รายงานสรุปผลการดาเนินโครงการ

 ข้อ 3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า
ผลการดาเนินงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ตามภารกิจและยุทธศาสตร์ภายใต้แผนงานการบริการวิชาการเพ
การพัฒนาท้องถิ่น โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามาร
ดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2562 โดยเป็นโครงการ/กิจกรรมที่บริการแบบให้เปล่า ตามแผนการดาเนินกิจกรร
28 กิจกรรม และเพิ่มเติมจากแผนจานวน 1 กิจกรรม (กิจกรรมแบบหารายได้) รวมเป็นจานวน 28 กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรมที่บริการแบบให้เปล่า จานวน 28 กิจกรรม มีดังนี้
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กิจกรรม
กิจกรรม 1 โครงการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
กิจกรรม 2 หลักสูตรฟิสิกส์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดาริ
กิจกรรม 3 หลักสูตรคณิตศาสตร์พี่สอนน้องทบทวนความรู้คณิตศาสตร์ก่อนสอบ ONET
กิจกรรม 4 อาชีวอนามัยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยน้อยประจาโรงเรียน
กิจกรรม 5 หลักสูตรอาชีวอนามัยสานึกรักท้องถิ่น (ร่วมกับสถานประกอบการ
เครือข่าย)
กิจกรรม 6 DISE สู้ชุมชน
กิจกรรม 7 DISE VRU Workshop
กิจกรรม 8 หลักสูตรการจัดการภัยพิบัติ ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติด้านภัยภัยพิบัติและ
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน ฝึกปฏิบัติในท้องถิ่นด้านจัดการภัยพิบัติและการป้องกัน
ภัยอัคคีภัย ดินและน้า
กิจกรรม 9 คหกรรมศาสตร์บริการวิชาการ
กิจกรรม 10 หลักสูตรเคมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเคมี โดยใช้สมุนไพรไทยเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
กิจกรรม 11 นิทรรศการวันสาคัญ
กิจกรรม 12. สารวจบริบทชุมชนและจัดทาฐานข้อมูลในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านนครชัย
มงคลวิลล่า
กิจกรรม 13. สารวจบริบทชุมชนและจัดทาฐานข้อมูลในพื้นที่ชุมชนนวนครหน้า
เมือง
กิจกรรม 14. สารวจบริบทชุมชนและจัดทาฐานข้อมูลในพื้นที่ชุมชนนวนครวิลล่าแฟลต
กิจกรรม 15. สารวจบริบทชุมชนและจัดทาฐานข้อมูลในพื้นที่ชุมชนวัดคุณหญิงส้ม
จีน
กิจกรรม 16. สารวจบริบทชุมชนและจัดทาฐานข้อมูลในพื้นที่ชุมชนโรงเรียนวัด
คุณหญิงส้มจีน
กิจกรรม 17. สารวจบริบทชุมชนและจัดทาฐานข้อมูลในพื้นที่ชุมชนเคหะชุมชน
คลองหลวง
กิจกรรม 18. สารวจบริบทชุมชนและจัดทาฐานข้อมูลในพื้นที่ชุมชนหมู่ 15 สามัคคี
กิจกรรม 19. สารวจบริบทชุมชนและจัดทาฐานข้อมูลในพื้นที่ชุมชนทัพหลวง
กิจกรรม 20. อบรมเชิงปฏิบัติการสารวจบริบทชุมชนและจัดทาฐานข้อมูลก่อนลง
พื้นที่
กิจกรรม 21 โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนชุมชนหมู่บ้านนครชัยมงคลวิลล่า
กิจกรรม 22 โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ
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คุณภาพชีวิตของประชาชนชุมชนนวนครหน้าเมือง
กิจกรรม 23 โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนชุมชนนวนครวิลล่า-แฟลต
กิจกรรม 24 โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนชุมชนวัดคุณหญิงส้มจีน
กิจกรรม 25 โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนชุมชนโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน
กิจกรรม 26 โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนชุมชนเคหะชุมชนคลองหลวง
กิจกรรม 27 โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนชุมชนหมู่ 15 สามัคคี
กิจกรรม 28 โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่ 7 ตาบลตาหลังใน อาเภอวังน้าเย็น จังหวัดสระแก้ว

กิจกรรมแบบหารายได้ 1 กิจกรรม มีดังนี้
กิจกรรม
กิจกรรม 1 โครงการบริการตรวจวิเคราะห์

งบประมาณ (บาท)
-

เอกสารหลักฐาน
3.1.3 (1) แผนปฏิบัติการ: แผนงานบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2562
3.1.3 (2) รายงานสรุปผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2562
 ข้อ 4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และนาเสนอกรรมการประจาคณะเพ
พิจารณา
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการฝ่ายงานบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ ได้ประชุมเพื่อวางแผนการประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงกา
บริการวิชาการ ที่วัดความสาเร็จตามแผนปฏิบัติการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.ระดับความสาเร็จของการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย กาหนดค่าเป้าหมายอยู่ที่ระดับ
คือ มหาวิทยาลัยได้รับการชื่นชมอย่างกว้างขวางและได้รั บประกาศเกียรติคุณเป็นที่ยอมรับในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โด
ทางคณะสามารถดาเนินการสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนอยู่ในระดับ 4 คือ การกาหนดหรือประกาศกลุ่มบุคคลต้นแบบที่เป็นอาจารย์ บุคลากร หร
นักศึกษาที่เป็นต้นแบบแห่งวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงจนอาจารย์ บุคลากรหรือนักศึกษาส่วนใหญ่ เชื่อถือ และปฏิบัติตาม โดยมีผศ.ดร
สา พักตร์วิไล และอาจารย์มณทิพย์ จันทร์แก้ว อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับประกาศผลการตัดสินบุคคลต้นแบบแห่งว
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ตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง รางวัลประเภท ผู้บริหาร
2.จานวนผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคมได้โดยสามารถนาผลงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์อย
เป็นรูปธรรม กาหนดค่าเป้าหมายคือ 1 ผลงาน ทางคณะสามารถดาเนินการได้ทั้งสิ้นจานวน 7 ผลงาน โดยดาเนินการในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ
แก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน คือผลิตภัณฑ์ ซาลาเปา และวุ้นสมุนไพร/ผลิตภัณฑ์ การประดิษฐ์ดอกไม้จันท
น้ายาอเนกประสงค์ /ผลิตภัณฑ์ แชมพูสมุนไพร/ผลิตภัณฑ์ เพาะเห็ดฟาง/ผลิตภัณฑ์ พวงมาลัยประดิษฐ์ /ผลิตภัณฑ์ ยาหม่อง พิมเสน น้ามันไพ
น้ามันเหลือง ดอกไม้จันทน์/ผลิตภัณฑ์ ปลาแผ่น น้าพริกปลาฟู
3.จานวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง กาหนดค่าเป้าหมายคือ 1 ชุมชน โดยทางคณะสามารถดาเนินการได้ทั้งสิ้นจานวน 1
ชุ ม ชน คื อ ชุ ม ชนในเทศบาลท่ า โขลง อ าเภอคลองหลวง จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี /ชุ ม ชนในเทศบาลพระอิ น ทร์ ร าชา อ าเภอบางปะอิ น จั ง หว
พระนครศรีอยุธยา/ชุมชนชีน้าร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี/ชุมชนหมู่บ้านนครชัยมงคลวิลล่า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี/ ชุมชนนวนครหน้าเมือง
คลองหลวง จ.ปทุมธานี/ชุมชนหมู่บ้านนครชัยมงคลวิลล่า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี/ชุมชนวัดคุณหญิงส้มจีน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี/ชุมชนเคห
ชุมชนคลองหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี/ ชุมชนหมู่ 15 สามัคคี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี/ ชุมชนทัพหลวงตาบลตาหลังใน อาเภอวังน้าเย
จังหวัดสระแก้ว
ทั้งนี้ทางคณะกรรมการฝ่ายงานบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ ได้นาผลการประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนนาเสนอเข้าที่ประช
คณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เพื่อให้คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาผลการดาเนินงานของงานบริกา
วิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ต่อไป
เอกสารหลักฐาน
3.1.4 (1) แผนปฏิบัติการ: แผนงานบริการวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2562
3.1.4 (2) รายงานสรุปผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2562
3.1.4 (3) แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ ประจาปีงบประมาณ 2562
3.1.4 (4) แผนพัฒนาคุณภาพ Improvement Plan ประจาปีงบประมาณ 2562
3.1.4 (5) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการตัดสินบุคคลต้นแบบแห่งวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.1.4 (6) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 17 มิถุนายน 2562
 ข้อ 5. นาผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม
ผลการดาเนินงาน
จากผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2560 พบว่าชุมชนมีความต้องการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและรายได้ในชุมชน จึงท
ให้การดาเนินงานบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ในปีการศึกษา 2561 เป็นไปเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมช
ท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยได้รับงบประมาณเพื่อดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังค
โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในเขตพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ ได้แ ก่ พื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว โดยท
คณะได้ดาเนินการจัดทาโครกการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดา
อยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายนักพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น สารวจข้อมูลและจัดทาฐานข้อมูลหมู่บ้าน ยกระด
คุณ ภาพชีวิตชุมชนและจัดทาแผนพัฒ นาครัวเรือนในการแก้ปัญหาความยากจน ณ พื้นที่เป้าหมายจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว โดย
รายละเอียดการดาเนินกิจกรรมเป็น 2 ระยะคือ
ระยะที่ 1 โครงการสารวจบริบทชุมชนและจัดทาฐานข้อมูลในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว
ระยะที่ 2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว
ทางคณะได้รับมอบหมายให้ดาเนินการในชุมชนเป้าหมายจานวน 7 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ จังหวัดปทุมธานีและ 1 หมู่บ้านในเขตพื้นที่จังหว
สระแก้ว รวมทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน ใช้งบประมาณในการดาเนินโครงการทั้งสิ้น 1,232,000 บาท
นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏได้น้อมนาพระบรมราโชบาย (ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน) ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิร
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ไปสู่การปฏิบัติ โดยต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยรา
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ภัฏวไลยอลงกรณ์จึงได้นายุทธศาสตร์ดังกล่าวมาปรับใช้เป็นโครงการบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีส่ว
ร่วมในส่งรายชื่อคณาจารย์ในการเป็นคณะกรรมการดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น ในปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการบริกา
วิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ของคณะจึงได้จัดทาโครงการตามวัตถุประสงค์ที่วางแผนไว้ ร่วมกับปรับทิศทางการดาเนินกิจกรรมให้สอดคล้องก
ยุท ธศาสตร์การดาเนิ น งานด้านบริการวิช าการและพั น ธกิจสั มพั นธ์ของมหาวิทยาลั ย ดังนี้ โครงการพั นธกิจสัม พันธ์เพื่ อบริห ารจัดการการใ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอย่างยั่งยืน
ซึ่งกิจกรรมนี้ได้ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น คณะได้มีการปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังค
โดยการนาโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560 มาปรับใช้ในการดาเนินงานในปีการศึกษา 2561 เพ
นามาพิจารณาและปรับปรุงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ส่งผลใ
การจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นไปตามแผนงานบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ อีกทั้ง ดาเนินกิจกรรมสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน แล
สามารถบูรณาการงานพันธกิจสัมพันธ์ กับการเรียนการสอน การวิจัยและศิลปวัฒนธรรมได้ เพื่อสร้างเครือข่ายชุมช นนักปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียน
เพื่อการแก้ไขปัญหาชุมชน ท้องถิ่นร่วมกัน
เอกสารหลักฐาน

 ข้อ 6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย
ผลการดาเนินงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีส่วนร่วมในการดาเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมและพันธกิจสั มพันธ์ กับมหาวิทยาลัยโดยมีสาน
ส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย โด
มีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี เป็นคณะกรรมการอานวยการ มีหน้าที่กาหนดนโย บายและแนวทางกา
ดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย พิจารณาระบบการให้บริการและให้ความเห็นชอบแผนการดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาล
โดยมีผู้บริหารและอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดาเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อประชุมวางแผนการดาเน
โครงการบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ ดังนี้

โครงการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอย่างยั่งยืน
1. ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
2. รศ.ดร.ศศมล ผาสุข
3. อาจารย์เศรษฐพงศ์ วงษ์อินทร์
4. ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี
5. ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน
6. อาจารย์อัจจิมา มั่นทน
7. ผศ.ดร.รัตถชล อ่างมณี
8. อาจารย์ ดร.เยาวภา แสงพยับ
9. อาจารย์ ดร.ณัฐสิมา โทขันธ์
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10. อาจารย์จุฑารัตน์ โพธิ์หลวง
11. อาจารย์อมตา อุตมะ
12. อาจารย์จุรีมาศ ดีอามาตย์
13. อาจารย์วิศรุต ขวัญคุ้ม
14. ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล
15. อาจารย์มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์
16. อาจารย์ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ
17. ผศ.ดร.ดรุณี หันวิสัย
18. อาจารย์ชาลีลักษม์ ทองประเสริฐ

โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
1. อาจารย์ ดร.ณัฐสิมา โทขันธ์
2. อาจารย์วิศรุต ขวัญคุ้ม
3. อาจารย์สุรินทร์ อุ่นแสน
4. อาจารย์จุฑารัตน์ โพธิ์หลวง
5. อาจารย์กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน
6. อาจารย์ดวงเดือน วัฎฎานุรักษ์
7. อาจารย์อมตา อุตะมะ
8. ผศ.เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีส่วนร่วมในดาเนินงานการบริการวิช าการแก่สังคมกับสานักส่ งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชากา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ โดยมีอาจารย์หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ได้แก่ อาจารย์กนกวรรณ ปุณณะตระกูล ผศ.เบญจางค์ อัจฉริยะโพธ
อาจารย์พัชรลักษณ์ วัฒนไชย อาจารย์วีร ะศักดิ์ ศรีลารัตน์ และอาจารย์จุรีมาศ ดีอามาตย์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้การทาขนมไทย โครงกา
มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน อบรมเชิงปฏิบัติการด้านคหกรรมสาสตร์เพื่อสร้างรายได้ หลักสูตรขนมไทยให้กับประชาชนผู้มีสวัสดิการแห่งรัฐปี 61 ใ
พื้นที่จังหวัดสระแก้ว จานวน 90 คน ในวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562 ณ อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีส่วนร่วมในดาเนินงานการบริการวิชาการแก่สังคมกับสานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชากา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ โดยมีอาจารย์หลักสูตรเคมี ได้แก่ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน และอาจารย์ ดร.ปรินทร เต็มญารศิลป์ เข้าร่วมเป
วิทยากรให้ความรู้การทาสบู่ก้อนและสบู่เหลวสมุนไพร ณ ทัณฑสถานบาบัดพิเศษหญิง กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม อ.ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เอกสารหลักฐาน
3.1.6 (1) คาสั่งคณะกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม ระดับมหาวิทยาลัย
3.1.6 (2) บันทึกขอเชิญบุคลากรเป็นวิทยากร
3.1.6 (3) สรุปรายงานผลโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2562 ของสานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริกา
วิชาการ
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การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2561
ผลการดาเนินงาน
6 ข้อ

6 ข้อ (1,2,3,4,5,6)

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ

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
นางสาวณัฐนิชา กสิกรณ์
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/
หลักสูตร
โทรศัพท์ : 089-512-2503
E-mail : nutnicha@vru.ac.th

วงรอบในการจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 กรกฎาคม 2562)

ผลการดาเนินงาน

 ข้อ 1.กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดาเนินงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อผลักดันการ
ดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และสนับสนุนการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมในรดับคณะ
โดยรองคณบดีเป็นประธานกรรมการ และกรรมการสรรหา โดยทาการสอบถามไปยังหลักสูตร/สาขาเพื่อให้ส่งรายชื่ออาจารย์
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เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯและเลขานุการ และนักกิจการนักศึกษาเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการท านุ บ ารุ งศิ ลปะและวั ฒ นธรรมมี บทบาทในการจั ดท าแผน การก าหนดตั วขี้ วั ดความส าเร็ จ
บริหารงาน กาหนดกิจกรรม และทาความเข้าใจตัวชี้วัดสู่หลักสูตร/สาขาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
เอกสารหลักฐาน
4.1.1(1) คาสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
4.1.1(2) รายงานการประชุม
 ข้อ 2.จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้ประชุมวิเคราะห์และจัดทาแผนด้านทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีกิจกรรมดังนี้
กิจกรรม 1 วิทย์ศิษย์มีครู
กิจกรรม 2 ประกวดกระทงใบตองดอกไม้สด ณ เรือนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
กิจกรรม 3 เข้าร่วมประเพณีวันลอยกระทง ณ เทศบาลนครรังสิต
กิจกรรม 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและวิถีประเพณีไทย
กิจกรรม 5 หลักสูตรเทคโนโลยี จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรม 6 หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ จัดกิจกรรมจิตอาสาวิถีพุทธ
กิจกรรม 7 หลักสูตรอาชีวอนามัย จัดกิจกรรม Safety น้อมนาธรรมะ
กิจกรรม 8 บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนาทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น (อนุรักษ์พื้นพู สืบสาน
และเผยแพร่วัฒนธรรม)
กิจกรรม 9 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
กิจกรรม 10 หลักสูตรฟิสิกส์ จัดกิจกรรมจิตอาสาวิถีพุทธ
กิจกรรม 11 หลักสูตรนวัติกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟแวร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมที่ 12 เย็บร้อยค่อยจีบประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ
โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมกันกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน ดังนี้
1. จานวนโครงการที่สาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 มีจานวนโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของโครงการที่จัด
3. จานวนงบประมาณที่ใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงบประมาณทั้งหมด
เอกสารหลักฐาน
4.1.2(1) แผนงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปี 2561
 ข้อ 3.กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดาเนินงาน
มีคณะกรรมการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีฝ่ายติดตามกากับและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะกรรมการได้มีการติดตามการดาเนินโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม
ทุกไตรมาสในการจัดสรรงบประมาณ
โดยแจ้งในที่ประชุม คณะกรรมการดาเนินงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒ นธรรม ในวันที่ 10 ตุลาคม
2562 ณ ห้ อ งประชุม การเวก คณะวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องการติ ดตามการด าเนิ น งานด้านศิ ล ปะและ
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วัฒนธรรม เพื่อมีการชี้แจงการดาเนินงานและการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผน โดยกาหนดให้แต่ละโครงการต้องมี
การกาหนดตัวบ่งชี้ของโครงการอย่างชัดเจน รวมทั้งกากับการดาเนินของทุกๆ โครงการให้เป็นไปตามแผน
หลั งจากนั้ น คณะได้กากับ ติดตามการดาเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการงานด้านท านุบารุงศิล ปะและ
วัฒนธรรมครั้งที่ 2 ในวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมการเวก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยที่ประชุมให้
ข้อคิดเห็น/เสนอแนะจุดที่ควรปรับปรุงแก้ไข และให้ดาเนินงานตามไตรมาสและตัวชี้วัดของกิจกรรมให้เป็นไปตามแผน
ที่กาหนด
เอกสารหลักฐาน
4.1.3(1) รายงานการประชุม
4.1.3(2) แผนทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปี 2561
 ข้อ 4.ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
ผลการดาเนินงาน
คณะได้จัดทาประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน ดังนี้
1. จานวนโครงการที่สาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.34 (โครงการที่สาเร็จจานวน 10 โครงการ
จากทั้งหมด 12 โครงการ)
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 มีจานวนโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของโครงการที่จัด คิดเป็นร้อยละ
93.84 (นักศึกษาเข้าร่วม 929 คน จากเป้าหมายทั้งหมด 990 คน)
3. จานวนงบประมาณที่ใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของงบประมาณทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 73.31 (งบประมาณที่ใช้ไป
89,746 บาท จากงบประมาณทั้งหมด 122,430 บาท)
จากผลการประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนพบว่า มีจานวนโครงการที่
สาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.34 และจานวนงบประมาณที่ใช้ คิดเป็นร้อยละ 73.31 ซึ่งไม่
บรรลุตามวัตถุประสงค์เนื่ องจากมีการเลื่อนการเปิดภาคเรียนการศึกษาจากเดือนสิงหาคม 2562 เป็นเดือนสิงหาคม
2562 จึงทาให้โครงการจานวน 2 โครงการไม่อยู่ในกรอบระยะเวลาตามแผนที่กาหนดไว้
เอกสารหลักฐาน
4.1.4 (1) รายงานการประชุม
4.1.4 (2) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 ข้อ 5.นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดาเนินงาน
จากการประเมินคุณภาพประจาปีการศึกษา 2560 พบว่า สิ่งที่ต้องปรับปรุงมีดังนี้
1. สร้างความร่วมมือระหว่างหลักสูตรโดยใช้ศักยภาพของอาจารย์ สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมหรือโครงการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกัน
2. ควรกาหนดกิจกรรมในแผนปฏิบัติการอย่างชัดเจน และมีการกาหนดระยะเวลาการดาเนินงานตามไตรมาสที่
กาหนดไว้
คณะกรรมการด าเนิ น งานด้ านท านุ บ ารุงศิ ล ปะและวัฒ นธรรม จึ งมีแนวคิด ให้ ค ณะเป็ นเจ้าภาพในการจั ด
กิจกรรมศิลปะวัฒนธรรม เพื่อให้หลักสูต รต่างๆเข้าร่วมให้มากยิ่งขึ้น และในการจัดทาแผนคณะกรรมการดาเนินงาน
ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้มีการกาหนดระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับไตรมาสมากยิ่งขึ้น
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เอกสารหลักฐาน
4.1.5(1) รายงานการประชุม
4.1.5(2) Improvement Plan
4.1.5(3) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 ข้อ 6.เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
ผลการดาเนินงาน
คณะมีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาสตร
ศึกษา และงานบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ โดยมีการเผยแพร่ผ่านทางสื่อออนไลน์ ดังนี้
- กิจกรรมอบรมการทาพวงมาลัยประดิษฐ์ ณ ชุมชนคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
- กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรและแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์สหกิจศึกษาในประเทศอินเดีย
- กิจกรรมการประกวดฑูตวัฒนธรรมเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7
“Love Science Games” ซี่งมีการดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒ นธรรมระหว่าง
มหาวิทยาลัย
- กิจกรรมการประกวดกระทงใบตองดอกไม้สด ณ เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี และมีการเผยแพร่
ในงานลอยกระทง
- กิจกรรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทาผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ ณ บ้านห้วงใหญ่ ต.ชี้น้าร้าย อ.อินทร์
บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
เอกสารหลักฐาน
4.1.6 (1) รายงานผลโครงการ
4.1.6 (2) ภาพกิจกรรม
 ข้อ 7.กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
ผลการดาเนินงาน
เอกสารหลักฐาน
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2561
ผลการดาเนินงาน
5 ข้อ

5 ข้อ

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 4
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
- ค ณ ะวิ ท ยาศ าสต ร์ แ ล ะเท ค โน โลยี มี ก ารจั ด ส รร - สร้างความร่วมมือระหว่างหลักสูตรโดยใช้ศักยภาพของ
งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการ
อาจารย์ สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมหรือโครงการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกัน
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
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ทุกหลักสูตรควรมีกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

ควรกาหนดกิจกรรมในแผนปฏิบัติการอย่างชัดเจน และมี
การกาหนดระยะเวลาการดาเนินงานตามไตรมาสที่กาหนด
ไว้

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
-

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 2562 (1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562)
เกณฑ์ข้อ 3, 4, 5 และ ข้อ 7 : ปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 กรกฎาคม 2562)

ผลการดาเนินงาน

 ข้อ 1.พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผน
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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 อีกทั้งได้แบบวิเคราะห์ความสอดคล้ องเพื่อพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ เพื่อนาไปกาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ใน
แผนกลยุทธ์ และนามาพัฒนาสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ซึ่งได้วิเคราะห์รายรับการจัดสรรงบประมาณประจาปี
จากมหาวิทยาลัย และได้กาหนดเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ให้หลักสูตร และสานักงานคณบดี จากข้อมูล
จานวนนั กศึกษาของแต่ละหลักสูตร และรายรับจากค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยได้หั กไว้
สาหรับการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยร้อยละ 20 และคณะหักงบประมาณไว้ร้อยละ 50 สาหรับการบริหาร
จัดการในส่วนสานักงานคณบดี และการจัดกิ จกรรมพัฒนานักศึกษาในส่วนงานกิจการนักศึกษา งานทานุบารุง
ศิล ปวัฒ นธรรม การจั ดกิจ กรรมการพั ฒ นาอาจารย์ และบุค ลากรในส่ วนงานวิช าการและงานวิจัย ซึ่งคณะ
กาหนดให้ทุกหน่วยงานของคณะจะต้องดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกาหนด คือไตร
มาสที่ 1 ต้องเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 40 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 30 และไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 30 นอกจาก
การกาหนดแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ คณะได้ถ่ายทอดตัวชี้วัดให้หลักสูตรผ่านการประชุมคณะกรรมการ
บริห ารคณะ ซึ่งกาหนดให้ ห ลักสูตรต้องดาเนินงานตามตัวชี้วัดของคณะ โดยหลั กสู ตรจะต้องดาเนินการ จัด
กิ จ 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.ดร.พรรณวิภา แพงศรี)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนาน
ชาติ (อ.ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการแก่สังคม ท้องถิ่น ชุมชน สถานประกอบการ (ผศ.ดร.พรรณวิภา
แพงศรี)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ (อ.ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารและพัฒนาสถาบัน (อาจารย์มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์)
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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.พรรณวิภา แพงศรี
พันธกิจที่ 2 ด้านวิจัย อ.ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ
พันธกิจที่ 3 ด้านบริการทางวิชาการ ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี
พันธกิจที่ 4 ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและพัฒนานักศึกษา อ.ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ
พันธกิจที่ 5 ด้านบริหารจัดการ อาจารย์มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์
คณะดาเนิ น การน าเสนอแผนปฏิบั ติราชการประจาปี ง บประมาณ 2562 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย
คณะได้ดาเนินการปรับประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
2562 ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยประจาปีงบประมาณ 2562
เอกสารหลักฐาน
5.1.1(1) แผนกลยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5.1.1(2) แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5.1.1(3) เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนปฏิบัติราชการ
5.1.1(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
5.1.1(5) รายงานผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมประจาปีงบประมาณ 2562
 ข้อ 2.ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
ผลการดาเนินงาน
การจัดสรรค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายรายหัว โดยเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ 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 2,500 บาท
มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจาปี โดยมีการกาหนดที่มาของรายได้ แหล่งใช้จ่ายเงิน และหลักเกณฑ์การ
จัดสรรงบประมาณ โดยคณะฯ ได้ดาเนินการตามรูปแบบและกรอบระยะเวลาที่กองนโยบายและแผนเป็นผู้กาหนด ให้
มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะฯ สาหรับขั้นตอนการดาเนินงานคณบดีจะเป็นผู้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ
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การจัดกิจกรรม/โครงการ จัดทาเอกสารประกอบคาขอตั้งงบประมาณประจาปีสาหรับการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย
- งบดาเนินงานสาหรับกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับพันธกิจทั้ง 5 ด้าน ตามแผนกลยุทธ์ของ ได้แก่ การ
ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ โดยจะมี
ผู้รับผิดชอบทั้งในส่วนของคณะฯ สาขาวิชา ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา
ซึ่งที่มาของเงินในการบริหารจัดการกิจกรรม/โครงการ มีทั้งงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้จากการจัดการศึกษาภาค
ปกติ (บ.กศ.) เงินรายได้ จากการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.ปช.) ซึ่งกองนโยบายและแผนเป็ นผู้ รับผิ ดชอบ และ
เงินกองทุนกิจกรรมนักศึกษาและการกีฬา ซึ่งกองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ
- งบครุภัณฑ์ โดยจะมีทั้งในส่วนที่เป็นครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่สาขาวิชามีความประสงค์นามาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและการวิจัย และครุภัณฑ์สานักงาน ซึ่งในการจัดซื้อจะใช้งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรรจาก
สานักงบประมาณ
และคณะดาเนิ น การวิเคราะห์ ข้อมูล ทางการเงินที่ป ระกอบไปด้ว ยต้นทุ นต่อหน่ว ยในแต่ล ะ
หลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน ดังนี้

หลั งจากที่ ผู้ รั บผิ ดชอบกิ จกรรม/โครงการ ได้ จั ดท าเอกสารค าขอตั้ งงบประมาณเป็ นที่ เรียบร้อยแล้ ว คณบดี ได้
มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ เป็นผู้รวบรวมเข้าสู่กระบวนการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยโดยกอง
นโยบายและแผนและกองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ดาเนินงานหลัก เมื่องบประมาณประจาปีได้รับการอนุมัติ 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
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เอกสารหลักฐาน
5.1.2(1) รายงานการประชุม
5.1.2(2) แผนปฏิบัติราชการ
5.1.2(3) แบบรายงานงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ 2562
5.1.2(4) ตารางคานวณต้นทุนต่อหน่วยผลิตของคณะและหลักสูตร
 ข้อ 3.ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์ และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม

ผลการดาเนินงาน
1.คณะมีการดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความความเสี่ยง ตามคาสั่งคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 507/2561 ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561 โดยมีหน้าที่ กาหนดขอบเขต กิจกรรม
วัตถุประสงค์จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ กาหนดแผนหรือโครงการปรับปรุง ติดตาม
ประเมินผลและรวบรวมจัดทารายงาน จัดทาระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ
2. คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความความเสี่ยงได้ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มี
โอกาสเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน จากปัจจัยภายนอกคณะที่จะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน และผลการควบคุม
ความเสี่ยงในปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อกาหนดประเด็นความเสี่ยงประจาปีการศึกษา 2561 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 จานวนเงินวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนต่อปี
ประเด็น จานวนอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกคณะที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการบริหารงาน ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยกาหนดเป้าหมายของจานวนเงินวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนต่อปีไว้ที่ 4.5 ล้าน
บาท
2. มหาวิทยาลัยกาหนดเป้าหมายจานวนอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาไว้ร้อยละ 28
จากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวคณะจึงได้นามาจัดทาการควบคุมความเสี่ยงในการบริหารงานของคณะ ให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3. ผลการดาเนินการบริหารความเสี่ยง
3.1 ประเด็น ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
3.1.1 คณะได้จัดทาแผนการดาเนินงานโดยเน้นการผลิตบัณฑิตให้ตรงตามกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อสร้างนักศึกษาที่จะจบการศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ดังนี้
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1.1 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive Learning) จานวน 8 กิจกรรม
1.2 กิจกรรมจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) จานวน 50 กิจกรรม
1.3 พัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 จานวน 44
กิจกรรม
1.4 พัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทางานร่วมกับชุมชนจานวน 1
กิจกรรม
1.5 กิจกรรมบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)จานวน 2
กิจกรรม
3.1.2 จากการดาเนินการและจากผลการตอบแบบสอบถามของผู้ใช้บัณฑิต อยู่ที่ 4.85บรรลุ
เป้าหมายที่กาหนดโดยภาพรวมของมหาวิทยาลัย ส่งผลให้ผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
3.2 ประเด็น จานวนเงินวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนต่อปี
3.2.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สนับสนุนให้หลักสูตรจัดกิจกรรม ส่งเสริม
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 7
กิจกรรม
3.2.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเงินทุนวิจัยประจาปี 2562 จานวน
2,384,420 บาท ต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดตามตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ แต่จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย
ที่ได้รับในปี 2562 ได้รับเพิ่มขึ้นมากกว่าเงินสนับสนุนงานวิจัยในปี 2561 ทั้งสิ้น 2,159,420 บาท ส่งผลให้ผล
ประเมินความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่สมามารถยอมรับได้ และให้มีการควบคุมความเสี่ยงในปีถัดไป
3.3 ประเด็น จานวนอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
3.3.1 คณะได้ดาเนินการส่งเสริมการจัดกิจกรรมหลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ การพัฒนา
อาจารย์เพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ และพัฒนาผลงานทางวิชาการ ให้กับบุคลากรของหลักสูตรและผู้สนใจ
3.3.2 ในปีงบประมาณ 2562 บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการ
ประเมินเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 2 ราย ดังนี้
1. ผศ.โยธิน กัลป์ยาเลิศ
2. รศ.ดร.สิตา ทิศาดลดิลก
ในปีงบประมาณ 2562 บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์แสดงจานงขอรับการประเมิน
เข้าสู่ตาแหน่งทางราชการจานวน 24 ราย ดังนี้
1. อ.ดร.เยาวภา แสงพยับ
2. อ.สุนี ปัญจะเทวคุปต์
3. อ.กนกวรรณ ปุณณะตระกูล
4. ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์
5. ผศ.ดร.มนัญญา คาวะชิระพิทักษ์
6. ผศ.ดร.สิตา ทิศาดลดิลก
7. อ.ไพรินทร์ มีศรี
8. อ.โยธิน กัลยาเลิศ
9. อ.ดาวรถา วีระพันธ์
10. อ.จานนท์ ศรีเกตุ
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11. อ.มณทิพย์ จันทร์แก้ว
12. อ.ชุมพล จันทร์ฉลอง
13. อ.อัจจิมา มั่นทน
14. อ.กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน
15. อ.ตีรณรรถ ศรีสุนนท์
16. อ.มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์
17. อ.ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์
18. อ.ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์
19. อ.จุฑารัตน์ โพธิ์หลวง
20. อ.ดร.ขนิษฐา ภมรพล
21. อ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา
22. อ.ดร.ณัฐสิมา โทขันธ์
23. อ.เศรษฐพงษ์ วงษ์อินทร์
24. ผศ.คชินทร์ โกกนุทภรณ์
3.3.3 ในปีงบประมาณ 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจานวนอาจารย์ที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการร้อยละ 29.16 ส่งผลให้ผลการประเมินความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
เอกสารหลักฐาน
5.1.3(1) คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
5.1.3(2) ผลการวิเคราะห์และผลกระทบของความเสี่ยง
5.1.3(3) แผนการบริหารความเสี่ยง
 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 เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นไปตามเป้ าหมายที่กาหนด โดยใช้งบประมาณที่คุ้มค่าและ
ใช้เวลาที่จากัด
- มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและคณาจารย์ในคณะ ในด้าน
การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพแก่อาจารย์ในการนาไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง
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4.3 หลักการตอบสนอง
- การดาเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีได้มีการมอบหมายให้มผี ู้รับผิดชอบ
ในการดาเนินโครงการอย่างชัดเจน และทาหน้าที่กากับติดตาม รายงานผลการดาเนินงานตามระยะเวลาการที่กาหนด
อย่างครบถ้วน โดยผลการประเมินพบว่านักศึกษาและผู้รับบริการภายนอกมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
- ในการจั ดกิจ กรรม คณะจะมีการสอบถามหรือส ารวจความคิดเห็ น ของบุ คลากรทุก ฝ่ าย เพื่ อ
รับทราบถึงการตอบสนองในการจัดกิจกรรม ส่งผลทาให้มีนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนให้ความ
ร่วมมือกันเป็นอย่างดี
- มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้บริการและอานวยความสะดวกเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา ผู้ปกครอง
และผู้รับบริการทางวิชาการอื่นๆ ได้รับทราบผ่านทั้งตัวบุคคล โทรศัพท์ โทรสาร การติดประกาศประชาสัมพันธ์
รวมทั้งสื่อออนไลน์ของคณะ ได้แก่ เว็บไซต์ อีเมลล์ และเฟสบุ๊ค
4.4 หลักภาระรับผิดชอบ
- ผู้บริหารของคณะมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 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
มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการ 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
- มีการกระจายอานาจการตัดสินใจไปยั งระดับหลักสูตรโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริห าร
หลักสูตร และกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานไว้อย่างชัดเจน
4.8 หลักนิติธรรม
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- มีการปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการเรื่องการเงิน และระเบียบพัสดุว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
- มีการทบทวนและวิเคราะห์เกณฑ์ก ารประเมินผลการปฏิบัติงานในทางเนื้อหา เพื่อปรับปรุงให้มี
ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงและพัฒนากระบวนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเป็นธรรม
- มีการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทุกฝ่าย นักศึกษา และผู้รับบริการในการจัดกิจกรรมบริการ
วิชาการ และนาความเห็นและข้อเสนอแนะไปวางแผนปรับปรุงการดาเนินกิจกรรม/โครงการในปีถัดไป
- 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 การเสนอชื่อบุคลากรสายวิ ชาการ บุคลากรสายสนับสนุนและนักวิจัยดีเด่น เพื่อเข้ารับเงินรางวัลและโล่
ประกาศเกียรติคุณในกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจาทุกปี
เอกสารหลักฐาน
5.1.4(1) รายงานผลการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
 ข้อ 5.ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
ผลการดาเนินงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ในการจัดการศึกษา
โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยให้ความสาคัญรวมถึงประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอนโดยเน้ นผู้เรียนเป็น
สาคัญ ซึ่งมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด และสามารถแก้ไข
ปัญหาได้ โดยเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบต่างๆ ได้แก่ การเรียนรู้จากสถานการณ์
จริงและประสบการณ์จริง สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปสร้างสรรค์ชิ้นงานของตนเองได้คณะจึงประกาศแนวปฏิบัติ
ที่ดีด้านการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ และมีการประกาศใช้แนวปฏิบัติที่ดี
ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) เมื่อปี พ.ศ. 2560 โดยมีการปรับปรุงระบบและ
กลไกในการดาเนิ น การเพื่อให้ ได้แนวปฏิบั ติที่ดีในการดาเนินงาน จาก ปีการศึกษา 2560 คณะจัดโครงการ
Productive Learning โดยให้หลักสูตรส่งผลงานที่โดดเด่นของหลักสูตรเข้ร่วมประกวด หลักสูตรทาการคัดเลือก
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ตัวแทนนักศึกษาที่เข้าร่วมนาเสนอผลงานโดยนักศึกษาสามารถเลือกรูปแบบการนาเสนอผลงานเข้าร่วมได้ (ภาค
บรรยาย ภาคโปสเตอร์ ชิ้น งาน) โดยนั กศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต้องนาเสนอทั้งภาคบรรยาย ภาคโปสเตอร์
ชิ้นงาน ทาให้ในปีการศึกษา 2561 แนวปฏิบัตินี้ได้สร้างผลงานที่โดดเด่นให้หลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัย
ดาเนินการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ ในด้านการวิจัย
และการผลิ ตบั ณ ฑิ ต ผ่ านกระบวนการจั ด การความรู้ระดั บ คณะ โดยคณะวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้
ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ ได้ร่วมกันกาหนดประเด็นความรู้
เพื่อจัดทาเป็นแผนการจัดการความรู้ และกาหนดเป้าหมายความสาเร็จของการจัดการความรู้ สามารถทาให้ผล
การดาเนินงานคณะบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ในแผนการจัดการความรู้ และประเด็นความรู้ที่กาหนด
ในปีการศึกษา 2561 ได้กาหนดประเด็นความรู้ 2 เรื่อง คือ
1. ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่องการส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา ในต่างแดนของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ด้านการวิจัย เรื่อง การบูรณาการ การวิจัยกับการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
จริง
คณะกรรมการจั ด การความรู้ ร ะดั บ คณะ ร่ ว มกั บ งานวิ ช าการคณะ และหลั ก สู ต รเท คโนโลยี
สารสนเทศ จัดทาแนวปฏิบัติที่ดีในด้านการผลิตบัณฑิต การส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา ใน
ต่างแดนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ เพื่อเป็น
แนวทางในการดาเนินงานให้กับหลักสูตรต่างๆ ภายในคณะที่มีความสนใจจะจัดการเรียนการสอนด้านการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา ในต่างแดน
สาหรับประเด็นความรู้ทางด้านงานวิจัย คณะกรรมการจัดการความรู้ระดับคณะ ร่วมกับงานวิจัย
คณะ หลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษา โดยผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี และรศ.ดร.ศศมล ผาสุข จัดทาแนวปฏิบัติที่ดี
ด้านการวิจัย การบูรณาการ การวิจัยกับการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง มีการเผยแพร่แนว
ปฏิบั ติที่ดีผ่านทางเว็บ ไซต์ของคณะ เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินงานให้ กับบุคลากรของคณะ หรือผู้ส นใจ
ภายนอก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัย เรื่อง การบูรณาการ การวิจัยกับการเรียนการสอน
เพื่อการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัติที่ดีดังกล่าวทาให้มีบุคลากรภายในคณะมี
ความสนใจ และปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดี โดยมีผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี และ รศ.ดร.ศศมล ผาสุข เป็นพี่เลี้ยง
ในการดาเนินการแนวปฏิบัติที่ดี ดังกล่าว
ซึ่งจาการดาเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นาความรู้ที่
ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาจากแนวปฏิบัติที่ดีมาปฏิบัติดังนี้
1. ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่องการส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา ในต่างแดนของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหลักสูตรที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาจานวน
2 หลักสูตร คือหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์เข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศอินเดีย และหลักสูตร
โภชนาการและการกาหนดอาหาร ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2. ด้านการวิจัย เรื่อง การบูรณาการ การวิจัยกับการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
จริง มีอาจารย์ได้นาแนวปฏิบัติที่ดีไปปรับปรุงและใช้ในการบูรณาการ การวิจัยกับการเรียนการจานวน 4 ท่าน
ดังนี้
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2.1 ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน ได้นาแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2.2 อ.ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์ ได้นาแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
โครงการวิจัยทางเทคโนโลยีชวี ภาพ
2.3 ดร.ปรินทร เต็มญารศิลป์ นาแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการ
นาเสนอเผยแพร่ผลงานวิจัย
2.4 อ.จุรีมาศ ดีอามาตย์ นาแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการนาเสนอ
เผยแพร่ผลงานวิจัย
เอกสารหลักฐาน
5.1.5(1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดการความรู้
5.1.5(2) แผนการจัดการความรู้ประจาปีการศึกษา 2561
5.1.5(3) แนวปฏิบัติที่ดี
5.1.5(4) รายงานผลการดาเนินงานจัดการความรู้ปีการศึกษา 2561
 ข้อ 6.การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน
ผลการดาเนินงาน
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการจัดทาแผนบริหารบุคคลากรและแผนพัฒนาบุคลากร
ประจาปี งบประมาณ 2560-2565 โดยน าข้อมูลพื้นฐานของคณะ และข้อมูล บุคลากร เช่น จานวนบุคลากร
ระดับการศึกษา และตาแหน่งทางวิชาการ จานวนบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ การปรับปรุงหลักสูตร ฯลฯ
มาท าการวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ ม (SWOT Analysis) และน ามาจั ดแผนบริห ารบุ ค คลากรและแผนพั ฒ นา
บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. คณะได้ดาเนินการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนบริหารบุคคลากรและแผนพัฒนาบุคลากรและ
กาหนดโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนตามแผนบริหารบุคลากร
และแผนพัฒนาบุคลากรประจาปีงบประมาณ 2562 อย่างชัดเจน
3. คณะได้มีการกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด ดังนี้
3.1 ร้อยละของอาจารย์ป ระจาสถาบันที่มีคุณ วุฒิ ปริญ ญาเอก ในปีงบประมาณ 2562 มี จานวน
บุคลากรสายวิชาการ จานวน 96 คน มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 32 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33
3.2 ร้อยละอาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ในปีงบประมาณ 2562 มี จานวน
บุคลากรสายวิชาการ จานวน 96 คน มีอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 29.16
3.3 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นจากผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การ
ประเมินบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ประเมินจานวน 1 คน มีบุคลากรเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่
2521/2561 เรื่องการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ให้ดารงตาแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะและ
วิชาชีพเฉพาะ ระดับชานาญการ สั่ง ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2561
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการดาเนินการปรับปรุงแผนบริหารบุคลากรและพัฒนา
บุ คลากร คณะวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีป ระจาปี 2560-2565 โดยเพิ่ มรายละเอียดแผนพั ฒ นาบุ คลากร
รายบุคคล โดยแบ่งบุคลากรออกเป็นกลุ่มระยะเวลาสัญญาจ้าง
เอกสารหลักฐาน
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5.1.6(1) แผนบริหารบุคคลากรและแผนพัฒนาบุคลากรประจาปีงบประมาณ 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 ภาคการศึกษาที่ 1/2561 โดยได้นาเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริห ารคณะ เมื่อวัน ที่ 18 มกราคม 2561 และคณะดาเนินการส่งรายงานไปยังส านัก
มาตรฐานและจัดการคุณภาพ และรายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2562 โดยได้
นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม
การเวก
โดยคณบดีเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการกากับดูแลการดาเนินงานของการจัดกิ จกรรม/โครงการ เพื่อให้มี
ความสอดคล้องตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
ประจาปีการศึกษา 2561
มีการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2561 ได้แก่
- จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะในปีการศึกษา 2561 และนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อ อังคารที่
18 กันยายน พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กระจายความรับผิดชอบในการเป็นผู้ดูแลการจัดกิจกรรม/โครงการตามตาแหน่งและบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารคณะ ได้แก่ ด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และด้านสนับสนุนงานวิจัย มอบหมายให้รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ ด้านพัฒนานักศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบ ด้านงานวิจัยและบริ การวิชาการ
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 รวมทั้งกากับติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงาน ภายหลังจากกิ จกรรมมีการดาเนินงาน
เสร็จสิ้นตามวงจรคุณภาพ PDCA เพื่อให้มีผลการดาเนินงานที่ดีขึ้นตามแผนพัฒ นาคุณภาพที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการประจาคณะฯ
- ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ วิเคราะห์ผลและจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแบบฟอร์มที่
กองนโยบายและแผน ได้ออกแบบไว้ เพื่ อกากับดูแลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก website ของคณะฯ
- คณบดี เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีการ
ประชุมโดยสานักประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อติดตามผลการดาเนินงานเป็ นประจาทุกเดือน ในการนี้ ได้มีการ
น ามาขยายผลต่ อในระดั บ คณะและในระดับ หลั ก สู ต ร โดยการกากั บ ติด ตาม และแจ้งกาหนดการและการ
ดาเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ให้ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับ
ทราบผ่านวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้นาไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง
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เอกสารหลักฐาน
5.1.7(1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบดูแลตัวบ่งชี้ระดับคณะ
5.1.7 (2) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบดูแลตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร
5.1.7 (3) รายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะและระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา
2561 (SAR)
5.1.7 (4) แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา 2561
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2561
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 2561 (1 สิงหาคม 2561- 31 กรกฎาคม 2562)

ผลการดาเนินงาน
 ข้อ 1.มีระบบและกลไกในการกากับการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดทาระบบและกลไกในการกากับการดาเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร เพื่อให้
อาจารย์ประจาหลักสูตรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบบทบาทหน้าที่และนาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
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โดยมีลาดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.1 แต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรโดยระบุบทบาทหน้าที่ใ นการกากับติดตามการดาเนินงานประกัน
คุณภาพในระดับหลักสูตร
1.2 อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รร่ ว มจั ด ท าแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพระดั บ หลั ก สู ต รในกิ จ กรรมที่ ค ณะเป็ น
ผู้ดาเนินการหลัก เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานและกากับติดตามผลการดาเนินงานตามองค์ประกอบและตัว
บ่งชี้การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
1.3 อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุม วางแผน กากับติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานในระดับ
หลักสูตรครบถ้วนทุกองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งในด้านการกากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา
อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1.4 หลั ก สู ต รจั ดท ารายงานประเมิ น ตนเองระดั บ หลั ก สู ต รตามก าหนดเวลา โดยคณะได้ ท าบั นทึ ก
ข้อความแจ้งแก่หลักสูตรส่งรายงานการประเมินตนเอง ภาคการศึกษาที่ 1/2561 และ ภาคการศึกษาที่ 2/2561
โดยรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบรายงานและนาส่งงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพต่อไป
เอกสารหลักฐาน

5.2.1 (1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
5.2.1 (2) รายงานผลการด าเนิ น งานประกั นคุณ ภาพการศึก ษา ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2561 และ ภาค
การศึกษาที่ 2/2561
 ข้อ 2.มีคณะกรรมการกากับ ติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
ผลการดาเนินงาน

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไก โดยมีการ
ติดตามให้ ห ลักสูตรส่งรายงานการประเมิน ตนเองระดับหลั ก สู ตร ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2561 และภาค
การศึกษาที่ 2/2561 ต่อคณะกรรมการประจาคณะ และคณะดาเนินการส่งรายงานไปยังสานักมาตรฐานและ
จัดการคุณ ภาพ และมีการรายงานผลการรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร แก่คณะกรรมการบริห าร
คณะฯ ซึ่งประกอบด้วยคณบดี รองคณบดีฝ่ายต่างๆ ผู้ช่วยคณบดี ประธานสาขาวิช า และหั วหน้าสานักงาน
คณบดี โดยคณบดีเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบหลักในการกาหนดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานในระดับ
หลักสูตร และมีการรายงานผลการติดตามให้คณะกรรมการประจาคณะฯ พิจารณา ดังนี้
2.1 รายงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2561 ประชุมวันที่
10 ตุลาคม 2561
2.2 รายงานผลการประเมินหลักสูตร ตามผลการดาเนินงานของหลักสูตรใน มคอ.7 ประจำภาค
การศึกษาที่ 1/2561 ประชุมวันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมการเวก และ รายงานผล
การประเมินหลักสูตร ตามผลการดาเนินงานของหลักสูตรใน มคอ.7 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ประชุม
วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมการเวก
เอกสารหลักฐาน
5.2.2 (1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ

 ข้อ 3.มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตร เพื่อให้เกิดผล
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ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรครบถ้วนทุกองค์ประกอบ ดังนี้
3.1 งบประมาณสนั บ สนุ นการจัด กิจกรรม/โครงการ ทั้งในส่ วนของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และเงินกองทุนนั กศึกษาและการกีฬาจากกองพัฒ นานักศึกษา ได้แก่ งบประมาณเพื่อการพัฒ นา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน งบประมาณด้านการพัฒ นานักศึกษา และงบประมาณด้านการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน ตลอดจนทุนและเงินรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยภายใต้ การกากับดูแลของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา รวมทั้งงบประมาณสนับสนุนการทาผลงานทางวิชาการของอาจารย์
3.2 แบบฟอร์มสาหรับการดาเนินงานเพื่อการสารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวมทั้งตัวอย่างการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในระดับ
หลักสูตร โดยให้เป็นตัวอย่างในการนาไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเพื่อนาไปปรับใช้ได้ทาง
website ของงานประกันคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
3.3 งบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2561
เอกสารหลักฐาน

5.2.3 (1) แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5.2.3 (2) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจาปีการศึกษา 2561 จานวน 14
หลักสูตร
 ข้อ 4.มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกาหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการ
ประจาคณะเพื่อพิจารณา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน
2562 และระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562 โดยหลักสูตรทุกหลักสูตรผ่านเกณฑ์การประเมินประกันคุณภาพ
ทั้งสิ้น 14 หลักสูตร และคณะได้รายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจประเมิน ในระดับหลักสูตร เมื่อ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ทั้งในระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับมหาบัณฑิต ตามกาหนดเวลา
ครบถ้วน จานวนทั้งสิ้น 14 หลักสูตร โดยมีผลการประเมินดังนี้
ชื่อหลักสูตร

ผลการประเมิน
องค์ประกอบ ผลรวมของค่าคะแนน
ที่ 1
เฉลี่ยองค์ประกอบที่
2-6
ผ่าน
3.45

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการ
กาหนดอาหาร

ตรวจประเมิน
วันที่
1 ก.ค.62

ผ่าน

3.69

4 ก.ค.62

ผ่าน

3.14

5 ก.ค.62

ผ่าน

3.46

4 ก.ค.62

ผ่าน

3.32

2 ก.ค.62

ผ่าน
ผ่าน

3.45
3.60

3 ก.ค.62
2 ก.ค.62
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8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประยุกต์
10.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
11.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภัย
พิบัติและบรรเทาสาธารณภัย
12. หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทลั และวิศวกรรมซอฟต์แวร์
13. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยา
ศาสตรศึกษา
14. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยา
ศาสตรศึกษา
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ
คะแนนที่ได้

ผ่าน
ผ่าน

3.31
3.31

2 ก.ค.62
2 ก.ค.62

ผ่าน
ผ่าน

2.95
2.99

5 ก.ค.62
1 ก.ค.62

ผ่าน
ผ่าน

2.67
3.44

4 ก.ค.62
25 มิ.ย.62

ผ่าน

3.18

5 ก.ค.62

45.34
14 หลักสูตร
3.28

45.96
14 หลักสูตร
3.28

เอกสารหลักฐาน

5.2.4(1) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจาปีการศึกษา 2561 จานวน 14
หลักสูตร
 ข้อ 5.นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจาคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
ผลการดาเนินงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา พ.ศ.
2561 รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินมา
ปรับ ปรุงในการประเมิน ปี การศึกษา 2560 โดยมีการนาผลการประเมินระดับหลักสู ตรมาปรับปรุ งการเขียน
รายงานการประเมินในปีการศึกษา 2561 โดยคณะกรรมการได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบกลไกการดาเนินงานที่
หลักสูตรดาเนินการ การเขียนรายงาน การรายงานข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วนในบางตัวบ่งชี้ คณะจึงได้มีการจัดอบรม
การเขีย นรายงานการประเมิน ตนเองเพื่ อเป็ นแนวทางในการเขียนรายของหลั ก สู ตร และเพื่ อให้ เป็ นไปตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรประจาปีการศึกษา
2561 เป็นดังนี้
ชื่อหลักสูตร
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการ

ผลการประเมิน
องค์ประกอบ ผลรวมของค่าคะแนน
ที่ 1
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 - 6
ผ่าน
3.45

ตรวจ
ประเมิน
วันที่
1 ก.ค.62

ผ่าน
ผ่าน

3.69
3.14

4 ก.ค.62
5 ก.ค.62

ผ่าน

3.46

4 ก.ค.62

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

3.32
3.45
3.60

2 ก.ค.62
3 ก.ค.62
2 ก.ค.62
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กาหนดอาหาร
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
10.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
11.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ
และบรรเทาสาธารณภัย
12. หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทลั และวิศวกรรมซอฟต์แวร์
13. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ศึกษา
14. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ศึกษา
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ
คะแนนที่ได้

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

3.31
3.31
2.95
2.99

2 ก.ค.62
2 ก.ค.62
5 ก.ค.62
1 ก.ค.62

ผ่าน
ผ่าน

2.67
3.44

4 ก.ค.62
25 มิ.ย.62

ผ่าน

3.18

5 ก.ค.62

45.96
14 หลักสูตร
3.28

เอกสารหลักฐาน

5.2.5 (1) แบบรายงาน Improvement plan ของหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2561
5.2.5 (2) รายงานสรุปผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2561
 ข้อ 6.มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน

ในปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรผ่าน
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 1 จานวน 14 หลักสูตร
เอกสารหลักฐาน

6.1 รายงานผลการประเมิน คุณ ภาพการศึก ษาภายในระดับ หลั กสู ตรประจาปีก ารศึก ษา 2561 จานวน 1 4
หลักสูตร
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 2561
ผลการดาเนินงาน
6 ข้อ

6 ข้อ (1,2,3,4,5,6)

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

5

บรรลุ
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561

--------------------------------------------------------------------------------------------------------จากผลการดาเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานตามที่ สกอ.
กาหนด ในรอบปีการศึกษา 2561 ผลการประเมินคุณภพการศึกษาสรุปได้ดังนี้
ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับคณะ
ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหาร ค่าเฉลี่ย
จัดการหลักสูตรโดยรวม
3.51
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์
ร้อยละ
ประจาคณะที่มคี ุณวุฒิ
30
ปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์
ร้อยละ

ตัวตั้ง
ตัวหาร

45.96
14
32.50
95.5

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)
=

3.28 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมิน
ตนเอง
(คะแนน)

ไม่บรรลุ

3.28

บรรลุ
X100 = 34.03 %

4.25 คะแนน

X100 = 30.37 %

2.53 คะแนน
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ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้
ประจาคณะทีด่ ารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จานวนอาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี

เป้าหมาย

ตัวตั้ง

42.15

ตัวหาร
29
95.5

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)

การบรรลุเป้าหมาย

ไม่บรรลุ

น้อยกว่า
ร้อยละ 13.87-20
10
20

X100 = -30.65 %

บรรลุ

6 ข้อ

6 ข้อ

บรรลุ

6 ข้อ

6 ข้อ

บรรลุ

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
27.60%

6 ข้อ (1,2,3,4,5,6)

3,201,800

37,015.30
=

บาท/คน

5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
เฉลี่ยรวม
4.17 คะแนน

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

ผลการประเมิน
ตนเอง
(คะแนน)

บรรลุ

5 คะแนน

ไม่บรรลุ

3.08 คะแนน

บรรลุ

5 คะแนน

86.5
41.60
95.5

X 100 =

43.56 %

เฉลี่ยรวม
4.36 คะแนน

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

6 ข้อ

บรรลุ

เฉลี่ยรวม
5 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและ
กลไกการทานุบารุงศิลปะ
6 ข้อ
และวัฒนธรรม

6 ข้อ

5 คะแนน

บรรลุ

6 คะแนน
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ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ตัวตั้ง

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)

ตัวหาร

การบรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมิน
ตนเอง
(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 (1,2,3,4,5,6)

บรรลุ

5 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

เฉลี่ยรวม
5 คะแนน

ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

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

ตัว
บ่งชี้
5
3
1
1
2
12

I
3.93
5.00

3.72
ดี

คะแนนประเมินเฉลี่ย
ผลการประเมิน
คะแนน
P
O
เฉลี่ย
5.00 3.28
4.18
ระดับคุณภาพดี
3.38 5.00
4.36
ระดับคุณภาพดี
5.00
5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
5.00
5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
5.00
5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
5.00 4.12 4.47
ระดับคุณภาพดี
ดีมาก ดี
ผลการประเมิน
0.00-1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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1.51-2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51-3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก
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