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ค าน า 
 
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีภารกิจในการผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่มีความพร้อมทั้งในด้านวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ ด้วย
นโยบายที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจ 4 ด้าน คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปตามพันธกิจ การด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง จึงสามารถสะท้อนผลการด าเนินงานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถน าผลการประเมินจาก
คณะกรรมการมาพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานภายในคณะให้ดีขึ้นตามล าดับ 
 
 ในปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) คณะวิทยาศาสตร์ จึงได้ด าเนินการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ซ่ึงประกอบด้วยตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. 
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
 
 รายงานฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ก็ด้วยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะวิทยาศาสตร์ จึง
ขอขอบคุณทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตทุกระดับชั้น มา ณ โอกาสนี้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงาน
ฉบับนี้จะสามารถสะท้อนผลการด าเนินงานให้เป็นที่ประจักษ์ต่อไป 
 

 
 
                         ( ดร.สุรพล  ภทัราคร ) 

     คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
   วันที่   11  มิถุนายน 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 



1 - 3 

 

 
สารบัญ 

หน้า 

บทน า  บทสรุปผู้บริหาร ............................................................................................................................... 1-1 

บทที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของคณะ ................................................................................................................. 1-13 
1.1 ประวัติความเป็นมา ....................................................................................................................... 1-13 
1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ .................................................................... 1-14 
1.3 เอกลักษณ์ของคณะ ....................................................................................................................... 1-15 
1.4 แผนงานประจ าปีของคณะ ............................................................................................................. 1-15 
1.5 แผนงานประกันคุณภาพของคณะ .................................................................................................. 1-25  
1.6 โครงสร้างการบริหารงานของคณะ ................................................................................................. 1-32 
1.7 รายนามผู้บริหารงาน และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของคณะ ........................................................ 1-33  
1.8 ผลงานประจ าปีการศึกษา 2555 ที่คณะภาคภูมิใจ ......................................................................... 1-34 
1.9 ข้อมูลสถิติ ..................................................................................................................................... 1-35 
1.10 ที่ตั้ง พ้ืนที่ ลักษณะอาคารและพ้ืนที่ใช้สอย .................................................................................. 1-64 

 

บทที่ 2  การรายงานผลการด าเนินงาน ........................................................................................................ 2-1 
2.1 สรุปผลการด าเนินงานตามภารกิจ ในรอบปีการศึกษา 2555 ........................................................... 2-1 
2.2  รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองค์ประกอบคุณภาพ ส าหรับคณะวิชา ............................ 2-160 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ ......................................... 2-162 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ................................................................................................ 2-167 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต ................................................................................... 2-217 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ........................................................................................................... 2-226 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม ....................................................................... 2-265 
องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม .................................................................. 2-292 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ............................................................................... 2-303 
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ................................................................................... 2-350 
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ................................................................. 2-355 

บทที ่3  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง ............................................................. 3-1 
3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการด าเนินงาน ................................................. 3-1 
3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของคณะ ……………………………..………..3-7            
3.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละหน่วยงานย่อย........ …………………..………..………..3-12            



1 - 4 

 

สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

บทที่ 4  การด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง .......................................................................................... 4-1 
4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) ...................... 4-2 
4.2 การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะ 

จากคณะกรรมการประเมินฯ รอบปีการศึกษา 2554 (สปค.02) ....................................................... 4-7 
 
บทที่ 5 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  
 จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555.......................................................5-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 - 5 

 

บทน า  
บทสรุปผู้บริหาร 

 
         คณะวิทยาศาสตร์ มีพันธกิจหลักในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตลอดจนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีระบบและกลไกในการจัดท ารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report: SAR) เพ่ือให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานและรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 คณะได้ด าเนินการประกันคุณภาพ โดยยึดตามตัวบ่งชี้ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย 1 ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ 
และ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ ยกเว้นเฉพาะตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 12 (ด าเนินการระดับมหาวิทยาลัย) และตัวบ่งชี้ที่  16.1, 16.2, 
17, 18.1, 18.2 (รายงานข้อมูล แต่ไม่น าคะแนนมาพิจารณา) รวมทั้งหมด 38 ตัวบ่งชี้  
  ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย สกอ. และ สมศ. จ านวน 38 ตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2555 ดังนี้ 

 ผลการประเมินตามกลุ่มตัวบ่งช้ี 
กลุ่มของตัวบ่งชี ้ ผลการประเมินตามตัวบ่งชี ้(เต็ม 5) 

กรรมการ ประเมินตนเอง 
2554 2555 2555 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน ระดับ
คุณภาพ 

ตัวบ่งช้ีของ มก. 23+1 ตัวบ่งช้ี 4.92 ดีมาก 4.91 ดีมาก 4.91 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีของ สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี 4.92 ดีมาก 4.91 ดีมาก 4.91 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีของ สมศ. 14 ตัวบ่งช้ี 4.53 ดีมาก 4.58 ดีมาก 4.56 ดีมาก 
รวม สกอ. + สมศ. 37 ตัวบ่งชี้ 4.77 ดีมาก 4.78 ดีมาก 4.78 ดีมาก 
รวมท้ังหมด 38 ตัวบ่งชี้ 4.77 ดีมาก 4.79 ดีมาก 4.78 ดีมาก 

 ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน (คะแนนเต็ม 5) 

องค์ประกอบคุณภาพ 1. สกอ.+มก. 
(24 ตัวบง่ชี้) 

2. สกอ. 
(23 ตัวบง่ชี้) 

3. สมศ. 
(14 ตัวบง่ชี้) 

4. รวม (1+3) 
(38 ตัวบง่ชี้) 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนด าเนินการ   

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 2  การผลิต
บัณฑิต  

4.73 4.73 4.73 4.73 4.42 4.47 4.61 4.63 

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต  

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย  5.00 5.00 5.00 5.00 4.18 4.18 4.59 4.59 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริการ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
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องค์ประกอบคุณภาพ 1. สกอ.+มก. 

(24 ตัวบง่ชี้) 
2. สกอ. 

(23 ตัวบง่ชี้) 
3. สมศ. 

(14 ตัวบง่ชี้) 
4. รวม (1+3) 
(38 ตัวบง่ชี้) 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

ทางวิชาการแก่สังคม  

องค์ประกอบท่ี 6 ระบบและ
กลไกการท านุบ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 

5.00 5.00 5.00 5.00 4.50 5.00 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหาร
และจัดการ  

5.00 5.00 5.00 5.00 4.35 4.35 4.87 4.87 

องค์ประกอบท่ี 8 ระบบและ
กลไกการเงินและงบประมาณ 

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและ
กลไกการประกันคณุภาพ  

5.00 5.00 5.00 5.00 4.91 4.91 4.95 4.95 

คะแนนภาพรวม 4.91 4.91 4.91 4.91 4.56 4.58 4.78 4.79 
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

 ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้ สรุปผลได้ดังนี้  

1. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  (คะแนนผลการประเมิน 4.51-5.00) รวม 31 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 

สกอ.    
1.1 กระบวนการพฒันาแผน 8 ข้อ 5.00 
2.2 อาจารย์ประจ าที่มีวฒุิปริญญาเอก ร้อยละ 75.82 5.00 
2.4 ระบบการพฒันาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 7 ข้อ 5.00 
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 7 ข้อ 5.00 
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 7 ข้อ 5.00 
2.7 ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธิผลการเรียนตาม

คุณลักษณะของบัณฑติ 
6 ข้อ 5.00 

2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัด
ให้กับนิสิต 

5 ข้อ 5.00 

3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร 

7 ข้อ 5.00 

3.2 ระบบและกลไกการสง่เสริมกิจกรรมนิสิต 6 ข้อ 5.00 
3.3 ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี 5 ข้อ 5.00 
4.1 ระบบและกลไกการพฒันางานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ 7 ข้อ 5.00 
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค ์
6 ข้อ 5.00 
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ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 
4.3 เงินสนบัสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยประจ า 
344,957.84 5.00 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 5 ข้อ 5.00 
5.2 กระบวนการบริการทางวชิาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 5 ข้อ 5.00 
6.1 ระบบและกลไกการท านบุ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 5 ข้อ 5.00 
7.1 ภาวะผูน้ าของคณะกรรมการประจ าคณะและผูบ้ริหารทุก

ระดับของคณะ 
7 ข้อ 5.00 

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 5 ข้อ 5.00 
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 5 ข้อ 5.00 
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ข้อ 5.00 
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 ข้อ 5.00 
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 9 ข้อ 5.00 

สมศ.    
3 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาไทที่ได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ร้อยละ 55.04 5.00 

4 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 200 5.00 

5 งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ ร้อยละ 75.00 5.00 
6 งานวิจยัที่น าไปใชป้ระโยชน์ ร้อยละ 30.98 5.00 
8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ

มาใช้ในการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 
ร้อยละ 61.90 5.00 

9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 

5 ข้อ 5.00 

10 การส่งเสริมและสนับสนนุด้านศลิปะและวัฒนธรรม 5 ข้อ 5.00 
11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิางศิลปะและวฒันธรรม 5 ข้อ 5.00 
15 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตน้สังกัด 4.91 คะแนน 4.91 

2. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) รวม 6 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 
สกอ.    
2.1 ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลักสูตร 6 ข้อ 4.00 
2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวชิาการ ร้อยละ 23.14 3.86 

สมศ.    
1 บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 80.27 4.01 
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ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 
ภายใน 1 ป ี

2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3.94 คะแนน 3.94 

14 การพัฒนาคณาจารย ์ 5.26 4.38 
13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบนั 4.35 4.35 

3. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้  (คะแนนผลการประเมิน 2.51-3.50) รวม 1 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 
สมศ.    

7 ผลงานวชิาการทีไ่ด้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 5.08 2.54 

 ผลการประเมินคณุภาพภายในและภายนอก พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ มีจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนา ซึ่งมี
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงไว้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

1. มีการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีครบถ้วนทุก
พันธกิจ และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

1. คณะมีการจัดประชุมเพ่ือทบทวนวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายของคณะให้ เหมาะสมกับสภาพการณ์ใน
ปัจจุบัน และมอบหมายให้ทุกภาควิชาท า SWOT ก่อน
ก าหนดแผนกลยุทธ์ของภาควิชา 

2. มีวิธีการถ่ายทอดแผนไปยังหน่วยงานระดับต่างๆ 
เพ่ือให้บุคลากรมีความเข้าใจในเป้าหมายและพันธกิจ
ของคณะฯ โดยใช้สื่อลักษณะต่างๆ หลากหลายวิธี 

2. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และ
พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ
เพ่ือน าไปปรับปรุงแผน ในเรื่องการส่งเสริมให้จัดการ
สอนที่ใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  

3. มีการติดตามการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผน
ประจ าปีครบทุกหน่วยงานย่อย 

 

4. มีการน าผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าคณะ ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต  

1. คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
และมีรายวิชาที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริงซึ่งน าไปสู่การ

1. คณะมีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมีรายวิชา
ที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริงซึ่งน าไปสู่การพัฒนาให้นิสิตมี



1 - 9 

 

 จุดแข็ง 
ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 

พัฒนาให้นิสิตมีทักษะและศักยภาพทางด้าน
วิทยาศาสตร์ 

ทักษะและศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ 

2. มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัย (ปริญญา
โท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจ านวนมากกว่า
ร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา 

2. มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก มีจ านวน 
75.82 ของจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

3. มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก มีจ านวนร้อย
ละ 75.82 ของจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

3. มีทุนสนับสนุนการท าวิจัยของนิสิตทั้งระดับปริญญา
ตรีและบัณฑิตศึกษา 

4. มีการก าหนดนโยบายสนับสนุนการพัฒนาทาง
วิชาการท้ังสายอาจารย์และสายสนับสนุนอย่างชัดเจน  

4. การจัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ เพ่ือเป็น
เวทีให้นิสิต คณาจารย์ และนักวิจัยของคณะได้เผยแพร่ 

5. มีทุนสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม 
น าเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 

ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้กับนักศึกษา 
คณาจารย์ และนักวิจัยของภูมิภาคเอเชีย 

6. มีการจัดโครงการอบรม สัมมนา ฝึกปฏิบัติการต่าง ๆ  
โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศมา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการให้แก่คณาจารย์
และนิสิตอย่างสม่ าเสมอ 

 

7. มีทุนสนับสนุนการท าวิจัยของนิสิตทั้งระดับ
บัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี 

 

8. การจัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ เพ่ือเป็น
เวทีให้นิสิต คณาจารย์ และนักวิจัยของคณะได้เผยแพร่
ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้กับนักศึกษา 
คณาจารย์ และนักวิจัยของภูมิภาคเอเชีย 

 

9. คณะวิทยาศาสตร์เห็นความส าคัญในการให้ขวัญและ
ก าลังใจแก่บุคลากรและนิสิต โดยจัดงานเพื่อยกย่องและ
แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นประจ าทุกปี 

 

10. มีสวัสดิการและกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพที่ดีทั้งทาง
กายและทางจิต  

 

11. มีการจัดบริการห้องสมุด และสิ่งอ านวยความ
สะดวกอ่ืน ๆ เช่น มีจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้
สายครอบคลุมพ้ืนที่ภายในคณะฯ มีซุ้มอ่านหนังสือ
บริเวณหน้าอาคารภาควิชาต่างๆ ลานกิจกรรม ห้องพัก
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 จุดแข็ง 
ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 

นิสิตของภาควิชาต่างๆ นอกจากนี้มีระบบสาธารณสุข
และรักษาความปลอดภัยในบริเวณโดยรอบอาคารต่างๆ 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต  

1. มีการสนับสนุนกิจกรรมนิสิตทั้งด้านนโยบายและด้าน
งบประมาณครบทุกด้านตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค ์

1. มีการให้บริการแก่นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันในด้าน
ต่างๆ และมีช่องทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ความรู้ และประสบการณ์ รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือการปรับปรุงกิจกรรมให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

2. มีการให้ค าปรึกษาและประสานงานในการจัดกิจกรรม
นิสิต ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร คณะท างานฝ่ายพัฒนานิสิต 
และสโมสรนิสิต 

 

3. มีการจัดบริการแก่นิสิตและศิษย์เก่า เช่น การบริการ
ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาด้วยสื่อที่ทันสมัย การ
ลงทะเบียน ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ และสถานที่
พักผ่อนของนิสิต 

 

4. ให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้น านิสิตตั้งแต่เริ่มเข้า
ศึกษา และมีกิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น 

 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย  

1. ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ มีจ านวนมากและมีระดับ
คุณภาพสูง 

1. คณะมีบุคลากรที่มีศักยภาพสูงในการวิจัย  กอรปกับ 
นโยบาย กลไก และทรัพยากรที่สนับสนุนให้ผลิต
งานวิจัยที่มีคุณภาพ 

2. คณาจารย์มีการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือทางด้าน
วิจัยกับต่างประเทศมาก 

 

3. มีการจัดสรรงบประมาณและมีนโยบายสนับสนุนพันธ
กิจด้านการวิจัยจ านวนมาก 

 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม  

1. บุคลากรมีศักยภาพในการให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม และเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภายนอก ท าให้มี
โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมที่หลากหลายและมี
จ านวนมาก 

1. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัยที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่าง
ชัดเจน 
 

2. มีความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
ชุมชนต่างๆ ท าให้มีผลกระทบต่อสังคมที่ก่อให้เกิด

2. มีงานบริการวิชาการแก่สังคมที่สร้างคุณค่าและเพ่ิม
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน    
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 จุดแข็ง 
ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 

ประโยชน์ต่อสังคมอย่างกว้างขวาง  

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและกับการวิจัย ที่เห็นความเชื่อมโยง 
และการใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม 

 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

1. คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดโครงการ/ กิจกรรม 
ทางด้านทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมจ านวนมาก  
หลากหลายครอบคลุมทุกด้าน  

1. มีมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ 

2. มีการน าผลประเมินครั้งก่อนๆมาวิเคราะห์ และ
ปรับปรุง เพ่ือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 

2.  มีงานด้านการท านุบ ารุ งศิลปวัฒนธรรมอย่าง
สม่ าเสมอต่อเนื่องและสร้างคุณค่าต่อชุมชนทั้งภายใน
และภายนอก   

3. มีการประชาสัมพันธ์งานโดยใช้หลายช่องทาง เช่น 
ขึ้นเว็ปไซด์หน้าแรกของคณะฯ ,ประชาสัมพันธ์ผ่านจอ
LCD ที่ติดตั้งตามภาควิชาต่างๆ   ส่งอีเมล์ถึงทุกคนใน
คณะฯ   ส่งเอกสารถึงทุกคนในคณะฯ ท าให้ทราบข้อมูล
การจัดงานได้อย่างทั่วถึง  , มีแผ่นประชาสัมพันธ์ส่งไป
ตามภาควิชาต่างๆเพ่ือติดที่ภาควิชาในจุดที่บุคลากรจะ
เห็นกันได้ท่ัวถึง และติดตามลิฟต์ต่างๆ 

 

4. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนิสิต   สโมสรนิสิตมีส่วนรว่ม
ในกิจกรรมของคณะเป็นอย่างดี 

 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ  

1. มีการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลส าคัญต่างๆ เช่น รายงาน
การประชุมคณะกรรมการคณะฯ การจัดกิจกรรมต่างๆ 
การจัดอบรมสัมมนา บรรยายพิเศษ ผ่านทางหลากหลาย
ช่องทางอย่างรวดเร็ว เช่น ทางเว็บไซต์ของคณะฯ การ
ส่งอิเล็กทรอนิกส์เมลล์ถึงตัวบุคลากร การประชาสัมพันธ์
ผ่านจอ LCD ที่ติดตั้งตามภาควิชาต่างๆ การส่งเอกสาร 
หรือบันทึกข้อความถึงตัวบุคคล และการประชาสัมพันธ์
ผ่านทาง ScKU e-Newsletter  

1. ผู้บริหารมีการสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรอย่าง
ต่อเนื่องด้วยการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติในโอกาสต่างๆ 
 

2. มีการจัดโครงการการจัดองค์ความรู้ระดับภาควิชา 
และคณะฯ ให้ความส าคัญส าหรับการส่งเสริมสนับสนุน

2. มีการจัดกิจกรรมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้
ที่มีทักษะและประสบการณ์ตรงเป็นจ านวนมาก และ



1 - 12 

 

 จุดแข็ง 
ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 

การใช้การจัดการองค์ความรู้เป็นเครื่องมือส าหรับการ
กระตุ้น ส่งเสริมให้มีการพัฒนาปรับปรุงงาน ท าให้
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในงานต่างๆ และ
สามารถร่วมมือกันในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล ให้เห็นเป็นรูปธรรม เช่น การลงรายการ
บัญชีในระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

บุคลากรสามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ  

1. มีการให้ความส าคัญกับการพัฒนาและฝึกอบรม
บุคลากรด้านบัญชี การเงิน และพัสดุ ให้มีความรู้ ทักษะ 
และความเข้าใจ ระบบบันทึกบัญชีหรือพัสดุ ที่มีการ
ปรับเปลี่ยนไปตามระบบของมหาวิทยาลัย 

1. มีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงินจาก
ภายนอก จากความเชี่ยวชาญของบุคลากรและอุปกรณ์
อันทันสมั ยของคณะ เช่ น  การ รั บตรวจหาสาร
กัมมันตภาพรังสี ในอาหารที่ส่ งจากประเทศญี่ปุ่ น 
นอกจากมีรายได้ยังเป็นการช่วยเหลือสังคมอีกด้วย 

2. มีรายงานทางการเงินที่เป็นระบบ มีการตรวจสอบ
ความถูกต้อง โดยผู้ตรวจสอบประจ าหน่วยงานเป็น
ประจ าทุกป ี

 

องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

1. คณะให้ความส าคัญเรื่องประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน และมีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานที่เห็นเป็นรูปธรรม 

1. ได้รับรางวัลคุณภาพของมหาวิทยาลัยเป็นปีที่ 4 และ
ได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดีอีกด้วย เหมาะสมกับที่ได้รับ
เลือกจากส านักประกันคุณภาพให้ เป็นหน่วยงาน
กรณีศึกษา โครงการเยี่ยมบ้านคุณภาพ 

2. มีระบบและกลไกในการสร้างแรงจูงใจในการประกัน
คุณภาพภายใน อาทิ เช่น การให้รางวัลประกันคุณภาพ 
การให้รางวัลนวัตกรรมด้านงานธุรการ การจัดงานเชิดชู
เกียรติและมอบรางวัลแก่บุคลากร เป็นต้น 

2. การจัดท ารายงานการประเมินตนเองได้สมบูรณ์ จัด
เอกสารเป็นระเบียบ และบรรยายการปฏิบัติงานเป็น
ล าดับเรียบรื่น อ่านเข้าใจง่าย 
 

 

 จุดที่ควรพัฒนา  

ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

1. บุคลากรบางส่วนยังไม่มีความเข้าใจในเป้าหมายและ
พันธกิจของคณะฯ เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์เป็นคณะ
ขนาดใหญ่ มีบุคลากรจ านวนมาก แม้จะใช้ช่องทางในการ

1. บุคลากรบางคนไม่ทราบเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ของ
คณะ แม้ว่าคณะได้ประชาสัมพันธ์ผ่าน Website ของ
คณะ 
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 จุดที่ควรพัฒนา  

ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 

สื่อสารจากผู้บริหารไปยังบุคลากรหลากหลายรูปแบบ แต่
ก็ยังไม่สามารถสื่อได้อย่างทั่วถึงได้ 

 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต  

1. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน 
(ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจ านวน
นิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรน้อยกว่าร้อยละ 30 ของ
จ านวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

1. หลักสูตรระดับบัณฑิตการศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิด
สอน (ปริญญาโท แผน ก และปริญญาเอก) มีจ านวน
นิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรน้อยกว่าร้อยละ 30 ของ
จ านวนนิสิตทั้งหมดทุกภาคการศึกษา 

2. มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งระดับรอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ น้อยกว่าร้อยละ 30 
ของจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

2. มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งระดับรอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ น้อยกว่าร้อยละ 30 
ของจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 

3. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับนิสิตได้รับการยกย่อง
ชมเชย หรือประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม 
โดยหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรระดับชาติน้อย 

3. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับการยกย่อง
ชมเชย หรือประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม 
โดยหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรระดับชาติน้อย 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต  

1. คณะมีนิสิตจ านวนมากและมีความหลากหลายใน
สาขาวิชาจึงท าให้ประสบปัญหาการเข้าร่วมกิจกรรม
ส่วนกลาง โดยเฉพาะนิสิตโครงการพิเศษต่างๆ 

- 

2. กิจกรรมนิสิตหลายกิจกรรมที่คงรูปแบบเดิมๆเป็นเวลา
หลายปี ขาดการพัฒนาปรับปรุง รวมทั้งวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมไม่ชัดเจน 

 

3. นอกจากงบประมาณที่ได้รับแล้ว นิสิตควรมีศักยภาพ
ในการหารายได้เพ่ือน ามาใช้ท ากิจกรรมให้มากข้ึน 

 

4. องค์กรกิจกรรมนิสิตควรมีความโปร่งใสด้านการเงิน   

5. ระบบการลงทะเบียนออนไลน์ท าให้นิสิตและอาจารย์ที่
ปรึกษามีปฏิสัมพันธ์กันน้อยลง 

 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย  

1. ผลงานวิจัยที่ได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ยังมีน้อย 
เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนงานวิจัยที่มีทั้งหมด ทั้งที่ใน
ความเป็นจริงมีผลงานวิจัยจ านวนมากที่ถูกใช้ประโยชน์ใน
เชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย และเชิงพาณิชย์ แต่เนื่องจาก

1. ควรเพ่ิมผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
โดยมีการเชื่อมโยงกับการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
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 จุดที่ควรพัฒนา  

ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 

ขาดระบบในการเก็บข้อมูลการรับรองการน าผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ส่งผลให้ขาดหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจน
หลายงานวิจัย 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม  

1. มีงานบริการทางวิชาการแก่สังคมที่ก่อให้เกิดรายได้แก่
คณะฯ น้อย 

1. งานบริการทางวิชาการของคณะมีจ านวนมากมาย
และหลากหลาย ควรมีการสรุปหรือน าโครงการต่างๆ 
จากภาควิชาที่ไม่เหมือนกันมาใส่ไว้ในแผนด้วย 
2. โครงการต่างๆจากภาควิชา ควรมีการสรุปรวมว่า
โครงการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน การวิจัย 
และการสอนกับการวิจัยมีโครงการอะไรบ้าง จาก
ภาควิชาอะไรเพ่ือสะดวกในการตรวจสอบข้อมูล 
3. ควรมีการถ่ายทอดความรู้จากการบริการวิชาการสู่
บุคลากรภายในคณะทุกระดับชั้น  

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

1. ยังมีจุดอ่อนที่ผู้มาร่วมงานกิจกรรมต่างๆบางครั้งไม่
มากตามที่คาดไว้  แม้ว่าจะมีการประชาสัมพันธ์หลาย
ช่องทาง  แต่ถ้าประชาสัมพันธ์งานก่อนเวลานานไปคนก็
จะลืม ดังนั้นใกล้ถึงเวลาจัดงานควรมีการประชาสัมพันธ์
ซ้ าอีกครั้ง 

- 

2. โครงการต่างๆ ที่มีกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกัน เช่น 
โครงการไหว้พระ ให้ประชาสัมพันธ์ลึกลงไปที่
จุดเป้าหมาย นอกจากประชาสัมพันธ์รวมๆไปแล้ว 

 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ  

1. ระบบสารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจและการวางแผน 
ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยี 
ด้านสารสนเทศต้องมีการลงทุนสูงมาก ทั้งทางด้านระบบ
และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรที่จะมี
การพัฒนาระบบสารสนเทศ เ พ่ือกา รบริหารเป็น
ส่วนกลาง เพ่ือให้หน่วยงานย่อยสามารถใช้ประโยชน์
ร่วมกัน 
 

- 
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 จุดที่ควรพัฒนา  

ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 

องค์ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ  

- - 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

- 1. การประกันคุณภาพของภาควิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่าภาควิชา ควรมีความสมบูรณ์ทุกองค์ประกอบ
และมีผลเทียบเคียงกับของคณะได้  

 

 แนวทางการพัฒนาเพ่ือเสริมจุดแข็งและแก้ไขจดุที่ควรพัฒนา 
ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

1. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สู่บุคลากรให้รับทราบ
อย่างทั่วถึง 

1. คณะควรจัดท าแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนส าหรับปี
การศึกษา 2556 ในเรื่องการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ
ของบุคลากรและนิสิต 

2. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผน
ประจ าปีครบทุกหน่วยงาน อยา่งน้อยปีละ 2 คร้ัง 

 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต  

- 1. ส่งเสริมให้นิสิตได้ออกฝึกปฏิบัติจริงภายนอกทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต  

1. มีนโยบายและงบประมาณส าหรับสนบัสนุนกิจกรรมนิสิต
ครบทุกด้าน 

- 

2. มีรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและคณะท างานฝา่ยพฒันา
นิสิตร่วมประสานงานกับสโมสรนิสิตเพื่อจัดกิจกรรมนิสิต
ตามนโยบายของคณะ 

 

3. มีการจัดบริการแก่นิสิตและศษิย์เก่าเพิ่มมากขึ้น  
4. สนับสนุนทักษะความเปน็ผูน้ าของนิสิตอย่างต่อเนื่อง  

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย  

1. มีนโยบายสนบัสนุนและสง่เสริมให้คณาจารย์ตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวชิาการระดบัชาติ และ
นานาชาติมากข้ึน 

- 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิจัยกับต่างประเทศ 
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 แนวทางการพัฒนาเพ่ือเสริมจุดแข็งและแก้ไขจดุที่ควรพัฒนา 
ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม  

1. จัดท าฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญ ช านาญ ในดา้นตา่งๆแ 
และเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ 

- 

2. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
ตลอดชุมชน 

 

3. สนับสนุนให้มีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

1. จัดโครงการ/กิจกรรมทางด้านท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม
อย่างต่อเนื่อง 

1. ควรมีการจัดประกวดการเขียนเรียงความ ความเรียง
รวมถึงกิจกรรมต่างๆที่ เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมในระดับคณะ 

2. จัดท าแผนปรับปรุงการด าเนนิในรอบปีต่อไป  

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ  

1. มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ อยา่ง
ต่อเนื่อง และทั่วถึงทุกคน 

1. ขอเสนอแนะให้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้เพ่ิมขึ้น
อีกประเภทหนึ่ง คือ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เพ่ือหาแนว
ปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นก าร แก้ ปั ญห าหรื อปฏิ บั ติ ง า น ให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

2. จัดโครงการการจัดการองค์ความรู้ที่ครอบคลุมเป้าหมาย
บุคลากรทุกคน และหลากหลาย 

 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ  

1. จัดระบบการรายงานทางการเงินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 1. จัดระบบการให้บริการให้รัดกุม และมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งประเมินผลการให้บริการและค่าให้บริการด้วย 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

1. ผลักดันให้บุคลากรทุกระดับเห็นความส าคัญของระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

1. ระดมสมองบุคลากรเพ่ือสร้างแนวทางในการน าผล
ของการประกันคุณภาพมาพัฒนาคณะและภาควิชา โดย
มีเป้าหมาย ลดรายจ่าย และเพ่ิมรายได้ เป็นหลักการ
ส าคัญในครั้งต่อๆไป รวมทั้งการเป็นผู้ชี้น าสังคมในทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมลู โครงการ กิจกรรม เพื่อ
ความสะดวกในการจัดท ารายงาน 
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บทท่ี 1  
ข้อมูลพืน้ฐานของคณะ 

1.1 ประวัติความเป็นมา 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ.2486  มีภาระงานในการผลิตนักเกษตร นักประมง นักวน
ศาสตร์ และนักสหกรณ์ ในการนี้ มีการจัดตั้งแผนกวิชาต่าง ๆ ขึ้นเพ่ือการสอนวิชาในคณะต่าง ๆ ให้ได้ผลดี มีหลาย
แผนกวิชาทางวิทยาศาสตร์ ที่สังกัดอยู่ในคณะต่าง ๆ เช่น แผนกวิชาเคมีและฟิสิกส์ แผนกวิชาชีววิทยา แผนก
ภาษาอังกฤษสังกัดอยู่ในคณะเกษตร รวมทั้งคณิตศาสตร์ที่ยังมิได้เป็นแผนกวิชา เช่นเดียวกับสถิติ ซึ่งขณะนั้นเปิด
สอนอยู่ในคณะสหกรณ ์
 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2504 เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2504 ได้มีมติ
ให้จัดตั้ง “คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์” เพ่ือจัดการเรียนการสอนทั้งด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และ
ภาษาให้นิสิตในคณะวิชาต่าง ๆ ต่อมามีประกาศตามความในพระราชกฤษฎีกาจัดแบ่งคณะวิชาในมหาวิทยาลัย เมื่อ
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2509 เป็นปีที่ 21 ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยถือเอา 
วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2509 วันถัดจากประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เป็น วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์
และอักษรศาสตร์  นับเป็นคณะที่ 7 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ ประกอบด้วย 6 แผนกวิชากับ 1 หน่วยงานคือ แผนกวิชาคณิตศาสตร์ 
เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ภาษา สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และหน่วยงานพลังงานปรมาณู มีหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (วท.บ.) 9 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมี จุลชีววิทยา ชีวเคมี ชีววิทยา พฤกษศาสตร์  ฟิสิกส์  สัตววิทยา 
และ อินทรีย์เคมี  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. สังคมศาสตร์) และ หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 
มนุษยศาสตร)์ 
 ในปี พ.ศ.2517  มีการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์ จึงได้โอนภาควิชาสังคมฯ ไปสังกัดคณะสังคมศาสตร์ และใน
ปี พ.ศ.2524  ภาควิชาภาษาไทยได้โอนไปสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ จึงได้เปลี่ยน
ชื่อมาเป็น คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2524   ปัจจุบัน แบ่ง
ส่วนราชการออกเป็น 13 ภาควิชา และ 1 หน่วยงาน คือ ภาควิชาคณิตศาสตร์ เคมี จุลชีววิทยา ชีวเคมี 
พฤกษศาสตร์ พันธุศาสตร์ ฟิสิกส์ รังสีประยุกต์และไอโซโทป วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สถิติ สัตววิทยา และส านักงานเลขานุการคณะ  

ในปี พ.ศ.2551 คณะวิทยาศาสตร์ได้ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อ “ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป”  เป็น “ภาควิชา
วิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ” ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 125 ตอนพิเศษ 36 ง  ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 
2551  ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรในภาควิชาที่จะมุ่งเน้นเฉพาะทางวิทยาศาสตร์พ้ืน
พิภพ และเพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาทางสายวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้ นความรู้ เกี่ยวกับโลกและ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ในระดับปริญญาตรี 15 หลักสูตร ปริญญาโท 19 หลักสูตร 
ปริญญาเอก 16 หลักสูตร 
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ในปี  พ . ศ . 2555  ภาควิ ช าวิ ทยาศาสตร์ สิ่ ง แ วดล้ อม  ได้ โ อนย้ าย ไปสั งกั ดคณะสิ่ ง แวดล้ อม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดตั้งคณะสิ่งแวดล้อม (Faculty of 
Environment) ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2555  ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการรวม
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน และจัดตั้งเป็นคณะ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพียงหน่วยงานเดียว 

ในปี พ.ศ.2555 มีการจัดตั้งภาควิชาวัสดุศาสตร์  ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การ
จัดตั้งภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2555 โดยท าหน้าที่ในการบริหาร
จัดการการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท และเอก ที่มีความรู้ความสามารถทางสาขาวัสดุศาสตร์ใน
ระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและทันต่อการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์ยังเปิดสอนหลักสูตรเตรียมแพทยศาสตร์ ให้กับวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ ซึ่งเดิมเป็นหลักสูตร 2 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2523 ในปี พ.ศ. 2524 ได้ปรับ
เป็นหลักสูตร 1 ปี และได้ใช้หลักสูตรนี้จนถึงปัจจุบัน โดยส านักงานเลขานุการคณะเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้แก่
นิสิตเตรียมแพทยศาสตร์ ในการดูแลจัดหาห้องเรียน  ห้องพัก อุปกรณ์เครื่องใช้ในการเรียนและการจัดกิจกรรม
ต่างๆ  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
 มีคณบดีท าหน้าที่บริหารงานคณะฯ เป็นล าดับ ดังนี้ 
  ศาสตราจารย์ ดร.ทวี  ญาณสุคนธ์   ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.2509 – 2521 
  ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา  ชุติมา   ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.2521 – 2523 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขประชา  วาจานนท์ ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.2523 – 2533 
  ศาสตราจารย์ ดร.สุมินทร์  สมุทคุปต์  ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.2533 – 2537 
  รองศาสตราจารย์ ดร.วินิจ  เจียมสกุล  ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.2537 – 2549 
  ดร.สุรพล   ภัทราคร    ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.2549 – ปัจจุบัน 

1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 

เพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศ ผลิตบัณฑิตที่พร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม คุณธรรม พัฒนาการ
เรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 ปรัชญา 
 คณะวิทยาศาสตร์ มีปณิธานมุ่งมั่นในการปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยเป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งมั่น ในการสั่งสมเสาะแสวงหา และพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิ
ปัญญา ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้น าทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของ
สังคม เพ่ือความคงอยู่ ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติ โดยการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถใน
สาขาวิชาต่าง ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ให้เป็นที่ยอมรับใน
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ระดับชาติและนานาชาติ ทั้งกรอปด้วยจริยธรรม และคุณธรรม รวมทั้งการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
มีการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รอบและรู้
กว้างทันต่อกระแสโลกาภิวัฒน์ ให้บริการวิชาการแก่สังคมตามโอกาสที่เหมาะสมพร้อมกับการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 ปณิธาน 
 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีความคิด มีจิตส านึกในคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่สร้างสรรค์ รู้จักปรับตัวและ
พัฒนาตนให้เข้ากับสังคมโลก ธ ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และยึดมั่นในหลัก “คุณธรรม
น าเทคโนโลยี” 
 วิสัยทัศน์ 
 เป็นผู้น าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาคเพ่ือการพัฒนาไปสู่ระดับสากล 
  

วัตถุประสงค์ 
 มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพ่ือเป็นพ้ืนฐ านที่มั่นคงกับคณะต่าง ๆ ใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และประเทศชาติ ดังนี้ 

1. ผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพที่มีความรู้คู่คุณธรรม 
2. ให้การศึกษาวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่เข้มแข็งแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน บูรณาการ และประยุกต์โดยต่อยอดภูมิ

ปัญญาเดิมและสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน วิจัยทาง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอ่ืน ๆ  

4. ให้การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสงวนรักษาสภาพแวดล้อม 

1.3 เอกลักษณ์ของคณะ 

 คณะวิทยาศาสตร์ขอใช้เอกลักษณ์ตามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ 
 “มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ” 
(Kasetsart University aims to create knowledges of the land for the well-being of nation) 

1.4 แผนงานประจ าปีของคณะ 
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แผนการด าเนนิงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555) 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
2554 

เป้าหมาย 
2555 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. การผลิตบัณฑิต
ท่ีมคีวามรู้ และมี
คุณธรรม 

เพื่อสร้างโอกาสทาง
การศึกษาและการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมี
ความรู้ ซ่ือสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม มี
ความมุ่งมั่นในการ 

1. พัฒนาระบบการจัด
การศึกษา หลักสูตร และ
กระบวนการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนาประเทศ
และสร้างความพร้อม
รองรับสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน 

1. โครงการจัดการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- จ านวนนิสิตรับเข้าใหม่ 
- จ านวนนิสิตคงอยู่ 
- จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

505 คน 
2,300 คน 
400 คน 

505 คน 
2,300 คน 
400 คน 

- ตลอดปี รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

 ท างานและมีทักษะทาง
วิทยาการที่ก้าวหน้า
ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประเทศ
และภูมิภาคอาเซียน 

2. พัฒนาอาจารย์ 1. โครงการเพิ่มพูนปัญญา 
ความสามารถ ความรู้ และ
ความเชี่ยวชาญ คณะ
วิทยาศาสตร์ (Science, 
Addition of Wisdom 
Ability Knowledge and 
Expertise : ScAWAKE) 

จ านวนผู้รับทุน 50 คน 50 คน 1,500,000 ตลอดปี รองคณบดีฝ่าย
วิจัย 

   2. โครงการสนับสนุนการ
ประชุมวิชาการนานาชาติใน
ต่างประเทศ (บุคลากร) 
(Budget for Overseas 
Academic Conference 
(Staff) : BOAC (Staff)) 

จ านวนผู้รับทุน 30 คน 30 คน 1,000,000 ตลอดปี รองคณบดีฝ่าย
วิจัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

2554 
เป้าหมาย 

2555 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

   3. โครงการกระตุ้นและ
ส่งเสริมการขอต าแหน่ง
วิชาการและการเสนอผลงาน
วิชาการ (Academic 
Position Stimulus Policy : 
APSP) 

จ านวนผู้รับทุน - 2 คน 100,000 ตลอดปี รองคณบดีฝ่าย
วิจัย 

   4. โครงการทุนการศึกษา
ระดับปริญญาเอกในประเทศ 
(Domestic Doctoral 
Scholarship : DDS) 

จ านวนผู้รับทุน - 2 คน 160,000 ตลอดปี รองคณบดีฝ่าย
วิจัย 

   5. โครงการทุนสนับสนุน
การศึกษาก่อนปริญญา 
(Preductoral Scholarship : 
PDS) 

จ านวนผู้รับทุน 2 คน 1 คน 120,000 ตลอดปี รองคณบดีฝ่าย
วิจัย 

   6. โครงการศึกษาต่อ
ต่างประเทศ (Study Abroad 
Programme : SAP) 

จ านวนผู้รับทุน 5 คน 5 คน 800,000 ตลอดปี รองคณบดีฝ่าย
วิจัย 

   7. โครงการทุนการศึกษาก่อ
ตัว (Seeding Scholarship : 
SS) 

จ านวนผู้รับทุน 5 คน 5 คน 800,000 ตลอดปี รองคณบดีฝ่าย
วิจัย 

  3. พัฒนาระบบบริหาร
การศึกษา 

1. โครงการสนับสนุนการร่วม
วิจัยแบบทวิภาคี (Bilateral 
Research Cooperation : 
BRC) 

จ านวนผู้รับทุน 10 คน 10 คน 1,200,000 ตลอดปี รองคณบดีฝ่าย
วิจัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

2554 
เป้าหมาย 

2555 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

   2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
นานาชาติ (International 
Potential Development 
Project : IPDP) 

จ านวนผู้รับทุน - 5 คน 500,000 ตลอดปี รองคณบดีฝ่าย
วิจัย 

   3. โครงการทุนสนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนนิสิตวิจัยปริญญา
เอกขาเข้า (Inbound 
Doctoral Research 
Student Exchange :IDRSE) 

จ านวนผู้รับทุน 2 คน 2 คน 500,000 ตลอดปี รองคณบดีฝ่าย
วิจัย 

   4. โครงการทุนสนับสนุนการ
วิจัยของนิสิตในต่างประเทศ
ร่วมกับมก. (KU-ScKU) 

จ านวนผู้รับทุน 2 คน 2 คน 300,000 ตลอดปี รองคณบดีฝ่าย
วิจัย 

   5. โครงการทุนสนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนนิสิตวิจัยขาออก 
(Outbound Research 
Student Exchange : ORSE) 

จ านวนผู้รับทุน 2 คน 2 คน 500,000 ตลอดปี รองคณบดีฝ่าย
วิจัย 

   6. โครงการสนับสนุนทุน
บัณฑิตศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์ มก. (Faculty of 
Science Kasetsart 
University Postgraduate 
Studentship : ScKUPGS) 

จ านวนผู้รับทุน 5 คน 5 คน 1,600,000 ตลอดปี รองคณบดีฝ่าย
วิจัย 

   7. โครงการสนับสนุนทุนวิจัย
บัณฑิตศึกษา จากค่าธรรม-เนียม 

จ านวนผู้รับทุน 5 คน 10 คน 500,000 ตลอดปี รองคณบดีฝ่าย
วิจัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

2554 
เป้าหมาย 

2555 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

   การศึกษา (Graduate Tuition 
Research Fund : GTRF) 

      

   8. โครงการสนับสนุนการ
ประชุมวิชาการนานาชาติใน
ต่างประเทศ (นิสิต) (Budget 
for Overseas Academic 
Conference (Student) : 
BOAC (Student)) 

จ านวนผู้รับทุน 10 คน 70 คน 800,000 ตลอดปี รองคณบดีฝ่าย
วิจัย 

  4. พัฒนาการรับผู้เข้า
ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริม
ผู้มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(พสวท.) 

จ านวนผู้รับทุน 10 คน 10 คน - มิ.ย.55 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

   2. โครงการทุนเรียนดี
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 

จ านวนผู้รับทุน 35 คน/ปี 35 คน/ปี - มิ.ย.55 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

   3. โควต้าพิเศษ ร.ร.สาธิตแห่ง 
มก. 

จ านวนผู้รับทุน 7 คน 7 คน - มิ.ย.55 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

   4. โควต้านักกีฬาทีมชาติ จ านวนผู้รับทุน 2 คน 2 คน - มิ.ย.55 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

   5. โครงการโอลิมปิกวิชาการ 
(สอวน.) 

จ านวนผู้รับทุน 3 คน 3 คน - มิ.ย.55 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

   6. โครงการเพชรนนทรี จ านวนผู้รับทุน 300 คน 300 คน - มิ.ย.55 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

   7. โครงการเรียนล่วงหน้า 
(Advance Placement  

จ านวนผู้รับทุน 5 คน 5 คน - มิ.ย.55 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

2554 
เป้าหมาย 

2555 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

   Programme : APP)       
  5. ส่งเสริมและพัฒนานิสิต

ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของ มก. และรองรับการ 

1. โครงการสอบสัมภาษณ์
นิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา 
2555 

จ านวนนิสิต 600 คน 600 คน - มิ.ย.55 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

  เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2. โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
  

จ านวนนิสิต 600 คน 600 คน - มิ.ย.55 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

   3. โครงการพระราชทาน
ปริญญาบัตร 

จ านวนบัณฑิตท่ีเข้า
ร่วมงาน 

400 คน 400 คน - ก.ค.55 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

   4. โครงการประชุมระหว่าง
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระ
มงกุฎเกล้า และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

มากกว่า
ระดับ 3.51 

มากกว่า
ระดับ 3.51 

50,000 ม.ค.55 
 (วพม.เป็น
เจ้าภาพ) 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

   5. โครงการสานสัมพันธ์นิสิต 
วพม. 

จ านวนนิสิตท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

100 คน 100 คน 30,000 ม.ค.55 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

   6. โครงการรางวัลคณะ
วิทยาศาสตร์ (Sc.KU Awads) 

จ านวนนิสิตท่ีได้รับรางวัล 200 คน 200 คน 700,000 9 มี.ค.55 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

   7. โครงการประชุมวิชาการ
นิสิตระดับปริญญาตรี ครั้งท่ี 4 

จ านวนผลงานท่ีน าเสนอ 200 ผลงาน 200 ผลงาน 500,000 เม.ย.55 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

   8. โครงการเลือกแนวทางวาง
อนาคต 

- ร่วมกิจกรรม ร่วมกิจกรรม 60,000 ธ.ค.55 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

   9. โครงการมอบรุ่นนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 
2555(Sci day&Sci night 55) 
 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

มากกว่า
ระดับ 3.51 

มากกว่า
ระดับ 3.51 

45,000 ก.ค.55 รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานิสิต 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

2554 
เป้าหมาย 

2555 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

  10. โครงการรับ-ส่งเสด็จฯ 
และทบทวนบทเรียนระหว่าง
รอรับ-ส่งเสด็จฯในวันพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ปี
การศึกษา 2555 

จ านวนนิสิตท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

600 คน 600 คน 30,000 ก.ค.55 รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานิสิต 

   11. โครงการพัฒนาและปลูก
ต้นไม้ คณะวิทยาศาสตร์ ปี
การศึกษา 2555 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

มากกว่า
ระดับ 3.51 

มากกว่า
ระดับ 3.51 

35,000 มิ.ย.55 รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานิสิต 

   12. โครงการพิธีไหว้ครูนิสิต
เตรียมแพทยศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2555 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

มากกว่า
ระดับ 3.51 

มากกว่า
ระดับ 3.51 

25,000 มิ.ย.55 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

   13. โครงการค่ายสนุกคิดกับ
วิทยาศาสตร์ (Sci-growth 
camp) 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

มากกว่า
ระดับ 3.51 

มากกว่า
ระดับ 3.51 

135,000 ต.ค.55 รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานิสิต 

   14. โครงการสัมมนาผู้น านิสิต
คณะวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ “ต้น
กล้าผู้น าคณะวิทยาศาสตร์” 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

มากกว่า
ระดับ 3.51 

มากกว่า
ระดับ 3.51 

80,000 ธ.ค.55 รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานิสิต 

   15. โครงการขอบฟ้านานาชาติ 
(International Horizon 
Project : IHP) รุ่นท่ี 4 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 36 คน 36 คน 700,000 ต.ค.55 คณบดี 

   16. โครงการงบประมาณ
สนับสนุนการฝึกภาคสนาม 
(Field Study Supporting 
Budget : FSSB) 

จ านวนภาควิชาท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

- 2 ภาควิชา 900,000 ตลอดปี คณบดี 
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   17. โครงการศึกษาดูงานของ
นิสิตเตรียมแพทยศาสตร์ 

จ านวนนิสิตท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

10 คน 10 คน 300,000 ก.พ.55 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

   18. โครงการทุนท างานส าหรับ
นิสิต (Working Scholarship 
: WS)  

จ านวนนิสิตท่ีได้รับทุน - 5 คน 50,000 ตลอดปี รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

2. การสร้างความ
เข้มแข็งด้านการ
วิจัย 

เพื่อผลิตผลงานวิจัย 
สร้างองค์ความรู้ 
งานวิจัยขั้นสูง และ 

1. พัฒนาบุคลากรการวิจัย
และระบบสนับสนุนวิจัย 

1. โครงการบุคลากรแนวทาง
พิเศษ (Special Trak Staff : 
STS) 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 5 คน 5 คน 500,000 ตลอดปี รองคณบดีฝ่าย
วิจัย 

 สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อ
ความเป็นเลิศ มุ่งสู่การ 

 2. โครงการนักวิจัยผู้ช่วย 
(Research Assistance : RA) 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ - 5 คน 200,000 ตลอดปี รองคณบดีฝ่าย
วิจัย 

 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
ชั้นน าในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

 3. โครงการผู้ทรงคุณวุฒิ
(Senior Research Fellow : 
SRF) 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ - 3 คน 200,000 ตลอดปี รองคณบดีฝ่าย
วิจัย 

   4. โครงการอาจารย์ผู้สอน
บางส่วนของเวลา (Part Time 
Instructor : PTI) 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2 คน 2 คน 500,000 ตลอดปี รองคณบดีฝ่าย
วิจัย 

   5. โครงการอาจารย์
ทรงคุณวุฒิรับเชิญ (Invited 
Senior Lecturer : ISL) 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ - 2 คน 300,000 ตลอดปี รองคณบดีฝ่าย
วิจัย 

   6. โครงการผู้ช่วยสอน 
(Teaching Assistance : TA) 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2 คน 2 คน 100,000 ตลอดปี รองคณบดีฝ่าย
วิจัย 

   7. โครงการทุนเสริมสร้างขีด
ความสามารถการวิจัย 
(Capability Building  

จ านวนผู้รับทุน 1 คน 1 คน 300,000 ตลอดปี รองคณบดีฝ่าย
วิจัย 
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   Research Fund : CBRF)       
   8. โครงการทุนสนับสนุนการ

วิจัยร่วม สวพ.-วท.มก. 
(KURDI-ScKU) 

จ านวนผู้รับทุน 2 คน 2 คน 500,000 ตลอดปี รองคณบดีฝ่าย
วิจัย 

   9. โครงการทุนสนับสนุน
นักวิจัยหลังปริญญาเอก 
(Postdoctoral Fellow : PF) 

จ านวนผู้รับทุน - 2 คน 500,000 ตลอดปี รองคณบดีฝ่าย
วิจัย 

   10. โครงการทุนวิจัยก่อนเสนอ
โครงการ (Preproposal 
Research Fund : PRF) 

จ านวนผู้รับทุน 10 คน 10 คน 2,000,000 ตลอดปี รองคณบดีฝ่าย
วิจัย 

   11. โครงการทุนสนับสนุนการ
วิจัย คณะวิทยาศาสตร์ 
(Science, Research Fund : 
ScRF) 

จ านวนผู้รับทุน 20 คน 20 คน 4,000,000 ตลอดปี รองคณบดีฝ่าย
วิจัย 

   12. โครงการส่งเสริมการวิจัย
เชิงนวัตกรรม (Faculty 
Innovative Research in 
Science and Technology : 
ScKU FIRST) 

จ านวนผู้รับทุน - 1 คน 200,000 ตลอดปี รองคณบดีฝ่าย
วิจัย 

   13. โครงการทุนส่งเสริมการ
วิจัยร่วม สกว.-วท.มก. (TRF-
ScKURF) 

จ านวนผู้รับทุน 5 คน 1 คน 500,000 ตลอดปี รองคณบดีฝ่าย
วิจัย 

   14. โครงการนักวิจัย
อาคันตุกะ (Visiting  

จ านวนผู้รับทุน - 2 คน 200,000 ตลอดปี รองคณบดีฝ่าย
วิจัย 
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   Research Follow : VRF)       
   15. โครงการศาสตราจารย์

อาคันตุกะ (Visiting 
Professorship Programme 
: VP) 

จ านวนผู้รับทุน 5 คน 15 คน 500,000 ตลอดปี รองคณบดีฝ่าย
วิจัย 

3. การถ่ายทอดองค์
ความรู้เพื่อพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

เพื่อพัฒนาวิชาการ 
เผยแพร่ และถ่ายทอด
ผลงานวิจัยและพัฒนา 
ในการแก้ไขปัญหาและ 

1. ส่งเสริมการพัฒนา
วิชาการ 

1. โครงการฝึกอบรมนักเรียน
เพื่อคัดเลือกเข้าแข่งขัน
โอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) 
ประจ าปีการศึกษา 2554 

จ านวนผู้เข้ารับการอบรม ค่าย 1:100 
คน 

ค่าย 2:59 
คน 

ค่าย 1:100 
คน 

ค่าย 2:59 
คน 

700,000 ค่าย 1: ต.ค.
54 

ค่าย 2: เม.ย.
55 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

 ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนและสังคม 

 2. โครงการอบรมครู
วิทยาศาสตร์ 

จ านวนผู้เข้ารับการบอรม - 160 คน 500,000 มิ.ย.55 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

 อันจะน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดีและ
ยั่งยืน 

 3. โครงการจัดการองค์ความรู้ ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

มากกว่า
ระดับ 3.51 

มากกว่า
ระดับ 3.51 

50,000 ตลอดปี รองคณบดีฝ่าย
บริหาร/หัวหน้า
ส านักงาน
เลขานุการคณะ 

   4. โครงการพัฒนาวิชาการจาก
ภาควิชาต่างๆ 

จ านวนโครงการ 30 โครงการ 30 โครงการ 50,000,000 ตลอดปี คณบดี/หัวหน้า
ภาควิชา 

   5. โครงการเรียนล่วงหน้า 
(Advance Placement 
Programme : APP) 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ - 400 คน 500,000 ก.ค. – ต.ค.
55 

คณบดี/รอง
คณบดีฝ่าย
วิชาการ 

   6. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

มากกว่า
ระดับ 3.51 

มากกว่า
ระดับ 3.51 

300,000 ตลอดปี รองคณบดีฝ่าย
วิจัย 

4. การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ 
ฟื้นฟูเอกลักษณ์ความ 

1. ส่งเสริมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของ 

1. โครงการท าบุญรับขวัญกลับ
สู่คณะฯและขอบคุณบุคลากร  

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

มากกว่า
ระดับ 3.51 

มากกว่า
ระดับ 3.51 

80,000 ธ.ค.55 รองคณบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ 
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และด ารงไว้ซ่ึง เป็นไทย มรดกทาง หน่วยงานภายใน ปี 2555       
เอกลักษณ์ความ
เป็นไทย 

ศิลปวัฒนธรรม และ
เผยแพร่วัฒนธรรมสู่ 

 2. โครงการวันกีฬา คณะ
วิทยาศาสตร์ 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

มากกว่า
ระดับ 3.51 

มากกว่า
ระดับ 3.51 

45,000 ธ.ค.55 รองคณบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ 

 อาเซียน  3. โครงการวันสถาปนาคณะ
วิทยาศาสตร์ 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

มากกว่า
ระดับ 3.51 

มากกว่า
ระดับ 3.51 

160,000 9 มีนาคม 55 รองคณบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ 

   4. โครงการรดน้ าอวยพรเน่ือง
ในวันสงกรานต์ 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

มากกว่า
ระดับ 3.51 

มากกว่า
ระดับ 3.51 

9,000 เม.ย.55 รองคณบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ 

   5. โครงการงานวันเกษียณอายุ
ราชการ 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

มากกว่า
ระดับ 3.51 

มากกว่า
ระดับ 3.51 

200,000 ก.ย.55 รองคณบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ 

   6. โครงการไหว้พระ  ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

มากกว่า
ระดับ 3.51 

มากกว่า
ระดับ 3.51 

15,000 ตลอดปี รองคณบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ 

   7. การวางพวงมาลาอนุสาวรีย์
สามบูรพาจารย์ 

- ร่วมกิจกรรม ร่วมกิจกรรม 1,000 2  ก.พ.55 หัวหน้า
ส านักงาน
เลขานุการคณะ 

   8. การวางพวงมาลาอนุสาวรีย์
รัชกาลท่ี 4 

- ร่วมกิจกรรม ร่วมกิจกรรม 1,000 4  พ.ย.55 หัวหน้า
ส านักงาน
เลขานุการคณะ 

   9. วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

มากกว่า
ระดับ 3.51 

มากกว่า
ระดับ 3.51 

100,000 มิ.ย.55 รองคณบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ 

   10. โครงการปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่ คณะ
วิทยาศาสตร์ 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

มากกว่า
ระดับ 3.51 

มากกว่า
ระดับ 3.51 

50,000 พ.ค.55 รองคณบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ 

   11. โครงการรางวัลคณะ
วิทยาศาสตร์(Sc.KU Awards) 

จ านวนบุคลากรที่ได้รับ
รางวัล 

100 คน 100 คน 1,200,000 9 มี.ค.55 รองคณบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ 
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5. การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่มี 

เพื่อพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 

1. พัฒนาระบบการ
บริหารงาน 

1. โครงการประกันคุณภาพ 
ประจ าปีการศึกษา 2554 

ระดับคะแนนจากผลการ
ประเมินคุณภาพ 

มากกว่า
ระดับ 3.51 

มากกว่า
ระดับ 3.51 

25,000 ก.ค.55 รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเอกลักษณ์ 
และอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย มีธรรมาภิ
บาล มีความโปร่งใส 

 2. โครงการประชุมชี้แจงตัว
บ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2554 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

มากกว่า
ระดับ 3.51 

มากกว่า
ระดับ 3.51 

25,000 ม.ค.55 รองคณบดีฝ่าย
บริหาร 

 และร่วมรับผิดชอบต่อ
สังคม 

 3. การประชุมประจ าปี 
(Annual General Meeting : 
AGM) 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

มากกว่า
ระดับ 3.51 

มากกว่า
ระดับ 3.51 

55,000 พ.ค.55 คณบดี 

   4. การเทียบเคียงสมรรถนะ
และการสร้างเครือข่ายระดับ
เอเชีย (Asian Networking 
and Benchmarking : ANB) 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

มากกว่า
ระดับ 3.51 

มากกว่า
ระดับ 3.51 

500,000 ตลอดปี คณบดี 

   5. โครงการเทียบเคียง
สมรรถนะและการสร้าง
เครือข่ายระดับชาติ (National 
Networking and 
Benchmarking : NNB) 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

มากกว่า
ระดับ 3.51 

มากกว่า
ระดับ 3.51 

300,000 ตลอดปี คณบดี 

  2. พัฒนาบุคลากร 
สวัสดิการ สิ่งแวดล้อม  

1. โครงการ Days Out ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

มากกว่า
ระดับ 3.51 

มากกว่า
ระดับ 3.51 

200,000 ตลอดปี คณบดี 

  และการกีฬา 2. โครงการเพิ่มพูนปัญญา
ความสามารถ ความรู้ และความ
เช่ียวชาญ คณะวิทยาศาสตร์ 
(Science, Addition of  

จ านวนบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

2 คน 5 คน 30,000 ตลอดปี คณบดี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

2554 
เป้าหมาย 

2555 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

   Wisdom Ability Knowledge 
and Expertise : ScAWAKE) 

      

   3. โครงการฝึกอบรมภายใน
องค์กร (In House Training : 
IHT) 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

มากกว่า
ระดับ 3.51 

มากกว่า
ระดับ 3.51 

100,000 ตลอดปี คณบดี 

   4. โครงการทุนสนับสนุนการ
วิจัยสายสนับสนุนคณะ
วิทยาศาสตร์ (Science, 
Research Fund for 
Supporting Staff : ScRFSS) 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ - 2 คน 100,000 ตลอดปี คณบดี 

   5. โครงการเงินสวัสดิการ
บุคลากร (Staff Financial 
Assistance Policy : SFAP) 

จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ 

12 คน 10 คน 200,000 ตลอดปี คณบดี 

   6. โครงการมุมลูกของเรา 
(Our kid corner) 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

มากกว่า
ระดับ 3.51 

มากกว่า
ระดับ 3.51 

50,000 เทอม 1 : 
ต.ค.54 

เทอม 2 : 
มี.ค.-เม.ย.55 

รองคณบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ 

   7. โครงการส่งเสริมสุขภาพ
(มวยจีนและโยคะ) 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

มากกว่า
ระดับ 3.51 

มากกว่า
ระดับ 3.51 

60,000 ตลอดปี รองคณบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ 

   8. โครงการออกก าลังกายจิน
กังกง  

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

มากกว่า
ระดับ 3.51 

มากกว่า
ระดับ 3.51 

25,000 ตลอดปี รองคณบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ 
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1.5 แผนงานประกันคุณภาพของคณะ 

 แนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพ 
 คณะวิทยาศาสตร์ยึดแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพตามแนวทางท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ 
 1. มีการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน และประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานตาม
ตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 2. มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองทั้งในระดับหน่วยงานย่อย และในระดับคณะด าเนินการ
รวบรวมและจัดท ารายงานส่งมหาวิทยาลัย 
 3. รับการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
 4. จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.01) ตามข้อเสนอแนะผลการประเมินคุณภาพภายใน และส่ง
มหาวิทยาลัยภายใน 1 เดือน หลังได้รับการรายงานผลจากคณะกรรมการ 
 5. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.02) ในรายงานการประเมินตนเองในรอบถัดไป 
  
 ระบบและรูปแบบของการประกันคุณภาพ 
 คณะวิทยาศาสตร์ยึดแนวทางการประกันคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ โดยด าเนินการเป็น 3 ขั้นตอน คือ 
 1. การควบคุมคุณภาพ (Control) คือ การจัดให้มีระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพ 
 2. การตรวจสอบคุณภาพ(Audit) คือ การด าเนินการตรวจสอบระบบและกลไกควบคุมคุณภาพของ
หน่วยงาน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามดัชนีและตัวบ่งชี้ของมาตรฐานองค์ประกอบที่ก าหนด 
 3. การประเมินคุณภาพ (Assessment) คือ กระบวนการวิเคราะห์และเปรียบเทียบ ผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงานกับเป้าหมายหรือดัชนีบ่งชี้ที่ก าหนดว่าผลการด าเนินงานที่ได้จากการใช้ระบบประกันคุณภาพ หรือ
ระบบควบคุมคุณภาพแล้วได้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพมากน้อยเพียงใด 
 คณะวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยประกอบด้วย 

1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) คือ การจัดให้มีระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพภายใน
ขององค์ประกอบต่างๆ จะมีผลต่อคุณภาพของบัณฑิตและผลงานด้านต่างๆ และต้องด าเนินการอย่าง
เป็นระบบ โดยใช้หลักการของการควบคุมภาพที่เหมาะสม 

2. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) หมายถึง การตรวจสอบการด าเนินการของระบบและ
กลไกควบคุมคุณภาพภายในที่ได้ก าหนดไว้เพ่ือพิจารณาว่า กลไกการควบคุมคุณภาพยังคงด าเนินการ
อยู่อย่างต่อเนื่อง และได้ใช้ระบบที่พัฒนาขึ้นอย่างสม่ าเสมอ มีข้ันตอนการด าเนินการที่จะท าให้เชื่อถือ
ได้ว่าผลการด าเนินงานของระบบจะเป็นไปอย่างมีคุณภาพตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด 

3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผล
การด าเนินงานของหน่วยงานกับเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ก าหนด เพ่ือประเมินว่าผลการด าเนินงานที่ได้
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จากการใช้ระบบการประกันคุณภาพ หรือระบบควบคุมคุณภาพแล้วได้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
เชิงคุณภาพมากน้อยเพียงใด 

ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ได้ก าหนดความรับผิดชอบในระบบประกันคุณภาพ ไว้ดังนี้ 

 คณะวิชา 
- ก าหนดนโยบายและเป้าหมายในการประกันคุณภาพของตนให้สอดคล้องกับของมหาวิทยาลัย 
- จัดท าระบบและขั้นตอนในการด าเนินการะบบการประกันคุณภาพภายในของตนให้เป็นไป

ตามนโยบายและระบบของมหาวิทยาลัย 
- ควบคุมการด าเนินงานของหน่วยงานย่อยภายในให้เป็นไปตามข้ันตอนและเป้าหมายที่ก าหนด 
- ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการภายในของตนเอง 
- รวบรวมผลการด าเนินงานและจัดท าเอกสารรายงานการประเมินตนเอง เพ่ือเตรียมรับการ

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน จากมหาวิทยาลัย 
- ให้ความร่วมมือในการจัดท าข้อมูลเพื่อการจัดท ารายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
- จดัท าข้อมูลเพ่ือรับการประเมินและการตรวจเยี่ยมจาก สมศ. 
- จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงประจ าปีของหน่วยงาน 

 ภาควิชา 
- จัดท าแผนงานประจ าปี 
- ด าเนินงานตามขั้นตอนในระบบการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน 
- ควบคุมการด าเนินงานภายในของตนเองให้เป็นไปตามข้ันตอนและเป้าหมายที่ก าหนด 
- ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานภายในพร้อมทั้งวิเคราะห์ตนเอง 
- รวบรวมผลการด าเนินงานและจัดท าเอกสารรายงานการประเมินตนเอง เพ่ือเตรียมรับการ

ตรวจประเมินภายในจากมหาวิทยาลัย 
- เตรียมรับการตรวจประเมินภายในจากคณะวิชาของตน 
- ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในการจัดท าข้อมูลเพ่ือส่งให้มหาวิทยาลัย 
- ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 

 
แนวทางการประเมินคุณภาพภายในประจ าปี 

 คณะวิทยาศาสตร์ก าหนดแนวทางการประเมินคุณภาพภายในประจ าปี  ดังนี้ 
1. ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในเป็นรายองค์ประกอบ โดยคณะวิทยาศาสตร์จะพิจารณา

แต่งตั้งคณะกรรมการให้เป็นกลุ่มเดียวกัน 
2. เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์มีหน่วยงานภายในจ านวน 14 หน่วยงาน ดังนั้นระยะเวลาด าเนินการ

จึงต้องให้กระชับ โดยแต่ละหน่วยงานจะใช้เวลาในช่วงครึ่งวันเช้า (09.00-12.00 น.) หรือครึ่งวัน
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บ่าย (13.30-16.30 น.) รวมทุกหน่วยงานประมาณ  7 วันท าการ โดยทุกหน่วยงานต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมของทุกปี  

3. คณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน จ านวน 4 คน ซ่ึง
ประกอบด้วยประธาน   กรรมการ และเลขานุการ ที่ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมินตามหลักสูตร
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด   

4. ทุกหน่วยงานจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data set) 
และแบบเก็บข้อมูลดิบ ส่งให้คณะจ านวน 1 ชุด ก่อนวันประเมินจริง 1 สัปดาห์ 

5. ทุกหน่วยงานด าเนินการแก้ไขรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ภายหลังการประเมินจาก
กรรมการ และจัดส่งเอกสาร พร้อมไฟล์ จ านวน 1 ชุด ให้กับคณะวิทยาศาสตร์ ภายใน 1 
สัปดาห์  

6. คณะวิทยาศาสตร์ด าเนินการแจ้งผลการประเมินให้หน่วยงานทราบ และให้หน่วยงานจัดท า 
สปค.01 เพ่ือรายงานมายังคณะวิทยาศาสตร์ หลังจากที่ได้รับรายงานผลการประเมินแล้ว 
ภายใน 1 เดือน 

 

แผนงานการประเมินคุณภาพภายในประจ าปี 
  พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
กิจกรรมด าเนินการ 

พ.
ย.

 –
 พ

.ค
. 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

ต.
ค.

 

1. คณะวิทยาศาสตร์วางแผนการ
ด าเนินการ 

                  

2. เก็บข้อมูล 12 เดือน ตามตัวบ่งชี้
ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

                  

3. ภาควิชาจัดท า SAR เตรียมการ
ประเมนิและมีการแต่งตั้งกรรมการ
ประเมินระดับภาควิชา/ส านักงาน
เลขานุการคณะ 

                  

4. ประเมินระดับภาควิชา/
ส านักงานเลขานุการคณะ 

                  

5. คณะวิทยาศาสตร์น าผล(4) มา
จัดท า SAR เตรียมการประเมินและ
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ระดับคณะ 

                  

6. คณะวิทยาศาสตร์ส่ง SAR ให้
มหาวิทยาลัย 
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  พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
กิจกรรมด าเนินการ 

พ.
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ต.
ค.
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ธ.ค
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ม.
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ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

ต.
ค.

 

7. ประเมินระดับคณะโดย
คณะกรรมการจาก มก. 

                  

8. คณะกรรมการตรวจประเมินแจ้ง
ผลการประเมิน 

                  

9. คณะวิทยาศาสตร์จัดท า
แผนพัฒนาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของ มก. (สปค.01)
ภายใน 1 เดือน  

                  

 
รูปแบบของการประกันคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์ 
 คณะวิทยาศาสตร์ได้ก าหนดรูปแบบของการประกันคุณภาพภายใน โดยยึดหลักการด าเนินงานที่สอดคล้อง
กับระบบของมหาวิทยาลัยตามคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยในปี
การศึกษา 2555 นี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีการปรับเปลี่ยนตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพภายใน ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปและความเคลื่อนไหวด้านคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่างๆ อาทิ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) 
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2553 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เป็นต้น 
โดยก าหนดเป็น  2 รูปแบบ คือ 
 รูปแบบท่ี 1 ระบบประกันคุณภาพส าหรับคณะวิชา และภาควิชา  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนดให้คณะวิทยาศาสตร์รับการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 
ในระหว่างวันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2556 คณะวิทยาศาสตร์จึงก าหนดตัวบ่งชี้ที่จะต้องด าเนินการในระดับคณะ 
จ านวน 43 ตัวบ่งชี้ (สกอ. 24 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 19 ตัวบ่งชี้ ) และในระดับภาควิชาจ านวน 24 ตัวบ่งชี้ (สกอ. 16 
ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 8 ตัวบ่งชี้) ดังต่อไปนี้ 
ล าดับ องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้ ความ

เชื่อมโยง 
ชนิดของตัว

บ่งชี้ 
รอบปี ด าเนินการใน

ระดับ 
 ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) 24 ตัวบ่งชี้  
 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 1 ตัวบ่งชี้  
1 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน สกอ. 1.1 กระบวนการ ปีงบประมาณ คณะ/ภาควิชา 
 2. การผลิตบัณฑิต 8 ตัวบ่งชี้  
2 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร สกอ. 2.1 กระบวนการ ปีการศึกษา คณะ/ภาควิชา 
3 2.2 อาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก สกอ. 2.2 ปัจจัยน าเข้า ปีการศึกษา คณะ 
4 2.3 อาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ สกอ. 2.3 ปัจจัยน าเข้า ปีการศึกษา คณะ 
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ล าดับ องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้ ความ
เชื่อมโยง 

ชนิดของตัว
บ่งชี้ 

รอบปี ด าเนินการใน
ระดับ 

5 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน สกอ. 2.4 กระบวนการ ปีการศึกษา คณะ/ภาควิชา 
6 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการ

เรียนรู้ 
สกอ. 2.5 ปัจจัยน าเข้า ปีการศึกษา คณะ 

7 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน สกอ. 2.6 กระบวนการ ปีการศึกษา คณะ/ภาควิชา 
8 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม

คุณลักษณะของบัณฑิต 
สกอ. 2.7 กระบวนการ ปีการศึกษา คณะ/ภาควิชา 

9 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ท่ีจัดให้กับนิสิต 

สกอ. 2.8 ผลผลิต ปีการศึกษา คณะ/ภาควิชา 

 3. กิจกรรมการพัฒนานิสิต 3 ตัวบ่งชี้  
10 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูล

ข่าวสาร 
สกอ. 3.1 กระบวนการ ปีการศึกษา คณะ/ภาควิชา 

11 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต สกอ. 3.2 กระบวนการ ปีการศึกษา คณะ/ภาควิชา 
12 3.3 ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี มก. กระบวนการ ปีการศึกษา คณะ 
 4. การวิจัย 3 ตัวบ่งชี้  

13 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ สกอ. 4.1 กระบวนการ ปีการศึกษา คณะ/ภาควิชา 
14 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 
สกอ. 4.2 กระบวนการ ปีการศึกษา คณะ/ภาควิชา 

15 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

สกอ. 4.3 ปัจจัยน าเข้า ปีงบประมาณ คณะ/ภาควิชา 

 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม 2 ตัวบ่งชี้  
16 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม สกอ. 5.1 กระบวนการ ปีการศึกษา คณะ/ภาควิชา 
17 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ

สังคม 
สกอ. 5.2 กระบวนการ ปีการศึกษา คณะ/ภาควิชา 

 6. การท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 1 ตัวบ่งชี้  
18 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สกอ. 6.1 กระบวนการ ปีการศึกษา คณะ/ภาควิชา 
 7. การบริหารและการจัดการ 4 ตัวบ่งชี้  

19 7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าคณะและผู้บริหาร
ทุกระดับของคณะ 

สกอ. 7.1 กระบวนการ ปีการศึกษา คณะ 

20 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ สกอ. 7.2 กระบวนการ ปีการศึกษา คณะ/ภาควิชา 
21 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ สกอ. 7.3 กระบวนการ ปีการศึกษา คณะ 
22 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง สกอ. 7.4 กระบวนการ ปีการศึกษา คณะ 
 8. การเงินและงบประมาณ 1 ตัวบ่งชี้  

23 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ สกอ. 8.1 กระบวนการ ปีงบประมาณ คณะ 
 9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 1 ตัวบ่งชี้  

24 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สกอ. 9.1 กระบวนการ ปีการศึกษา คณะ/ภาควิชา 

 ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) 19 ตัวบ่งชี้  

1 1. บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ สมศ.  ปีการศึกษา คณะ 
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ล าดับ องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้ ความ
เชื่อมโยง 

ชนิดของตัว
บ่งชี้ 

รอบปี ด าเนินการใน
ระดับ 

ภายใน 1 ปี 
2 
 

2. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

สมศ.  ปีการศึกษา คณะ 

3 3. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

สมศ.  ปีปฏิทิน คณะ/ภาควิชา 

4 4. ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

สมศ.  ปีปฏิทิน คณะ/ภาควิชา 

5 5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

สมศ.  ปีปฏิทิน คณะ/ภาควิชา 

6 6. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ สมศ.  ปีปฏิทิน คณะ/ภาควิชา 
7 7. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ สมศ.  ปีปฏิทิน คณะ/ภาควิชา 
8 8. ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ

วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือ
การวิจัย 

สมศ.  ปีการศึกษา คณะ/ภาควิชา 

9 9. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 

สมศ.  ปีการศึกษา คณะ/ภาควิชา 

10. 10. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม สมศ.  ปีการศึกษา คณะ/ภาควิชา 
11. 11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม สมศ.  ปีการศึกษา คณะ 
12. 13. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน สมศ.  ปีการศึกษา คณะ 
13. 14. การพัฒนาคณาจารย์ สมศ.  ปีการศึกษา คณะ 
14. 15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้น

สังกัด 
สมศ.  ปีการศึกษา คณะ 

15. 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ สมศ.  ปีการศึกษา คณะ 
(ไม่คิดคะแนน) 

16. 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ สมศ.  ปีการศึกษา คณะ 
(ไม่คิดคะแนน) 

17. 17. ผลการพัฒนาจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

สมศ.  ปีการศึกษา คณะ 
(ไม่คิดคะแนน) 

18. 18.1 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมไทยใน
ประเด็นท่ี 1 ภายในสถาบัน 

สมศ.  ปีการศึกษา คณะ 
(ไม่คิดคะแนน) 

19. 18.2 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็น
ท่ี 2 ภายนอกสถาบัน 

สมศ.  ปีการศึกษา คณะ 
(ไม่คิดคะแนน) 
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รูปแบบท่ี 2 ระบบประกันคุณภาพส าหรับส านักงานเลขานุการคณะ ใช้ส าหรับหน่วยงานที่ไม่ได้ผลิต
บัณฑิตเป็นหลัก แต่ท าหน้าที่ในการสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหารหรือสนับสนุนภารกิจด้านอื่นๆ ของ
คณะวิทยาศาสตร์โดย ด าเนินการตาม 6 องค์ประกอบ 12 ตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 

ล าดับ องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้ ความ
เชื่อมโยง 

ชนิดของตัว
บ่งชี้ 

รอบปี ผู้รับผิดชอบ 

 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ    1 ตัวบ่งชี้  
1 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน สกอ.1.1 กระบวนการ ปีงบประมาณ นโยบายและแผน/ทุก

หน่วย 
 

 2. ภารกิจหลัก  4 ตัวบ่งชี้  
2 2.1  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ มก. ผลผลิต  ปีการศึกษา ทุกหน่วย 
3 2.2 ระดับความส าเร็จของการให้บริการท่ีสอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้รับบริการ 
มก. กระบวนการ ปีการศึกษา ทุกหน่วย 

4 2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

สมศ.11 ผลผลิต ปีการศึกษา ทุกหน่วย 

 3. การบริหารและการจัดการ  5 ตัวบ่งชี้  
5 3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และ

ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน 
สกอ. 7.1  กระบวนการ  ปีการศึกษา หัวหน้าส านักงาน/ทุก

หน่วย 
6 3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้  สกอ. 7.2  กระบวนการ  ปีการศึกษา ทุกหน่วย 
7 3.3 ระบบบริหารความเสี่ยงของคณะ สกอ. 7.4  กระบวนการ  ปีการศึกษา นโยบายและแผน 
8 3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร สกอ. 2.4 กระบวนการ ปีการศึกษา หน่วยการเจ้าหน้าท่ี 

9 3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และ
ทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ท้ังใน
ประเทศ และต่างประเทศ 

มก. ปัจจัยน าเข้า ปีการศึกษา หน่วยการเจ้าหน้าท่ี 

 4. การเงินและงบประมาณ  1 ตัวบ่งชี้  
10 4.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณของคณะ สกอ. 8.1  กระบวนการ  ปีงบประมาณ หน่วยการเงินและบัญชี 
 5. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  1 ตัวบ่งชี้  

11 5.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

สกอ.9 .1  กระบวนการ  ปีการศึกษา นโยบายและแผน 

 6. การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 1 ตัวบ่งชี้  
12 6.1  ระบบความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการด าเนินงาน 
ก.พ.ร.  กระบวนการ  ปีงบประมาณ ทุกหน่วย 

  12 ตัวบ่งชี้  
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ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร ์
วัน/เดือน/ปี เช้า (9.00-12.00 น.) บ่าย (13.30-16.30 น.) 

พุธ 1 พฤษภาคม 2556 ส านักงานเลขานุการคณะ พฤกษศาสตร์ 
พฤหัสบดี 2 พฤษภาคม 2556 วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ รังสีประยุกต์และไอโซโทป 
ศุกร์ 3 พฤษภาคม 2556 สัตววิทยา ฟิสิกส์ 
อังคาร 7 พฤษภาคม 2556 ชีวเคมี จุลชีววิทยา 
พุธ 8 พฤษภาคม 2556 เคมี ประชุมกรรมการคณะ 
พฤหัสบดี 9 พฤษภาคม 2556 พันธุศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ศุกร์ 10 พฤษภาคม 2556 สถิติ คณิตศาสตร์ 
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1.6 โครงสร้างการบริหารงานของคณะ 

โครงสร้างองค์กร 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* ภาควิชาวัสดุศาสตร์ ไดร้ับการจดัตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ 24 กันยายน 2555 

คณะวิทยาศาสตร์ 

ส านักงานเลขานุการคณะ ภาควิชา 13 ภาควิชา 

งานบริหารและธุรการ 

งานนโยบายและแผน 

งานบริการการศึกษา 

งานบริการวิชาการและวิจัย 

งานคลังและพสัด ุ

คณิตศาสตร ์

เคม ี

จุลชีววิทยา 

ชีวเคมี 

พฤกษศาสตร ์

พันธุศาสตร ์

ฟิสิกส ์

รังสีประยุกต์และไอโซโทป 

วิทยาการคอมพิวเตอร ์

วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 

วัสดุศาสตร์ * 

สถิต ิ

สัตววิทยา 
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1.7 รายนามผู้บริหารงาน และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของคณะ 
 

โครงสร้างการบริหาร 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณบดี คณะกรรมการประจ าคณะ 

-  หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ 
-  หัวหน้าภาควิชาเคมี 
-  หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา 
-  หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี 
-  หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์ 
-  หัวหน้าภาควิชาพันธุศาสตร์ 
-  หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ 
-  หัวหน้าภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป 
-  หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
-  หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 
-  หัวหน้าภาควิชาวัสดุศาสตร์ 
-  หัวหน้าภาควิชาสถิติ 
-  หัวหน้าภาควิชาสัตววิทยา 

-  รองคณบดีฝ่ายบริหาร        
-  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ       
-  รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
-  รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
-  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
-  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต 
- รองคณบดีฝ่ายกฎหมาย 
- ผูช้่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ 
หัวหน้างานบริหารและธุรการ 
     - หัวหน้าหน่วยสารบรรณ 
     - หัวหน้าหน่วยการเจ้าหน้าท่ี 
หัวหน้างานคลังและพัสดุ 
     - หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี 
     - หัวหน้าหน่วยพัสดุ 
หัวหน้างานบริการการศึกษา 
หัวหน้างานนโยบายและแผน 
หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย 
     - หัวหน้าหน่วยโสตทัศนูปกรณ์ 
     - หัวหน้าหน่วยช่างศิลป์ 
     - บรรณารักษ์ห้องสมุด 
     - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
     - นักวิทยาศาสตร์ 

คณะกรรมการและคณะท างานฝ่ายต่างๆ 

(ในภาคผนวกท้ายเล่ม) 
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1.8 ผลงานประจ าปีการศึกษา 2555 ที่คณะภาคภูมิใจ 

1. ได้รับรางวัลจากการเสนอผลงานในโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 
ประจ าปี 2555 จ านวน 2 ผลงาน คือ 

 
 ประเภทที่ 1 หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น ผลการพิจารณาตัดสินรับรางวัล ดีเยี่ยม 
 ประเภทที่ 3 การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน ผลงาน เรื่อง การใช้แบบฟอร์มใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตรแบบบาร์โค้ดในระดับคณะ ผลการพิจารณาตัดสินได้รับรางวัล ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 

2. รางวัลหน่วยงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด ปี 2554 อันดับที่ 3 จ านวน
ปริมาณผลงาน P(i) รวม ต่อจ านวนอาจารย์/นักวิจัย = 0.21 จากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 
 
 
 
 
 
3. เชิดชูเกียรติบุคลากรผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย บุคลากรผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับ

เงินเดือนในอันดับ ท.11  
- ศาสตราจารย์จ ารัส ลิ้มตระกูล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
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4. รศ.ดร.วิน เชยชมศรี และคณะ ได้รับรางวัล จ านวน 2 รางวัล ในการประกวดนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2556   คือ 1. รางวัลสุดยอดนวัตกรรม ประเภทบุคลากร  2. รางวัลชนะเลิศ สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประเภท บุคลากรซีเนียร์ โดยทั้ง 2 รางวัล ได้จากผลงาน “ซีรัมจระเข้
แคปซูล”  

 
 
 
 
 
 
5. นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 ราย คือ 1. นายอุเทศ อาชาทองสุข (ภาควิชาฟิสิกส์) 2. นายนริน

ธเดช เจริญสมบัติ (ภาควิชาพฤกษศาสตร์) 3. น.ส.วรรณิดา  แซ่ตั้ง (ภาควิชาพฤกษศาสตร์) และนายนภดล ทวีสุข 
(ภาควิชาฟิสิกส์) จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชนะเลิศโครงการ “ 7 th Thailand Zero-
Gravity Experiment Contest 2555” ในผลงานชื่อ “การศึกษาความสามารถในการเคลื่อนที่เข้าหาแสงของ 
Chamydomonas reinhardtii ในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง”  

1.9 ข้อมูลสถิติ  
 1.9.1 งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 
 

 ข้อมูลงบประมาณท้ังหมดของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ประเภท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

146.65 146.65 - 154.19 154.19 - 173.58 173.58 - 

งบประมาณเงิน
รายได ้

106.07 93.80 12.27 163.15 147.29 15.86 163.88 100.61 63.27 

รวม (บาท) 252.72 240.45 12.27 317.34 301.48 15.86 337.46 274.19 63.27 
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 ข้อมูลการเงินและงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รายการ ปีงบประมาณ (บาท) 

2553 2554 2555 
รายรับท้ังหมดของหน่วยงาน 252,727,744.00 317,335,603.00 337,463,189.00 
รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 7,454,291.00 7,722,570.00 13,638,209.80 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหน่วยงาน โดยไมร่วมครุภณัฑ์ อาคาร สถานท่ี
และที่ดิน 

136,904,600.00 147,674,000.00 247,262,829.04 

ค่าใช้จ่ายด้านครภุัณฑ์ อาคาร สถานท่ี และที่ดิน 9,750,000.00 6,512,000.00 26,923,400 
ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ - - - 
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย ์ - 2,724,107.07 3,621,329.78 
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนยส์ารสนเทศ 970,754.65 933,435.65 488,520.50 
เงินเหลือจ่ายสุทธิ - - - 
สินทรัพย์ถาวร - - - 

 

 รายรับ-รายจ่าย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รายรับ ตามแหล่งรายรับ (บาท) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 
1. งบประมาณแผ่นดิน 146,630,600.00 154,186,000.00 173,579,300.00 
2. งบประมาณเงินรายได ้ 129,733,059.00 163,149,603.00 163,883,889.00 
รวมประมาณการรายรับ (บาท) 276,363,659.00 317,335,603.00 337,463,189.00 
รายจ่าย ตามประเภทรายจ่าย (บาท)    
1. งบบุคลากร 115,623,308.00 118,006,856.00 113,987,958.08 
2. งบด าเนินงาน 56,009,997.00 59,365,790.00 71,633,452.15 
3. งบลงทุน 36,264,000.00 52,420,200.00 26,923,400.00 
4. งบอุดหนุน 42,461,000.00 57,466,236.00 61,641,418.81 
5. งบรายจ่ายอื่นๆ 12,631,881.00 14,216,072.00 - 
รวมประมาณการรายจ่าย (บาท) 262,990,186.00 301,475,154.00 274,186,229.04 
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1.9.2 จ านวนหลักสูตรทั้งหมด  ปีการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตร์ 

 จ านวนหลักสูตรทั้งหมด ประจ าปีการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตร์ 

ชื่อหลักสูตรทั้งหมด ระดับ ประเภทหลักสูตร เปิดสอน 
() 

ไม่เปิด
สอน (X) 

ภาคปกติ 
() 

ภาคพิเศษ 
() ป.ตรี ป.

บัณฑิต 
ป.โท ป.เอก ภาษาไทย 

() 
นานาชาติ

() แผน  
ก 

แผน  
ข 

แผน  
ก, ข 

ภาควิชาคณิตศาสตร์             
1. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณติศาสตร ์

            

2. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาคณติศาสตร ์

            

ภาควิชาเคมี             
1. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคม ี

            

2. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี
อุตสาหกรรม 

            

3. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาเคม ี

            

4. หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เคม ี

            

5. หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เคมีเชิงฟิสิกส ์

            

6. หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เคมีวิเคราะห ์

            

7. หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เคมีอินทรีย ์
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ชื่อหลักสูตรทั้งหมด ระดับ ประเภทหลักสูตร เปิดสอน 
() 

ไม่เปิด
สอน (X) 

ภาคปกติ 
() 

ภาคพิเศษ 
() ป.ตรี ป.

บัณฑิต 
ป.โท ป.เอก ภาษาไทย 

() 
นานาชาติ

() แผน  
ก 

แผน  
ข 

แผน  
ก, ข 

ภาควิชาจุลชีวววิทยา             
1. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

            

2. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

            

3. หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
จุลชีววิทยา 

            

ภาควิชาชีวเคม ี             
1. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเคม ี

            

2. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาชีวเคม ี

            

3. หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ชีวเคมี 

            

ภาควิชาพฤกษศาสตร์           
1. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา
พฤกษศาสตร ์

            

2. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชา
พฤกษศาสตร ์

            

3. หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
พฤกษศาสตร ์

            

ภาควิชาพันธุศาสตร์             
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ชื่อหลักสูตรทั้งหมด ระดับ ประเภทหลักสูตร เปิดสอน 
() 

ไม่เปิด
สอน (X) 

ภาคปกติ 
() 

ภาคพิเศษ 
() ป.ตรี ป.

บัณฑิต 
ป.โท ป.เอก ภาษาไทย 

() 
นานาชาติ

() แผน  
ก 

แผน  
ข 

แผน  
ก, ข 

1. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพันธุศาสตร ์

            

2. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาพันธุศาสตร ์

            

3. หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
พันธุศาสตร ์

            

4. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาพันธุศาสตร ์

            

ภาควิชาฟิสิกส ์             
1. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส ์

            

2. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาฟิสิกส ์

            

3. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชามาตรวิทยา 

            

4. หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส ์

            

ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป           
1. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
รังสีชีวภาพ 

            

2. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชารังสีประยุกต์
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ชื่อหลักสูตรทั้งหมด ระดับ ประเภทหลักสูตร เปิดสอน 
() 

ไม่เปิด
สอน (X) 

ภาคปกติ 
() 

ภาคพิเศษ 
() ป.ตรี ป.

บัณฑิต 
ป.โท ป.เอก ภาษาไทย 

() 
นานาชาติ

() แผน  
ก 

แผน  
ข 

แผน  
ก, ข 

และไอโซโทป 
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์           
1. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

            

2. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

            

3. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

            

4. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

            

5. หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร ์

            

ภาควิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ           
1. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
พื้นพิภพ 

            

2. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีพื้น
พิภพ 

            

3. หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
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ชื่อหลักสูตรทั้งหมด ระดับ ประเภทหลักสูตร เปิดสอน 
() 

ไม่เปิด
สอน (X) 

ภาคปกติ 
() 

ภาคพิเศษ 
() ป.ตรี ป.

บัณฑิต 
ป.โท ป.เอก ภาษาไทย 

() 
นานาชาติ

() แผน  
ก 

แผน  
ข 

แผน  
ก, ข 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพื้นพิภพ 
ภาควิชาสถิต ิ             
1. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถิต ิ

            

2. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาสถิต ิ

            

3. หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
สถิต ิ

            

ภาควิชาสัตววิทยา             
1. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตววิทยา 

            

2. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา 

            

3. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาสัตววิทยา 

            

4. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาชีววิทยา 

            

5. หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
สัตววิทยา 

            

ภาควิชาวัสดุศาสตร์             
1. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาวิทยาการ
วัสดุนาโน 
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ชื่อหลักสูตรทั้งหมด ระดับ ประเภทหลักสูตร เปิดสอน 
() 

ไม่เปิด
สอน (X) 

ภาคปกติ 
() 

ภาคพิเศษ 
() ป.ตรี ป.

บัณฑิต 
ป.โท ป.เอก ภาษาไทย 

() 
นานาชาติ

() แผน  
ก 

แผน  
ข 

แผน  
ก, ข 

2. หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
วิทยาการวัสดุนาโน 

            

โครงการพหุวิทยาการ           
1. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ 

            

รวม             

 

1.9.3 จ านวนรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาควิชา/สาขาวิชา  ปีการศึกษา 2555 

ที ่ ภาควิชา 

จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 

ภาคต้น 2555 ภาคปลาย 2555 

ป.ตรี บัณฑิต ป.ตรี บัณฑิต 

1 คณะวิทยาศาสตร์ 2 - 2 - 

2 คณิตศาสตร์ 28 7 32 3 

3 เคมี 38 32 43 35 

4 จุลชีววิทยา 17 18 21 16 

5 ชีวเคมี 13 13 12 12 

6 พฤกษศาสตร์ 17 19 19 18 

7 พันธุศาสตร์ 12 18 14 19 

8 ฟิสิกส์ 55 31 65 27 

9 รังสีประยุกต์และไอโซโทป 10 10 12 10 

10 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 36 14 37 15 

11 วิทยาการวัสดุนาโน - 9 - 10 

12 วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 27 11 34 14 

13 สถิติ 18 13 20 12 
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ที ่ ภาควิชา 

จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน 

ภาคต้น 2555 ภาคปลาย 2555 

ป.ตรี บัณฑิต ป.ตรี บัณฑิต 

14 สัตววิทยา 18 23 21 19 

15 ชีววิทยา 14 7 19 6 

 
รวม 305 225 351 216 

 

1.9.4 จ านวนบุคลากร  
 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด   คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ประเภทบุคลากร ปีการศึกษา 
2553 2554 2555 

1. บุคลากรสาย
วิชาการ 

1.1 สัญชาติไทย ปริญญาตร ี - - - 
ปริญญาโท 87 80 70 
ปริญญาเอก 211 215 220.50 
รวม 298 295 290.50 

1.2 สัญชาติอื่น ปริญญาตร ี - - - 
ปริญญาโท - - - 
ปริญญาเอก - - 1 
รวม - - 1 

1.3 รวมบุคลากรสายวิชาการ ปริญญาตร ี - - - 
ปริญญาโท 87 80 70 
ปริญญาเอก 211 215 219.50 
รวมทั้งหมด 298 295 289.50 

2. นักวิจัยและ
บุคลากรที่ได้รับ
มอบหมายให้
ท าวิจัย 

2.1 สัญชาติไทย ปริญญาตร ี - - - 
ปริญญาโท 6 4 - 
ปริญญาเอก 1 1 1 
รวม 7 5 1 

2.2 สัญชาติอื่น ปริญญาตร ี - - - 
ปริญญาโท - - - 
ปริญญาเอก - - - 
รวม - - - 

2.3 รวมนักวิจัย ปริญญาตร ี - - - 
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ประเภทบุคลากร ปีการศึกษา 
2553 2554 2555 

ปริญญาโท 6 4 - 
ปริญญาเอก 1 1 1 
รวมทั้งหมด 7 5 1 

3.  บุคลากรสนบัสนนุอื่นๆ 205 217 182 
4.  รวมบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ/ลาเขียนต ารา/ลาท าวิจัย) 472 485 442.50 
5.  บุคลากรลาทุกประเภท (สายวิชาการ 26 คน/สายสนบัสนนุ 4 คน) 31 27 30 
6.  รวมบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ/ลาเขียนต ารา/ลาท าวิจัย) 503 512 472.50 

หมายเหตุ: บุคลากรทั้งหมด ก าหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานดังน้ี 
    ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป  คิดเป็น 1 คน      6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน      น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได ้
 

 จ านวนอาจารย์ (FTET : Full Time Equivalent Teacher) จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการและ
คุณวุฒิการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ภาคิวชา/
สาขาวิชา 

อาจารย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์ ศาสตราจารย ์ ชาวต่างชาติ รวม 
ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 

คณิตศาสตร ์ - 4 10 14 - 3 5 8 - 2 1 3 - - 1 1 -  - - - 9 17 26 
เคม ี - 5 28 33 - 3 8 11 - - 11 11 - - 2 2 - - 1 1 - 8 50 58 
จุลชีววทิยา - 2 9 11 - - 5 5 - 1 6 7 - - 1 1 - - - - - 3 21 24 
ชีวเคม ี - 1 9 10 - 1 6 7 - - 2 2 - - - - - - - - - 2 17 19 
พฤกษศาสตร ์ - 3 4.5 7.5 - - 1 1 - - 9 9 - - - - - - - - - 3 14.5 17.5 
พันธุศาสตร ์ - - 15 15 - - 3 3 - 1 5 6 - 1 - 1 - - - - - 2 23 25 
ฟิสิกส ์ - 7 12 19 - 4 8 12 - 2 - 2 - - - - - - - - - 13 20 33 
รังสีประยุกต์
และไอโซโทป 

- 1 5 6 - 1 1 2 - 1 1 2 - - 1 1 - - - - - 3 8 11 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

- 3 5 8 - 4 3 7 - - 3 3 - - - - - - - - - 7 11 18 

วิทยาศาสตร์พืน้
พิภพ 

- 4 5 9 - 2 1 3 - - 1 1 - - - - - - - - - 6 7 13 

สถิต ิ - 4 4 8 - - 3 3 - 1 2 3 - - - - - - - - - 5 9 14 
สัตววิทยา - 4 7 11 - 1 7 8 - 4 8 12 - - - - - - - - - 9 23 32 
วัสดุศาสตร ์ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 
รวมท้ังหมด - 38 113.5 151.5 - 19 51 70 - 12 49 61 - 1 5 6 - - 1 1 - 70 219.5 289.5 
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ล าดับ ระยะเวลาการท างาน คุณวุฒิทางการศึกษา (คน) ต าแหน่งทางวิชาการ (คน) 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม (คน) อ. ผศ. รศ. ศ. รวม (คน) 

1 9 เดือน ขึ้นไป - 70 193 263 127 69 61 6 263 
2 6-9 เดือน - - 0.5 0.5 0.5 - - - 0.5 
3 น้อยกว่า 6 เดือน - - 2 2 2 - - - 2 
4 ลาศึกษาต่อ  - - 15 15 15 - - - 15 
5 ลาเขียนต ารา/ลาท าวิจัย - - 11 11 10 1 - - 11 

รวมทั้งหมด [ ไม่รวม (3) ] - 70 219.5 289.5 152.5 70 61 6 289.5 
ผลรวม (1)*1+(2)*0.5 - 70 193.5 263.5 127.5 69 61 6 263.5 

หมายเหตุ : FTET (Full Time Equivalent Teacher) ค านวณตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด เช่น อาจารย์ข้าราชการ อาจารย์
พนักงาน รวมทั้งอาจารย์ที่มีสญัญาจ้างกับสถาบันหรือสถานศึกษาท้ังปีการศึกษา ที่มีระยะเวลาการท างานดังน้ี 
  ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 1 คน     6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน   น้อยกว่า 6 เดือนไมส่ามารถน ามานับได้ 

 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน แยกตามคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2555 
คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 วิชาชีพท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ          
หน่วยงาน ปฏิบัติงาน ช านาญ

งาน 
ช านาญงาน

พิเศษ 
ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการ

พิเศษ 
อื่นๆ รวมท้ังหมด 

<ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก <ตรี ตรี โท เอก <ตรี ตรี โท เอก รวม 
ส านักงาน
เลขานกุาร 

- 4 - 2 - - - - - 16 9 - 8 1 1 - 1 - 46 9 1 - 48 37 12 1 98 

คณิตศาสตร ์ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 1 - - 4 1 - - 5 
เคม ี - - - - - 1 - - - - - - 1 1 - - - - 8 8 - - 8 9 2 - 19 
จุลชีววทิยา - - - 2 - - - - - 2 - - - - - - - - 4 - - - 6 2 - - 8 
ชีวเคม ี - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - 3 - - - 4 1 - 5 
พฤกษศาสตร ์ 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - 1 - - 1 2 - - 3 
พันธุศาสตร ์ - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 2 - - 2 
ฟิสิกส ์ - - - - 2 - - - - - 1 - - 1 - - - - 4 4 2 - 4 6 4 - 14 
รังสีประยุกต์ฯ - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 
วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 5 1 - 3 5 1 - 9 

วิทยาศาสตร์
พื้นพิภพ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - 2 - - 2 

สถิต ิ - - - - - - - - - 1 - - 1 - - - - - 4 1 - - 4 3 - - 7 
สัตววิทยา - - - 1 - - - - - - 1 - - 1 - - - - 2 1 1 - 3 1 3 - 7 
วัสดุศาสตร ์ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 1 
ศูนย์วิจัย
นิวเคลียร ์

- - - - - - - -
- 

- - 1 - - - - - - - - - - - - 1 1 - 2 

รวม 1 5 - 5 2 1 - - - 20 14 - 11 4 1 - 1 - 75 37 5 1 81 75 25 2 183 

หมายเหตุ: บุคลากรทั้งหมด ก าหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานดังน้ี 
     ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 1 คน     6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน   น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได ้
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 ข้อมูลสรุปจ านวนอาจารย์หรือนักวิจัยจากสถาบันนานาชาติเดินทางมาสอนหรือวิจัยที่คณะ หรือ
อาจารย์หรือนักวิจัยของคณะท่ีเดินทางไปสอนหรือวิจัย ณ สถาบันนานาชาติ 

รายการ >3 เดือน <3 เดือน 
อาจารย์ นักวิจัย อาจารย์ นักวิจัย 

1. อาจารย์หรือนักวิจัยจากสถาบันนานาชาติเดินทางมา
สอนหรือวิจัยที่คณะ 

- - - - 

2. อาจารย์หรือนักวิจัยของคณะที่เดินทางไปสอนหรือวิจัย 
ณ สถาบนันานาชาต ิ

- 1 - - 

 จ านวนบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาตนเองโดยการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน ปีการศึกษา 2555 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ใช้ข้อมูลคณะ) 

หน่วยงาน จ านวนบุคลากรท่ี
เข้าร่วมพัฒนา

ตนเอง (ไม่นับซ้ า) 

จ านวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมพัฒนาตนเอง (จ าแนกตามประเภท) 
ประชุม/สมัมนา ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน อื่นๆ 

ส านักงานเลขานุการ 38 15 20 38 - 
คณิตศาสตร ์ 7 1 - 7 - 
เคมี 28 - 7 28 - 
จุลชีววิทยา 14 - 5 9 - 
ชีวเคม ี 9 - 2 7 - 
พฤกษศาสตร ์ 7 - 6 7 - 
พันธุศาสตร์ 4 4 - - - 
ฟิสิกส ์ 16 - 2 16 - 
รังสีประยุกต์และไอโซโทป 6 1 2 6 - 
วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 11 - - 11 - 
วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 6 6 2 1 - 
สถิติ 7 21 - - - 
สัตววิทยา 14 4 4 14 - 
วัสดุศาสตร ์ 1 - - - 1 
ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์
เทคโนโลย ี

1 - 2 - - 

รวม 169 52 52 145 1 
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1.9.5  จ านวนนิสิตทั้งหมด (นับจ านวนหัวนิสิตจริง)  

 จ านวนนิสิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
(ใช้ข้อมูลวันที่ 30 มิถุนายน 2555 จากกองแผนงาน) 

ภาควิชา/สาขาวิชา จ านวนนิสิตปริญญาตรี รวมทั้งหมด 
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5-6 

ไทย ต่าง 
ชาติ 

รวม ไทย ต่าง 
ชาต ิ

รวม ไทย ต่าง 
ชาติ 

รวม ไทย ต่าง 
ชาต ิ

รวม ไทย ต่าง 
ชาต ิ

รวม ไทย ต่าง 
ชาต ิ

รวม 

วิทยาศาสตร์ 678 - 678 486 - 486 473 - 473 518 - 518 - - - 2,155 - 2,155 
ภาคปกต ิ 591 - 591 414 - 414 390 - 390 429 - 429 - - - 1,824 - 1,824 
คณิตศาสตร์ 17 - 17 20 - 20 31 - 31 29 - 29 - - - 97 - 97 
เคมี 37 - 37 36 - 36 41 - 41 45 - 45 - - - 159 - 159 
เคมีอุตสาหกรรม 20 - 20 24 - 24 12 - 12 13 - 13 - - - 69 - 69 
จุลชีววิทยา 50 - 50 33 - 33 41 - 41 45 - 45 - - - 169 - 169 
ชีวเคมี 26 - 26 27 - 27 13 - 13 22 - 22 - - - 88 - 88 
ชีววิทยา 37 - 37 21 - 21 28 - 28 24 - 24 - - - 110 - 110 
พฤกษศาสตร์ 27 - 27 25 - 25 23 - 23 29 - 29 - - - 104 - 104 
พันธุศาสตร์ 45 - 45 38 - 38 27 - 27 17 - 17 - - - 127 - 127 
ฟิสิกส์ 34 - 34 25 - 25 30 - 30 30 - 30 - - - 119 - 119 
รังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป 

- - - 26 - 26 10 - 10 21 - 21 - - - 57 - 57 

วิทยาการคอมพวิเตอร์ 60 - 60 40 - 40 54 - 54 40 - 40 - - - 194 - 194 
วิทยาศาสตร์ทัว่ไป - - - - - - - - - 2 - 2 - - - 2 - 2 
วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 24 - 24 39 - 39 32 - 32 62 - 62 - - - 157 - 157 
วิทยาศาสตร์ชวีภาพรังสี 35 - 35 - - - - - - - - - - - - 35 - 35 
สถิติ 47 - 47 36 - 36 27 - 27 37 - 37 - - - 147 - 147 
สัตววิทยา 32 - 32 23 - 23 21 - 21 13 - 13 - - - 89 - 89 
ภาคพิเศษ 87 - 87 72 - 72 83 - 83 89 - 89 - - - 331 - 331 
วิทยาการคอมพวิเตอร์ 87 - 87 72 - 72 83 - 83 89 - 89 - - - 331 - 331 

 

 จ านวนนิสิตระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ภาควิชา/สาขาวิชา จ านวนนิสิตระดับปริญญาโท ปี 1 รวมจ านวนนิสิตระดับปริญญาโททั้งหมด 

แผน ก แผน ข รวม แผน ก แผน ข รวม 
ไทย ต่าง 

ชาต ิ
รวม ไทย ต่าง 

ชาต ิ
รวม ไทย ต่าง 

ชาต ิ
รวม ไทย ต่าง 

ชาต ิ
รวม ไทย ต่าง 

ชาต ิ
รวม ไทย ต่าง 

ชาต ิ
รวม 

วิทยาศาสตร์ 126 - 126 15 - 15 141 - 141 532 - 532 60 - 60 592 - 592 
ภาคปกต ิ 126 - 126 1 - 1 127 - 127 531 - 531 1 - 1 532 - 532 
คณิตศาสตร์ - - - - - - - - - 5 - 5 - - - 5 - 5 
เคมี 34 - 34 - - - 34 - 34 98 - 98 - - - 98 - 98 
จุลชีววิทยา 20 - 20 - - - 20 - 20 72 - 72 - - - 72 - 72 
ชีวเคมี 6 - 6 - - - 6 - 6 22 - 22 - - - 22 - 22 
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ภาควิชา/สาขาวิชา จ านวนนิสิตระดับปริญญาโท ปี 1 รวมจ านวนนิสิตระดับปริญญาโททั้งหมด 
แผน ก แผน ข รวม แผน ก แผน ข รวม 

ไทย ต่าง 
ชาต ิ

รวม ไทย ต่าง 
ชาต ิ

รวม ไทย ต่าง 
ชาต ิ

รวม ไทย ต่าง 
ชาต ิ

รวม ไทย ต่าง 
ชาต ิ

รวม ไทย ต่าง 
ชาต ิ

รวม 

ชีววิทยา 3 - 3 - - - 3 - 3 24 - 24 - - - 24 - 24 
พฤกษศาสตร์ 6 - 6 - -  6 - 6 41 - 41 - - - 41 - 41 
พันธุศาสตร์ 10 - 10 - - - 10 - 10 60 - 60 - - - 60 - 60 
ฟิสิกส์ 12 - 12 - - - 12 - 12 47 - 47 - - - 47 - 47 
มาตรวิทยา 1 - 1 - - - 1 - 1 9 - 9 - - - 9 - 9 
รังสีประยุกต์และไอโซโทป 2 - 2 - - - 2 - 2 23 - 23 - - - 23 - 23 
วิทยาการคอมพวิเตอร์ 12 - 12 - - - 12 - 12 43 - 43 - - - 43 - 43 
วิทยาการวัสดุนาโน 2 - 2 - - - 2 - 2 7 - 7 - - - 7 - 7 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พื้นพิภพ 

7 - 7 - - - 7 - 7 31 - 31 - - - 31 - 31 

สถิติ 9 - 9 1 - 1 10 - 10 27 - 27 1 - 1 28 - 28 
สัตววิทยา 2 - 2 - - - 2 - 2 22 - 22 - - - 22 - 22 
ภาคพิเศษ - - - 14 - 14 14 - 14 1 - 1 59 - 59 60 - 60 
วิทยาการคอมพวิเตอร์ - - - 14 - 14 14 - 14 1 - 1 59 - 59 60 - 60 

 จ านวนนิสิตระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ภาควิชา/สาขาวิชา จ านวนนิสิตระดับปริญญาเอก ปี 1 รวมจ านวนนิสิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

ไทย ต่างชาติ รวม ไทย ต่างชาติ รวม 
วิทยาศาสตร์ 50 2 52 244 3 247 
ภาคปกติ 50 2 52 244 3 247 
คณิตศาสตร์ - - - - - - 
เคมี 10 - 10 63 - 63 
เคมีอุตสาหกรรม - - - - - - 
จุลชีววิทยา 6 - 6 22 - 22 
ชีวเคมี 2 - 2 11 - 11 
ชีววิทยา - - - - - - 
พฤกษศาสตร์ - - - 14 - 14 
พันธุศาสตร์ 4 - 4 24 - 24 
ฟิสิกส์ 4 - 4 11 - 11 
มาตรวิทยา - - - - - - 
รังสีประยุกต์และไอโซโทป - - - - - - 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 - 3 16 - 16 
วิทยาการวัสดุนาโน 2 - 2 6 - 6 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ - 2 2 19 2 21 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ นานาชาติ 2 - 2 2 1 3 
วิทยาศาสตร์ท่ัวไป - - - - - - 
วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ - - - - - - 
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ภาควิชา/สาขาวิชา จ านวนนิสิตระดับปริญญาเอก ปี 1 รวมจ านวนนิสิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

ไทย ต่างชาติ รวม ไทย ต่างชาติ รวม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ 4 - 4 13 - 13 
สถิติ 9 - 9 20 - 20 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี - - - - - - 
สัตววิทยา 4 - 4 23 - 23 
ภาคพเิศษ - - - - - - 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ - - - - - - 

 จ านวนนิสิตออกกลางคัน ปีการศึกษา 2553 – 2555 คณะวิทยาศาสตร์ (ใช้ข้อมูลคณะ) 
หลักสูตร ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2555 

ภาค 
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

นานา 
ชาต ิ

รวม ภาค 
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

นานา 
ชาต ิ

รวม ภาค 
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

นานา 
ชาต ิ

รวม 

ปริญญาตรี (รวม) n/a n/a n/a n/a 122 7 - 129 - - - 61 
- ลาออก n/a n/a n/a n/a 64 7 - 71 - - - 61 
- คัดชื่อออก n/a n/a n/a n/a 58 - - 58 - - - - 

(ใช้ข้อมูลนับถึงวันที่ 30 มีนาคม 2554, 2555, 2556 ตามล าดับ) 

 ข้อมูลสรุปจ านวนข้อมูลนิสิตจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ทีเ่ดินทางมาเรียนหรือวิจัยที่คณะ และ
นิสิตของคณะที่เดินทางไปเรียนหรือวิจัยในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

รายการ >3 เดือน <3 เดือน 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ข้อมูลนิสติจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ทีเ่ดินทางมาเรยีน
หรือวิจัยที่คณะ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

2. ข้อมูลนิสติของคณะที่เดินทางไปเรยีนหรือวิจัยใน
มหาวิทยาลยัต่างประเทศ 

n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

 ข้อมูลนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES – Full Time Equivalent Student) ปีการศึกษา 2555  
(ใช้ข้อมูลกองแผนงาน) 

ภาควิชา/สาขาวิชา จ านวนอาจารย ์ จ านวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) อาจารย์ : FTES 
FTES ภาคต้น FTES ภาคปลาย FTES เฉลี่ย 

ส่วนกลางคณะ - 28.47 23.08 25.77 - 
คณิตศาสตร ์ 26 1,126.43 809.55 968.00 1 : 37.23 
เคม ี 58 1,358.34 1,276.31 1,317.32 1 : 22.71 
สถิต ิ 14 616.24 476.96 546.60 1 : 39.04 
รังสีประยุกต์และไอโซโทป 11 33.93 32.75 33.34 1 : 3.03 
ฟิสิกส ์ 33 161.13 706.17 733.06 1 : 22.21 
วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 13 128.12 192.73 160.42 1 : 12.34 
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ภาควิชา/สาขาวิชา จ านวนอาจารย ์ จ านวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) อาจารย์ : FTES 
FTES ภาคต้น FTES ภาคปลาย FTES เฉลี่ย 

จุลชีววิทยา 24 262.42 291.33 276.88 1 : 11.54 
พันธุศาสตร ์ 25 249.07 183.37 216.22 1 : 8.65 
พฤกษศาสตร ์ 17.50 174.42 149.26 161.84 1 : 9.25 
สัตววิทยา 32 751.01 417.46 584.23 1 : 18.26 
ชีวเคมี 19 181.51 216.52 199.01 1 : 10.47 
วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 18 537.26 428.49 482.88 1 : 26.83 
วัสดุศาสตร ์ 1 - - - - 

รวมทั้งหมด 291.50 6,207.19 5,203.98 5,705.58 1 : 19.57 

 ข้อมูลอาจารย์ (FTET : Full Time Equivalent Teacher) : นิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES – Full 
Time Equivalent Student) (ใช้ข้อมูลคณะ) 

รายละเอียด ปีการศึกษา 

2553 2554 2555 
1. จ านวนอาจารย์ปฏิบตัิงาน 270 264 263.50 
2. จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าทั้งหมด (FTES) 6,131.68 6,289.70 5,705.58 
3. จ านวนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า  
    (เกณฑ์มาตรฐาน 1 : 20) 

1 : 22.71 1 : 23.82 1 : 21.65 

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
(ใช้ข้อมูลกองแผนงาน) 

ภาควิชา/สาขาวิชา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 
ปกต ิ พิเศษ นานา 

ชาติ 
รวม ปกต ิ พิเศษ นานา 

ชาติ 
รวม ปกต ิ พิเศษ นานา 

ชาติ 
รวม ปกต ิ พิเศษ นานา 

ชาติ 
รวม 

คณิตศาสตร์ 17 - - 17 4 - - 4 - - - - 21 - - 21 
เคมี 31 - - 31 23 - - 23 4 - - 4 58 - - 58 
เคมอีุตสาหกรรม 18 - - 18 - - - - - - - - 18 - - 18 
จุลชีววิทยา 43 - - 43 9 - - 9 - - - - 52 - - 52 
ชีวเคมี 14 - - 14 3 - - 3 2 - - 2 19 - - 19 
ชีววิทยา 16 - - 16 2 - - 2 - - - - 18 - - 18 
เทคโนโลยีและการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

- - - - 12 - - 12 - - - - 12 - - 12 

พฤกษศาสตร์ 19 - - 19 7 - - 7 2 - - 2 28 - - 28 
พันธุศาสตร์ 22 - - 22 12 - - 12 1 - - 1 35 - - 35 
ฟิสิกส์ 28 - - 28 14 - - 14 - - - - 42 - - 42 
รังสีประยุกต์และ 12 - - 12 5 - - 5 - - - - 17 - - 17 
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ภาควิชา/สาขาวิชา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 
ปกต ิ พิเศษ นานา 

ชาติ 
รวม ปกต ิ พิเศษ นานา 

ชาติ 
รวม ปกต ิ พิเศษ นานา 

ชาติ 
รวม ปกต ิ พิเศษ นานา 

ชาติ 
รวม 

ไอโซโทป 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 29 55 - 84 3 11 - 14 1 - - 1 33 66 - 99 
วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 28 - - 28 - - - - - - - - 28 - - 28 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
พื้นพิภพ 

- - - - 2 - - 2 - - - - 2 - - 2 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 33 - - 33 - - - - - - - - 33 - - 33 
สถิติ 39 - - 39 11 - - 11 2 - - 2 52 - - 52 
มาตรวิทยา - - - - 2 - - 2 - - - - 2 - - 2 
สัตววิทยา 19 - - 19 4 - - 4 1 - - 1 24 - - 24 

รวม 368 55 - 423 113 11 - 124 13 - - 13 494 66  560 

 ข้อมูลจ านวนองค์กรนิสิต/ชุมนุมนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 
2555 

รายชื่อองค์กรนิสิต/ชุมนุมนิสิต จ านวน
สมาชกิ 

กิจกรรมเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 

มี () ไม่มี () 
1. ชุมชนนิสิตคณะวิทยาศาสตร ์  -  
2. ชุมนุมนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 150 คน -  
3. ชุมนุมนิสิตเตรียมแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกล้า 100 คน -  

รวมทั้งหมด    

 ข้อมูลเงินบริจาคจากศิษย์เก่า (Alumni Donations) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ล าดับที่ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

1 เงินบริจาคจากศิษย์เก่า - 

2 เงินบริจาคของมูลนิธิ/สมาคม _________________________ - 

3 เงินบริจาคของกองทุน __________________________ - 

4 วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ท่ีได้รับบริจาคจากศิษย์เก่า - 

รวมทั้งสิ้น - 
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1.9.6  งานวิจัย  

 ข้อมูลโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โครงการ ช่วงระยะเวลา
ของโครงการ 
(พ.ศ. ...-...) 

ชื่อหัวหน้า
โครงการและผู้
ร่วมโครงการ 

ชื่อแหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 
โครงการทั่วไป 
1. โครงการวิจัย จ านวน 
122 โครงการ 

2555  ทุนอุดหนุนวิจัย 
มก. 

14,747,701 - 14,747,701 

2. โครงการวิจัย จ านวน 
116 โครงการ 

2555  หน่วยงาน
ภาครัฐและ
เอกชน 

- 76,148,691 76,148,691 

 ข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รายละเอียด ประจ าปี  
2553 2554 2555 

จ านวนโครงการวิจยัทั้งหมด (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 195 212 313 
จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการตพีิมพ์
เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 
 

ระดับชาต ิ 45 27 25 
ระดับนานาชาต ิ 235 246 257 

รวม 280 273 282 
จ านวนบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกบั
สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนท่ีได้รบัการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ระดับชาต ิ n/a n/a n/a 
ระดับนานาชาต ิ n/a n/a n/a 

รวม n/a n/a n/a 
จ านวนบทความวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ระดับชาต ิ 4 4 19 
ระดับนานาชาต ิ 209 236 4 

รวม 213 240 23 
จ านวนบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ที่ไดร้บัการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ระดับชาต ิ n/a n/a n/a 
ระดับนานาชาต ิ n/a n/a n/a 

รวม n/a n/a n/a 
จ านวนอาจารย์และบุคลากรวิจยัที่เข้า
ร่วมประชุมวิชาการ (ปีการศึกษา) 

ระดับชาต ิ n/a 5 n/a 
ระดับนานาชาต ิ n/a 20 n/a 

รวม n/a 25 n/a 
จ านวนอาจารย์และบุคลากรวิจยัที่
น าเสนอผลงานวิชาการ (ปีการศึกษา) 

ระดับชาต ิ n/a 3 n/a 
ระดับนานาชาต ิ n/a 10 n/a 

รวม n/a 13 n/a 
จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอา้งอิง 
(citation) ใน refereed journal หรือ

ระดับชาต ิ n/a n/a n/a 
ระดับนานาชาต ิ n/a n/a n/a 
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รายละเอียด ประจ าปี  
2553 2554 2555 

ในฐานข้อมูล (ปีปฏิทิน พ.ศ.) รวม 320 n/a n/a 
จ านวนงานวิจัยท่ีไดส้ร้างนวัตกรรมใหม่ 
(ปีการศึกษา) 

ในประเทศ - - - 
ต่างประเทศ - - - 

รวม - - - 
จ านวนงานวิจัยท่ีไดร้ับการจดทะเบียน
สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร (ปีปฏทิิน 
พ.ศ.) 

ในประเทศ 2 1 2 

ต่างประเทศ - - 1 

รวม 2 1 3 

จ านวนงานวิจัยท่ีไดร้ับการจดลิขสทิธ์ิ 
(ปีปฏิทิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 1 - 2 

ต่างประเทศ - - - 

รวม 1 - 2 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค ์(ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ภายใน 21,997,500 28,509,058 14,747,701 
ภายนอก 77,407,079 75,132,125 76,148,691 

รวม 99,404,579 103,641,183 90,896,392 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์ทีเ่กี่ยวข้องกับสิ่งแวดลอ้ม
และความยั่งยืน (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ภายใน n/a n/a n/a 
ภายนอก n/a n/a n/a 

รวม n/a n/a n/a 
จ านวนอาจารย/์บุคลากรวิจัยทีไ่ดร้ับทุน
สนับสนุนวิจัย (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

ภายใน n/a n/a n/a 
ภายนอก n/a n/a n/a 

รวม n/a n/a n/a 

 ข้อมูลสรุปจ านวนสถาบันที่มีข้อตกลงความร่วมมือทุกด้าน 
ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน ลักษณะความร่วมมือ ระยะเวลา 

1.ความร่วมมือทางวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
(องค์การมหาชน)(Defenses 
Technology Institute 

ACA : Academic 
Cooperation Agreement 

September 7,2010-
September 6,2016 

2. International 
Cooperation of the  

- Alexandria University MOU June, 2011-June, 2016 

Faculty of Science 
Kasetsart University 

- Utah State University COA April 23, 2009-April 22, 
2014 

 - Dalian University of 
Technology 

COA March 28, 2011-March 
27, 2016 

 - Hebei Academy of 
Agricultural and Forestry 
Sciences 

MOU July 10, 2011-July 9, 
2014 
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ชื่อโครงการ ชื่อหน่วยงาน ลักษณะความร่วมมือ ระยะเวลา 

 - The Graduate University for 
Advanced Study (Sokendai) 

AAE March 29, 2011-March 
28, 2016 

 - The Primate Research 
Institute, Kyoto University 

AAE April 25, 2011-April 24, 
2016 

 - College of Science, Ibaraki 
University 

GEA June 6, 2011-June 5, 
2016 

 - University of Tsukuba MOU September 2, 2008-
September 1, 2013 

 - Kyushu University (1) SEA March 26, 2009-March 
25, 2014 

 - Kyushu University (2) ACA March 26, 2009-March 
25, 2014 

 - Yamaguchi University AAE July 3, 2008-July 2, 
2013 

 - University of Technology, 
Sydney 

MOU November 12, 2009-
November 11, 2014 

 - University of Graz 1 ACA October 2011-October 
2014 

 - University of Graz 2 ACA October 18, 2011-
October 17, 2014 

 - Helmholtz-Zentrum, Berlin MOU April 22, 2011-April 21, 
2016 

 - The University of Zurich MOU February 1, 2011-
January 31, 2014 

 - University of Liverpool MOU July 15, 2010-July 14, 
2015 
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1.9.7 การบริการวิชาการ  (เน้นการบริการสังคม การเพิ่มประสบการณ์ และรายได้แก่หน่วยงาน) 

 ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะวิทยาศสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

1. จากฐานข้อมูลส านักงานบริการวิชาการ  
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ ผู้ขอรับบริการ หน่วยงานให้บริการ งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 

ภาควิชาเคมี     
1 อบรมปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน นักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

ภาควิชาเคมี - รศ.ดร.สุภา หารหนอง
บัว 

2 งานจัดจ้างท่ีปรึกษางานวิจัยและ
พัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา Post 
Metallocene 

บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) 

ภาควิชาเคมี 800,000 ดร.พิมพา หอมนิ
รันดร์ 

3 การวิเคราะห์หาองค์ประกอบสาร
ไฮโดรคาร์บอนในสิ่งแวดล้อม 

กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

ภาควิชาเคมี 180,000 รศ.ดร.อรพินท์ เจียร
ถาวร 

ภาควิชาจุลชีววิทยา     
4 การระบุชนิดของแบคทีเรียด้าน

เทคนิคทางชีวโมเลกุล 
บริษัท ยูเนี่ยนแคส
แทป จ ากัด 

ภาควิชาจุลชีววิทยา 43,800 ดร.นันทนา สีสุข 

5 การจ าแนกเชื้อราจากหัวเชื้อข้าว
หมาก 

สถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหาร มก. 

ภาควิชาจุลชีววิทยา 6,000 อ.ศลิษา สุจิตวรสาร 

6 การใช้จุลินทรีย์บ าบัดน้ าเสียใน
อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร 

บริษัท เอ วัน พลัส 
พรีเมี่ยม (ประเทศ
ไทย)จ ากัด 

ภาควิชาจุลชีววิทยา 5,000 รศ.ดร.อรุณวรรณ 
หวังกอบเกียรติ 

7 การตรวจสอบชนิดและปริมาณบา
ซิลลัทจากผลิตภัณฑ์ไทดี้ 

บริษัท เอ วัน พลัส 
พรีเมียม (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

ภาควิชาจุลชีววิทยา 3,000 ผศ.ดร.สุรางค์ สุธิ
ราวุธ 

8 การตรวจุลินทรีย์ในตัวอย่างหัวเชื้อไม่
โครไบโอเทค 

บริษัท ไมโคร ไบโอ
เทค 

ภาควิชาจุลชีววิทยา 4,500 ดร.ชัยมงคล คงภักดี 

9 การตรวจจุลินทรีย์ในตัวอย่างหัวเชื้อ
เข้มข้น สมบัติชาติ 

ห้างจ ากัด สมบัติชาติ ภาควิชาจุลชีววิทยา 4,500 ดร.ชัยมงคล คงภักดี 

ภาควิชาพฤกษศาสตร์     
10 โครงการ สัณฐานวิทยา กายวิภาค 

และพัฒนาการของตาดอก ดอก ผล 
และเมล็ดปาล์มน้ ามันในระดับเซลล์
และเนื้อเยื่อ  

บริษัท ชุมพร
อุตสาหกรรมน้ ามัน
ปาล์ม มหาชน จ ากัด 

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 100,000 รศ.ดร.ประศาสตร์ 
เกื้อมณี 

11 Tissue Culture Techniques for Makino Botanical ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 88,200 รศ.ดร.มาลี ณ นคร 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ ผู้ขอรับบริการ หน่วยงานให้บริการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

Orchids Propagation Garden 
ภาควิชาพันธุศาสตร์     

12 โครงการให้บริการตรวจสอบ DNA  
ANALTSIS OF BIOLOGICAL 
SAMPLES 
 

WILDLIFE 
CONSERVATION 
SOCIETY, 
COMBODIA 

ภาควิชาพันธุศาสตร์ 40,000 รศ.ดร.สมศักดิ์ อภิ
สิทธิวาณิช 

ภาควิชาฟิสิกส์     
13 Talented Class Program โรงเรียนราชวินิต

บางเขน 
ภาควิชาฟิสิกส์ 14,000 ดร.ชัยยะ เหลืองวิริยะ 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     
14 โครงการจัดจ้างศึกษาและพัฒนา

ระบบสารสนเทศพร้อมระบบ
ฐานข้อมูล ระยะท่ี 1 ส าหรับ
ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกร 

ส านักงานกองทุน
ฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกร 

ภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

34,900,000 ผศ.พบสิทธิ์ กมลเวชช 

15 โครงการจ้างท าโปรแกรมการส ารวจ
การใช้หนังสือเรียนของสถานศึกษา
ด้วยระบบออนไลน์ 

ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา 
ส านักงาน
คณะกรรมการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

200,000 ผศ.ดร.สุขุมาล กิติสิน 

16 โครงการเพิ่มขีดความสามารถการ
พัฒนาซอฟแวร์ไทยเพื่อการใช้งานใน
คอร์เปอเรทโดยใช้ Open Source 
Technology ปี 2555 (iReport, 
Alfresco และ Linux) 

ผู้ดูแลระบบ นิสิต 
นักศึกษา นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ และ
ผู้สนใจท่ัวไป 

ภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

150,000 ผศ.ดร.สุขุมาล กิติสิน 

17 โครงการประมวลผลข้อมูลภาพรวม
การประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปี
การศึกษา 2554 

ส านักทดสอบทาง
การศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

4,700,000 ผศ.ดร.สุขุมาล กิติสิน 

18 โครงการจัดท าระบบฐานข้อมูลเพ่ือ
การใช้ประโยชน์จากฐานชีวภาพ
ระดับชุมชน ปีงบประมาณ 2555 

ส านักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การ
มหาชน) 

ภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

8,082,500 ผศ.พบสิทธิ์  กมล
เวชช 

19 โครงการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศของ สสปน. ระยะ 3 ปี 

ส านักงานส่งเสริมการ
จัดประชุมและ

ภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

4,000,000 รศ.ดร.นวลวรรณ 
สุนทรภิษัช 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ ผู้ขอรับบริการ หน่วยงานให้บริการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

(ปี 2556-2558) นิทรรศการ 
20 ท่ีปรึกษาเพื่อพิจารณาปรับปรุง

โครงการให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ททท. 
พ.ศ.2556-2559 

การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย 

ภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

1,000,000 รศ.ดร.นวลวรรณ  
สุนทรภิษัช 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ     
21 จ้างเหมาวิเคราะห์การก าหนดอายุ

ตัวอย่างดินด้วยวิธีเรืองแสงความร้อน
จากแหล่งโบราณคดีดอยวงศ์ จ านวน 
1 ตัวอย่าง 

ส านักศิลปากรท่ี 8 
เชียงใหม่  

ภาควิชาวิทยาศาสตร์
พื้นพิภพ 

5,000 ดร.กฤษณ์ วันอินทร์ 

22 การศึกษาความเหมาะสมและวิ
เคราะหืผลกระทบส่ิงแวดล้อม
โครงการอ่างเก็บน้ าแม่ปิงตอนบน 
อ าเภอเชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

บริษัท พิสุทธิ์ 
เทคโนโลยี จ ากัด 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์
พื้นพิภพ 

300,000 ดร.กฤษณ์ วันอินทร์ 

23 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ าห้วยพังงา จ.
อุตรดิตถ์ 

บริษัท ธารา คอนซัล
แตนท์ จ ากัด และ
บริษัท ฟรอนเทียร์ 
เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัล
แทนท์ส จ ากัด 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์
พิ้นพิภพ 

400,000 ดร.กฤษณ์ วันอินทร์ 

24 โครงการศึกษาการออกแบบระบบ
บ าบัดเพื่อลดการปนเปื้อน
สารอินทรีย์ระเหยในดินโดยใช้
เทคนิค Soil Vapor 
Extraction(SVE) 

ศูนย์ความเป็นเลิศ
แห่งชาติด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
และของเสียอันตราย 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์
พื้นพิภพ 

288,800 ดร.กัญจน์นรี ช่วงฉ่ า 

25 โครงการโปรแกรมคาดการณ์สา
ธารณภัยส าหรับประชาชนผ่าน Web 
Portal 

บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ 
จ ากัด 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์
พื้นพิภพ 

1,200,000 รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดม
โชค 

26 ศึกษาชั้นน้ าบาดาลบริเวณใต้แม่น้ า
จากการพัฒนาเทคนิควัดค่าสภาพ
ต้านทานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องข้าม
แม่น้ า 

บริษัท ไฮโดรจีโอไซ 
จ ากัด 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์
พื้นพิภพ 

160,000 ผศ.ดีเซลล์ สวนบุรี 

27 ส ารวจแหล่งน้ าบาดาลบริเวณ
โครงการพัฒนาใกล้ชายฝั่งทะเล อ.
ป่าตอง จ.ภูเก็ต 

บริษัท เจ แอล พี เอ็น
จิเนียริ่ง เซอร์วิส 
จ ากัด 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์
พื้นพิภพ 

150,000 ผศ.ดีเซลล์ สวนบุรี 

28 งานศึกษาการแบ่งเขตความรุนแรง
ของแผ่นดินไหวระดับจังหวัดพื้นท่ี

กรมทรัพยากรธรณี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
พื้นพิภพ 

4,000,000 ดร.ภาสกร ปนานนท์ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ ผู้ขอรับบริการ หน่วยงานให้บริการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

จังหวัดนครนายก 
29 ศึกษาธรณีวิทยาแหล่งแร่ถ่านหินและ

หาโครงสร้างทางธรณีวิทยาใต้ผิวดิน 
พื้นท่ีบ้านห้วยหญ้าไซ ต.นาทราย อ.
ลี้ จ.ล าพูน 

บริษัท เอสซีจี จ ากัด ภาควิชาวิทยาศาสตร์
พื้นพิภพ 

300,000 ผศ.ดีเซลล์ สวนบุรี 

30 ศึกษาธรณีวิทยาแหล่งแร่ถ่านหินด้วย
เทคนิคทางธรณีฟิสิกส์ บริเวณพื้นท่ี
บ้านแพะหนองแดง จ.ล าปาง 

บริษัท เอสซีจี จ ากัด ภาควิชาวิทยาศาสตร์
พื้นพิภพ 

150,000 ผศ.ดีเซลล์ สวนบุรี 

31 โครงการ Feasibility Study and 
Environment and Social Impact 
Assessment Ban Koum 
Hydropower Project 

บริษัทปัญญา คอนซัล
แตนท์ จ ากัด 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์
พื้นพิภพ 

350,000 ดร.ภาสกร  ปนานนท์ 

32 โครงการศึกษาและแก้ไขภัยแล้งและ
บรรเทาน้ าท่วมโดยการเติมน้ าลงสู่
ชั้นน้ าบาดาลพ้ืนท่ีแอ่งเจ้าพระยา
ตอนบน (ระยะท่ี 2) 

บริษัท เอส เอ็น ที 
คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
และบริษัท องศา 
คอนซัลแตนด์ จ ากัด 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์
พื้นพิภพ 

199,210 ดร.กัญจน์นรี ช่วงฉ่ า 

33 โครงการศึกษาค่าการดูดกลืนความ
สั่นสะเทือนของชั้นดินและชั้นหินการ
ก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติด้วยวิธี
เจาะลอดในพื้นท่ีแหล่งหินตัดสีค้ิว จ.
นครราชสีมา และหอระฆังวัดตะหนุ 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

บริษัท เอ็นทิค จ ากัด ภาควิชาวิทยาศาสตร์
พื้นพิภพ 

352,000 รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดม
โชค 

34 โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการ
วิเคราะห์และวางแผนจัดหารพื้นท่ี
เสี่ยงอุทกภัย จ.อุบลราชธานี 

ส านักวิจยัและความ
ร่วมมือระหวา่งประเทศ 
กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์
พื้นพิภพ 

1,800,000 ผศ.อรรณพ หอม
จันทร์ 

35 การศึกษาแหล่งแร่สังกะสีด้วยเทคนิค
ทางธรณีฟิสิกส์ 

บริษัท ผาแดง
อินดัสทรี จ ากัด 
(มหาชน) 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์
พื้นพิภพ 

360,000 ผศ.ดีเซลล์ สวนบุรี 

36 การพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์พื้นพิภพและตรวจวัด
สภาพทางธรณีวิทยาใต้ผิวดิน บริเวณ
เส้นทางเข้าออกชุมชนบ้านหน้าถ้ า ต.
ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์
ธานี ด้วยการวัดค่าสภาพต้านทาน
ไฟฟ้าแบบการสร้างภาพเชิง 2 มิติ 

มูลนิธิพลังท่ียั่งยืน ภาควิชาวิทยาศาสตร์
พื้นพิภพ 

297,000 ผศ.ดีเซลล์ สวนบุรี 

37 ส ารวจและพัฒนาแหล่งน้ าบาดาล บริษัท จรูญรัตน์ โปร ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 150,000 ผศ.ดีเซลล์ สวนบุรี 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ ผู้ขอรับบริการ หน่วยงานให้บริการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

โครงการก่อสร้างโรงงาน
อุตสาหกรรมชุบสี ต าบลคลองกิ่ว อ.
บ้านบงึ จ.ชลบุรี 

ดักส์ จ ากัด พื้นพิภพ 

38 โครงการหาอายุวัตถุด้วยวิธีเปล่งแสง
ความร้อนโบราณวัตถุจาก
โบราณสถานปราสาทมีชัย 

ส านักศิลปากรท่ี 12 
นครราชสีมา 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์
พื้นพิภพ 

42,000 ดร.กฤษณ์  วันอินทร์ 

ภาควิชาสัตววิทยา     
39 การติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรสัตว์ป่า 
บริเวณท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ ามัน
เชื้อเพลิง โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
กระบี่ ปี 2554 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

ภาควิชาสัตววิทยา 100,000 อ.วุฒิ ทักษิณธรรม 

ศูนย์เชียวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
40 โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร

และฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ผลิตภัณฑ์น้ ามันถั่วเหลืองและน้ ามัน
ทานตะวัน 

บริษัท ธนากร
ผลิตภัณฑ์น้ ามันพืช 
จ ากัด 

ศูนย์เชียวชาญเฉพาะ
ทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจ
ท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

531,750 ดร.รัตนาวรรณ มั่งค่ัง 

41 คาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลาก
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์น้ ามัน
พืชมรกต 

บริษัท มรกตอินดัสต
รี้ส์ จ ากัด(มหาชน) 

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจ
ท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

288,750 ดร.รัตนาวรรณ มั่งค่ัง 

42 คาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลาก
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์แกง
เขียวหวานทูน่ากระป๋อง 
 

บริษัท ไทยรวมสิน
พัฒนาอุตสาหกรรม 
จ ากัด 

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจ
ท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

33,000 ดร.รัตนาวรรณ มั่งค่ัง 

43 คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของตลับแป้งฝุ่น
จากพลาสติกย่อยสลายได้ทาง
ชีวภาพ 

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุแห่งชาติ 
ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจ
ท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

200,000 ดร.รัตนาวรรณ มั่งค่ัง 

44 การจัดท าข้อก าหนดเฉพาะส าหรับ
การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
กลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร 

องค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน) 

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจ
ท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

399,250 ดร.รัตนาวรรณ มั่งค่ัง 

45 โครงการพัฒนาวิชาการ “ฟุตพริ้นท์
น้ าผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร” 

ส านักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาต(ิมก

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจ
ท่ีเป็นมิตรต่อ

2,000,000 ดร.รัตนาวรรณ มั่งค่ัง 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ ผู้ขอรับบริการ หน่วยงานให้บริการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

อช.) สิ่งแวดล้อม 
46 โครงการหลักสูตรอบรมพิเศษส าหรับ

บุคลากรในเครือบริษัท เอสซีจี 
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ ากัด เรื่อง การ
ประเมินวัฏจักรชีวิตวัสดุก่อสร้างเพื่อ
ธุรกิจยั่งยืน 

บริษัท เอสซีจี 
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 
จ ากัด 

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจ
ท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

100,000 ดร.รัตนาวรรณ มั่งค่ัง 

47 โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์และ
ฉลากคาร์บอนผลิตภัณฑ์กระป๋อง
โลหะ 

บริษัท คราวน์ ฟู้ด 
แพ็คเก็จจิ้ง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด(มหาชน) 

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจ
ท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

378,000 ดร.รัตนาวรรณ มั่งค่ัง 

48 โครงการจัดอบรมหลักสูตรเทคนิค
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง บริหารธุรกิจ
ยั่งยืนด้วยเทคนิคการประเมินวัฎจักร
ชีวิต 

บริษัท เจริญโภค
ภัณฑ์อาหาร จ ากัด
(มหาชน) 

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจ
ท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

440,000 ดร.รัตนาวรรณ มั่งค่ัง 

49 โครงการจัดอบรมหลักสูตร เทคนิค
การประเมินวัฏจักรชีวิต และการ
ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
ผลิตภัณฑ์ 

บุคคลท่ัวไป ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจ
ท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

400,000 ดร.รัตนาวรรณ มั่งค่ัง 

    34,831,160  

2. ไม่อยู่ในฐานข้อมูลส านักงานบริการวิชาการ 
ชื่อโครงการ ชื่อแหล่งทุนภาครัฐ/

เอกชน ท่ีสนับสนุน
โครงการ 

จ านวน
บุคลากร

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

จ านวน
ผู้เข้า
รับ

บริการ 

จ านวนงบประมาณ หมายเหตุ 

รายรับ รายจ่าย รายได้สุทธิ 
ภาควิชา คณะ/

หน่วยงาน 
1. โครงการเตรียม
โอลิมปิกวิชาการ (สอ
วน.) 

มูลนิธิ สอวน. ร่วมกับคณะ
วิทยาศาสตร์ 

คณะกรรมการ
ค่ายโอลิมปิก
วิชาการ 

100 
คน 

630,000 625,816 - 4,184  

2. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง 
Microcal iTC200 

บริษัท ITS และ GE 
Healthcare ประเทศไทย 

5 คน 
 
  

25 คน - - - - งบประมาณ
ในการ
ด าเนินการ
ได้รับ
สนับสนุน
จากบริษัท 

3. โครงการฝึกอบรม บริษัท เครส นาโนโซลูช่ัน 5 คน 42 คน - - - - งบประมาณ
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ชื่อโครงการ ชื่อแหล่งทุนภาครัฐ/
เอกชน ท่ีสนับสนุน

โครงการ 

จ านวน
บุคลากร

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

จ านวน
ผู้เข้า
รับ

บริการ 

จ านวนงบประมาณ หมายเหตุ 

รายรับ รายจ่าย รายได้สุทธิ 
ภาควิชา คณะ/

หน่วยงาน 
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
กล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่อง
กราดและเทคนิคการ
วิเคราะห์ธาตุ 

(ประเทศไทย) จ ากัด ในการ
ด าเนินการ
ได้รับ
สนับสนุน
จากบริษัท 

4. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง 
หลักการพื้นฐานและ
การใช้เครื่องวิเคราะห์
การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ 

บริษัท บรูเกอร์ ไบโอสปิน 
เอจี ประเทศไทย 

5 คน 83 คน - - - - งบประมาณ
ในการ
ด าเนินการ
ได้รับ
สนับสนุน
จากบริษัท 

5. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง โฟโต
โวลแทอิก 

เงินรายได้คณะ
วิทยาศาสตร์ 

 30 คน 334,103.13 334,103.13 - -  

6. โครงการเรียน
ล่วงหน้า 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ 

คณะกรรมการ
ด าเนินการ
เรียนล่วงหน้า
ในส่วนของ
คณะ
วิทยาศาสตร์ 

559 
คน 

400,000 400,000 - -  

 

 

 

 

 

 

 

 



2 - 65 

 

 

 ข้อมูลรายละเอียดการบริการวิชาการท้ังหมด (ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปี) คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รายละเอียด ปีงบประมาณ พ.ศ.  

2553 2554 2555 
จ านวนโครงการบริการวิชาการ 43 50 55 
จ านวนคนท่ีไดร้ับบริการ - - - 
งบประมาณที่ไดร้ับ (บาท) 51,446,435 71,906,828.56 34,831,160 
มูลค่า (บาท) - - - 

1.9.8 การบริหารและการจัดการ 
รายการ ปีการศึกษา 

2553 2554 2555 
จ านวนอาจารย์ประจ าและบุคลากรวิจัยที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ
หรือน าเสนอผลงานวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ (ไม่นับซ้ า) 

N/A 81 65 

- จ านวนอาจารย์ประจ าและบุคลากรวิจัยที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ
หรือน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ  (ไม่นับซ้ า) 

N/A 48 6 

- จ านวนอาจารย์ประจ าและบุคลากรวิจัยที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ
หรือน าเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ (ไม่นับซ้ า) 

N/A 33 59 

จ านวนอาจารย์ประจ าและบุคลากรวิจัยท่ีได้รับรางวัลผลงานทาง
วิชาการหรือวิชาชีพในระดบัชาติ (ไม่นับซ้ า) 

1 8 4 

- ด้านการวิจัย 1 8 4 
- ด้านศิลปวัฒนธรรม - - - 
- ด้านอื่นๆ - - - 
จ านวนอาจารย์ประจ าและบุคลากรวิจัยท่ีได้รับรางวัลผลงานทาง
วิชาการหรือวิชาชีพในระดับนานาชาติ (ไม่นับซ้ า) 

3 2 1 

- ด้านการวิจัย 3 2 1 
- ด้านศิลปวัฒนธรรม - - - 
- ด้านอื่นๆ - - - 
จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ไม่นับซ้ า) 

N/A 68 171 

- จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพในประเทศ 

N/A 68 169 

- จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพต่างประเทศ 

N/A - 2 

คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลผู้บริหาร (คะแนนเต็ม 5) หากไมม่ีให้ใส่ (NA) 

4.44 4.52 4.35 
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1.9.9 ข้อมูลผลงานที่ประสบความส าเร็จ 3 อันดับแรก  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีการศึกษา ชื่อผลงาน 

2553 1. ศ.ดร.จ ารัส  ลิ้มตระกูล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และหัวหน้าศูนย์นาโนเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นของชาติ  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ าปี พ.ศ.2553 จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี โดยเป็นผู้บุกเบิก
การวิจัยด้านการออกแบบวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโนเมตร เพ่ือประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม 
และมีผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ 
2. รศ.ดร.งามผ่อง คงคาทิพย์ และคณะ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold Prize) ในงาน Seoul International Invention Fair 2010 
(SIIF2010) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี งานประดิษฐ์ เรื่อง Broiler ration plus Curcuma longa 
extracts for protection against diseases-causing viruses 
3. รศ.ดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์ ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ได้รับรางวัลประดิษฐ์คิดค้น ประจ าปี 2553 รางวัลระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา เรื่อง 
“กล้วยไม้หวายต้านทานไวรัส” จาก ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
4. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 
2552 

o รางวัลประเภทบุคคล ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1 จ านวน 22  คน 
o รางวัลประเภทบุคคล ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 2  จ านวน 18  คน 
o รางวัลประเภทบุคคล ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์สูงสุด สาขาวิทยาศาสตร์   

อันดับ 1 ศาสตราจารย์ ดร.จ ารัส  ลิ้มตระกูล  ภาควิชาเคมี 
อันดับ 2 ศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี  ลิ่มทอง  ภาควิชาจุลชีววิทยา 
อันดับ 3 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภา  หารหนองบัว  ภาควิชาเคมี 

o รางวัลประเภทหน่วยงาน หน่วยงานระดับคณะที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์สูงสุด 
อันดับ 1  คณะวิทยาศาสตร์   จ านวน 38 ผลงาน 

o เงินรางวัลส าหรับหน่วยงาน จากรางวัลประเภทบุคคล ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์  
กลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2 คณะวิทยาศาสตร์   จ านวน 152,400  บาท 

5. ได้รับประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4 
ประจ าปี 2553 
      รางวัลดีเยี่ยม ประเภทรางวัลภาพรวมองค์ประกอบคุณภาพ(หน่วยงานคุณภาพ)  ผลงาน 
“รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2552” 
      รางวัลดีเยี่ยม ประเภทรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมด้านต่างๆ ผลงาน “การใช้งาน e-Office 
ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)”        
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ปีการศึกษา ชื่อผลงาน 
2554 1. ศาสตราจารย์ ดร.จ ารัส ลิม้ตระกูล ภาควิชาเคมี  ได้รับรางวัลเชิดชูอาจารย์ดีเด่น ประจ าปี 2554 

จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
2. ศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี ลิม่ทอง ภาควิชาจุลชีววิทยา  ได้รับรางวัลโล่พระราชทานเมธีวิจัยอาวุโส 
สกว. ปี 2554 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว ภาควิชาเคมี  ได้รับรางวัลโล่พระราชทานเมธีวิจัยอาวุโส 
สกว. ปี 2553 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
4. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับ
นานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553 

o รางวัลประเภทบุคคล-ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1 จ านวน 38 คน 

o รางวัลประเภทบุคคล-ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 2 จ านวน 20 คน 

o รางวัลประเภทบุคคล – ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานตีพิมพ์สูงสุด 

อันดับ 1 ศาสตราจารย์ ดร.จ ารัส  ลิ้มตระกูล ภาควิชาเคมี จ านวน 9 ผลงาน 

อันดับ 2 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว ภาควิชาเคมี จ านวน 8 ผลงาน 

o รางวัลประเภทหน่วยงาน – หน่วยงานระดับคณะที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์สูงสุด 

อันดับ 1 คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 65 ผลงาน 

5. คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2554 
o รางวัลคุณภาพ 3 ปีซ้อน 

o รางวัลดีเยี่ยม ประเภทที่ 1 หน่วยงานคุณภาพ 

o รางวัลดี่เยี่ยม ประเภทที่ 2 พันธกิจของหน่วยงาน องค์ประกอบที่ 4 ด้านการวิจัย 

o รองชนะเลิศอันดับ 2 จากการลงคะแนนโหวตผลงานภาคโปสเตอร์ ผลงานเรื่อง ชีวเคมี

สามัคคีแยกขยะเคมีอันตราย (Waste) และแยกขยะ โดยภาควิชาชีวเคมี 

2555 1. ได้รับรางวัลจากการเสนอผลงานในโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 
ประจ าปี 2555 จ านวน 2 ผลงาน คือ 
 ประเภทที่ 1 หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น ผลการพิจารณาตัดสินรับรางวัล ดีเยี่ยม 
 ประเภทที่ 3 การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน ผลงาน เรื่อง การใช้แบบฟอร์มใบเซ็นชื่อ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบาร์โค้ดในระดับคณะ ผลการพิจารณาตัดสินได้รับรางวัล ดีเยี่ยม 
2. รางวัลหน่วยงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด ปี 2554 อันดับที่ 3 จ านวน
ปริมาณผลงาน P(i) รวม ต่อจ านวนอาจารย์/นักวิจัย = 0.21 จากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
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ปีการศึกษา ชื่อผลงาน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
3. เชิดชูเกียรติบุคลากรผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย บุคลากรผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท.11  

- ศาสตราจารย์จ ารัส ลิ้มตระกูล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
4. รศ.ดร.วิน เชยชมศรี และคณะ ได้รับรางวัล จ านวน 2 รางวัล ในการประกวดนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2556   คือ 1. รางวัลสุดยอดนวัตกรรม ประเภทบุคลากร  2. รางวัล
ชนะเลิศ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประเภท บุคลากรซีเนียร์ โดยทั้ง 2 รางวัล ได้
จากผลงาน “ซีรัมจระเข้แคปซูล” 
5. นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 ราย คือ 1. นายอุเทศ อาชาทองสุข (ภาควิชาฟิสิกส์) 2. นาย
นรินธเดช เจริญสมบัติ (ภาควิชาพฤกษศาสตร์) 3. น.ส.วรรณิดา  แซ่ตั้ง (ภาควิชาพฤกษศาสตร์) และ
นายนภดล ทวีสุข (ภาควิชาฟิสิกส์) จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชนะเลิศ
โครงการ “ 7 th Thailand Zero-Gravity Experiment Contest 2555” ในผลงานชื่อ “การศึกษา
ความสามารถในการเคลื่อนที่เข้าหาแสงของ Chamydomonas reinhardtii ในสภาวะไร้แรงโน้ม
ถ่วง”  

 

1.10 ที่ตั้ง พื้นที่ ลักษณะอาคารและพื้นที่ใช้สอย  

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว   จตุจักร กทม. 10900 
วิทยาเขต  : บางเขน 
พื้นที่บริเวณ : 25  ไร่ 

อาคารส าหรับการเรียนการสอน 9  หลัง 
อาคารสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย   7  หลัง 
พ้ืนที่ใช้สอยใต้หลังคา 65,667.08 ตารางเมตร 

 โทรศัพท์   : 0-2562-5444 , 0-2562-5555 
 โทรสาร    : 02-9428290 
 website    : http://www.sci.ku.ac.th 
  
 

 

 
                        

http://www.sci.ku.ac.th/
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ชื่ออาคาร ปีที่เร่ิมใช้ พ้ืนที่ใช้สอย 
(ตารางเมตร) 

ลักษณะเป็นแบบอาคารประหยัด
พลังงาน (ใช่/ไม่ใช่) อาคารที่ ชื่ออาคาร 

1. อาคารสุขประชา วาจานนท์ 2534 8,372.04 ไม่ใช่ 
2. อาคารภาควิชาสถิต-ิคณิตศาสตร-์

วิทยาการคอมพิวเตอร ์
- 5,752.12 ไม่ใช่ 

3. อาคารจุลชีวิวทยา-พันธุศาสตร ์ 2520 8,111.70 ไม่ใช่ 
4. อาคารศาลาลอย 2515 615.60 ไม่ใช่ 
5. อาคารภาควิชาสัตววิทยา 2547 5,968.78 ไม่ใช่ 
6. อาคารวิฑูร หงษ์สมุาลย์  2512 3,527.04 ไม่ใช่ 
7. อาคารภาควิชาเคม ี - 10,245.00 ไม่ใช่ 
8. อาคารภาควิชาชีวเคม ี 2522 3,399.19 ไม่ใช่ 
9. อาคารทวี  ญาณสุคนธ ์ 2538 17,561.33 ไม่ใช่ 
10. อาคารปฏิบตัิการวิจัยหม่อนไหม 2530 90.00 ไม่ใช่ 
11. เรือนเพาะช า 1 2525 731.75 ไม่ใช่ 
12. เรือนเพาะช า 2 - 128.00 ไม่ใช่ 
13. อาคารเก็บสารเคม ี - 144.00 ไม่ใช่ 
14. อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร ์ - 210.45 ไม่ใช่ 
15. โรงอาหาร - 746.08 ไม่ใช่ 
16. อาคารปฏิบตัิการวิจัย(โรงงาน

ต้นแบบผลิตเครื่องดื่มนมเปรีย้ว
คุณภาพสูงจากถั่วเหลือง) 

- 64.00 ไม่ใช่ 

   65,667.08  

 ข้อมูลทางกายภาพและทรัพยากรในภาพรวมของคณะ 

 พ้ืนที่ภาพรวมของคณะ จ านวนพ้ืนที่ (ตารางเมตร) 

1. พื้นทีแ่นวราบทั้งหมด  40,000 (25 ไร่) 

2. พื้นทีช้ั่น 1 ของทุกอาคารรวมกัน  12,356.88 

3. พื้นทีท่ีเ่ป็นถนนและลานกจิกรรมทุกประเภทท่ีมีการปรับผิวหน้าโดย
วัสดุประเภทต่างๆ เช่น ลานคอนกรีต ลานลาดยางมะตอย ฯลฯ  

10,000  

4. พื้นทีภ่ายในอาคารทีเ่ป็น Green Area เช่น .................................  - 

5. พื้นที ่Green Area ทั้งหมด 5 = (1+4) – (2+3) 17,643.12 

 รถของคณะ จ านวน (คนั) 

1. รถยนต์ทุกประเภท 6 
2. รถจักรยานยนต ์ 2 
3. รถจักรยาน - 
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บทท่ี 2 

การรายงานผลการด าเนินงาน 

2.1 สรุปผลการด าเนินงานในรอบปีตามภารกิจ 
คณะวิทยาศาสตร์มีผลการด าเนินงานในรอบปี 2555 ตามนโยบายของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้ด าเนินการ ดังนี้ 

 
นโยบายผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม 
1. โครงการเรียนล่วงหน้า (Advance Placement Programme, APP) 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายจัดโครงการเรียนล่วงหน้า (Advance Placement Program) โดยมีนโยบายในการ
สนับสนุนและส่งเสริมเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหานักเรียนหรือเยาวชนซึ่งมี
ศักยภาพทางวิชาการสูงกว่าเยาวชนปกติในระดับเดียวกันโดยมีแนวคิดให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีได้เข้ามาเรียนใน
มหาวิทยาลัยล่วงหน้า  โดยให้คณะวิทยาศาสตร์ด าเนินการรับผิดชอบในวิชาด้านวิทยาศาสตร์ได้แก่ คณิตศาสตร์ 
เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ โดยขอให้คณะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้ผลการเรียนนี้ เป็นตัวเลือกให้นักเรียน
เข้าเรียนตามคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้  

ในปี 2555 มีจ านวนผู้สมัครทั้งหมด   229  คน จ านวนผู้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ 163 คน  วิชาเคมี 148 คน  
วิชาชีววิทยา  125 คน และวิชาฟิสิกส์  121  คน   

นักเรียนโครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 6 ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2556 มีจ านวน 25 คนดังนี ้

ที ่ ชื่อ – นามสกุล คณะ สาขาวิชา 

1. นางสาวศุภนุช  พรธีรลานนท์ เกษตร เกษตรเขตร้อน (หลักสูตรปกติ) 
2. นางสาวพรพิมล การินวงศ์ ประมง ประมง 

3. นางสาวพัชรรุจี งามดี วิทยาศาสตร์ เคมี 
4. นางสาวสุธาสิน ีมหวงศ์วิริยะ วิทยาศาสตร์ สัตววิทยา 
5. นางสาวปุณยาพร คณาวงษ์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี 
6. นายฉันทวุฒิ เจตจ านงค์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ 
7. นางสาวศรีสุดา กิตติศุภกร วิทยาศาสตร์ พันธุศาสตร์ 
8. นางสาวกมลฉัตร พรมมาฤทธิ์ วิทยาศาสตร์ พันธุศาสตร์ 
9. นายพิรุณ ศรีสว่าง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
10. นายคณิตกร สัจจอุตตรา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
11. นางสาวณัฐชยา ซิบเข สัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ 
12. นางสาวทิพย์ทรัพย์ กิตติสยาม สัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ 
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ที ่ ชื่อ – นามสกุล คณะ สาขาวิชา 

13. นายธนายุต สุขอารมย์ สัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ 
14. นางสาวทัตสรวง ร่มรื่น สัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ 
15. นางสาวพวยรัตน์ รัตนะ สัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ 
16. นายเกรียงไกร ปั้นสมบูรณ์ สัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ 
17. นางสาวธญวรรณ สตันยสุวรรณ สัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ 
18. นางสาวรัลวิภา เจริญกิจภัณฑ์ สัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ 
19. นางสาวสุปรียา เจริญกิจภัณฑ์ สัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ 
20. นายณภัทร แก้วดวงใจ สัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ 
21. นางสาวแพรพัตรา ทัศนะเทพประเสริฐ สัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ 
22. นางสาวภัทรวินท์ วนก าจร สัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ 
23. นางสาวณัฐณิชา โพธิ์นาค สัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ 
24. นายปิยพัทธ์ โชคไมตรี สัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ 
25. นางสาวสุทธิดา เจริญอิทธิวงศ์ สัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ 

 
 

2. โครงการวิจัยในชั้นเรียน  (Class Action Research) 
           ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายส่งเสริมให้อาจารย์ได้ท างานวิจัยในชั้นเรียน 
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะท าการศึกษาปัญหาในการเรียนการสอน  เพ่ือหาแนวทางแก้ไขหรือเพ่ือหาแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาวิธีการเรียนการสอน ของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยสนับสนุนให้อาจารย์ใช้
กระบวนการวิจัยในการด าเนินงาน เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์ จึง
มีนโยบายให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยในชั้นเรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ค านิยาม การวิจัยในชั้นเรียน คือ กระบวนการแสวงหาความรู้ เพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการ 
เรียนการสอนของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 2. คุณสมบัติของอาจารย์ที่มีสิทธิ์ขอรับทุน 
                  เป็นอาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และต้องมีชั่วโมงสอนในภาคการศึกษาท่ีขอทุน  

 3. เงื่อนไขการสนับสนุน    ผูร้ับทุนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
3.1 ต้องด าเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาท่ีขอทุน 
3.2 ลิขสิทธิ์ของงานวิจัยดังกล่าว เป็นของคณะวิทยาศาสตร์ กรณีผู้รับทุนน าไปใช้ ต้องอ้างอิง 

                แหล่งทุนในงานวิจัย 
 4. ขั้นตอนการด าเนินการ 
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     4.1 จัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียน ตามแบบฟอร์มการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยในชั้น 
                           เรียน โดยผู้ขอรับทุนสามารถท าวิจัยแบบเดี่ยวหรือเป็นคณะ 

4.2 ส่งข้อเสนอโครงการมายังคณะวิทยาศาสตร์เพ่ือเสนอผู้ทรงคุณวุฒิประเมินและให้ข้อคิดเห็น 
4.3 ผู้ขอรับทุน ต้องส่งรายงานผลการวิจัยต่อคณะวิทยาศาสตร์ ภายใน 30 วันหลังวันสิ้นภาค 

                 การศึกษา 
 5. ลักษณะการให้ทุน คณะวิทยาศาสตร์จ่ายเงินสนับสนุน 3 หมวด คือ  
  5.1 หมวดค่าตอบแทน เช่น ค่าจ้างนิสิตผู้ช่วยวิจัย 

5.2 หมวดค่าใช้สอย เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างพิมพ์เอกสาร ฯลฯ 
5.3 หมวดวัสดุ เช่นค่าวัสดุส านักงาน 

 6. มูลค่าทุนละไม่เกิน 20,000 บาท 
 

                        ผู้ขอรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยในชั้นเรียน ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 2555 

ที ่ เรื่อง ภาควิชา ผู้วิจัย 

1 การใช้วิธีสอนแบบให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาเคมีทั่วไป II (01403115) 

เคมี รศ.ดร.ลัดดา  มีศุข 

2 การเสริมความเข้าใจเรื่องการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ
เพ่ือการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี และสรีรวิทยา
ของแบคทีเรีย 

จุลชีววิทยา ผศ.ดร.สุรางค์  สิราวุธ 
ผศ.ดร.กรรณิการ์  ดวงมาลย์ 

3 การประเมินผลหลังการสอนเพ่ือระบุปัจจัยที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตในรายวิชาพันธุ
ศาสตร์ปฏิบัติการ (01416312) 

พันธุศาสตร์ ดร.ธีรศักดิ์  เอโกบล 
ดร.ภัสสร  วรรณพินิจ 
ดร.อัญชลี  ศิริขจรกิจ 
ดร.อัครพงษ์  สวัสดิพงษ์ 

4 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสื่อการเรียนรู้ 
“สถิติในการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ I” 

สถิติ รศ.ดร.อภิญญา  หิรัญวงษ ์

5 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการวิเคราะห
ข้อมูลด้วยโปรแกรมตารางท าการ โดยการใช้แบบฝึก
ทักษะ 

สถิติ อ.สุดารัตน์  นิจสุนกิจ 

6 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี เรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการ
สืบเสาะ 

สัตววิทยา รศ.ดร.อุทัยวรรณ  โกวิทวที 
อ.น.สพ.ดร.วีระศักดิ์  ฟุ้งเฟ่ือง 
อ.ดร.ศศิเทพ  ปิติพรเทพิน 
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2. โครงการอาจารย์ผู้ช่วยสอน (TA) และอาจารย์ผู้สอนบางส่วนของเวลา (Part time Instructors) 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือช่วยลดภาระงานสอนปฏิบัติการให้กับอาจารย์ที่มีภาระงานเกิน  (Overloading) เพ่ือให้อาจารย์มี
เวลาเพียงพอที่จะปฏิบัติภารกิจทางวิชาการอ่ืน 

2. เพ่ือช่วยลดภาระงานสอนปฏิบัติการจะให้  Priority กับวิชาปฏิบัติการพ้ืนฐาน   ก่อนเป็นล าดับต้น
ให้กับอาจารย์ที่มีข้อผูกพันที่ต้องสร้างผลงานวิจัยต่อผู้ให้ทุนวิจัย 

มีผลการด าเนินการ ดังนี้ 
ล าดับ ผู้รับผิดชอบโครงการ ภาควิชา นิสิตผู้รบัทุน ระยะเวลา รายละเอียด

กิจกรรม 
1. รศ.ดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที สัตววิทยา นายวีรศักดิ์ แต่งพนัธ์  ภาคต้น/2555 สอนปฎิบัติการ

01424112 
 
          

3. โครงการศึกษาต่อต่างประเทศ (Study Abroad Programme, SAP) และทุนการศึกษาก่อตัว (Seeding 
Scholarship, SS) 

คณะวิทยาศาสตร์ มีนโยบายส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาคุณวุฒิให้ถึงระดับปริญญาเอก จึงการก าหนด
นโยบายส่งเสริมการศึกษาต่อต่างประเทศ ดังนี้  

1) วัตถุประสงค์  
1.1) เพ่ือสร้างโอกาสให้อาจารย์ที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีผู้ขอรับทุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ ได้มีโอกาสไปศึกษาต่อ

ต่างประเทศก่อน ซึ่งจะทาให้อาจารย์มีโอกาสได้รับการคัดเลือกสูงขึ้น  

1.2) เพ่ือสงเสริมให้อาจารย์พัฒนาคุณวุฒิให้สูงขึ้นถึงระดับปริญญาเอก ซึ่งจะส่งผลให้สัดส่วนจ านวน
อาจารย์ที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกเพ่ิมข้ึน  

2) การสนับสนุนงบประมาณ  
คณะวิทยาศาสตร์จัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจัดให้มีทุนการศึกษาก่อตัว (Seeding Scholarship, 

SS) เพ่ือสนับสนุนอาจารย์ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ มูลค่าทุนละ 400,000 บาทต่อปี โดยจะให้
ต่อเนื่องได้ 3 ปี หรือ 2 ปีขึ้นอยู่แต่ละกรณี เมื่อครบกาหนดตามท่ีระบุไว้แล้ว หากยงัไม่ส าเร็จการศึกษา คณะ
อาจจะพิจารณาต่อขยายทุนการศึกษาให้ได้อีกครั้งละไม่เกิน 6 เดือน โดยให้ทุนการศึกษามูลค่า 200,000 บาท การ
ให้ทุนช่วงต่อขยายจะให้ได้ทั้งหมดไม่เกิน 2 ครั้ง โดยการขอต่อขยายแต่ละครั้งจะต้องมีรายงานความก้าวหน้าผล
การศึกษาและหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้เหตุผลและปัญหาที่จ าเป็นต้องต่อขยายเวลา และเวลาที่คาด
ว่าจะส าเร็จการศึกษาประกอบค าขอเพ่ือการพิจารณาของคณะ  

คณะจะยุติการให้ทุนเมื่ออาจารย์ผู้ได้รับทุนสาเร็จการศึกษาแล้ว โดยอาจารย์ผู้รับทุนต้องคืนทุนการศึกษา
ส่วนที่เกิน โดยคิดตามสัดส่วนที่เหลือ หรอือาจารย์ผู้ได้รับทุนได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ แล้ว  

การร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายระหว่าคณะและภาควิชา เป็นดังนี้  
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คณะ : FSD, ED อัตราส่วน 3 : 1  
คณะ : SRD อัตราส่วน 1 : 1  
คณะ : SD อัตราส่วน 1 : 2  

    3) วิธีด าเนินการ  

3.1) อาจารย์ที่ประสงค์ศึกษาต่อติดต่อหาสถานที่เรียนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ  

3.2) อาจารย์ท าเรื่องขอรับทุนเสนอต่อภาควิชาเพ่ือน าเสนอต่อคณะวิทยาศาสตร์เพ่ือพิจารณา โดยแนบ
หนังสือตอบรับจากมหาวิทยาลัยมาประกอบการพิจารณา  

3.3) กรณีท่ีจะขอต่อขยายทุนให้อาจารย์ท าเรื่องขอต่อขยายทุนเสนอต่อภาควิชาพร้อมด้วยหนังสือรับรอง
จากอาจารย์ที่ปรึกษาและรายงานความก้าวหน้า ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 2  

4) ภาระผูกพัน  

4.1) ผู้ที่รับทุนการศึกษาต่อของคณะวิทยาศาสตร์ต้องกลับมาปฏิบัติราชการที่คณะวิทยาศาสตร์เป็นเวลา 2 
เท่าของช่วงเวลาที่รับทุนการศึกษา  

4.2) ผู้ที่รับทุนไม่มาปฏิบัติราชการที่คณะวิทยาศาสตร์ต้องชดใช้เงินทุนที่รับไปจากคณะวิทยาศาสตร์
ทั้งหมดคืนและค่าปรับอีก 2 เท่า  
 
หมายเหตุ ภาควิชาแข็งแรง (Strong Department, SD) ได้แก่ คณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

   ภาควิชาพึ่งตนเองได้ (Self Reliable Department, SRD) ได้แก่ เคมี  ฟิสิกส์  สถิติ และสัตววิทยา 
   ภาควิชาที่คณะต้องสนับสนุน (Faculty Supporting Department, FSD) ได้แก่ จุลชีววิทยา 
                                       ชีวเคมีพฤกษศาสตร์  พันธุศาสตร์  รังสีประยุกต์และไอโซโทป 
                                         วิทยาศาสตร์ทั่วไป และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   

 
ข้อมูลโครงการศึกษาต่อต่างประเทศ (Study Abroad Programe, SAP) มีดังนี ้

ล าดับ
ที ่

ภาควิชา ช่ืออาจารย์ ศึกษาต่อ
ระดับ 

สาขา / มหาวิทยาลัย / ประเทศ 

1 เคม ี อ.สุพัตรา  มิตรภานนท์  ป.เอก สาขาวิชาเคม ีณ มหาวิทยาลัยเวียนนา 
ประเทศออสเตรีย  

2 ฟิสิกส ์ อ.ภุชงค์  กิจอ านาจสุข ป.เอก สาขาวิชาฟิสิกส์ ณ มหาวิทยาลัยรวัร์ 
ประเทศสหพันธรัฐเยอรมน ี 

3 วิทยาศาสตร์พื้น
พิภพ 

อ.วศิน ี อัศวเสรีเลิศ  ป.เอก สาขาธรณีวิทยา วิชาวิทยาศาสตรพ์ื้นพิภพ 
ณ University of  Wisconsin-Madison 
ประเทศสหรัฐอเมริกา  

4 จุลชีววิทยา อ.ปริศนา  วิริยะจติสมบูรณ ์ ป.เอก สาขาจุลชีววิทยา ณ Plant Pathology 
Department, Michigan State 
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University  ประเทศสหรัฐอเมริกา   

 
4. ทุนการศึกษาก่อนปริญญาเอก (Predoctoral Scholarship : PDS) 

ทุนการศึกษาก่อนปริญญาเอก (Predoctoral Scholarship) มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนา
คุณวุฒิให้ถึงระดับปริญญาเอก สนับสนุนให้อาจารย์ที่จะได้รับการตอบรับเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกโดยมีเงื่อนไขที่
จะต้องด าเนินกิจกรรมทางวิชาการก่อนการตกลงใจขั้นสุดท้าย ได้รับโอกาสด าเนินการกิจกรรมวิชาการดังกล่าวได้ 
คณะวิทยาศาสตร์จะสนับสนุนงบประมาณตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินวงเงิน 120,000 บาท วงเงินที่เกินภาควิชาหรือผู้
ขอรับทุนเป็นผู้รับผิดชอบ ผู้ขอรับทุนต้องเป็นผู้ที่มีจดหมายรับรองจาก ศาสตราจารย์หรือสถาบันการศึกษาว่าจะ
รับเข้าศึกษา หรือวิจัยในระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ และจะขอรับทุนการศึกษาก่อน
ปริญญาเอกได้ครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อครบก าหนดตามสัญญาผู้ขอรับทุนต้องส่งรายงาน  
 
5. โครงการพัฒนานิสิต โครงการสานสัมพันธ์ 

5.1 การสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนกิจการนิสิต 
คณะวิทยาศาสตร์จะบริหารงบประมาณเงินรายได้โดยก าหนดงบประมาณให้โครงการพัฒนานิสิต

ภายใต้การดูแลของรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ร้อยละ 3 ของงบประมาณเงินรายได้ในแต่ละปี โดยให้กรรมการนิสิต
ของแต่ละภาควิชาหรือภาควิชาท าโครงการผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา และรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต 

5.2 การสนับสนุนกิจกรรมสโมสรนิสิต  
 เพ่ือส่งเสริมให้สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์มีความเข้มแข็งและได้รับการยอมรับ คณะได้ก าหนด

แนวทางดังนี้ 
5.2.1 การของบประมาณกิจกรรมของสโมสรนิสิตให้จัดท าแผนส่งผ่านรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต 

คณะวิทยาศาสตร์จะไม่พิจารณาค าขอนอกแผนตลอดปีการศึกษา ยกเว้นกิจกรรมที่มี
เหตุผลและความจ าเป็นจริงๆ 

5.2.2 ค าของบประมาณกิจกรรมสนับสนุนนิสิตให้กรรมการนิสิตประจ าภาควิชาเป็นผู้เสนอขอถ้า
เรื่องใดต้องการความเห็นชอบจากภาควิชาให้ขอความเห็นชอบจากภาควิชาก่อนและส่ง
เรื่องผ่านสโมสรนิสิตเพื่อน าเสนอต่อรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต 

5.3 กรอบการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานิสิตคณะวิทยาศาสตร์  
เป้าหมายในการพัฒนานิสิต  5  ด้าน 

1) ทักษะทางวิชาการและความเป็นมืออาชีพ   (Academic and Professional Skill) 
2) ความมีคุณธรรมและจริยธรรม 
3) ทักษะทางด้านการบริหารจัดการ (Administrative Skill) 
4) ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (Communication and IT Skill) 
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5) ความเป็นผู้มีสุขภาพทั้งกายและจิตที่เข้มแข็ง (Physically and Mentally Strong)  
งบประมาณท่ีคณะวิทยาศาสตร์ จัดสรรสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานิสิตอยู่ในกรอบ 4 ด้าน ได้แก่ 

5.3.1 กิจกรรมพัฒนานิสิตด้านวิชาการ 
5.3.2 กิจกรรมพัฒนานิสิตด้านคุณธรรม จริยธรรม การบ าเพ็ญประโยชน์และศิลปวัฒนธรรม 
5.3.3 กิจกรรมพัฒนานิสิตด้านพลานามัย 
5.3.4 กิจกรรมพัฒนานิสิตด้านส่งเสริมบุคลิกภาพเพ่ือความส าเร็จในการประกอบอาชีพ 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนงบประมาณตลอดปี  (เดือน พฤษภาคมของทุกปี) 

- กิจกรรมที่จะได้รับการบรรจุในแผนงบประมาณต้องอยู่ในกรอบนโยบาย 

- ไม่มีการเพ่ิมเติมรายการระหว่างปียกเว้นกรณีที่จ าเป็น 

- ด าเนินการตามระเบียบการเงินและพัสดุ 
แนวทางการพัฒนานิสิตในหลักการชีวิตพหุมิติ (Multidimensional Life)  รู้เรียน รู้จัดการ รู้สมัคร

สมาน ประสานประโยชน์   โครงการเพ่ือนิสิต  สานสัมพันธ์  (Science at first sight) ค่าย ScKU(ScKU Camp)          
สัมมนาขาออก  (Exit seminar) ทุนท างาน   (Working scholarship)  

5.4 การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจการสโมสรนิสิตและกรรมการนิสิตภาควิชาต่างๆ แบ่งเป็นดังนี้ 
5.4.1 งบประมาณส าหรับสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 

5.4.1.1 กิจกรรมพัฒนานิสิตด้านวิชาการ  
5.4.1.2 กิจกรรมพัฒนานิสิตด้านคุณธรรม จริยธรรมฯพิจารณาวงเงินเป็นรายโครงการ 
5.4.1.3 กิจกรรมพัฒนานิสิตด้านพลานามัย    
5.4.1.4 กิจกรรมพัฒนานิสิตด้านส่งเสริมบุคลิกภาพฯ   

5.4.2 หลักการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานิสิต ของคณะกรรมการนิสิตภาควิชา
ต่างๆ ในคณะวิทยาศาสตร์เป็นดังนี้ 

5.4.2.1 กิจกรรมพัฒนานิสิตด้านวิชาการ 
 พิจารณาสนับสนุนงบประมาณเป็นรายโครงการ แต่ไม่เกินโครงการละ 30,000 บาท 

5.4.2.2 กิจกรรมพัฒนานิสิตด้านคุณธรรม จริยธรรม การบ าเพ็ญประโยชน์และ
ศิลปวัฒนธรรม 
 กิจกรรมไหว้ครู  ภาควิชาละ  2,000 บาท/ปีการศึกษา 
 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ พิจารณาวงเงินเป็นรายโครงการ 

5.4.2.3 กิจกรรมพัฒนานิสิตด้านพลานามัย 
 กิจกรรมกีฬาภายในภาควิชาสนับสนุนร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 5,000 บาท/ปี

การศึกษา 
 กิจกรรมกีฬาภาควิชาระหว่างสถาบันสนับสนุนร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 10,000 

บาท/ปี การศึกษา 
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 สนับสนุนการเป็นเจ้าภาพกีฬาภาควิชาระหว่างสถาบัน  20,000 บาท (เช่น 
Bonding, Colony, Genetics, Relativity, Fortran Games etc.) 

5.4.2.4 กิจกรรมพัฒนานิสิตด้านส่งเสริมบุคลิกภาพ เพ่ือความส าเร็จในการประกอบอาชีพ 
 กิจกรรมสานสัมพันธ์  ภาควิชาละ 20,000 บาท/ปีการศึกษา 

5.4.2.5 กิจกรรมที่ไม่อยู่ในข่ายที่จะจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 
 งานเลี้ยงต่างๆ เช่น งานเลี้ยงปีใหม่ งานเลี้ยงแสดงความยินดี งานเลี้ยงส่ง bye 

nior meeting หรือพบปะสังสรรค์อ่ืนที่อยู่นอกเหนือกิจกรรมสานสัมพันธ์ 
 กิจกรรมที่ไม่มีสาระ และไม่ใช่บุคลิกภาพของคณะวิทยาศาสตร์ เช่น ประกวด

เชียร์ลีดเดอร์ ฯลฯ 
แผนงบประมาณกิจกรรมพัฒนานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 

หน่วยงาน โครงการ งบประมาณขอ
สนับสนุน 

สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ Science @ 1st  sight  Part VII ปี56 82,000 

สอนน้องร้องเพลง 19,100 

Sci day Sci night 43,000 

ทบทวนบทเรียน 19,000 

กีฬาเช่ือมความสมัพันธ์คณะวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง (KU 
& KMITL) 

29,000 

ชาววิทย์ปันน้ าใจสู่น้อง (Science Sharing Day) 24,700 

Zygote  Camp  part VI 104,100 

Keys Camp # 4 50,000 

กีฬาเช่ือมความสมัพันธ์คณะวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กับเตรียมแพทย์พระมงกฎเกล้า 

25,100 

Open House เปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร ์ 115,000 

สัมมนาสโมสรนิสิตยุคใหม ่ 60,000 

วันพัฒนาและปลูกต้นไม ้คณะวิทยาศาสตร์ (Freshy Day) 33,000 

Science Sport Day #1 37,000 

 Atom Game # 22 61,000 

รวมงบประมาณขอสนับสนนุของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 701,900 

คณิตศาสตร์ ไหว้ครภูาควิชาคณติศาสตร ์ 1,000 

กิจกรรมแรลลี่พี่พบน้องภาควิชาคณิตศาสตร ์ 1,000 
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หน่วยงาน โครงการ งบประมาณขอ
สนับสนุน 

กีฬาสานสมัพันธ์คณติ (ภายใน) 1,500 

ปันน้ าใจ 3,000 

สานสมัพันธ์พี่น้องพาเฟรชช่ีรักธรรมชาต ิ 3,000 

รวม  9,500 

เคมี รักแรกจากเคม ี 3,000 

การแข่งขันตอบปัญหาเคมี ครั้งท่ี  33 30,000 

กีฬา  Bonding  Games  ครั้งท่ี  11 10,000 

ปันรักสู่น้อง 3,000 

ไหว้ครภูาควิชาเคม ี 1,000 

สานสมัพันธ์ 3,500 

รวม  50,500 

จุลชีววิทยา สานสมัพันธ์น้องพี ่ 3,000 

 ไหว้ครภูาควิชาจุลชีววิทยา 1,000 

 โคโลนเีกมส ์ ครั้งท่ี  7 20,000 

 ปันน้ าใจจากพ่ีสู่น้อง 4,000 

 จุลชีวะรักษ์สิ่งแวดล้อม 10,000 

รวม  38,000 

ชีวเคมี แรกพบ 1,500 

 พัฒนาใจไปวัด 1,000 

 ค่าย Kub-sci Camp 18,000 

 Bc sport’s Day (กีฬาภายใน) 3,000 

 ไหว้คร ู 1,000 

 Bc – Do Dee 3,000 

 สายใยสู่น้องผู้รอความหวัง 4,000 

รวม  31,500 

พฤกษศาสตร์ ก้าวแรกสู่พฤกษศาสตร ์ 1,500 

ไหว้ครภูาควิชาพฤกษศาสตร ์ 1,000 

เพิ่มวิสัยทัศน์ปันประสบการณ์นิสติและอาจารย ์ 3,000 
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หน่วยงาน โครงการ งบประมาณขอ
สนับสนุน 

การแข่งขันตอบปัญหาทางพฤกษศาสตร ์ 30,000 

กีฬาสานสมัพันธ์ 3,000 

ปันน้ าใจ 3,000 

รวม  41,500 

พันธุศาสตร์ Genetics  Love  Sharing  Charity 3,000 

พิธีไหว้ครูภาควิชาพันธุศาสตร ์ 1,000 

Genetics  Youth  Camp  ครั้งท่ี  10 15,000 

โครงการสานฝันและสานสัมพันธ์น้องพี่ภาควิชาพันธุศาสตร์ 3,000 

 รักแรก 1,500 

รวม  23,500 

ฟิสิกส ์ ไหว้ครภูาควิชาฟิสิกส ์ 1,000 

สานสมัพันธ์น้องพี ่  8,000 

กีฬาสัมพันธภาพ  (Relativity  Games)  ครั้งท่ี  8 10,000 

กีฬาสานสมัพันธ์อาจารย์ – นิสิต 3,000 

ปันน้ าใจน้องพี ่ 4,000 

 ฟิสิกส์แบทเทลิ 8,000 

รวม  34,000 

รังสีประยุกต์และไอโซโทป ปฐมนิเทศนิสติใหม ่ 1,500 

ไหว้ครภูาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป   1,000 

สานสมัพันธ์น้องพี่ชาวรังสีประยุกต์   2,000 

Nuclear  Camp  ครั้งท่ี  6  ประจ าป ี 2555 15,000 

จิตอาสา สานใจ ห่วงใยสังคม 4,000 

รวม  23,500 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ Computer science อนุรักษ์ธรรมชาต ิ 4,000 

กีฬาประเพณ ี 4  ช้ันปี  วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 5,000 

กีฬา  ENIAC  ครั้งท่ี  9 10,000 

Boot Camp #1 15,000 

ไหว้ครภูาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ 1,000 

 รักแรก 3,000 
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หน่วยงาน โครงการ งบประมาณขอ
สนับสนุน 

รวม  38,000 

วิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ Earth  Science  Camp  #4 20,000 

แรกพบภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพภิพ 1,500 

ไหว้ครภูาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพภิพ 1,000 

Agglomeration  สอนนอ้งออกฟิลด ์ 4,000 

สานสมัพันธ์สามค้อน 8,000 

Atlas  Games  10th 3,000 

Earth Science ป่าชายเลน 2,000 

รวม  39,500 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วันแรกพบนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1,500 

ปฐมนิเทศนิสติใหม ่ 1,500 

ไหว้ครภูาควิชา 1,000 

ปลูกกล้าไม้...ปลูกรั้วให้แผ่นดิน 2,000 

กีฬาสิ่งแวดล้อม  นิสิต  นักศึกษา  แห่งประเทศไทย  ครั้งท่ี  19 10,000 

ค่ายเยาวชนรัก(ษ์)  สิ่งแวดล้อม  (Envi’s  Camp) 18,000 

 เรียนรูต้ามรอยในหลวง 3,000 

รวม  37,000 

สถิติ แรกพบภาควิชาสถติ ิ 1,500 

ปฐมนิเทศนิสติใหม่ภาควิชาสถิต ิ 1,500 

ไหว้ครภูาควิชาสถิต ิ 1,000 

Fortran  Games  ครั้งท่ี  34 10,000 

รักษ์โลก 4,000 

รวม  18,000 

สัตววิทยา ไหว้ครภูาควิชาสตัววิทยา 1,000 

กีฬาสานสันพันธ์น้องพี ่  4,000 

แข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา  ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 30,000 

ปฐมนิเทศและแรกพบ 3,000 

ปันน้ าใจให้สัตว์พิการ 3,000 
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หน่วยงาน โครงการ งบประมาณขอ
สนับสนุน 

รวม  41,000 

รวมงบประมาณทุกภาควิชาของคณะวิทยาศาสตร์ 425,500 

งบประมาณรวมของกิจกรรมพัฒนานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 1,127,400 

 
6. โครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professorship Programme, VP) 

วัตถุประสงค์   
1. พัฒนาการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ให้มีมาตรฐานเท่าเทียมกับนานาชาติ 
2. นิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ได้รับความรู้ทางวิชาการถึงระดับแนวหน้า (Frontier knowledge) 

ในสาขาวิชาต่างๆ จากศาสตราจารย์อาคันตุกะ ที่ได้รับเชิญมาสอน 
3. สร้างโอกาสให้นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ได้พบปะผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และ

ประสบการณ์สูง  
4. พัฒนาความสามารถในการฟังบรรยาย และสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ 

คณะวิทยาศาสตร์จัดสรรงบประมาณ เพ่ือจัดเป็นทุน Visiting Professorship เป็นเงินทุนละไม่เกิน 
100,000 บาท ซึ่งแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 

- ค่าเดินทางไปกลับ     60,000  บาท 
- ค่าตอบแทนการสอนชั่วโมงละ 1,000 บาท  20,000  บาท 
- ค่าท่ีพักและอ่ืนๆ     20,000  บาท  

โดยอนุญาตให้ถัวจ่ายทุกรายการ 
การร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายระหว่างคณะกับภาควิชาเป็นดังนี้ 
 คณะ  :  FSD  อัตราส่วน   3 : 1 
 คณะ  :  SRD  อัตราส่วน   1 : 1 
 คณะ  :     SD  อัตราส่วน  1 : 2 
 

ผลด าเนินการโครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor, VP.)  ปีการศึกษา 2555 มีดังนี้ 
ล าดับ ภาควิชา หัวหน้าโครงการ/    

ชื่ออาจารย์ 
Professor สถาบัน/ประเทศ เร่ือง 

1. สถิต ิ ผศ.ดร.บุญอ้อม โฉมท ี Prof.Dr.John 
J.Borkowski 

Montana State 
University / 
สหรัฐอเมริกา 

ร่วมท าวิจัยและให้ความรู้เพื่อการท า
วิทยานิพนธ์แก่นิสิตระดับปริญญา
เอกและอาจารย์ภาควิชาสถิต ิ

2. ชีวเคมี ผศ.ดร.เกียรติทวี ชูวงศ์
โกมล 

Prof. Dr. 
Anake Kitjao   

University of Porto / 
โปรตเุกส 

บรรยายโครงการประชุมเชิง 
ปฏิบัติการเรื่อง Secondary  
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ล าดับ ภาควิชา หัวหน้าโครงการ/    
ชื่ออาจารย์ 

Professor สถาบัน/ประเทศ เร่ือง 

Metabolites From Extraction 
to structure elucidation 

3. เคม ี ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว Dr.Gregory  
Heness 

University of 
Technology Sydney/ 
Australia 

บรรยายพิเศษเรื่อง Introduction to 
Nanomaterials and advanced  
Nanomaterials 

4. เคม ี ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว Dr.Christian  
Blaise 

St. Lawrence  
Center /Canada 

บรรยายพิเศษเรื่อง การใช้เทคนิคทาง 
BIOASSAYS และใช้สารปริมาณน้อย 

5. สัตววิทยา รศ.ดร.มณจันทร์ เมฆธน Dr.Gaelle Le  
Goff 

University of 
Technology Sydney/ 
Australia 

บรรยายพิเศษเป็นส่วนหน่ึงในราย 
วิชาให้กับนสิิตและคณาจารย ์

6. เคม ี ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว Prof. 
Madalena  
M.Pinto 

Research of Medicinal  
Chemistry U. of Proto/ 
โปรตเุกส 

บรรยายพิเศษเรื่อง Chirality in  

Biologically Active Molecule 

7. เคม ี ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว Prof. Harry J.  
Whitlow 

University of  Applied 
Science /Switzerland 

บรรยายพิเศษเรื่อง Nanoanalysis:  
chemical composition and mapping 

8. เคม ี ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว Prof.Tamara  
Hendrickson 

Wayne State  
University / USA 

บรรยายพิเศษเรื่อง Protein 
biosynthesis and tRNA 
aminoacylation 

9. สัตววิทยา รศ.ดร.มณจันทร์ เมฆธน Prof. Dr. 
Gaelle Le  
Goff 

University of 
Technology Sydney/ 
Australia 

บรรยายพิเศษเป็นส่วนหน่ึงในราย 
วิชาให้กับนิสิตและคณาจารย ์

10. เคม ี ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว Prof. Alexander  
Angerhofer   

University of   
Florida  / USA.   

บรรยายพิเศษเรื่อง Electron  
Paramagnetic Resonance 
Spectroscopy 

11. ฟิสิกส ์ ผศ.นพฤทธิ์  จนิันทุยา Prof. Dr.David  
P. Landau 

The University of  
Georgia/USA 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง An  
Introduction to Computational 
Physic:  From Newton to Wang 
Landau 

12. พันธุศาสตร ์ ดร.อัญชณี คูเบอร่า Prof. Dr.  
Menachem  
Shoham 

Case Western Reserve 
University, Ohio / USA.     

บรรยายพิเศษเรื่อง Antivirulent 

agents  against bacterial pathogens 
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7. โครงการศึกษางานต่างประเทศของนิสิตเตรียมแพทยศาสตร์ ( Overseas Study visit of Premedical  
    Students , OSVP )  
    ปีการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดท าโครงการศึกษางานต่างประเทศของนิสิตเตรียมแพทยศาสตร์  
ณ ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2556  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

หลักการและเหตุผล 
 

 เป็นที่ทราบกันดีว่าในปี พ.ศ. 2558 ข้อตกลงการเปิดการค้าเสรีในกลุ่มประเทศอาเซียน หรือ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community- AEC) จะมีผลบังคับใช้ ซึ่งเมื่อมีการเปิดการค้าเสรี การ
แข่งขันระหว่างองค์กรจะสูงขึ้น ซึ่งศักยภาพของคนในองค์กรก็จ าเป็นที่จะต้องมีมากขึ้นเช่นกัน การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรจึงกลายเป็นประเด็นสาคัญท่ีต้องได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วน ในการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษา
เพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ทางสถาบันการศึกษาของไทยมีความตระหนักอย่างยิ่งในการพัฒนาศักยภาพของนิสิต 
นักศึกษา ให้มีทักษะที่เหมาะสม ได้แก่ ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะและความช านาญที่สอดคล้องกับ
การปรับตัวและเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมและการเพ่ิมโอกาสในการหางานท า และท่ีส าคัญอย่างยิ่งคือการ
สื่อสารและทักษะทางด้านภาษา ภาษาท่ีใช้ในการติดต่อสื่อสารกันในประชาคมอาเซียนคือภาษาอังกฤษ  ทั้งนี้องค์
ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ การค้นพบใหม่ๆ ได้รับการพัฒนาและเผยแพร่ด้วยภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็ว
ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นทาง Internet และ digital media อ่ืนๆ จึงสามารถกล่าวได้ว่า หากนิสิตขาดทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษ จะส่งผลให้นิสิตขาดโอกาสในการติดตามการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาการหรือการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลกได้ทันนักศึกษาชาติอ่ืนๆ  อีกทั้งประเทศไทยได้ลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินัก
วิชาชีพ 7 สาขา ซึ่งสาขาแพทย์เป็นหนึ่งใน 7 สาขา   
             คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ได้ตระหนักถึงการพัฒนาทั้งองค์ความรู้และทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษให้กับนิสิตเพ่ือเตรียมความพร้อมให้นิสิตสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานกับประเทศเพื่อนบ้านได้ จึงได้
จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศส าหรับนิสิตเตรียมแพทย์ศาสตร์ขึ้น เพ่ือให้นิสิตมีโอกาสได้ศึกษาดูงานที่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยลัยแห่งมาลายา (University of Malaya) ณ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยมี
ความโดดเด่นทางด้านการแพทย์และมีชื่อเสียงในการผลิตนักศึกษาแพทย์ที่มีคุณภาพ นิสิตจะได้พบกับบรรยากาศ
การเรียน การสอนของคณะแพทยศาสตร์ของประเทศเพ่ือนบ้าน นอกจากนี้มีการทัศนศึกษาในสถานที่ส าคัญต่าง ๆ 
ทั้งในประเทศมาเลเซียและสิงค์โปร์ โดยมุ่งเน้นให้นิสิตมีการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ทักษะ
การฟังและการพูดร่วมกัน การฝึกจากเหตุการสมมุติสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในชีวิตประจ าวัน และในวงการแพทย์เป็น
ตัวเหนี่ยวน าบทสนทนาและสร้างความมั่นใจในการพูด  เพ่ือให้นิสิตสามารถสื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ ได้อย่างมั่นใจ 
นอกจากนี้แล้วนิสิตจะได้รับการพัฒนาทักษะการออกเสียงที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของทักษะการฟังและ
การพูด  

โครงการทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศนี้จะมุ่งเน้นให้นิสิตที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการการน า

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจากโครงการค่ายภาษาอังกฤษที่ได้เข้าร่วมก่อนหน้านี้มาใช้ในการเตรียมตัวการเดินทาง
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ด้วยการค้นคว้าศึกษาลักษณะของประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ในด้านต่างๆ เช่น ภมูิประเทศ ประวัติศาสตร์ 

ศิลปวัฒนธรรม ภาษา การเมือง การปกครอง การด าเนินชีวิตของคนสิงคโปร์ ปัจจัยเหนี่ยวน าให้ประเทศสิงคโปร์

เป็นหนึ่งในประเทศชั้นน าของโลก หรือการอยู่ร่วมกันของ 3 ชาติพันธุ์ มาเล จีนและอินเดียในประเทศมาเลเซีย จะ

มีการอภิปรายประเด็นต่างๆ เหล่านี้เป็นภาษาอังกฤษก่อนการเดินทาง นิสิตจะได้ใช้ภาษาอังกฤษในการฝึกการเป็น

ผู้น าโดยนิสิตแต่ละคนจะได้รับมอบหมายให้เป็นผู้น าในการเดินทางในแต่ละช่วง การซื้ออาหารด้วยตนเอง การ

ต่อรองราคา การสอบถามเส้นทาง การเข้าชมสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ

อ่ืนๆ เช่น Pretonas Towers, KL Tower, Malaysia National Mosque, Clark Quay, Botanic Garden 

(Evolution Garden), Singapore Science Museum  ตลอดการเดินทางนิสิตจะได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในการ

สื่อสารกับชาวสิงคโปร์ ชาวมาเลเซียและชาวต่างชาติที่พ านักในประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย และในการท า

กิจกรรมประจ าวันของโครงการ (brief and debrief activity) ตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษกับเพ่ือนร่วมเดินทาง

นิสิตจะมีสมุดบันทึกกิจกรรม (journal) เพ่ือฝึกลงรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละวัน 

นอกจากนี้เพ่ือให้การเข้าร่วมโครงการนี้มีความหมายมากยิ่งขึ้นและขยายผล คณะวิทยาศาสตร์ สามารถ

จัดการความรู้โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ

เพ่ือนนิสิตร่วมชั้นปีหลังการเดินทางด้วย 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้นิสิตได้เสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง 

2. เพ่ือให้นิสิตได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาการที่ทันสมัยจากประเทศมาเลเซียและ  

 สิงคโปร์ 

3. เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมการเป็นประชากรอาเซี่ยนให้กับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการด้วยประสบการณ์ตรง  

 และนิสิตเตรียมแพทย์ปี 1 อ่ืนๆ ด้วยกลไกการจัดการความรู้ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 15 คน ประกอบด้วย 

1. นิสิตเตรียมแพทย์ปี 1   จ านวน 12 คน 
2. อาจารย์และเจ้าหน้าที่  จ านวน   3 คน 

ผู้ด าเนินการ 
- รศ.ดร. รัตนา มากี และ คณะ  
- บริษัท อีเอ็มเอส พลสัจ ากัด 
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วิธีการและขัน้ตอนการด าเนินงาน 
 นิสิตจะใช้ภาษาอังกฤษในกิจกรรมทุกข้ันตอน 
ขั้นที ่ วัน และ เวลา กิจกรรม 

1 14 ม.ค. – 30 ม.ค. 56 นิสิตค้นคว้าและศึกษาประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ถก-อภิปราย วาง
แผนการเดินทาง ชี้แจงรายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ 

2 31 ม.ค. 56   
(13.00-16.00 น.) 

ประชุมร่วมกับผู้ปกครอง สรุปรายละเอียดการเดินทาง และเงื่อนไขการ
เข้าร่วมโครงการ 

3 3 ก.พ. 56    เช้า ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปประเทศมาเลเซีย 

4 3 ก.พ. 56    บ่าย ฝึกภาษาอังกฤษโดยการศึกษาประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภาษา 
การเมือง การปกครอง และการด าเนินชีวิตของคนมาเลเซีย  

5 3 ก.พ. 56    เย็น สรุปกิจกรรมและอภิปรายประเมินผลที่ได้รับจากการทัศนศึกษา 

6 4 ก.พ. 56    เช้า ศึกษาดูงานการเรียนการสอนที่  คณะแพทยศาสตร์ University of 
Malaya  

7 4 ก.พ. 56    บ่าย ฝึกภาษาอังกฤษโดยการสื่อสารกับชาวต่างชาติ การสอบถามเส้นทางการ
เดินทาง การซื้ออาหาร รวมถึงการต่อรองราคาสินค้า 

8 4 ก.พ. 56    เย็น สรุปกิจกรรมและอภิปรายประเมินผล 

9 5 ก.พ. 56    เช้า เดินทางเข้าสิงคโปร์ Immigration & Customs 

10 5 ก.พ. 56    บ่าย ชมเมืองสิงค์โปร์และเยี่ยมชม Esplanade เพ่ือฝึกภาษาอังกฤษ โดย
ศึกษาการด าเนินชีวิตของคนสิงค์โปร์ 

11 6 ก.พ. 56     ศึกษาดูงานที่ Singapore Science Museum และ Garden by the 
Bay เพ่ือฝึกภาษาอังกฤษโดยศึกษาประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม
ของสิงค์โปร์ 

12 6 ก.พ. 56    เย็น สรุปกิจกรรมและอภิปรายประเมินผล 

13 7 ก.พ. 56    เช้า ฝึกภาษาอังกฤษจากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของโดยการสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติ การสอบถามเส้นทางการเดินทาง การซื้ออาหาร รวมถึงการ
ต่อรองราคาสินค้า 

14 7 ก.พ. 56    บ่าย สรุปกิจกรรมและอภิปรายประเมินผล 

15 7 ก.พ. 56    เย็น ออกเดินทางกลับประเทศไทย 
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ขั้นที ่ วัน และ เวลา กิจกรรม 

16  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) 

 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

- กิจกรรมถก-อภิปราย  1 เดือน     
- ศึกษาดูงานและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ณ ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์  ระหว่างวันที่ 3 - 7 

กุมภาพันธ์ 2556  
 

     
    
8. นโยบายงบประมาณสนับสนุนการไปประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ (Budget for Overseas 
Academic Conference (Staff), BOAC (Staff))  

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ก าหนดนโยบายงบประมาณสนับสนุนการไปประชุมนานาชาติใน
ต่างประเทศ และได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ให้แต่ละคณะรับไปด าเนินการและรายงานผลให้มหาวิทยาลัย
ทราบทุก 6 เดือนนั้น คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดท านโยบายงบประมาณสนับสนุนการไปประชุมวิชาการนานาชาติเพ่ือ
สอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 บัดนี้เห็นควรปรับปรุงนโยบาย
สนับสนุนการไปประชุมวิชาการดังกล่าวเป็นนโยบายงบประมาณสนับสนุนการไปประชุมวิชาการนานาชาติใน
ต่างประเทศ (Budget for Overseas Academic Conferences, BOAC) แทน และจะใช้ด าเนินการตลอดช่วง 4 
ปีงบประมาณ คือ 2553 2554 2555 และ 2556 (จาก 1 ตุลาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 2556) เป็นดังนี้ 
1) วัตถุประสงค์ 

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ได้ไปเผยแพร่ผลงานวิจัยและร่วมประชุม 
วิชาการระดับนานาชาติในต่างประเทศ 
2) การสนับสนุนงบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตร์จะน างบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรมารวมกับงบประมาณที่คณะออกสมทบมา 
จัดสรรวงเงินส าหรับตลอด 4 ปีงบประมาณให้แต่ละบุคคล ดังนี้ 
                 2.1) บุคลากรที่ปฏิบัติราชการอยู่ในปัจจุบันได้รับวงเงิน 70,000 บาท 
                 2.2) บุคลากรที่จะเข้ามาเริ่มปฏิบัติราชการในคณะวิทยาศาสตร์ 
                            หลังวนัที่ 1 ตุลาคม 2553 ได้รับวงเงิน 52,500 บาท 
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                            หลังวนัที่ 1 ตุลาคม 2554 ได้รับวงเงิน 35,000 บาท 
                            หลังวนัที่ 1 ตุลาคม 2555 ได้รับวงเงิน 17,500 บาท 
3) วิธีด าเนินการ 

     3.1) บุคลากรที่ประสงค์จะขอรับความสนับสนุนเสนอเรื่องผ่านภาควิชาเพ่ือพิจารณา 
                3.2) ในรายที่ภาควิชาเห็นชอบให้ภาควิชาเสนอต่อคณะวิทยาศาสตร์เพ่ือพิจารณา 
4) ความครอบคลุมของนโยบาย 

4.1) การประชุมวิชาการที่จะไปต้องเป็นการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในสาขาวิชาที่มีการจัด
การศึกษาใน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้น  

4.2) บุคลากรที่จะขอรับความสนับสนุนต้องเป็นผู้ได้รับการตอบรับ (ต้องมีใบตอบรับจากผู้จัดการประชุม 
วิชาการ) ให้ไปเสนอผลงานวิชาการ โดยต้องเป็นผู้นิพนธ์หลัก (Corresponding author) หรือผู้นิพนธ์ชื่อ แรก 
(first author) และต้องเป็นผู้น าเสนอผลงานชิ้นดังกล่าวเท่านั้น  

4.3) ผลงานวิชาการท่ีน าเสนอต้องเป็นผลงานที่มี Address เป็นของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

4.4) กรณีของผลงานที่มีบุคลากรร่วมกันด าเนินการมากกว่า 1 คน จะขอรับความสนับสนุนได้เพียงคน
เดียว เท่านั้น  
 

ล าดับที ่ ผู้เสนอค าขอ 
ช่ือ-สกุล 

ภาควิชา เสนอผลงานเรื่อง/ในการประชุม/ประเทศ/วัน/เวลาการ
ประชุม 

1 รศ.ดร.นวลวรรณ  สุนทรภิษัช  วิทยาการคอมพิวเตอร ์ ประชุมวิชการนานาชาต ิInternational Conference on 
Knowledge Discovery and Information Retrieval / 
เสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าเรือ่ง Muti-Class Data 
Classification For Imbalanced Data Set Using 
Combined Sampling Approaches / ฝรั่งเศส / 26-29 
ต.ค.54 

2 รศ.ดร.มาล ี ณ นคร  พฤกษศาสตร ์ ประชุมวิชการนานาชาต ิThe 5th  Internation 
Conference on Vetiver / เสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า
เรื่อง Growth and Ion Content in Salt Tolerant and 
Normal lines of Vetiveria neomoralis A. Camus 
under Salt Stress / อินเดีย / 28-30 ต.ค.54 

3 ศ.ดร.สาวิตร ี ลิ่มทอง  จุลชีววิทยา ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICV - 5 / เสนอผลงานเรื่อง 
Diversity of Yeasts from Vetiver Phylloplane and Soil 
in Vetiver Rhizosphere in Thailand / อินเดีย / 27-31 
ต.ค.54 

4 รศ.ดร.ลดัดา  มีศุข  เคม ี ประชุมวิชาการ 7th IUPAC Internation Conference on 
Novel Materials and  Their Synthesis (NMS-VII) / เสนอ
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ล าดับที ่ ผู้เสนอค าขอ 
ช่ือ-สกุล 

ภาควิชา เสนอผลงานเรื่อง/ในการประชุม/ประเทศ/วัน/เวลาการ
ประชุม 
ผลงานเรื่อง Intercalation Compounds in Ca-
Montmorillonite: A Novel Sulfide ion Potentiometric 
Sensor / จีน / 16-24 ต.ค.54 

5 รศ.ดร.สุนันทา  รัตนาโภ   ชีวเคมี ประชุมวิชาการนานาชาติ 2011 FAOBMB  / เสนอผลงาน
เรื่อง / สิงคโปร์ / 5-7 ต.ค.54 

6 รศ.วิน  เชยชมศร ี สัตววิทยา ประชุมวิชาการนานาชาติ ICBNTM 2011 / เสนอผลงานเรื่อง 
The Effects of Freeze Dried Crocodile blood 
Supplementation and Vitamin C on Heamtological 
Value of Iron Deficiency Anemia Rat / จีน / 14-16 
ต.ค.54 

7 ผศ.ดร.ภัททิรา  เรืองสินทรัพย ์ คณิตศาสตร ์ ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ RIMS workshop "Analytic 
number theory related multiple aspects of 
arithmetic functions" / เสนอผลงานเรื่อง  / ญี่ปุ่น / 27
ต.ค.- 4 พ.ย.54 

8 ผศ.ดร.อมรรัตน ์ พรหมบุญ  ชีวเคมี ประชุมวิชาการ The 2nd International Symposium on 
Silkworm Function Genomics and Modern Silk Road 
/ เสนอผลงานแบบปากเปล่าเรื่อง Silk Degumming 
Proteases / จีน / 21-25 ต.ค.54 

9 รศ.ดร.ชุลีรตัน ์ จรัสกลุชัย   วิทยาการคอมพิวเตอร ์ ประชุมวิชาการ International Conference IT 
Convergence and Security / เสนอผลงานแบบปากเปล่า
เรื่อง An Extended XML Compression Technique for 
XML Element Retrieval / เกาหลีใต้ / 14-16 ธ.ค.54 

10 รศ.ดร.วราภรณ ์ พาราสุข  เคม ี ประชุมวิชาการ The 5th Asian Pasific conference of 
Theoretical and Computational Chemistry / เสนอ
ผลงานแบบเรื่อง Structure of titanium -N- salicylyl-B-
aninacahol Complexes / นิวซีแลนด์ / 8-14 ธ.ค.54 

11 ดร.ชัชวาล  จันทราสุริยารัตน ์ พันธุศาสตร ์ ประชุมวิชาการ The 4th Asian Symposium on Plant 
Lipids / เสนอผลงานแบบเรื่อง / จีนฮ่องกง / 2-4 ธ.ค.54 

12 ดร.จริศักดิ ์ วงศ์เอกบุตร  ฟิสิกส ์ ประชุมวิชาการ 56th Annual Biophysical Meeting / 
เสนอผลงานแบบเรื่อง The Effect of NaCl on Oxidized 
Lipid Bilayers / สหรัฐอเมริกา / 24ก.พ.- 3 มี.ค.55 

13 ผศ.ดร.ภัททิรา  เรืองสินทรัพย ์ คณิตศาสตร ์ ประชุมวิชาการ / เสนอผลงานแบบเรื่อง The Effect of 
NaCl on Oxidized Lipid Bilayers / ญี่ปุ่น  / 27 ก.ย.55 

14 ดร.พิมพา  หอมนิรันดร ์ เคม ี ประชุมวิชาการ The 243rd ACS National Meeting & 
Exposition / เสนอผลงานแบบเรือ่ง Discrete four-and 
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ล าดับที ่ ผู้เสนอค าขอ 
ช่ือ-สกุล 

ภาควิชา เสนอผลงานเรื่อง/ในการประชุม/ประเทศ/วัน/เวลาการ
ประชุม 
five-coordinate aluminum complexes bearing 
pyrrolide-imine ligands for ring-opening 
polymerization of rac-lactide / สหรัฐอเมริกา / 24-31 
ม.ีค.55 

15 ดร.ธานิน   นานอก เคม ี ประชุมวิชาการ The 243rd ACS National Meeting & 
Exposition / เสนอผลงานแบบเรือ่ง DFT study on 
monomolecular mechanisms of propane activation 
on        H-ZSM-5 / สหรัฐอเมรกิา / 24-31 มี.ค.55 

16 ดร.วันชัย  ปลื้มภาณภุัทร เคม ี ประชุมวิชาการ The 243rd ACS National Meeting & 
Exposition / เสนอผลงานแบบเรือ่ง Application of 
Cl3CCONH2/PP3 towards the glycosylation of 
glycosyl hamiacetals / สหรัฐอเมริกา / 24-29 มี.ค.55 

17 รศ.ดร.อนงค์นาฏ  ศรีวิหค  วิทยาการคอมพิวเตอร ์ ประชุมวิชาการ 2012 IEEE Symposium on Computers & 
Informatics / เสนอผลงานแบบเรื่อง Building Feepert : 
System for Searching Experts in Research University 
using K-Means Algorithm / มาเลเซีย / 18-21 มี.ค.55 

18 ดร.ณัฐพร  ฉัตรแถม  ฟิสิกส ์ ประชุมวิชาการ Frontiers of Soft Matter 2012 / เสนอ
ผลงานแบบโปสเตอร์เรื่อง Direct Observation of Two-
Dimensional Nematic and Smectic Ordering in Freely 
Suspended Films of a Bolaamphiphilic Liquid Crystal 
/ สหรัฐอเมริกา / 16-18 พ.ค.55 

19 ผศ.ดร.มาริสา  อรัญชัยยะ  เคม ี ประชุมวิชาการ The 4th International Conference on 
Hybrid and Organic Photovoltaics (HOPV12) / เสนอ
ผลงานแบบเรื่อง Improved stability of unsealed quasi-
solid-state dye-sensitized solar cell based on carbon 
materials with LaCoO3 additive as counter electrode 
/ สวีเดน / 6-11 พ.ค.55 

20 ผศ.ดร.วัชริยา  ภูรีวิโรจน์กลุ  สัตววิทยา ประชุมวิชาการ 64th International Symposium on Crop 
Protection / เสนอผลงานแบบเรือ่ง The Potential 
application of Indian almond (Terminalia catappa) 
leaf extract in Siamese fighting fish (Betta splendens 
Regan) culture / เบลเยี่ยม / 22 พ.ค.55 

21 ดร.บุญเสฐยีร  บุญสูง  สัตววิทยา ประชุมวิชาการ 64th International Symposium on Crop 
Protection / เสนอผลงานแบบเรือ่ง Acute toxicity of 
Roundup and carbosulfan to the Thai fairy shrimp, 
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ล าดับที ่ ผู้เสนอค าขอ 
ช่ือ-สกุล 

ภาควิชา เสนอผลงานเรื่อง/ในการประชุม/ประเทศ/วัน/เวลาการ
ประชุม 
Branchinella thailandensis Sanoamuang, Saengphan 
and Murugan, 2002 / เบลเยี่ยม / 22 พ.ค.55 

22 ผศ.ดร.บุญอ้อม  โฉมที สถิต ิ ประชุมวิชาการ ICMCSSE 2012: International 
Conference  on Mathematical, Computational, 
Statistical Science, Engineering / เสนอผลงานแบบเรื่อง 
Comparison of Response Surface Designs in a 
Spherical Region / ญี่ปุ่น / 27-31 พ.ค.55 

23 ผศ.ดร.วสกร  บัลลังโพธิ ์ สัตววิทยา ประชุมวิชาการ 64th International Symposium on Crop 
Protection / เสนอผลงานแบบโปสเตอร์เรื่อง The 
preliminary study for alternative control strategies 
for control plutella xylostella by Wedelia trilobata 
extract / เบลเยี่ยม / 22 พ.ค.55 

24 ดร.วรรณรดา  สุราช  พันธุศาสตร ์ ประชุมวิชาการ SMBE 2012 / เสนอผลงานแบบโปสเตอร์
เรื่อง / สาธารณรัฐไอร์แลนด์ / 23-26 ม.ิย.55 

25 ดร.ธิตินันท์  กาพย์เกิด  เคม ี ประชุมวิชาการ The 4th International Conference on 
Hybrid and Organic Photovoltaics (HOPV12) / เสนอ
ผลงานแบบเรื่อง Photo-Induce Electron Transfer of 
Ruthenium Complexes with One and Two Linked 
Viologens Trapped CB[7] in Organic Solotion / สวีเดน 
/ 5-10 พ.ค.55 

26 รศ.ดร.วิเชียร  กิจปรีชาวนิช  จุลชีววิทยา ประชุมวิชาการ 15th International Biotechnology 
Symposium and Exhibition / เสนอผลงานแบบเรื่อง / 
เกาหลี / 16-21 ก.ย.55 

27 ดร.อุไรวรรณ  อรัญวาสน ์ พันธุศาสตร ์ ประชุมวิชาการ SMBE 2012 / เสนอผลงานแบบเรื่อง 
Phylogenetic reconstruction of malaria vectors in 
Thailand using multilocus DNA sequences / 
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ / 23-26 ม.ิย.55 

28 ดร.พินทุ์สดุา  วีรวัฒน์  เคม ี ประชุมวิชาการ TechConnect World 2012 / เสนอผลงาน
แบบเรื่อง Fabrication of microfluidic system for micro 
direct alcohol fuel cell / สหรฐัอเมริกา / 18-21 มิ.ย.55 

29 ดร.วัชรพล  พิมพ์เสริฐ  คณิตศาสตร ์ ประชุมวิชาการ The 8th East Asia SIAM Conference 
(EASIAM 2012) / เสนอผลงานแบบเรื่อง Pexiderized 
foems of a logarithmic functional equation / ไต้หวัน / 
25-27 ม.ิย.55 
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ล าดับที ่ ผู้เสนอค าขอ 
ช่ือ-สกุล 

ภาควิชา เสนอผลงานเรื่อง/ในการประชุม/ประเทศ/วัน/เวลาการ
ประชุม 

30 ศ.ดร.วิเชียร  เลาหโกศล  คณิตศาสตร ์ ประชุมวิชาการ Third Palestinian Conference on 
Modern Trends in Mathematics and Physics / เสนอ
ผลงานแบบเรื่อง The concept of q-cycles and some of 
its applications / Palestine / 16-18 ก.ค.55 

31 ดร.อัญชล ี เอาผล  สัตววิทยา ประชุมวิชาการ The 5th Asian Herpetological 
Conference / เสนอผลงานแบบปากเปล่าเรื่อง 
Morphological Differences and Call Characteristics of 
the Genus Chiromantis in Thailand / จีน / 1-4 มิ.ย.55 

32 ดร.กันตภณ  คูหาพัฒนกุล  คณิตศาสตร ์ ประชุมวิชาการ Third Palestinian Conference on 
Modern Trends in Mathematics and Physics / เสนอ
ผลงานแบบเรื่อง The tribonacci p-numbers and the 
tribonacci p- triangle / Palestine / 16-18 ก.ค.55 

33 ดร.ผกาเกษ  วัตุยา วิทยาการคอมพิวเตอร ์ ประชุมวิชาการ The 26th  Annual Conference of 
Japanese Society for Artificial / เสนอผลงานแบบปาก
เปล่า เรื่อง Using soft case-based reasoning in model 
order selection for image segmentation ensemble  / 
ญี่ปุ่น / 12-15 ม.ิย.55 

34 ดร.วิวัฒน์  วงศ์ก่อเกื้อ  ฟิสิกส ์ ประชุมวิชาการ EXRS 2012 / เสนอผลงานแบบโปสเตอร์ 
เรื่อง X-ray absorption near edge structure of Al2O3-
Cr2O3 series / ออสเตรยี / 18-22 มิ.ย.55 

35 รศ.ดร.เลศิลักษณ ์ เงินศิร ิ พันธุศาสตร ์ ประชุมวิชาการ The 24th International Congress of 
Entomology / เสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง 
Vitellogenin cDNA gene of giant water bug / เกาหลีใต้ 
/ 19-25 ส.ค.55 

36 รศ.ดร.สุนันทา  รัตนาโภ  ชีวเคมี ประชุมวิชาการ Natural Anticancer  Drugs / เสนอผลงาน
แบบเรื่อง  / สาธารณรัฐเชค / 30 มิ.ย.-4 ก.ค.55 

37 ดร.ชัยยะ  เหลืองวิริยะ  ฟิสิกส ์ ประชุมวิชาการ ICCCE 2012 / เสนอผลงานแบบเรื่อง 
Influence of Temperature on a Spiral Wave in 
Excitable Chemical Madia / เกาหลีใต้ / 29-30 มิ.ย.55 

38 ดร.สุธาสิน ี กิตยาการ  เคม ี ประชุมวิชาการ XAFS-XV  / เสนอผลงานแบบเรื่อง EXAFS 
study on cedoped TiO2 prepare by sol-gel method 
/ จีน / 21-29 ก.ค.55 

39 ผศ.ดร.ประชุมพร  คงเสร ี ชีวเคมี ประชุมวิชาการ The 26th International  Carbohydrate 
Symposium / เสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง  / สเปน / 
21-28 ก.ค.55 
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ล าดับที ่ ผู้เสนอค าขอ 
ช่ือ-สกุล 

ภาควิชา เสนอผลงานเรื่อง/ในการประชุม/ประเทศ/วัน/เวลาการ
ประชุม 

40 รศ.ดร.นิรันดร ์ จันทวงศ์ พฤกษศาสตร ์ ประชุมวิชาการ 26th Chinese Lotus Exposition and 
International Lotus Conference / เสนอผลงานแบบปาก
เปล่า เรื่อง Sequencing of RubisCo gene of Sacred 
Lotus / จีน /5-7 ก.ค.55 

41 รศ.ดร.อุทัยวรรณ  โกวิทวที  สัตววิทยา ประชุมวิชาการ The International Meeting on Biology 
and Conservation of Freshwater Bivalves 2012 / 
เสนอผลงานแบบปากเปล่า เรื่อง Reproductive cycle and 
in vitro culture of freshwater mussel glochidia / 
โปรตเุกส / 1-7 ก.ย.55 

42 รศ.ดร.สภุา  หารหนองบัว  เคม ี ประชุมวิชาการ 244th ACS National Meeting / เสนอ
ผลงานแบบ เรื่อง Innovative Chemistry Research for 
Health and Medicin: East meets West / สหรัฐอเมริกา 
/ 18-24 ส.ค.55 

43 ดร.ณัฏฐา  เสนีวาส  พฤกษศาสตร ์ ประชุมวิชาการ 5th Meeting on the biology of 
Sphagnum / เสนอผลงานแบบ เรื่อง Diversity and 
Distribution of the genus Sphagnum L. in Phuluang 
Wildlife Sanctuary,Loei Province / สาธารณรัฐเอสโตเนยี 
/ 8-19 ส.ค.55 

44 รศ.ดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร ์ พันธุศาสตร ์ ประชุมวิชาการนานาชาติ 2nd World Congress on 
Virology / เสนอผลงานแบบ เรื่อง MicroRNAs Expression 
of Asocenda Orchid under Stress of Cymbidium 
Mosaic Virus Infection / USA /20-22 ส.ค.55 

45 ผศ.ดร.พรสวาท  วัฒนกูล  วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ประชุมวิชาการ The 34th International Geological 
Congress 2012 / เสนอผลงานแบบ เรื่อง Indication of 
low temperature heating in Mozambique ruby 
samples by AFM and FTIR / ออสเตรเลีย / 4-11 ส.ค.55 

46 ดร.ภาสกร  ปนานนท ์ วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ประชุมวิชาการ AOGS-AGU (WPGM) Joint Assembly / 
เสนอผลงานแบบ เรื่อง Paleoseismology Study of the 
Mae Chan Fault in the Northern Thailand  / สิงคโปร์ / 
13-17 ส.ค.55 

 
 

9. นโยบายงบประมาณสนับสนุนการฝึกภาคสนาม (Field Study Supporting Budget , FSSB) 
1) ต้องเป็นรายวิชาฝึกภาคสนามที่ปรากฏในหลักสูตร  



2 - 93 

 

 

2) การคานวณวงเงินสนับสนุนจะคานวณจากจานวนนิสิตที่ลงทะเบียนรายวิชาตามข้อ 1 ในภาคการศึกษา
ที่นิสิตลงทะเบียน  

3) คณะจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิต ดังนี้  
ภาควิชาที่คณะต้องสนับสนุน (FSD)   

รอ้ยละ 50 ของค่าใช้จ่ายจริงต่อหัวนิสิต แต่ไม่เกินหัวนิสิตละ 2,400 บาท  
ภาควิชาที่พ่ึงตนเองได้ (SRD)  

ร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายจริงต่อหัวนิสิต แต่ไม่เกินหัวนิสิตละ 1,800 บาท  
ภาควิชาแข็งแรง (SD)  

ร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายจริงต่อหัวนิสิต แต่ไม่เกินหัวนิสิตละ 1,200 บาท  
4) การฝึกภาคสนามที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะวิทยาศาสตร์ได้ภาควิชาละปีละ 1 ครั้ง 

เท่านั้น 
  

ล าดับ
ที ่

ภาควิชา ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา นิสิตระดับ/ 
ชั้นปีที่ 

โครงการ 

1 วิทยาศาสตร์
พ้ืนพิภพ 

ดร.ภาสกร  ปนานนท์ ป.ตรีปี 3/
บัณฑิตศีกษา 

ไปฝึกงานภาคสนามในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้น
พิภพภาคสนาม  01411411 ณ จังหวัดลพบุรี
และพ้ืนที่ใกล้เคียง  24 มี.ค.- 5 เม.ย.56  

 
10. นโยบายกระตุ้นและส่งเสริมการขอต าแหน่งวิชาการและการเสนอผลงานวิชาการ (Academic Position 
Stimulus Policy, APSP) 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้อาจารย์และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ขอต าแหน่งวิชาการหรือ
ผลงานวิชาการให้มากข้ึนและเร็วขึ้น คณะวิทยาศาสตร์จึงเห็นสมควรก าหนดนโยบายกระตุ้นและส่งเสริม โดยจัดทุน
สนับสนุนการวิจัย Stimulus Research Fund (SRF) ให้กับอาจารย์และบุคลากรที่ขอต าแหน่งวิชาการหรือขอ
ผลงานวิชาการได้และเร็ว ดังนี้ 

 วัตถุประสงค์ 
1.1) เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ขอต าแหน่งวิชาการหรือ

ผลงานวิชาการให้มากข้ึนและเร็วขึ้น 
1.2) เพ่ือเพ่ิมจ านวนอาจารย์และบุคลากรที่มีต าแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

ศาสตราจารย์ หรือ ช านาญการ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษให้มากขึ้น 
1.3) ส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัยให้เพิ่มข้ึน 

 การสนับสนุนงบประมาณ 
คณะวิทยาศาสตร์จะจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการวิจัยให้กับอาจารย์และบุคลากรตามเงื่อนไข 
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 การขอต าแหน่งทางวิชาการหรือการขอ
ผลงานวิชาการ 

จะจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยให้ในวงเงิน 
(บาท)  ถ้า 
ขอได้ในปีแรกท่ี
คุณสมบัติครบ 

ขอได้ในปีที่สองที่
คุณสมบัติครบ 

ขอได้ในปี 
ถัด ๆ ไป 

อาจารย์    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
(หรือระดับช านาญการ) 

150,000 125,000 100,000 

ผู้ช่วย   รองศาสตราจารย์  
(หรือระดับเชี่ยวชาญ) 

175,000 150,000 125,000 

รอง   ศาสตราจารย์  
(หรือระดับเชี่ยวชาญพิเศษ) 

200,000 175,000 150,000 

ศาสตราจารย์     ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ 
(หรือระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับ 11) 

225,000 200,000 175,000 

 วิธีด าเนินการ 
3.1) บุคลากรที่ขอต าแหน่งวิชาการหรือผลงานวิชาการได้ตามเงื่อนไขในข้อ 2 เสนอโครงการวิจัยที่

ประสงค์จะขอรับความสนับสนุนการวิจัย ที่ระบุขอบเขตของงานวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย 
วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์และการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย กรอบเวลาด าเนินการวิจัยที่ชัดเจน เสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด 

3.2) หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ น าเสนอที่ประชุมภาควิชา/ที่ประชุมหัวหน้า
งาน เพื่อการพิจารณาหากได้รับความเห็นชอบ ให้ส่งโครงการต่อหัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ
วิทยาศาสตร์ 

3.3) หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์จัดเข้าวาระเพ่ือพิจารณาต่อคณะกรรมการประจ า
คณะพิจารณา 

 ภาระผูกพัน 
4.1) บุคลากรที่ได้รับความสนับสนุนการวิจัยต้องด าเนินการวิจัยตามที่ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการที่

ได้รับอนุมัติไว้เท่านั้น หากการด าเนินการไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อเสนอจะต้องเสนอเรื่องขอ
อนุมัติต่อคณะวิทยาศาสตร์ก่อนการเปลี่ยนแปลง 

4.2) ต้องส่งรายงานผลงานวิจัยต่อคณะวิทยาศาสตร์ภายใน 60 วันหลังจากวันครบก าหนดที่ระบุไว้ใน
ข้อเสนอโครงการที่ได้รับอนุมัต ิ

4.3) ต้องมีการน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมตามที่คณะวิทยาศาสตร์จะจัดขึ้นใน
โอกาสที่เหมาะสม 

 เกณฑ์การพิจารณาและข้อก าหนด 
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5.1) งานวิจัยที่จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณต้องเป็นงานวิจัยทางวิชาการที่ตรงตามเป้าหมายหลัก
และวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ของคณะวิทยาศาสตร์ 

5.2) กรณีของงานวิจัยทางด้านการบริหารจัดการต้องมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์
โดยตรง ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องแสดงขอบเขตและระบุวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนในการพัฒนา
สภาวะที่ควรปรับปรุงของคณะวิทยาศาสตร์ และจะได้รับการสนับสนุนการวิจัยเพียงโครงการ
เดียวในเวลาหนึ่ง ๆ หากผู้เสนออยู่ระหว่างได้รับทุนวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์โครงการวิจัยใด ๆ 
อยู่ต้องส่งรายงานการวิจัยโครงการวิจัยเดิมและคณะวิทยาศาสตร์ได้ตอบรับเรียบร้อยก่อน 

5.3) ในข้อเสนอโครงการวิจัยตามนโยบายนี้ สามารถก าหนดค่าตอบแทนได้ร้อยละ 30 ของมูลค่า
โครงการ 

5.4) นโยบายนี้มีผลใช้ปฏิบัติกับผู้ขอต าแหน่งวิชาการหรือผลงานวิชาการตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2553 เป็นต้นไป 

 
ล าดับที ่ ผู้รับทุน ภาควิชา โครงการวิจัย 
1 ผศ.ดร.บุญเสถียร  บุญสูง สัตววิทยา ความหลากหลายของสตัว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในล า

ธารต้นน้ าภาชี จังหวัดราชบุร ี
2 ผศ.ดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน ์ พันธุศาสตร ์ การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของแตงกวาเพื่อ

ใช้คัดเลือกพ่อแม่ในการปรบัปรุงพันธุ์ 
3 ผศ.ดร.พินทุ์สุดา  วีรวัฒน์ เคม ี ปฏิกิริยาสังเคราะห์เช้ือเพลิงแบบฟิชเชอร์-โทป์โดยตัวเร่ง

ปฏิกิริยา Co/Sio2 ที่เติมตัวกระตุน้ La 
4 ผศ.ดร.ธิตินันท์  กาพย์เกิด เคม ี การกักเก็บสารออกฤทธิ์ในเครื่องส าอางด้วยอนุภาคนาโนไซ

โคลเดกตาร์นพอลิเมอร ์
5 ผศ.ดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร เคม ี การศึกษากลไกในการจับของตัวยบัยั้งของเอนไซม์ เอ็นเอส-

3 โปรติเอสของไวรัสเดงกี่โดยอาศยัการจ าลองโมเลกุล 
6 ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ ชีวเคมี Polypyrimidine tract binding protein (PTB) : 

Functions and its interaction with nepatitis B post-
transcriprional regulation in living cells 

 
11. งบประมาณส าหรับการประชุมวิชาการต่างประเทศ (นิสิต)( Budget for Overseas Academic 
Conference (Student)), BOAC (Student) 

ตามที่คณะวทิยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายส่งเสริมการวิจัยให้ได้มาตรฐานนานาชาติและ
ตระหนักถึงความสาคัญในการมโีอกาสเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศของนสิิต คณะวิทยาศาสตร์จึงกา
หนดนโยบายสนบัสนุนการไปประชุมวิชาการนานาชาติในตา่งประเทศ ดังนี ้ 
 
1. วัตถุประสงค ์ 
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1.1 ส่งเสริมให้นิสิตของคณะวิทยาศาสตรไ์ด้มีโอกาสไปนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติใน
ต่างประเทศ  

1.2 ส่งเสริมให้นิสิตของคณะวิทยาศาสตร์มโีอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้กับนักวิชาการที่มีผลงานระดับ
นานาชาติอันนาไปสู่การพัฒนางานวิจยัของตนเองให้มีมาตรฐานสูงขึ้น  
 
2. การสนับสนุนงบประมาณ  
คณะวิทยาศาสตร์จัดงบประมาณสนับสนนุไปประชุมวชิาการนานาชาติในต่างประเทศเพื่อเสนอผลงานวิจัยในลักษณะทนุ
สมทบ (Matching Fund) กับหน่วยงานหรือแหล่งทุนอื่น ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดในแต่ละกรณี 
ดังนี ้ 

2.1 กรณีไปเสนอผลงานแบบ Oral Presentation ไม่เกินทุนละ 15,000 บาท  
2.2 กรณีไปเสนอผลงานแบบ Poster Presentation ไม่เกินทุนละ 10,000 บาท  

 
3. วิธีดาเนินการ  

3.1 นิสิตผู้ประสงค์จะขอทุนเสนอเรื่องตามแบบฟอร์มที่กาหนดผ่านอาจารย์ทีป่รึกษาเพื่อตรวจสอบคุณสมบตัิว่า
ครบถ้วนตามข้อกาหนดในข้อ 4 และลงนามเห็นชอบพร้อมทั้งแนบหนังสือตอบรับการไปร่วมประชุมเพื่อประกอบการ
พิจารณา  

3.2 อาจารย์ทีป่รึกษาเสนอเรื่องถึงหัวหน้าภาควิชาเพื่อเสนอคณะวิทยาศาสตร์พิจารณาต่อไป  
 
4. ความครอบคลุมของนโยบาย  

4.1 นิสิตที่มสีิทธิขอทุนต้องเปน็นิสิตคณะวทิยาศาสตร์ ที่กาลังลงทะเบียนศึกษา อยู่ในคณะวิทยาศาสตร์  
4.2 นิสิตที่ขอรับทนุต้องเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกหรือได้รับเชิญให้ไปเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral หรือ Poster 

Presentation โดยนิสิตผู้ขอรับทุนต้องเปน็ first author เป็น ผู้นาเสนอผลงานในการประชุมและผลงานที่นาเสนอต้อง
ไม่เคยถูกนาเสนอในการประชมุที่อื่นหรือโดยบุคคลอื่นมาแล้ว  

4.3 การประชุมวชิาการนานาชาติที่นสิิตขอทุนไปร่วมประชุมตอ้งเป็นการประชุมนานาชาตทิีน่่าเชื่อถือและได้รับ
การยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ  

4.4 นิสิตคนหนึ่ง ๆ จะขอรับทุนได้เพียงคร้ังเดียวในแต่ละปงีบประมาณ  
4.5 ผลงานวชิาการที่นาเสนอตอ้งเป็นผลงานที่มี Address เป็นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ใน

กรณีเสนอผลงานเรื่องเต็มต้องแสดง acknowledgement การได้รับทนุมาเสนอผลงานวิจยัจากคณะวิทยาศาสตร์  
 
5. ภาระผูกพัน  

5.1 ต้องจัดทารายงานการไปประชุมเสนอคณะวทิยาศาสตร์เมื่อกลับจากการประชุมภายใน 30 วัน  
 
ข้อมูลโครงการขออนุมัติการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การไปประชุมวิชาการในต่างประเทศ 
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 
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ล าดับ
ที ่

ภาควิชา ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา ช่ือนิสิต ระดับ เรื่องและชื่อการประชุม 

1 วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์ 

รศ.ดร.ชุลีรตัน ์ จรัสกลุชัย  นายกิตต ิ ขุน
สนิท  

ป.เอก เสนอผลงานวิจัยในรูปแบบปากเปล่า 
ประเทศสิงคโปร์ (28 ก.ย.- 1 ต.ค.54) 
เรื่อง      ช่ือการประชุม ICIKE 2011 
International Conference on 
Information and Knowledge 
Engineering  

2 ชีวเคมี รศ.ดร.สุนันทา  รัตนาโภ น.ส.จัน
ทกานต์  นุช
สุข 

ป.เอก เสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ 
ประเทศสิงคโปร ์ (5-7 ต.ค.54) เรือ่ง 
Toxicity comparison of the aqueous 
extracts from seeds of Ricinus 
Communis and Jatropha curcas 
against the mosquitoes, Culex 
quinquefasciatus and Aedes aegypa 
ช่ือการประชุม FAOBMB Conference 
2011 

3 วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์ 

 ดร.อุษา  สัมมาพันธ ์ นาย กฤษณะ  
จินดารักษ์  

ป.โท  เสนอผลงานวิจัยในรูปแบบปากเปล่า 
ประเทศสิงคโปร์ (16-18 ก.ย.54) เรื่อง   
ช่ือการประชุม ICIDE 2011  

4 วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

รศ.ดร.ชุลีรตัน ์ จรัสกลุชัย นายธนกร  
วิชัยวงษ์ 

ป.เอก เสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ Oral ประเทศ
เกาหลีใต ้ (14-16 ธ.ค.54) เรื่อง MEXIR : 
An Implementation of High-Speed 
and High-Precision XML Information 
Retrieval  ช่ือการประชุม ICITCS 2011 

5 ฟิสิกส ์  ดร.สุธารัตน ์ โชติก
ประคลัภ ์ 

น.ส.ฐิติวลัคุ ์ 
เลื่อมกาญจน
พันธ ์ 

ป.โท  เสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ ปากเปล่า เขต
บริหารพิเศษฮ่องกง (5-7 ม.ค.55) เรื่อง A 
Study ofPhysical, Mechanical and 
Thermal Properties for Thermal 
Insulation from Narrow-Leaved 
Cattail Fibers ช่ือการประชุม ICESD 
2012 
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ล าดับ
ที ่

ภาควิชา ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา ช่ือนิสิต ระดับ เรื่องและชื่อการประชุม 

6 ฟิสิกส ์  ดร.สุธารัตน ์ โชติก
ประคลัภ ์ 

น.ส.ฐิติวลัคุ ์ 
เลื่อมกาญจน
พันธ ์ 

ป.โท  เสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ ปากเปล่า เขต
บริหารพิเศษฮ่องกง (5-7 ม.ค.55) เรื่อง A 
Study ofPhysical, Mechanical and 
Thermal Properties for Thermal 
Insulation from Narrow-Leaved 
Cattail Fibers ช่ือการประชุม ICESD 
2012 

7 เคม ี  รศ.ดร.สุภา  หารหนอง
บัว 

น.ส.เตือนใจ  
สมบูรณ ์ 

ป.เอก  เสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ ปากเปล่า 
ประเทศญี่ปุ่น (3-4 ธ.ค.54) เรื่อง DFT 
Studies on Allene Oxide Synthase 
ช่ือการประชุม ISCIU-VII  

8 เคม ี  รศ.ดร.ลัดดา  มีศุข  น.ส.ศิริพร  
อุดขาว  

ป.โท  เสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ ปากเปล่า เขต
บริหารพิเศษฮ่องกง (18-19 ม.ค.55) เรื่อง 
ZnS-Intercalated Montmorillonite: A 
low cost Potentiometric Sensor ช่ือ
การประชุม AMEE 2012 

9 พฤกษศาสตร ์  รศ.ดร.คณพล  จุฑามณ ี น.ส.จุตภิรณ ์ 
ทัสสกุลพนิช  

ป.โท  เสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ 
ประเทศออสเตรีย (18-21 ก.พ.55) เรื่อง 
Plant Growth, Nutrition & 
Environment Interactions ช่ือการ
ประชุม  2012 

10 พันธุศาสตร ์ ดร.ชัชวาล  จันทราสุริยา
รัตน ์ 

นายสิทธิพันธุ์  
สินอ าพร  

- เสนอผลงานวิจัยในรูปแบบปากเปล่า 
ประเทศมาเลเซีย (19-28 ก.พ.55) เรื่อง  
ช่ือการประชุม The 3rd International 
Agricultural Student Symposium  

11 พันธุศาสตร ์ ดร.ชัชวาล  จันทราสุริยา
รัตน ์ 

น.ส.สาวติร ี 
ฤทธิ์ช่วย  

- เสนอผลงานวิจัยในรูปแบบปากเปล่า 
ประเทศมาเลเซีย (19-28 ก.พ.55) เรื่อง  
ช่ือการประชุม The 3rd International 
Agricultural Student Symposium  

12 พันธุศาสตร ์ ดร.สมพิศ  สามภิักดิ ์ น.ส.ราน ี สาย
สาล ี 

-  เสนอผลงานวิจัยในรูปแบบปากเปล่า 
ประเทศมาเลเซีย (19-28 ก.พ.55) เรื่อง  
ช่ือการประชุม The 3rd International 
Agricultural Student Symposium  
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ล าดับ
ที ่

ภาควิชา ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา ช่ือนิสิต ระดับ เรื่องและชื่อการประชุม 

13 พันธุศาสตร ์ ดร.สมพิศ  สามภิักดิ ์ น.ส.เกศิน ิ ก า
พุฒ  

- เสนอผลงานวิจัยในรูปแบบปากเปล่า 
ประเทศมาเลเซีย (19-28 ก.พ.55) เรื่อง  
ช่ือการประชุม The 3rd International 
Agricultural Student Symposium  

14 วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์ 

รศ.ดร.อนงค์นาฏ  ศรีวิหค  นายทองพูล  
หีบไธสง  

ป.เอก  เสนอผลงานวิจัยในรูปแบบปากเปล่า เขต
ปกครองพิเศษฮ่องกง  (14-16 มี.ค.55) 
เรื่อง  ช่ือการประชุม IMECS 2012  

15 เคม ี ดร.จักรพันธ์  ศิริเจรญิศร ี น.ส.วาศณิ ี 
ปานจันทร ์ 

ป.เอก  เสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา (25-29 ม.ีค.55) 
เรื่อง Conversion of  CO2 and CH4 to 
acetic acid over Au-exchanged ZSM-
5 catalyst ช่ือการประชุม American 
Chemistry Society 243rd National 
Meeting  

16 เคม ี รศ.ดร.ลดัดา  มีศุข  น.ส.ชนิศนันท ์ 
สุงาม  

ป.โท   เสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ ฮ่องกง (18-21 
ม.ค.55) เรื่อง Optical Oxygen Sensor 
using newly synthesized [(bpy)2 
Ru(bpy-RAFT2)] Luminophore  ช่ือ
การประชุม AMEE 2012  

17 เคม ี ศ.ดร.จ ารัส  ลิ้มตระกลู  นายธนา  ไม้
หอม  

ป.เอก   เสนอผลงานวิจัยในรูปแบบปากเปล่า 
ประเทศสหรัฐอเมริกา (25-29 ม.ีค.55) 
เรื่อง Adsorption and 
dehydrogenation of ethanol over 
Fe-ZSM-5 zeolite: A DFT 
mechanistic study   ช่ือการประชุม 
American Chemistry Society 243rd 
Nation Meeting  

18 เคม ี ดร.พิมพา  หอมนิรันดร ์ นายภัทรวุฒ ิ 
สัมฤทธ์ิ  

ป.โท  เสนอผลงานวิจัยในรูปแบบปากเปล่า 
ประเทศสหรัฐอเมริกา (25-29 ม.ีค.55) 
เรื่อง DTF study of isotactic 
propylene polymerization with C1 - 
symmetric titanium complexes 
bearing tetradentate [ONNO']-type 
salan ligands ช่ือการประชุม American 
Chemistry Society 243rd Nation 
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ล าดับ
ที ่

ภาควิชา ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา ช่ือนิสิต ระดับ เรื่องและชื่อการประชุม 

Meeting  

19 เคม ี ดร.ธานิน  นานอก  นายวีรศักดิ ์ 
ดุงศรีแก้ว  

ป.เอก  เสนอผลงานวิจัยในรูปแบบปากเปล่า 
ประเทศสหรัฐอเมริกา (25-29 ม.ีค.55) 
เรื่อง Effects of the Zeolite 
Nanocavity on the Adsorption of 
Alkanes Studied with the Density 
Functional M06-2X ช่ือการประชุม 
American Chemistry Society 243rd 
Nation Meeting  

20 เคม ี รศ. ดร.ลัดดา  มีศุข   น.ส.สุนันท์  
พยุงศักดิ์  

ป.โท  เสนอผลงานวิจัยในรูปแบบปากเปล่า 
ประเทศญี่ปุ่น (28-30 พ.ค.55) เรือ่ง 
[Ca(2,2'-bipyridine)3]2+ -
Montmorillonite : International 
Conference on Environmental 
Systems Science and Engineering  
ช่ือการประชุม ICESSE 2012  

21 เคม ี ผศ. ดร.พิบูลย ์ พันธ ุ น.ส.ฑิตยา  
ยุทธเลขา  

ป.เอก  เสนอผลงานวิจัยในรูปแบบปากเปล่า 
ประเทศสหรัฐอเมริกา (25-29 ม.ีค.55) 
เรื่อง Structures and reaction 
mechanisms of  Friedel-Craft 
acylation reaction over acid 
faujasite zeolite ช่ือการประชุม 
American Chemistry Society 243rd  
National meeting  

22 เคม ี รศ. ดร.สุภา  หารหนอง
บัว  

น.ส.นันทรัตน ์ 
พฤกษาพิทักษ์  

ป.เอก เสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ ฮ่องกง (11-14 
เม.ย.55) เรื่อง Polylactic Acid/Impact 
Modifier Blends ช่ือการประชุม 
ICNTAM 2012  
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ล าดับ
ที ่

ภาควิชา ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา ช่ือนิสิต ระดับ เรื่องและชื่อการประชุม 

23 สัตววิทยา ดร.อัญชล ี เอาผล  นายอรรถพล  
รุจิราวรรณ  

ป.โท  เสนอผลงานวิจัยในรูปแบบบรรยาย 
ประเทศจีน  (1-4 ม.ิย.55) เรื่อง 
Morphological variation of the 
common tree frog Polypedates 
leucomystax in Thailand ช่ือการ
ประชุม The 5th Asian Herpetological 
Conference  

24 สัตววิทยา ดร.อัญชล ี เอาผล น.ส.สมพูทอน  
พิมมะจัก 

ป.เอก เสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ บรรยาย 
ประเทศจีน (1-4 เม.ย.55) เริ่อง 
Distribution and Morphological 
variation of Asian Newts(Genus 
Tylototriton) in Laos ช่ือการประชุม 
The 5th Asian Herpetological 
Conference 

12. ทุนสนับสนุนการศึกษาบัณฑิตศึกษา (Faculty of Science Kasetsart University Postgraduate 
Studentship: ScKUPGS) (ทุนละ 70,000 บาท) 

 ทุนนี้เปน็ทนุส่งเสริมให้นิสิตที่มผีลการเรียนดีเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  จ านวนทนุไม่เกิน 30 ทุนต่อป ี
ส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาโท 

ทุน : ให้ทุน 70,000 บาทต่อป ีระยะเวลาไม่เกิน 2 ป(ีต่อเนื่อง) 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. เป็นนิสิตแรกเข้าศึกษา ระดับบัณฑติศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
2. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 
3. ไม่เปน็ผู้ได้รับทนุการศึกษาอืน่ๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4. เข้าศึกษาในหลักสูตรที่มีการท าวิทยานิพนธ์และสามารถท าการศึกษาได้เต็มเวลา 

ส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 
• กรณีศึกษาปริญญาโทควบเอก (แบบ 1.2 หรือ แบบ 2.2) 

ทุน: ให้ทุน 70,000 บาทต่อป ีระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี(ต่อเนื่อง) 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. เป็นนิสิตแรกเข้าศึกษา ระดับบัณฑติศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
2. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 
3. ไม่เปน็ผู้ได้รับทนุการศึกษาอืน่ๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4. สามารถท าการศึกษาได้เต็มเวลา 

• กรณีศึกษาปริญญาเอก (แบบ 1.1 หรือ แบบ 2.1) 
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ทุน: ให้ทุน 70,000 บาทต่อป ีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี(ต่อเนื่อง) 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

1. เป็นนิสิตแรกเข้าศึกษา ระดับบัณฑติศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
2. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 (แผน ก 2) 

หรือเป็นผู้ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI (แผน ก 1) 
3. ไม่เปน็ผู้ได้รับทนุการศึกษาอืน่ๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
4. สามารถท าการศึกษาได้เต็มเวลา 

เงื่อนไขรับทุน 
1. ผู้รับทนุต้องศึกษาเต็มเวลาตลอดระยะเวลาการรับทุน 
2. ผู้รับทนุมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดปีไมน่้อยกว่า 3.50 (ส าหรับแผน ก 2 หรือ แบบ 2.1 หรือ 

แบบ 2.2) หรือมีรายงานความกา้วหน้างานวิจัย โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
(ส าหรับแผน ก 1 หรือ แบบ 1.1 หรือ แบบ 1.2) 
การระงับทุน คณะวิทยาศาสตรจ์ะระงับการรับทุน ในกรณีต่อไปนี ้

1. ผู้รับทนุพ้นสภาพการเป็นนสิติ 
2. ผู้รับทนุมีคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 3.50 (ส าหรับแผน ก 2 หรือ แบบ 2.1 หรือ แบบ 2.2) 

หรือไม่มีรายงานความก้าวหนา้งานวิจัย โดยผา่นความเห็นชอบจากอาจารย์ทีป่รึกษา (ส าหรับ 
แผน ก 1 หรือ แบบ 1.1 หรือ แบบ 1.2) 

3. ผู้รับทนุลาพักการศึกษา โดยไม่มีเหตุผลอันควร 
4. ผู้รับทนุต้องชดใช้ทุนคนืแก่คณะวิทยาศาสตร์จ านวนหนึ่งเทา่ ในกรณีที่ผู้รับทุนเป็นฝา่ยขอเลิก 

สัญญารับทุนการศึกษานี้เพื่อการรับทุนการศึกษาอื่นซ้ าซ้อนในปีเดียวกัน 
 
13. นโยบายสนับสนุนการท าวิจัยระดับปริญญาตรี (Undergraduate Research Matching Fund : URMF) 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายสนับสนุนการท าวิจัยระดับปริญญาตรี 
(Undergraduate Research Matching Fund : URMF) เพ่ือให้นิสิตระดับปริญญาตรีมีการท าปัญหาพิเศษหรือ
การท าโครงการวิจัยตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้มีคุณภาพดีขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือส่งเสริมนิสิตระดับปริญญาตรี พัฒนาคุณภาพงานปัญหาพิเศษหรือโครงการวิจัยให้สูงขึ้น 
1.2 สนับสนุนให้นิสิตได้มีการน าเสนอผลงานวิจัยจากงานปัญหาพิเศษหรือโครงการวิจัยในการประชุม

วิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ 
2. การสนับสนุนงบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตร์สนับสนุนการท าวิจัยระดับปริญญาตรี โครงการละ 8,000 บาท 
3. วิธีด าเนินการ 

3.1 อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษหรือโครงการวิจัยของนิสิตและนิสิตผู้จะขอรับทุนจัดท าข้อเสนอโครงการ
พร้อมแผนงาน และงบประมาณท้ังโครงการ เสนอต่อภาควิชาต้นสังกัด 
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3.2 ภาควิชาพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอของโครงการแล้วจัดอันดับก่อนหลังเพ่ือเสนอต่อคณะพิจารณา
ด าเนินการ 

3.3 คณะวิทยาศาสตร์มอบหมายผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของข้อเสนอของโครงการแล้วเสนอ
คณบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
4. ความครอบคลุมของนโยบาย 

4.1 นิสิตที่จะขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยระดับปริญญาตรีต้องเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี สังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 เป็นต้นไป 

4.2 ลักษณะข้อเสนอของโครงการ 
4.2.1 เป็นข้อเสนอของโครงการของนิสิตที่จะลงทะเบียนเรียนวิชาปัญหาพิเศษ หรือวิชาโครงงาน

ในหลักสูตรปริญญาตรี 
4.2.2 เป็นข้อเสนอของโครงการที่ภาควิชาต้นสังกัดให้ความเห็นชอบและ 
4.2.3 จัดสรรทุนสนับสนุนการท าปัญหาพิเศษหรือโครงการนั้น ๆ แต่ถ้าหากว่าข้อเสนอของ

โครงการใดที่ไม่ได้รับทุนสนับสนุนจากภาควิชาต้นสังกัด จะไม่ได้รับการพิจารณาทุนสนับสนุนจากคณะ 
4.2.4 ร่างข้อเสนอของโครงการที่จะได้รับการพิจารณาจากคณะต้องเป็นร่างข้อเสนอของโครงการ

ที่ต้องมกีารท าการทดลองในห้องปฏิบัติการ ทุนสนับสนุนที่คณะสนับสนุนให้เพ่ือใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรืออุปกรณ์หรือค่าใช้สอยในการด าเนินการทดลองเท่านั้น 
4.3 กรณีท่ีนิสิตได้รับทุนสนับสนุนการท าวิจัยจากแหล่งทุนใด ๆ แล้ว จะไม่สามารถขอรับทุนสนับสนุนนี้ได้ 

เว้นแต่ว่ามูลค่าทุนท่ีได้รับมามีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าทุนรวมของภาควิชากับคณะ ในกรณีเช่นนี้ให้นิสิตเสนอขอรับทุน
สนับสนุนได้เท่ากับส่วนต่างที่ขาดอยู่ 

4.4 นิสิตคนหนึ่ง ๆ จะขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยระดับปริญญาตรีได้เพียงครั้งเดียว 
5. ภาระผูกพัน 
 5.1 นิสิตผู้ขอรับทุนต้องน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีประจ าปีการศึกษาที่รับ
ทุนซึ่งก าหนดส่งบทคัดย่อภายในประมาณวันที่ 10 กุมภาพันธ์ และ ก าหนดจัดการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี
ในแต่ละปีการศึกษา ประมาณสัปดาห์แรกหลังสิ้นสุดการศึกษาภาคปลาย 

5.2 ทุนสนับสนุนนี้ ผูกพันเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตและนิสิตผู้จัดร่างข้อเสนอ ร่วมกันเท่านั้น ในกรณีที่
อาจารย์ที่ปรึกษาประสงค์จะเปลี่ยนนิสิตจะต้องท า เรื่องเสนอมายังคณะเพ่ือขอความเห็นชอบก่อน 

5.3 อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตต้องรวบรวมใบส าคัญรับเงินของรายการที่จ่ายไปของแต่ละโครงการไว้ให้
ครบถ้วน พร้อมที่จะรับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน (Internal auditor) ในกรณีท่ีถูกตรวจ 
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ทุนสนับสนุนการท าวิจัยระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา  2555 ( Undergraduate Research Matching Fund : URMF) 

ล าดับที ่ ภาควิชา 
จ านวน
โครงการ 

วงเงินงบประมาณ คณะฯ 
แบ่งจ่าย 
งวดที่ 1 

คณะฯ 
แบ่งจ่าย 
งวดที่ 2 

ภาควิชา
สนับสนุน 

คณะสนับสนุน 

1 คณิตศาสตร ์ 2 2,000 10,000 5,000 5,000 

2 เคม ี 46 232,000 364,000 182,000 182,000 

3 จุลชีววิทยา 41 205,000 328,000 164,000 164,000 

4 ชีวเคมี 18 131,000 144,000 72,000 72,000 

5 พฤกษศาสตร ์ 11 11,000 87,000 43,500 43,500 

6 พันธุศาสตร ์ 7 7,000 56,000 28,000 28,000 

7 ฟิสิกส ์ 19 57,000 152,000 76,000 76,000 

8 รังสีประยุกต์และไอโซโทป 15 30,000 120,000 60,000 60,000 

9 วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 14 28,000 112,000 56,000 56,000 

10 วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 39 78,000 312,000 156,000 156,000 

13 สัตววิทยา 13 43,000 99,000 49,500 49,500 

 รวมท้ังสิ้น 225 824,000 1,784,000 892,000 892,000 

 
รายช่ือนิสิตผู้รับทุนสนับสนุนการท าวิจัยระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา  2555 ( Undergraduate Research Matching Fund : URMF) 
ชื่อ-นามสกุล นสิิต ภาควิชา หัวข้อปัญหาพิเศษ 

น.ส. ณัฐสดุา ลีลาขจรจิต คณิตศาสตร ์ ผลบวกส่วนกลับของจ านวนเพลล ์

นาย ทศพร ชัยชนะ คณิตศาสตร ์  สามเหลี่ยมฟโิบนักชีอันดับ p 

น.ส. ธัญวรรณ คุ้มเสาร ์ เคม ี การสกัดแยกสารยับยั้งเอนไซมไ์ทโรซีนคีเนสจากแก่นแกแล 

น.ส. ศุภรดา ตังคณิตานนท์ เคม ี การสังเคราะหส์ารต้านมะเร็ง Cladoniamide G 

น.ส. ดวงกมล เผือกขาว เคม ี การใช้สารประกอบอินเทอร์คาเลชันในเบนทอไนต์ประกอบเป็น
เซ็นเซอร์: ศึกษาผลของ pH และรอ้ยละกลบัคืน  

น.ส. นันทิยา สุขมณ ี เคม ี การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับและการแลกเปลี่ยนไอออนของนาโน
ซีโอไลต ์X 

น.ส. พิมพ์อร ขุนสุข เคม ี การใช้สารประกอบอินเทอร์คาเลชันในเบนทอไนต์ เป็นเซ็นเซอร์
ส าหรับตรวจวดัไอออนลบ: ศึกษาไอออนที่ตอบสนองดีที่สุดและความ
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เที่ยงในการวัด 

น.ส. มนรวัส รวยธนพานิช เคม ี การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างธาตุองค์ประกอบและโครงสร้างของ 
Calcium      Silicate Hydrate  (C-S-H gel)  

นาย วสุวัชร์ ประคองศร ี เคม ี การเตรียมและวิเคราะห์คุณลักษณะของ La1-XCeXCoO3 (X=0, 
0.05, 0.10, 0.15, 0.20. 0.25 และ 0.30) เพื่อใช้เป็นวัสดุในเซลล์
แสงอาทิตย ์

น.ส. นลินทิพย์ ฉันทเศรษฐ์ เคม ี อัลคาไลน์พอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต ์

น.ส. ปัทมาพร ตรีเนตร เคม ี การเตรียมวสัดุนาโน Ag/TiO2 เพื่อเป็นตัวเร่งด้วยแสงส าหรับใช้ในการ
ย่อยสลายสยี้อม  

น.ส. พัทธมน วงษ์สุวรรณ ์ เคม ี การย่อยสลายสารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคารบ์อนด้วย
แสงโดยไททาเนียมไดออกไซด์เจือธาตุซัมมาเรียมที่ความเขม้ข้นสูง 

นาย ยงยุทธ ยืนยาว เคม ี การบ าบัดสีย้อมแอซดิออเรนจ์ในน้ าท้ิงโดยใช้ไททาเนียมไดออกไซดท์ี่
เกาะตดิกับผงถ่าน จากไม้ไผ ่ 

นาย วรพัฒน ์ ปีตะกุล เคม ี สตรอนเทียมไททาเนตส าหรับขั้วไฟฟ้าไททาเนียมไดออกไซด์-  นาโน
คริสตัลไลน์ของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดดายเซนซิไทส์ 

นาย คณิน ปุตตธรรมกุล เคม ี การก าจัดโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโดยใช้ไททาเนียมได
ออกไซด ์   เจือด้วยไนโตรเจนท่ีเกาะติดกับผงถ่านจากกะลามะพร้าว 

น.ส. จิราวรรณ มีบุญ เคม ี การสังเคราะห์วสัดโุครงร่างโลหะอินทรีย์ที่มีสมบตัิฟลูออเรสเซ็นต์ใช้
เป็นตัวตรวจวัดแอนไอออน   

น.ส. จุฑาทิพย์ คูหะรัตนกลุ เคม ี การสังเคราะห์อนุพันธ์ไตรฟินิลเอมีนที่มีไทโอฟีนคอนจูเกตเพื่อใช้เปน็สี
ย้อมไวแสงในเซลลแ์สงอาทิตย ์

น.ส. ชนกนาฏ กาญจนภักดิ ์ เคม ี ค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากอาหารเลี้ยงเช้ือของแบคทีเรีย 
Streptomyces vinaceusdrappus ที่สกัดด้วย ethyl acetate 

น.ส. ชลดา พุทธิพงษ์ เคม ี การเตรียมตัวเร่งปฏิกริิยาCe/Co/TiO2ส าหรบัการสังเคราะห์ฟิชเชอร์
โทรปช ์

นาย ชัยวัฑฒน์ อ่อนศรี เคม ี การศึกษาการออกฤทธ์ิทางชีวภาพของสารประกอบไซคลิกเปปไทดโ์ดย
ใช้ลักษณะทางโครงสร้างของสารประกอบ valinomycin 

น.ส. ณภัทร อ่องวรานนท์ เคม ี การศึกษาการออกฤทธ์ิทางชีวภาพของสารประกอบอัลคาลอยด์จากหัว
สบู่เลือด 

น.ส. ณัฐชยา สมานมติร เคม ี การศึกษาสมบัติคลัเลอริเมทริกฟลูออไรด์เซ็นเซอร์ของอนุพันธ์ 1,8-
Naphthalimide ด้วยระเบียบวิธีการค านวณทางเคมีควอนตัมและส
เปกโทรสโคป ี

น.ส. ณัฐศิมา นวมม ี เคม ี การสังเคราะห์อนุพันธ์ของ 4-Thiazolidinone โดยใช้ปฏิกิรยิา One-
pot Three-components Reaction เพื่อใช้ในการรักษาโรคเรื้อน  

น.ส. ดวงพร ชูชัยมงคล เคม ี การสังเคราะหส์ารต้านมะเร็ง Melotenine  A 
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นาย ธนกร วงษ์ลคร เคม ี การสังเคราะหผ์ลึกซีโอไลต์ที่มลี าดับขั้น ในระดับโครงสร้างนาโนเมตร 

นาย ธนเดช จันทนะโพธิ เคม ี การศึกษาทางทฤษฎีเกี่ยวกับกลไกการเร่งปฏิกริิยาพอลเิมอไรเซชัน
แบบเปิดวงของแลกไทด ์โดยใช้ตัวเร่งซึ่งเป็นสารเชิงซ้อนของอลูมิเนยีม
ที่มีต าแหน่งเร่งหนึ่งต าแหน่ง 

น.ส. ธนพร อัศวสุนทรางกูร เคม ี การสังเคราะห์อนุพันธ์แอนทราควโินนเพื่อเป็นเซนเซอรส์ าหรับการ
ตรวจวัดแอนไอออน 

น.ส. ธัญธร อัมพรพงษ ์ เคม ี การวิเคราะห์กึ่งปริมาณของโพลีฟอสเฟตในกุ้งแช่เยือกแข็ง  

น.ส. นงลักษณ ์ เจริญพรวัฒนคุณ เคม ี ผลของการเจือไอออนโลหะต่อสมบัติไดอเิล็กตริกของ LaFeO3 

นาย นพรุจ คชภูต ิ เคม ี การสังเคราะห์แอลคิลเบนซีนจากแอลกอฮอล์ แบบข้ันตอนเดียวโดยใช้
ปฏิกิริยา Friedel-Crafts Alkylation   

น.ส. ปรียารตัน ์ เจริญส าราญ เคม ี การสังเคราะห์สารประกอบต้านมะเร็งที่มีโครงสร้างหลักแบบสี่และหา้วง 

น.ส. พรรณนร ี ศรีน้อย เคม ี การย่อยสลายสารประกอบโพลีไซคลิกอะโรแมติกไฮโดรคาร์บอนด้วย
แสงโดย  ไททาเนียมไดออกไซด์เจอืธาตุซัมมาเรียมความเขม้ข้นต่ า   

น.ส. เพชรลัดดา ปั้นนาค เคม ี การสังเคราะห์อนุพันธ์ของสารประกอบแนพโทควิโนนเอสเทอร์ที่
เชื่อมต่อกับคอเลสเตอรอลเพื่อทดสอบฤทธิ์ในการต้านเซลล์มะเร็ง   

น.ส. มินตรา บุญเรือง เคม ี การสังเคราะหด์้วยรังสีไมโครเวฟและศึกษาสมบัติทางแสงของสีย้อม
กลุ่มไซยานิน 

น.ส. รัตติยา  นามงาม เคม ี การสังเคราะห์และศึกษาอนุพันธ์ของสารประกอบแนพโทควิโนน 

น.ส. วราภรณ ์ กิตติคณุวัฒนะ เคม ี การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธ์ิทางชีวภาพจากใบหมาน้อย 

น.ส. วราภรณ ์ บุญนาค เคม ี หลอดตรวจวัดก๊าซไฮโดรเจนคลอไรดโ์ดยใช้คอปเปอร์(II)คอม
เพล็กซ ์ ของ   1-((5-ไนโตร-2-ไธอะโซลลิ)เอโซ)-2-แนฟธอล  

น.ส. วารุณ ี ถวัลย์วีระวงศ ์ เคม ี อนุพันธ์อะครีดีนเป็นเซนเซอรส์ าหรับไอออนโลหะ 

น.ส. วิไลลักษณ ์ แก้วศรี เคม ี การออกแบบตัวยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 transcriptase รุ่นใหม ่

น.ส. ศุภัชร ี ลิ้มวิเศษศลิป ์ เคม ี การสังเคราะห์และประยุกต์ใช้งานของคอลอยด์ครสิตลั 

น.ส. อโนชา เจตบุตร เคม ี การสกัดสาร Wortmannin จากเชื้อรา Talaromyces wortmannii 
เพื่อใช้สังเคราะห ์ ยาต้านมะเร็ง PX-866 

น.ส. อาทิตยา หน่ายแก้ว เคม ี การสังเคราะห์อนุพันธ์ไตรฟินิลเอมีนที่มีฟีนิลคอนจูเกตเพื่อใช้เป็นสยี้อม
ไวแสงในเซลล์แสงอาทิตย ์ 

นาย วัฒนาวุธ พาทิดี เคม ี การแยกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากอาหารเลี้ยงเช้ือของแบคทีเรีย 
Streptomyces vinaceusdrappus ที่สกัดด้วย n-butanol 

น.ส. กมลาภา เรืองสิรสิมบตั ิ เคม ี การผลิตไบโอดีเซลจากกรดไขมันในน้ ามันปาลม์ 

น.ส. ชัชชฎา สุขส าราญ เคม ี ปฏิกิริยาการสังเคราะห์แบบฟิชเชอร์-โทรปช์โดยตัวเร่งปฏิกิริยา 
Co/SiO2 ที่ไม่เตมิ ตัวกระตุ้นและเติมตัวกระตุ้น ZrO2 กับ Ru  
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นาย ณัฐวุฒิ ยันตรวัฒนา เคม ี การสังเคราะหส์ารประกอบท่ีมโีลหะอลูมเินียมเป็นองค์ประกอบ และมี
ลิแกนด์ชนิด tetra-dentate dipyrrolyl ส าหรับใช้ในปฏิกิริยาพอลิ
เมอร์ไรเซชันแบบเปิดวงของแลคไทด์ 

น.ส. นันทิทิพ โชคถาวร เคม ี การเตรียม SnO2 ที่มีรูพรุน เรียงตัวอย่างเป็นระเบียบแบบ 3 มิติ โดย
ใช้แม่แบบ PMMA 

น.ส. กาญจน ี เรืองศร ี จุลชีววิทยา การคัดกรองเหด็และราเส้นสายทีส่ามารถผลิตเอนไซม์ laccase โดย
เทคนิค PCR 

นาย สิทธิธร ศรีศุภฤกษ์ จุลชีววิทยา การทดสอบประสิทธิภาพของสมุนไพรพื้นบ้านต่อเช้ือ Enterococcus 
faecalis และ Enterococcus faecium ที่แยกได้จากอาหาร 

น.ส. นงนภัส จิราเตม็โอฬาร จุลชีววิทยา การจัดจ าแนกแอคติโนมยัสีทจากดินนาเกลือและความสามารถใน                        
การจัดจ าแนกแอคติโนมยัสีทจากดินนาเกลือและความสามารถในการ
สร้างไซเดอร์โรฟอร์และการละลายฟอสเฟต                              

นาย วศภณ เฟื่องสวัสดิ ์ จุลชีววิทยา การศึกษาความหลากหลายของสาหร่ายบรเิวณปา่ชายเลนบริเวณสถานี
วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามนัแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

น.ส. กรวรรณ ภู่ไหม จุลชีววิทยา ผลของสารเมทาบอไลท์ของแอคตโินมัยสีทต่อเชื้อราก่อโรคพืช 

น.ส. เกวล ี ถาวร จุลชีววิทยา การเก็บรหสัการสร้างโมโนโคลนอล แอนติบอดีของเซลล์ ไฮบรโิดมาต่อ  
recombinant non-structural protein 3ABC ของไวรัสโรคปากเท้า
เปื่อยในรูปของดีเอ็นเอ 

น.ส. เขมจิรา ฟองศิริไพบูลย ์ จุลชีววิทยา การคัดแยกและจดัจ าแนกราที่เจรญิหลังมหาอุทกภัย พ.ศ. 2554 จาก
พระต าหนักบ้านสวนปทุม : อาคารพิลาศบุษบากร และอาคารอรชรบุษ
บัน 

น.ส. จันทร์เพ็ญ น้อยทุม จุลชีววิทยา การกลายพันธ์ุของสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็ก Chlorella sp. เพื่อการ
ผลิตน้ ามัน 

นาย จิรายุฒ ราชวงศ์ จุลชีววิทยา ความหลากหลายของแบคทีเรียในดินโดยใช้เทคนิคเมตาจีโนมิกส์ 

น.ส. จุฑาทิพย์  จันทร์แก้ว จุลชีววิทยา ความสัมพันธ์ของยีนอินเตอร์ลิวคนิ-28 ในการติดเช้ือไวรัสตับอักเสบบี
เรื้อรัง 

น.ส. จุไรรัตน ์ อาจเวทย์ จุลชีววิทยา การตรวจสอบคณุสมบัติของแบคทีเรียและยสีต์ที่ใช้ในรายวิชาจุล
ชีววิทยาท่ัวไปและขั้นสูง 

น.ส. ชุดารัตน ์ วัชรินทร์รัตน ์ จุลชีววิทยา การคัดแยกและศึกษาลักษณะแบคทีเรียจากล าไส้ปลวกกินไม้และ
ปลวกกินดิน 

นาย ณรงค์เดช ศรีแสง จุลชีววิทยา การทดสอบประสิทธิภาพของสมุนไพรพื้นบ้านต่อเช้ือ 
Staphylococcus aureus ที่แยกได้จากน้ าดื่ม 

น.ส. ณัฐกาญจน ์ อนันต์พุฒิกุล จุลชีววิทยา การสังเคราะห์และฤทธ์ิต้านจุลชีพของอนุภาคนาโนซิลเวอร์กราฟีน 

น.ส. ณัฐมน กุลชาติชัย จุลชีววิทยา การตรวจหาการผลติเอนไซม์โดยเช้ือราที่คัดแยกได้จากล าไส้ปลวกเลี้ยง
รา 
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น.ส. ทิฆัมพร ศรีสุวรรณ จุลชีววิทยา การคัดแยกและจดัจ าแนกราที่เจรญิหลังมหาอุทกภัย พ.ศ. 2554 จาก
พระต าหนักบ้านสวนปทุม : อาคารจงกลนีและอาคารศรีโกสุม 

น.ส. ธันย์ชนก สายสม จุลชีววิทยา แอคติโนมัยสีทจากพืชป่าชายเลน และความสามารถในการยบัยั้ง
จุลินทรีย ์

น.ส. นฤมล เฟื่องขจร จุลชีววิทยา การศึกษาคุณสมบตัิโปรไบโอติกของแบคทีเรียกรดแลคติกที่คดัแยกจาก
กิมจิ 

น.ส. ปารม ี เหง้าพรหมมิ
นทร์ 

จุลชีววิทยา การศึกษาปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการสะสมและการทนแคดเมียมของ  
Corynebacterium  glutamicum  สายพันธุ ์ DS50 และสายพันธ์ุ
กลาย BB9 

น.ส. พรชนก โก้สกุล จุลชีววิทยา การจ าแนกชนิดและคณุสมบัติบางประการของแบคทีเรียสร้างสปอร์
เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตเหด็ 

น.ส. พราวตา ดิลกรตันชัย จุลชีววิทยา การศึกษาการผลติเอนไซม์ไฟเตสจากเชื้อราที่แยกจากดิน 

น.ส. พิมพ์วิภา นาสารีย ์ จุลชีววิทยา การเก็บรักษาเชื้อไนตริฟายอิงแบคทีเรียด้วยวิธีต่างๆ 

นาย ภควัต เกิดผล จุลชีววิทยา การศึกษาชนิดของเชื้อราทีร่อดชีวิตในถุงวัสดุเพาะเห็ดที่ผา่น การฆ่า
เชื้อจากฟาร์มเหด็แหล่งต่างๆ และผลการใช้แบคทีเรียสร้างสปอร์ต่อ
การเพิ่มผลผลติเห็ดนางฟ้าภูฏาน 

น.ส. ภัสสรา วนวิทย์ จุลชีววิทยา การย่อยสลายทางชีวภาพของฟีแนนทรีนโดยใช้เซลล์อสิระและเซลล์
ตรึงของแบคทีเรียย่อยสลายฟีแนนทรีนที่คัดเลือกไว ้

น.ส. ภิญณิตา เฟื่องบางหลวง จุลชีววิทยา การกลายพันธ์ุของยีน ltsA เป็นสาเหตุท าให้ Corynebacterium 
glutamicum สายพันธ์ุกลาย BB9 มคีวามไวต่อไลโซไซม์และผลิตกร
ดกลูตามิคได้สูง 

น.ส. เยาวมาลย ์ อรัญ จุลชีววิทยา วิถีการย่อยสลายฟีนอลของแบคทีเรียแกรมบวกท่ีทนเค็มและพีเอชเป็น
ด่าง 

นาย วชานนท์ ตั้งเสถียรพันธุ ์ จุลชีววิทยา การคัดแยกและศึกษาสภาวะในการผลิตไขมันสควอลีนของสาหรา่ย 
Aurantiochytrium sp. จากป่าชายเลนบริเวณสถานีวิจยัเพื่อการ
พัฒนาชายฝั่งอันดามัน 

น.ส. วันวิสา พูนลาภเดชา จุลชีววิทยา สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพจากแอคติโนมัยสีทต่อการเจรญิของแบคทีเรีย
ก่อโรคในอาหาร 

น.ส. วิจิตรา ด าหวัง จุลชีววิทยา การเก็บรักษาเชื้อไนตริฟายอิงแบคทีเรียโดยวิธีเก็บในดิน 

น.ส. วิรัตนา สุโอด ี จุลชีววิทยา การศึกษาคุณสมบตัิของแบคทีเรียกรดแลคติกทนร้อนท่ีคัดแยกจาก 
เต้าหู้และน้ าเวย์เต้าหู ้ 

น.ส. ศรัญยา หาญสมัฤทธ์ิ จุลชีววิทยา การศึกษาความสามารถในการทนต่อสารประกอบโลหะหนักของเชื้อรา
ที่แยกได้จากดินที่เหมืองผาแดง อ าเภอแมส่อด จังหวัดตาก 

น.ส. ศิเนตรา  เลื่อนสุขสันต ์ จุลชีววิทยา การคัดแยกและคดัเลือกราที่สามารถย่อยสลายสารประกอบโพลีไซ
คลิกอโรมาติกไฮโดรคาร์บอน 
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น.ส. สกุลธิดา เอกวิทยานิพนธ ์ จุลชีววิทยา การศึกษาการผลติเอนไซม์ไฟเตสจากเชื้อราที่แยกจากดิน 

นาย กันตภณ พุ่มประดับ จุลชีววิทยา เอนไซม์ L - asparaginase และการยับยั้ง Candida albicans ของแอ
คติโนมัยสีทจากดินนาเกลือท่ีเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว 

นาย สิทธิธร ศรีศุภฤกษ์ จุลชีววิทยา การทดสอบประสิทธิภาพของสมุนไพรพื้นบ้านต่อเช้ือ Enterococcus 
faecalis และ Enterococcus faecium ที่แยกได้จากอาหาร 

นาย สิทธิพล ปรีชาชาติ จุลชีววิทยา ผลของสารสกดัหยาบจากเห็ด ต่อการยับยั้งการเจรญิของแบคทีเรีย
บางช 

น.ส. สุธิดา จรูญโรจน ์ จุลชีววิทยา การคัดแยกและจดัจ าแนกราที่เจรญิหลังมหาอุทกภัย พ.ศ. 2554 จาก
พระต าหนักบ้านสวนปทุม : อาคารพระต าหนัก และอาคารศรีโกสุม 

นาย อรรถพฐ พิทักษ์วัฒนา
นนท์ 

จุลชีววิทยา การคัดแยกและศึกษาลักษณะแบคทีเรียจากล าไส้ปลวกเลีย้งราและ
ปลวกกินไลเคน    

น.ส. อุษณา นามด้วง จุลชีววิทยา ผลของช้ินดีเอ็นเอขนาด 1.3 kb ของเชื้อแบคทีเรียกรดน้ าส้มสายพันธุ์
ทนร้อนท่ีได้จากการวิเคราะห์ Random Amplified polymorphic 
DNA (RAPD) ต่อการเปลีย่นแปลงรูปร่างของเชื้อ Escherichia coli ที่
อุณหภูมสิูง 

น.ส. รักติบูล พรหมพิมาน จุลชีววิทยา การศึกษาคุณลักษณะความเป็น hydrophobicity ของผิวโคโลนีของ
เห็ดและราเส้นสายโดยการวัดค่า water contact angle 

นาย พิสุทธิพันธ ์ กิตติชัยณรงค ์ จุลชีววิทยา การแยกและการจดัจ าแนกชนิดเช้ือราอาร์บัสคูลาร์ไมคอรไ์รซาและผล
ต่อการเจริญเติบโตของหอมแดง(Shallot:Allium ascalonicum L.)ใน
พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ ์

น.ส. จุไรรัตน ์ อาจเวทย์ จุลชีววิทยา การตรวจสอบคณุสมบัติของแบคทีเรียและยสีต์ที่ใช้ในรายวิชาจุล
ชีววิทยาท่ัวไปและขั้นสูง 

น.ส. ธนวรรณ ช่ืนชูธรรม จุลชีววิทยา การเพาะเห็ดด้วยวัสดเุหลือท้ิงจากกากสมุนไพร 

นาย ณัฏฐ ์ เผือกผดุ ชีวเคมี สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพจากมะกล่ าตาช้าง 

นาย บวร วีระพันธุ์ ชีวเคมี การโคลนยีน  cysteine synthases จากไหมอีรี ่

น.ส. กาญจนา ศรีสุทธิสมัพันธ์ ชีวเคม ี การศึกษาการแสดงออกของยีนที่เปลี่ยนไปภายใตส้ภาวะเครียดเกลอื 

น.ส. ขวัญศิร ิ ฝันนิมิตร ชีวเคมี การศึกษายีนท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมการแสดงออกยีนในเมตาบอลิ
ซึมของกรดไขมันในยีสต ์Yarrowia lipolytica 

นาย จักรอนันต ์ มาลารัตน ์ ชีวเคมี การศึกษาการโคลนการแสดงออกและคณุสมบัติทางชีวเคมีของเอนไซม ์
Plasmepsin V จาก Plasmodium vivax 

น.ส. จารุวรรณ จ าเนียรพล ชีวเคมี การม้วนพับใหม่ของเอนไซม์ T4 DNA ligase 

น.ส. ชนิตา พงษ์กิจการุณ ชีวเคมี การวิเคราะห์ความจ าเพาะต่อหมูไ่กลโคนของเอนไซม์เบตา้-กลูโคซิเดส 
ที่มีการกลายพันธ์ุหนึ่งต าแหน่ง 

น.ส. โชติกา จิระสุธีรักษ ์  ชีวเคมี การวิเคราะห์ความจ าเพาะต่อหมูไ่กลโคนของเอนไซม์เบตา้-กลูโคซิเดส 
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ที่มีการกลายพันธ์ุหลายต าแหน่ง 

น.ส. ดวงกมล เอกคุณธรรม ชีวเคมี การศึกษาการยบัยั้ง MAPK ด้วยสารสกัดสมุนไพรไทย 

น.ส. ธัญกนก เล่งระบ า ชีวเคมี การผลิตและศึกษาสมบัติของโปรตีนรีคอมบิแนนท์เลคตินของกุ้งกุลาด า 
ในระบบแบคทีเรยีโดยใช้เวคเตอร ์pET28b  

น.ส. บุษยากร ล้ าเลิศธรรม ชีวเคมี การผลิตและศึกษาสมบัติของโปรตีนรีคอมบิแนนท์เลคตินของกุ้งกุลาด า 
ในระบบแบคทีเรยีโดยใช้เวคเตอร ์pET32a 

น.ส. ปัญชสา เชาวน์ชูเวชช ชีวเคมี การศึกษาสารสกดัจากใบบัวบกและเทคนิคดีเอ็นเอ 

นาย ภัทร แสนยามาศ ชีวเคมี การโคลนและแสดงออกเอนไซมไ์ซลาเนสที่พบในปลานลิ ในแบคทีเรีย 
Escherichia coli 

น.ส. วราภรณ ์ แก้วมณ ี ชีวเคมี เซอริซินเพพไทด ์

น.ส. วิลาณ ี เดชขจร ชีวเคมี การศึกษาเอนไซม์ Aldo-Keto Reductase กลุ่มใหม่ในข้าวขาวดอก
มะล ิ105 

น.ส. ศศิธร ยอดยิ่งยง ชีวเคมี การคัดกรองเปปไทดต์้านอนุมูลอสิระและยบัยั้งเซลล์มะเร็งกระเพาะ
อาหารจากสมุนไพรบางชนิด  

น.ส. ศุภรัตน ์ หทัยเดชะดุษฎ ี ชีวเคมี การโคลนและการศึกษาคณุสมบัตขิองยีน 
nucleotidase/phosphatase SAL1 ในข้าว (Oryza sativa L.) 

น.ส. ฌาดา จันทรจ านง พฤกษศาสตร ์ ศึกษาพฤกษเคมีของสารสกัดจากแอลจีขนาดเล็ก Scenedesmus sp. 

น.ส. เกษวรา เมทเมรุรัตน ์ พฤกษศาสตร ์ ผลของบราสซิโนสเตยีรอยด์แอนาลอกต่อการเจริญเติบโตทางล าต้น
และรากของมันส าปะหลัง 

นาย ธีรพัฒน ์ เทพแก้ว พฤกษศาสตร ์ ผลของดินขาวเคโอลินในการลดอาการไหม้จากแสงอาทิตย์และคุณภาพ
ผลผลติ 

น.ส. สุกานดา มรกตจินดา พฤกษศาสตร ์ ผลของ EBR และ DHECD ต่อการแบ่งเซลล์และการเกิดรากของท่อน
พันธุ์มันส าปะหลังที่ปลูกในสภาพไร้ดิน 

น.ส. พัชชา ญาณภิรัต พฤกษศาสตร ์ ฤทธิ์ของสารสกัดจากผักไผ่ (Persicaria odorata (Lour.)Sojak) ที่มี
ผลยับยั้งเช้ือรา Colletotrichum spp. สาเหตุของโรคแอนแทรคโนส
ในไม้ผล 

นาย กิตติคณุ มุขตวาภัย พฤกษศาสตร ์ ปัจจัยของค่ากรด-ด่าง ที่มีผลต่อการแสดงออกของโทนสีฟ้าของสารสี
คอมเมลินิน 

น.ส. แคทรียา  เฟื่องการกล พฤกษศาสตร ์ ฤทธิ์ของสารสกัดจากบัวหลวง(Nelumbo nucifera Gaertn.) และบัว
สาย(Nymphaea lotus L.) ที่มีผลต่อพืชปลูกและวัชพืชบางชนิด 

น.ส. วิรชา ชมเอ พฤกษศาสตร ์ ผลของสารสกดัจากเถาคัน (Cissus repens Lamk.) ต่อการยับยั้ง    
เชื้อรา cladosporium fulvum  และ Cladosporium 
cucumerinum  

นาย สุวัฒน ์ เชาว์สุวรรณ พฤกษศาสตร ์ ผลของโคลชิซินต่อการเหนี่ยวน าให้เกิดพอลีพลอยด์ใน 
หม้อข้าวหม้อแกงลิง ‘ไวก้ิง’ ในสภาพหลอดทดลอง  
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น.ส. สิริอนงค ์ ศิริพันธุ ์ พันธุศาสตร ์ การเเยกเเละจ าเเนกชนิดของเเบคทีเรียในทางเดินอาหารส่วนกลางของ
ยุงก้นปล่องที่พบในประเทศไทย 

น.ส. ธีรรัตน ์ ดวงสอดศร ี พันธุศาสตร ์ การพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ในปรง Cycas Siamensis 

น.ส. นิตยา นามรัง พันธุศาสตร ์ การศึกษาความแตกต่างทางพันธุกรรมของต้นเพศผู้และเพศเมียในปรง
โดยใช้เทคนิค cDNA-AFLP 

น.ส. ปภัสสร บุญส่งเสริม พันธุศาสตร ์  ความหลากหลายทางพันธุกรรมในบัวประดับสกุล Nymphaea โดยใช้ 
AFLP และ SSCP markers 

นาย พรชัย อนันตสมบรูณ ์ พันธุศาสตร ์ การสร้างลายพิมพด์ีเอ็นเอสบู่ด าจากโครงการปรับปรุงพันธุ์เพื่อการขอ
ขึ้นทะเบียนพันธุ ์

น.ส. พัสตราภรณ ์ เกตุพูนทอง พันธุศาสตร ์ การจ าแนกกล้วยไม้ในกลุ่มไตรแอสและเอื้องตะขาบท่ีพบในประเทศ
ไทยด้วยล าดับนิวคลีโอไทด์ต าแหน่ง nrITS,rucL และ matK 

น.ส. มินทร์ลดา กาลารา พันธุศาสตร ์ การศึกษาพันธุศาสตร์วิวัฒนาการของยีน ระบบภูมิคุม้กัน(CLIPA 6)  
ในยุงพาหะน าโรค   มาลาเรีย (Anopheles minimus) 

นาย รุ่ง ม่วงคง ฟิสิกส ์ การศึกษาแรงไดโพลโดยคีมจับเชิงแสง 

นาย กัลป ์ เฉลยโภชน ์ ฟิสิกส ์ ผลของการให้ความร้อนที่มผีลต่อสมบัตเิชิงโครงสร้างของฟิล์มโคบอลต์-
คอปเปอร ์

นาย มูฮ าหมัดซ ู สุหลง ฟิสิกส ์ การถ่ายภาพด้วยนิวตรอน ส าหรับต้นก าเนิดเตาปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยที่มี
อยู่ในประเทศไทย โดยใช้ตัวท าขนาน 

น.ส. กอบทอง ทองจินดา ฟิสิกส ์ ระบบตรวจวัดส าหรับวดัสภาพรับได้ทางแม่เหล็กเชิงซ้อนของสาร
เฟอร์โรฟลูอิด 

น.ส. จีรณา อินต๊ะราชา ฟิสิกส ์ ตัวรับรู้กระแสไฟฟ้าแบบปรากฎการณ์แมกนีโตอิมพีแดนซ์ในลวด
เคลือบ FeCoNi 

น.ส. ดวงกมล แป้นชูผล ฟิสิกส ์ การวิเคราะห์เชิงมาตรวิทยาในการวัดปรมิาณแป้งในหัวมันส าปะหลงั 

นาย ทีปกรณ ์ มุกดา ฟิสิกส ์ การพัฒนาซอฟท์แวร์ห้องปฏิบัติการฟิสิกสส์่วนตดิต่อกับนิสติ 

น.ส. น้ าทิพย ์ มาเหล็ก ฟิสิกส ์ การผลิตและวิเคราะหโ์ลหะผสมของเส้นลวดนาโน 

นาย น าพล  ใจกล้า ฟิสิกส ์ การประดิษฐ์ก๊าซเซนเซอร์แบบพอลิเมอร์น าไฟฟ้าโดยการใช้วิธี drop 
coating 

น.ส. นิตยา สังข์อนันต์ ฟิสิกส ์ การปรับปรุงคุณสมบัตคิวามเป็นฉนวนของสารพอลิโพรไพลีนโดยใช้
รังสีอิเล็กตรอน                 

น.ส. เนติภรณ ์ สุทธิรักษ ์ ฟิสิกส ์ ผลการอบชุปความร้อนต่อปรากฎการณ์แมกนีโตอิมพีแดนซ์ในลวด
เคลือบ NiFe 

น.ส. บุษยมาศ เดชบ ารุง ฟิสิกส ์ ออกเเบบซีซ๊ดเีชิงเส้นส าหรับถ่ายภาพสเปกตรัม 

น.ส. ปนัดดา กล่อมเกลา ฟิสิกส ์ การพัฒนาเครื่องวิเคราะหล์ักษณะเฉพาะการเปล่งแสงของหลอด LED 

น.ส. ปราณเลขา ไตรวัชรนนท ์ ฟิสิกส ์ การออกแบบเชิงโมเลกุลของซิงคอ์อกไซด์ลวดนาโน 
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น.ส. ภาวิณ ี อัคโกศล ฟิสิกส ์ คุณสมบัติทางเรขาคณติและอิเล็กทรอนิกส์ของกราฟีนท่ีมีหมู่ฟังก์ชัน 

น.ส. ศุภนันท ์ ทองหม่อมราม ฟิสิกส ์ การสังเคราะห์และสมบตัิเชิงแสงของโลหะเจือซิงค์ออกไซด์นาโนรอด
โดยวิธีไฮโดรเทอร์มอล 

นาย สรายุทธ พลอาภา ฟิสิกส ์ การศึกษาภาคตัดขวางของปฏิกิรยิา n+U-235 --> Mo-99+xx+2n 
และ Mo-98 + n --> Mo-99 โดยใช้แบบจ าลองเชิงสถิต ิ

นาย สิทธิพงษ ์ พรหมแช่ม ฟิสิกส ์ การประดิษฐ์จมูกอิเล็กทรอนิกส์แบบสเตอริโอ 

นาย สุรัตน ์ ก าลังเลิศ ฟิสิกส ์ การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของกังหันลมที่มีเพลาอยู่ในแนวตั้งโดย
ใช้หลักการอนุรักษ์โมเมนตมัเชิงมมุ 

น.ส. สุธาสิน ี มะโนธรรม รังสีประยุกต์
และไอโซโทป 

การศึกษาหาความเข้มข้นของซีเซยีม-137 ในน้ าทะเล ด้วยวิธีการ
ตกตะกอนโดยใช้เครื่องแกมมาสเปกโตรเมทรีแบบ HPGe 

น.ส. กนกวรรณ จันทร์หน ู รังสีประยุกต์
และไอโซโทป 

การสร้างอนุภาคนาโนเงิน-ไคโตซานจากการเหนีย่วน าด้วยล า
อิเล็กตรอน: การศึกษาอิทธิพลของสภาวะการฉายรังส ี

น.ส. กุลนงค ์ เตชะสรุิยวรกลุ รังสีประยุกต์
และไอโซโทป 

ผลของ Pleurotus spp. ในการช่วยลดความเสยีหายที่เกดิขึ้นจากการ
ได้รับรังสีในเซลลเ์ม็ดเลือดขาวของมนุษย์ 

น.ส. จุฑามาศ สิทธิชัย รังสีประยุกต์
และไอโซโทป 

การศึกษาการตรวจวัดกมัมันตภาพรังสีจากสถานประกอบการทางรงัสี
ที่อาจมีผลต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

นาย ณัฐวุฒิ ชาญเวช รังสีประยุกต์
และไอโซโทป 

การดูดซมึและการกระจายของซีเซียม-134 ในต้นกล้าหญ้าแฝก 

น.ส. นัฐนันท์ ศรีพรหม รังสีประยุกต์
และไอโซโทป 

การใช้ไมโครแชลแนลเพลทเป็นตวัรับภาพเอ็กซเรย์แบบเวลาจริง 

น.ส. ปภัสสร  อินทร์ศรวล รังสีประยุกต์
และไอโซโทป 

การศึกษาลักษณะของอีพีอาร์สเปกตรัมในเส้นใยผ้าทีผ่่านการฉายรังสี
แกมมา 

น.ส. พัชรียา จันทร์เรือง รังสีประยุกต์
และไอโซโทป 

การวัดปรมิาณรังสีแอลฟาและบตีารวมในตัวอย่างน้ าทะเลบรเิวณ
ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนโดยใช้เครือ่งวัดลิควิคซิลทลิเลชัน 

น.ส. พิราวรรณ ภูสีเขียว รังสีประยุกต์
และไอโซโทป 

การวิเคราะห์ธาตุในตัวอย่างเนื้อหอยนางรม โดยเทคนิคการกระตุ้นด้วย 
อนุภาคนิวตรอน   

น.ส. ภัคจิรา คงเจริญ รังสีประยุกต์
และไอโซโทป 

การศึกษา Electron Spin- Resonance (ESR) สเปคโตรสโคป ีใน
เปลือกหอยกาบน้ าจดืเพื่อการตรวจวัดปริมาณรังส ี

นาย วีระวัฒน ์ รักรอด รังสีประยุกต์
และไอโซโทป 

ศึกษาการวัดฟลักซ์นิวตรอน จากต้นก าเนิดอะเมอรเิซียม-เบอริเรียม
ชนิดไอโซโทปรังสี ความแรง50คูรี 

น.ส. สุพัตรา ค าครองม ี รังสีประยุกต์
และไอโซโทป 

 การศึกษาเสถียรภาพของอนุมูลอสิระที่เกดิในเส้นใยผ้าทีผ่่านการฉาย
รังสีแกมมา 

น.ส. สุภัทร ์ สระทองร้อย รังสีประยุกต์
และไอโซโทป 

การพัฒนาแผ่นตัวตรวจวัดรังสีชนดิเปลีย่นสีจากสารละลาย FXG 

นาย สุรพัศ จันทเลิศ รังสีประยุกต์ การศึกษาคุณสมบตัิของ poly(4BCMU)เพื่อใช้ในการตรวจวัดรังส ี
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และไอโซโทป 

น.ส. เหนือตะวัน    ธ ารงสิริภาคย ์ รังสีประยุกต์
และไอโซโทป 

ผลของสารสกดัเห็ดต่อการลดความเสียหายของโครโมโซมในเซลลเ์มด็
เลือดขาวของมนุษย์ท่ีได้รับการฉายรังสีแกมมา 

นาย วรากร บัวเผื่อน วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

ระบบจัดการการฟาร์มเลี้ยงกุ้ง 

นาย การุณ สิริธีรธ ารง วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

ส่วนควบคุม XBMC ด้วยท่าทางผา่น Kinect 

นาย พรรัตน ์ หวังสนิทธรรม วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

แอพลิเคช่ันสอนเขียนภาษาไทยบน iPad 

นาย กองกาญจน์ กาฬกาญจน ์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

การตรวจจับการเคลื่อนไหวของมนุษย์ด้วย Kinect เพื่อใช้ในงานอนิเม
ชัน 

น.ส. กรวีร ์ แสงศิร ิ วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

เกมปลูกสร้างสวนป่า 

น.ส. เมวด ี สร้อยทอง วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

แอพพลิเคชั่นรายรบัรายจ่ายบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโพน 

น.ส. อัญญารตัน ์ ครองมงคล วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

ระบบการจัดตารางเรียน 

น.ส. ภควรรณ องอาจวุฒิวงศ์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

ระบบการจัดการสินเช่ือรถยนต ์

น.ส. รัตติกาล สาริกภตู ิ วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

ระบบสังคมฟุตบอลออนไลน ์

น.ส. วริษา วงศ์คีรีพิบูลย ์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

ระบบร้านขายเครื่องส าอางค์ออนไลน ์

น.ส. วิชญกุล ปานดวงแก้ว วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

ระบบค้นหาสมุนไพรไทยโดยใช้ออนโทโลยี 

น.ส. อิศรา  วัฒนา วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

แอพพลิเคชัน่โปรแกรมส าหรับสูตรอาหารบน iPhone 

นาย พรรัตน ์ หวังสนิทธรรม วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

แอพลิเคช่ันสอนเขียนภาษาไทยบน iPad 

นาย อัศวิน วาจางาม วิทยาศาสตร์
พื้นพิภพ 

การวัดความเร็วคลื่นเฉือนโดยวิธีการวัดคลื่นผิวพื้นแบบหลายช่องรับ
สัญญาณบริเวณภาคกลางของประเทศไทย  

น.ส. จริยาภรณ ์ เพ็ชรชู วิทยาศาสตร์
พื้นพิภพ 

การส ารวจหลมุยุบบริเวณ โรงเรียนบ้านดินโส  อ.ทองผาภูม ิจ.
กาญจนบุร ีด้วยวิธีการวิเคราะหค์ลื่นพ้ืนผิวจากการวัดคลื่นไหวสะเทือน
แบบหลายช่องสัญญาณ  

น.ส. สุภาวด ี ละมนเทียร วิทยาศาสตร์ การศึกษาลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาและวิวัฒนาการของแอ่ง
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พื้นพิภพ เชียงค า ณ                             อ.เชียงค า จ.เชียงใหม ่ 

น.ส. อรธีรา จันทร์งาม วิทยาศาสตร์
พื้นพิภพ 

อุทกธรณีเคมีของแอ่งเจ้าพระยาตอนบน ในพื้นที่ลุ่มน้ ายม 

น.ส. กมลชนก ตินตะชาต ิ วิทยาศาสตร์
พื้นพิภพ 

การส ารวจธรณีฟิสิกส์ระดับตื้นบรเิวณปากแม่น้ าแม่กลอง จังหวัด
สมุทรสงคราม 

นาย กิตติรัช อินทรศิร ิ วิทยาศาสตร์
พื้นพิภพ 

การเลือกพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาลในจังหวัดระยอง  

น.ส. จุฑามาศ แดงสันเทียะ วิทยาศาสตร์
พื้นพิภพ 

การส ารวจธรณีฟิสิกส์ด้วยคลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อนเพื่อศึกษาหลุม
ยุบบริเวณบ้านพักคร ู โรงเรียนบา้นดินโส  อ าเภอทองผาภูม ิ   จังหวัด
กาญจนบุร ี                                 

น.ส. ชนกนันท์ ก้องสมุทร วิทยาศาสตร์
พื้นพิภพ 

คุณภาพน้ าพุร้อนในภาคตะวันตกของประเทศไทย เพื่อการผลิตน้ าดื่ม
น้ าแร ่

น.ส. ญาณิพัชญ ์ ค าเกิด วิทยาศาสตร์
พื้นพิภพ 

ธรณีวิทยาบริเวณบ้านท่าสี อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 

น.ส. ณัฐนร ี ปัทมาอนุกูล วิทยาศาสตร์
พื้นพิภพ 

ลักษณะทางธรณีวิทยา และอุทกธรณีวิทยาของแหล่งน้ าพุร้อนห้วยน้ า
นัก อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 

นาย ณัฐพล กาท ามา วิทยาศาสตร์
พื้นพิภพ 

การพัฒนาศักยภาพของน้ าพุร้อนบ้านโป่งช้าง อ าเภอหนองปรือ จังหวัด
กาญจนบุร ี

นาย ณัฐพล ชมวงษ ์ วิทยาศาสตร์
พื้นพิภพ 

การส ารวจคลื่นไหวสะเทือนในน้ าตื้นบริเวณแม่น้ าแม่กลองตอนลา่ง 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

นาย ดนัย วัฒนพรชัย วิทยาศาสตร์
พื้นพิภพ 

การติดตามผลภาคพื้นดินของการบินส ารวจ"SkyTEM" การวัดสภาพ
ต้านทานไฟฟ้าเพื่อหาน้ าบาดาลหยั่งลึก 

นาย ทรรศนะ เย็นประสิทธ์ิ วิทยาศาสตร์
พื้นพิภพ 

การส ารวจทางธรณีฟสิิกสโ์ดยใช้เครื่องGPR ส ารวจหลุบยุบที่โรเรียน
บ้านดินโส อ าเภอทองผาภมูิ จังหวัดกาญจนบรุี 

นาย ธนานันท์ ธรรมรัตน ์ วิทยาศาสตร์
พื้นพิภพ 

การวิเคราะห์แผ่นดินไหว บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

นาย ธีระเวทย ์ เนตรสุวรรณ ์ วิทยาศาสตร์
พื้นพิภพ 

การศึกษาลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาและวิวัฒนาการของแอ่ง
ย่อยไชยปราการ ลุ่มแอ่งฝาง  จังหวัดเชียงใหม ่ 

น.ส. นหทัย ทัศวงศ์ วิทยาศาสตร์
พื้นพิภพ 

การวิเคราะห์ข้อมลูแผ่นดินไหวและผลกระทบของแผ่นดินไหว ขนาด 
2.7 ริกเตอร์ ที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 

น.ส. นุจรินทร ์ วงษ์เอี่ยม วิทยาศาสตร์
พื้นพิภพ 

การศึกษาธรณีวิทยาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  พุหางนาค อ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบรุ ี 

น.ส. ประภัทสรา เรือนมูล วิทยาศาสตร์
พื้นพิภพ 

ชนิดและปรมิาณออร์แกโนคลอรีนในน้ า ดินตะกอนและสิ่งมีชีวิตชายฝั่ง
ทะเลจังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม ในแนวปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น 

นาย ปัญญา เอกรัตน์เจริญชัย วิทยาศาสตร์ ธรณีวิทยาบริเวณบ้านแพะตีนดง ต าบลพุแค อ าเภอเฉลมิพระเกียรติ 
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พื้นพิภพ จังหวัดสระบุร ี

น.ส. พรชญา ภูมิพันธุ ์ วิทยาศาสตร์
พื้นพิภพ 

การพัฒนาเครื่องมือค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าและคา่ประจุไฟฟ้าแท่ง
ตัวอย่างหินและแร่ในห้องทดลอง: กรณีศึกษาแหล่งแร่ทองค าชาตร ี

น.ส. พรชนก อุดมทรัพย์
โศภณ 

วิทยาศาสตร์
พื้นพิภพ 

ความสามารถในการรับน้ าหนักฐานรากของช้ันดินกรุงเทพฯ ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

น.ส. พรรณ
กาญจน ์

นุปาน วิทยาศาสตร์
พื้นพิภพ 

การวิเคราะห์ข้อมลูแผ่นดินไหวและแผ่นดินไหวตาม ขนาด 6.7 ริกเตอร์ 
วันท่ี 24 มีนาคม 2554 บริเวณชายแดนไทย – พม่า  

น.ส. พรศิร ิ รักสัญชาต ิ วิทยาศาสตร์
พื้นพิภพ 

ชนิดและปรมิาณของสารพอลไิซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในน้ า 
ดินตะกอน และสิ่งมีชีวิต บรเิวณแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่นจังหวัด
สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม 

น.ส. แพร ปิ่นแสง วิทยาศาสตร์
พื้นพิภพ 

การส ารวจธรณีฟิสิกส์เพื่อศึกษาหลุมยุบบริเวณอาคารเรียน โรงเรยีน
บ้านดินโส  อ าเภอ ทองผาภูม ิ       จังหวัดกาญจนบุร ี ด้วยวิธี
วิเคราะหค์ลื่นสั่นสะเทือนแบบสะท้อน  

น.ส. แพร ปิ่นแสง วิทยาศาสตร์
พื้นพิภพ 

การส ารวจธรณีฟิสิกส์เพื่อศึกษาหลุมยุบบริเวณอาคารเรียน โรงเรยีน
บ้านดินโส  อ าเภอ ทองผาภูม ิ       จังหวัดกาญจนบุร ี ด้วยวิธี
วิเคราะหค์ลื่นสั่นสะเทือนแบบสะท้อน  

น.ส. มนฐิชา ระวังภัย วิทยาศาสตร์
พื้นพิภพ 

การฟื้นฟูการปนเปื้อนของโลหะหนักและสารมลพิษอินทรีย์คงทนในดิน
ตะกอนโดยพรรณไม้ชายเลนในแนวปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น : กรณีศึกษา
ปากคลองหมื่นหาญสมุทรสงคราม 

น.ส. ลักษิกา เลิศวณิชสกุล วิทยาศาสตร์
พื้นพิภพ 

การศึกษาลักษณะมลทินภายในของตัวอย่างพลอยทับทิมจากแหล่ง
โมซัมบิกทั้งก่อนและหลังการเผาทีอุ่ณหภูมติ่ า 

น.ส. ลีลาวลัย ์ เขื่อนเพ็ชร วิทยาศาสตร์
พื้นพิภพ 

การประเมินความเสีย่งการเกดิดินถล่ม บริเวณถนนตดัพื้นท่ีสูงชันด้วย
การตรวจวดัคลื่นไหวสะเทือนแบบหักเห 

น.ส. วรณัน หงรัตนากร วิทยาศาสตร์
พื้นพิภพ 

การศึกษาคุณสมบตัิเฉพาะของพระกรุนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 

น.ส. วริศรา บุญรัตน ์ วิทยาศาสตร์
พื้นพิภพ 

การแปลความหมายข้อมูลธรณีฟสิกิส์ทางอากาศ และการติดตามผล
ภาคพื้นดิน เพื่อพัฒนา   ศักยภาพแหล่งน้ าพุร้อนโป่งช้าง อ าเภอหนอง
ปรือ จังหวัดกาญจนบรุ ี

น.ส. วิมลสริ ิ เมธาวีระนนท์ วิทยาศาสตร์
พื้นพภิพ 

การวัดค่าสภาพตา้นทานท้ังบนบกและในน้ า ที่บริเวณขอบเหมืองยิปซัม 

น.ส. ศรสวรรค ์ สายสงวนทรัพย ์ วิทยาศาสตร์
พื้นพิภพ 

การศึกษาแบบจ าลองน้ าใต้ดินเพื่อวิเคราะห์การปนเปื้อนของน้ าใต้ดนิ 
บริเวณขมุเหมืองแร่ จังหวดั นครสวรรค-์พิจิตร 

น.ส. ศิริภัธร ศิริกุลพิทักษ์ วิทยาศาสตร์
พื้นพิภพ 

การเปรยีบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อเสน้ทางการเคลื่อนที่ของพายุหมุนเขต
ร้อนระหว่างนกเตนและมุ่ยฟ้า 

น.ส. โศภิตชาห ์ บุญพา วิทยาศาสตร์ การศึกษาสมบัติทางกายภาพในเพชรอาบรังส ี
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พื้นพิภพ 

นาย สุดที่รัก บ ารุงญาต ิ วิทยาศาสตร์
พื้นพิภพ 

การส ารวจโครงสร้างใตผ้ิวดินของโครงการสร้างโรงเรียนนายเรืออากาศ
แห่งใหม่ท่ีอ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ด้วยวิธีการส ารวจสภาพตา้นทานทาง
ไฟฟ้าแบบสองมิต ิ

น.ส. เสาวลักษณ ์ ศรีหนองแก วิทยาศาสตร์
พื้นพิภพ 

การปรับปรุงคุณภาพสีพลอยเพทายจากแหล่งรตันคีร ีประเทศกมัพูชา
ด้วยความร้อน 

น.ส. ณปภัช ชัยลี วิทยาศาสตร์
พื้นพิภพ 

การแพร่กระจายของโลหะหนักจากหลุมฝังกลบขยะโพนทอง ในจังหวัด
กาฬสินธุ,์ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืของประเทศไทย 

น.ส. อรชนก  จันทรสกุล วิทยาศาสตร์
พื้นพิภพ 

ปริมาณการสะสมตัวของตะกั่วและแคดเมียมในบรเิวณที่มีการป้องกนั
การกัดเซาะชายฝั่งโดยการปักไม้ไผ่ชายฝั่งบรเิวณ จังหวัดสมุทรสาคร-
จังหวัดสมุทรสงคราม 

น.ส. พรรณนภา ปิ่นเวหา สัตววิทยา องค์ประกอบทางเคมีของไข่แดงจระเข้พันธุ์ไทย 

น.ส. อัณศยา  พุ่มจันทร ์ สัตววิทยา    ผลการรบกวนของการประยุกตใ์ช้สารอะซาไดเรคตินต่อคิวติเคลิของ
หนอนกระทู้หอมในช่วงกระบวนการลอกคราบ 

นาย นรุตม ์ ลีระสันธนะ สัตววิทยา การทดสอบความเป็นพิษและไมโครนิวเคลยีสต่อเซลลล์ิมโฟบลาสตข์อง
มนุษย์ชนิด TK6 ด้วยสารสกัดจากพริกไทยด า 

น.ส. ชนันธร  สมจิตต ์ สัตววิทยา ผลการศึกษาความเป็นพิษของสารกลุ่มน้ ามันหอมระเหยต่อหนอนใยผัก 

น.ส. ชิตาภา เบ็ญเจดิ สัตววิทยา ผลของอุณหภูมิต่อการสกดัดีเอ็นเอท่ีบริสุทธ์ิของฮีโมลิมฟ์หอย
กาบน้ าจืด 

น.ส. ฐิตารีย ์ อยู่บุญ สัตววิทยา ผลการรบกวนของการประยุกต์ใช้สารอะซาไดเรคตินต่อคิวตเิคลิของ
หนอนกระทู้ผักในช่วงกระบวนการลอกคราบ 

น.ส. ปฐมาวด ี ยาแสง สัตววิทยา การเปรยีบเทียบวิธีการสกัดดีเอ็นเอจากโกลคิเดียของหอยกาบน้ าจดื 

น.ส. มนัสร ี กล่อมตุ้น สัตววิทยา รูปแบบโปรตีนและองค์ประกอบของกรดอะมิโนในไข่ขาวจระเข้พันธุ์
ไทย 

น.ส. อรทัย เลิศวิบลูย์งาม สัตววิทยา การตรวจวดัแอมโมเนียเชิงปรมิาณโดยการวิเคราะห์ภาพถ่ายดิจิตอล 

น.ส. รัตน์ชนันท์ ศิริรัตน ์ สัตววิทยา การทดสอบการระคายเคืองของสารสกัดจากพืชที่ใช้ควบคุมปรสติ
ภายนอกต่อผิวหนังกระต่าย 

นาย วิทยา สุวกุลศริ ิ สัตววิทยา การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลลแ์ละสารพันธุกรรมของสารสกัดต ารับ
พริกไทยด า มะตมูและกล้วยน้ าไทต่อลิมโฟบลาสต์ มนุษย์ชนิด TK6 

 
14. นโยบายสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศ (Domestic Doctoral Scholarship, DDS)  

ตามท่ีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรพัฒนา
คุณวุฒิให้ถึงระดับปริญญาเอกนั้น คณะวิทยาศาสตร์ก าหนดนโยบายสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอกใน
ประเทศ (Domestic Doctoral Scholarship, DDS) ดังนี้  
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1. วัตถุประสงค์  
เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณพัฒนาคุณวุฒิ

ให้ถึงระดับปริญญาเอก  
2. การสนับสนุนงบประมาณ  

คณะวิทยาศาสตร์จัดให้มีทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศ โดยก าหนดวิธีการสนับสนุน ดังนี้  
2.1 สนับสุนนค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่จ่ายจริงในแต่ละปีการศึกษา แต่ทั้งนี้ต้องไม่

เกินปีการศึกษาละ 80,000 บาท  
2.2 กรณีท่ีได้รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาจากแหล่งอ่ืนเช่น ทุนสนับสนุนการศึกษากองทุน

พัฒนา มก. จะสามารถขอทุนสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร์ได้เฉพาะส่วนที่ขาดอยู่ตามที่จ่ายจริง แต่ทั้งนี้ต้องไม่
เกินปีการศึกษาละ 80,000 บาท  

2.3 การให้ทุนจะให้ได้ 3 ปีการศึกษา เท่านั้น โดยผลการศึกษาในปีก่อนหน้าจะต้องอยู่ในเกณฑ์ดีที่ผ่าน
เกณฑ์ของสถาบันศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ หากการศึกษามีแต่เฉพาะการวิจัยผลการดาเนินงานวิจัยของปี ก่อนหน้า
ต้องได้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีที่ผ่านเกณฑ์ของสถาบันการศึกษาท่ีศึกษาอยู่  

2.4 การร่วมสมทบทุนระหว่างคณะกับภาควิชาเป็นดังนี้  
คณะ : ภาควิชา SD 40 : 60  
คณะ : ภาควิชา SRD 50 : 50  
คณะ : ภาควิชา FSD 80 : 20  

3. วิธีการด าเนินการ  
3.1 อาจารย์และบุคลากรที่จะขอทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศเสนอค าขอต่อภาควิชาเพ่ือน า

พิจารณาในที่ประชุมภาควิชา  
3.2 ในรายที่ที่ประชุมภาควิชาเห็นชอบ ให้ภาควิชาเสนอค าขอทุนต่อคณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือพิจารณา  

4. ความครอบคลุมของนโยบาย  
4.1 ผู้ขอรับทุนต้องเป็นผู้ที่มีจดหมายหรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าจะรับเข้าศึกษาเพ่ือได้รับ

ปริญญาระดับปริญญาเอก  
4.2 ต้องศึกษาในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่มีการจัดการศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
4.3 บุคคลหนึ่ง ๆ จะขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศได้ครั้งเดียวเท่านั้น  

5. ภาระผูกพัน  
5.1 ผู้รับทุนต้องมีความตั้งใจในการศึกษาให้ได้รับความส าเร็จ หากผู้รับทุนไม่สามารถศึกษาได้ส าเร็จ

เนื่องจากการขาดความรับผิดชอบหรือความตั้งใจจะต้องคืนเงินทุนที่รับไปทั้งหมดให้คณะวิทยาศาสตร์  
5.2 ผู้รับทุนต้องส่งรายงานผลการศึกษาท่ีได้ระบุไว้ในการขอทุนต่อคณะวิทยาศาสตร์ หลังจากวันสิ้นสุดปี

การศึกษาประกอบค าขอทุนการศึกษาปีถัดไป  
5.3 ผู้รับทุนต้องส่งวิทยานิพนธ์ให้คณะวิทยาศาสตร์ 1 ฉบับเมื่อส าเร็จการศึกษา 
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อาจารย์ผู้รับทุนที่ก าลังศึกษาระดับปริญญาเอกภายในประเทศ คือ ผศ.นฤปวัจก์   เงินวิจิตร ภาควิชารังสี
ประยุกต์และไอโซโทป 
 
15. นโยบายอาจารย์รับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ (Invited Senior Lecturer, ISL) 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือให้นิสิตได้รับความรู้จากอาจารย์อาวุโสของคณะวิทยาศาสตร์ที่เกษียณอายุราชการแต่ยัง 
เป็นผู้มีความรู้ดี ประสบการณ์ในการสอนสูง มีความรับผิดชอบสูง และสุขภาพดี 

1.2 เพ่ือให้โอกาสอาจารย์บรรจุใหม่ได้มีเวลาในการตั้งหลัก เตรียมการวิจัย เพ่ือสร้างผลงานวิจัย 
ให้กับตนเองและคณะ 
2. นิยาม 

2.1 อาจารย์รับเชิญทรงคุณวุฒิ หมายถึง อาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่เกษียณอายุราชการแล้ว และคณะร่วมกับภาควิชาเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ใน 
การสอนวิชาพ้ืนฐานสูง มีประวัติเป็นผู้มีความรับผิดชอบสูง และเป็นผู้มีสุขภาพดี สมควรเชิญมาเป็น 
อาจารย์ทรงคุณวุฒิ 

2.2 อาจารย์บรรจุใหม่ หมายถึง อาจารย์ที่ได้รับการบรรจุเข้ามาปฏิบัติราชการในคณะวิทยาศาสตร์ 
โดยผ่านการทดลองปฏิบัติราชการปีแรกแล้ว และก าลังปฏิบัติราชการในช่วง ปีที่ 2 ถึงปีที่ 4 
3. การสนับสนุนงบประมาณ 

3.1 กรณีท่ีภาควิชาเชิญมาสอนเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนอาจารย์สอนของภาควิชาให้ภาควิชา 
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 

3.2 กรณีท่ีภาควิชาเชิญมาสอนเพื่อแลกเวลาให้กับอาจารย์บรรจุใหม่ โดยอาจารย์บรรจุใหม่มี 
ข้อตกลงว่าจะเอาเวลาที่ได้รับไปท างานวิจัย คณะจะสนับสนุนงบประมาณ ดังนี้ 

คณะ : ภาควิชา SD 40 : 60 
คณะ : ภาควิชา SRD 50 : 50 
คณะ : ภาควิชา FSD 80 : 20 

4. วิธีด าเนินการ 
4.1 แต่ละภาควิชาจัดท าบัญชีอาจารย์รับเชิญทรงคุณวุฒิที่มีคุณลักษณะตามที่ระบุในข้อ 2.1 โดย 

ความเห็นชอบจากที่ประชุมภาควิชา 
4.2 กรณีการจ้างตาม ข้อ 3.1 ให้ภาควิชาด าเนินเรื่องตามกระบวนการปกติ 
4.3 กรณีการจ้างตาม ข้อ 3.2 ให้อาจารย์บรรจุใหม่ท าข้อเสนอ เสนอต่อหัวหน้าภาควิชาโดยใน 

ข้อเสนอต้องระบุว่าจะใช้เวลาที่ได้รับไปท าวิจัย โครงการอะไร มีผลผลิตเป็นอะไร และผลงานที่สัญญา 
ว่าจะเกิดขึ้นในแต่ละภาคการศึกษาคืออะไร 

4.4 หัวหน้าภาควิชาน าข้อเสนอพิจารณาในที่ประชุมภาควิชา ข้อเสนอที่ได้รับความเห็นชอบให้ 
น าเสนอต่อคณบดีเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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5. ความครอบคลุมของนโยบาย 
กรณีการจ้างตาม ข้อ 3.2 รายวิชาที่อาจารย์บรรจุใหม่ขอภาควิชาจ้างอาจารย์รับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิสอน

แทนต้องเป็นรายวิชาพ้ืนฐานที่สอนบริการให้กับนิสิตเท่านั้น ต้องไม่ใช่รายวิชาในสาขาวิชาเอกของภาควิชา 
6. ข้อจ ากัดและภาระผูกพัน 

6.1 อาจารย์บรรจุใหม่ที่จะขอใช้นโยบายต้องเป็นผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการท าวิจัยจากแหล่งทุน 
วิจัย ซึ่งอาจเป็นแหล่งทุนวิจัยภายในหรือภายนอกก็ได้ 

6.2 การขอใช้นโยบายจะขอได้ภาคการศึกษาละ 1 รายวิชาเท่านั้น 
6.3 อาจารย์บรรจุใหม่ที่ขอใช้นโยบายต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างติดค้างผลงานใด ๆ กับคณะ 

วิทยาศาสตร์ 
6.4 อาจารย์รับเชิญทรงคุณวุฒิที่ภาควิชาเชิญมาสอนให้มีหน้าที่เฉพาะการสอนเท่านั้น ไม่ให้มี 

หน้าที่ในการจัดการและธุรการใด ๆ 
6.5 อาจารย์บรรจุใหม่ต้องส่งผลงานวิจัยตามที่ได้เสนอไว้ต่อคณะ ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดภาค 

การศึกษาท่ีได้รับเวลาไปท าวิจัย หากไม่สามารถด าเนินการได้ต้องแจ้งข้อขัดข้องผ่านหัวหน้าภาควิชา 
ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถขอความสนับสนุนตามนโยบายใด ๆ ของคณะได้ 
 
16. นโยบาย ASEAN LINK 

คณะวิทยาศาสตร์ มีนโยบาย ASEAN LINK ซึ่งเป็นนโยบายสร้างความร่วมมือแบบพหุภาคี (Multilateral 
cooperation) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยที่
เลือกสรรของประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 9 ประเทศ และอาจขยายขอบเขตไปถึงประเทศในกลุ่ม ASEAN +3 และ 
ASEAN +6 ด้วย แนวทางความร่วมมือจะอยู่ใน 4 ลักษณะคือ 

1) การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนิสิต (Staff and Student exchange) 
2) การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (Student cross registration) 
3) การร่วมมือด้านการวิจัย (Research collaboration) 
4) การร่วมมือในกิจกรรมและการฝึกอบรม (Activities and Training Collaboration) 

 
นโยบายผลิตงานวิจัยคุณภาพ 
 
1. โครงการเพิ่มพูนปัญญา ความสามารถ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ คณะวิทยาศาสตร์ (Science,  
Addition of  Wisdom Ability Knowledge and Expertise, ScAWAKE) 
 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดท าโครงการเพิ่มพูน ปัญญา ความสามารถ ความรู้ และประสบการณ์ทางวิชาการ
ของอาจารย์  (โครงการ ScAWAKE)  โดยจะจัดกรอบวงเงินไว้ให้อาจารย์แต่ละท่าน สะสมต่อเนื่องในช่วง 4 ปี  
หากเมื่ออาจารย์ใช้งบประมาณจากโครงการนี้ไปด าเนินการแล้วก่อให้เกิดผลตอบกลับคืนสู่คณะวิทยาศาสตร์อย่าง
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ปรากฏชัดที่คิดเป็นมูลค่าได้ คณะวิทยาศาสตร์จะคืนวงเงินที่ใช้ไปให้เท่ากับมูลค่าที่เกิดขึ้น แต่ไม่เกินวงเงินที่ได้รับ
อนุมัติไปในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ในคราวนั้น   
ข้อมูลการใช้งบประมาณตามโครงการ Sc AWAKE ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 

วงเงินของแต่ละบุคคลเมื่อเริ่มโครงการ ก.พ. 2549 24,000 บาท 
วงเงินปรับปรุงครั้งท่ี 11 พ.ค. 2551 เปลี่ยนแปลงเป็น 32,000 บาท 
วงเงินปรับปรุงครั้งท่ี 26 พ.ค. 2552 เปลี่ยนแปลงเป็น 36,000 บาท 
วงเงินปรับปรุงครั้งท่ี 31 ต.ค. 2552 เปลี่ยนแปลงเป็น 40,000 บาท 
วงเงินแต่ละบุคคลส าหรับบุคลากรเดิม ปรับปรุง ครั้งที่ 6  1 ต.ค. 2555 เปลี่ยนแปลงเป็น 52,000 บาท 
วงเงินแต่ละบุคคลส าหรับบุคลากรที่บรรจุ หลัง 1 ต.ค. 2553 มีวงเงินเริ่มต้น 36,000 บาท 

การขอใช้วงเงิน Sc Awake มีดังนี้ 

ล าดับ ภาควิชา จ านวนผู้ขอทุน วงเงินรวม (บาท) 

1 คณิตศาสตร์ 6 107,846.00 

2 เคมี 14 253,222.80 

3 จุลชีววิทยา 5 93,738.86 

4 ชีวเคมี 9 153,814.50 

5 พฤกษศาสตร์ 2 72,000.00 

6 พันธุศาสตร์ 2 14,480.00 

7 ฟิสิกส์ 3 34,538.60 

8 รังสีประยุกต์ 3 58,030.00 

9 วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 4 65,148.00 

10 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 9,500.00 

11 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 24,000.00 

12 สถิติ 8 96,382.62 

13 สัตววิทยา 2 10,200.00 

14 ส านักงานเลขาฯ 4 19,500.00 

รวมทั้งสิ้น 64 1,012,401.38 
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2. การร่วมวิจัยแบบทวิภาคี ( Bilateral Research Cooperation, BRC) 
จากการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่   3/2556  เมื่อวันพุธที่   13  กุมภาพันธ์   

2556 ได้ขอปรับปรุงนโยบายส่งเสริมการวิจัยร่วมแบบทวิภาคี (Bilateral Research Cooperation, BRC) พ.ศ.
2556 ให้เป็นไปตามรายละเอียดดังนี้ 
1.  วัตถุประสงค ์
 1.1  ลดช่วงเวลาในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกในคณะวิทยาศาสตร์ 

1.2  บรรเทาปัญหาการขาดแคลนและความไม่พร้อมด้านห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
1.3  เพ่ิมประสบการณ์และจ านวนผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ 
1.4  พัฒนาคุณภาพบัณฑิตปริญญาโทและเอกให้เท่าเทียมบัณฑิตท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
1.5  พัฒนาองค์ความรู้ระดับบัณฑิตศึกษาสู่ระดับนานาชาติ 
1.6  ส่งเสริมการท าวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศท าให้เกิดการพัฒนาโครงการวิจัยให้ได้มาตรฐาน

ระดับนานาชาติ 
2.  การสนับสนุนงบประมาณ 
 คณะวิทยาศาสตร์จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดเป็นทุนสนับสนุนการท าวิจัยในมหาวิทยาลัยต่างประเทศแก่
นิสิต ซึ่งลงทะเบียนเป็นนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ดังนี้ 
 2.1   มูลค่าทุน 
  ทุนส าหรับนิสิตปริญญาโท  ทุนละไม่เกิน 220,000  บาท 
  ทุนส าหรับนิสิตปริญญาเอก  ทุนละไม่เกิน 330,000  บาท 
  โดยสัดส่วนการสนับสนุนทุนวจิัย เป็นดังนี้ 
     คณะ : ED   อัตราส่วน   คณะออกทั้งหมด 
     คณะ : FSD  อัตราส่วน 80 : 20 
     คณะ : SRD  อัตราส่วน 50 : 50 
     คณะ : SD    อัตราส่วน 40 : 60 
 2.2   ทุนสนับสนุนการท าวิจัยดังกล่าว สนับสนุนรายจ่าย ดังนี้ 
  2.2.1   ค่าเดินทางไป-กลับ 
  2.2.2   ค่าใช้จ่ายรายเดือนในต่างประเทศ 
  อัตราค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายรายเดือนของแต่ละประเทศให้เป็นไปตามประกาศของคณะ
วิทยาศาสตร์ในปีการศึกษานั้น ๆ 
3.  คุณสมบัติของผู้รับทุน 
 3.1  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 
  3.1.1  นิสิตระดับปริญญาโทที่ก าลังศึกษาไม่เกินภาคการศึกษาท่ี 3 นับแต่เริ่มเข้าศึกษา 
  3.1.2  นิสิตระดับปริญญาเอกท่ีก าลังศึกษาไม่เกินภาคการศึกษาท่ี 5 นับแต่เริ่มเข้าศึกษา 
  3.1.3  นิสิตระดับปริญญาโท-เอกท่ีก าลังศึกษาไม่เกินภาคการศึกษาท่ี 7 นับแต่เริ่มเข้าศึกษา 
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 หมายเหตุ ไม่นับรวมภาคการศึกษาฤดูร้อน 
 3.2  นิสิตผู้ขอรับทุนต้องได้รับการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว 
 3.3  อาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตต้องเป็นอาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับทุนวิจัยจากภายนอกหรือ
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็นผู้ไม่ติดค้างภาระผูกพันในโครงการใด ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ 
 3.4  มีจดหมายตอบรับอนุญาตการไปท าวิจัยจากอาจารย์ผู้ร่วมวิจัย ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศโดย
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการลงนามใน MOU กับ คณะวิทยาศาสตร์ หรือ บัณฑิตวิทยาลัย หรือ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรณีท่ีเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือทางวิชาการกัน แต่ยังไม่มีการลงนามใน MOU 
จะต้องมีความร่วมมือเชิงประจักษ์ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ หรือ บัณฑิตวิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เกิดข้ึนมาก่อนหน้านี้ที่ทาให้คณะวิทยาศาสตร์มั่นใจได้ว่าความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันจะด าเนินต่อไป 
4.  ลักษณะของโครงการวิจัยท่ีให้การสนับสนุน 
 โครงการวิจัยที่จะไปท า ณ ต่างประเทศต้องเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ และเป็นโครงการที่พัฒนาต่อ
ยอดจากโครงการที่ได้ท าไปแล้วบางส่วนในประเทศไทย 
5.  วิธีการด าเนินงาน 
 5.1  อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตที่มีแผนขอรับทุนนี้ไปท าวิจัยต่างประเทศให้เสนอแผนความตั้งใจ 
(Intention Plan) ล่วงหน้า 1 ปีการศึกษาเพ่ือเตรียมแผนจัดการศึกษาได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ข้อ 1.1 
 5.2  อาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตต้องประสานงานติดต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศให้นิสิตในที่ปรึกษาไป
ท าวิจัย และมีหนังสือตอบรับการอนุญาตการไปท าวิจัย โดยต้องด าเนินการล่วงหน้าให้แล้วเสร็จ ดังนี้ 
  5.2.1  นิสิตปริญญาโทไม่เกินภาคการศึกษาท่ี 3 ของนิสิต 
  5.2.2  นิสิตปริญญาเอกไม่เกินภาคการศึกษาท่ี 5 ของนิสิต 
  5.2.3  นิสิตปริญญาโท-เอกไม่เกินภาคการศึกษาท่ี 7 ของนิสิต 
 5.3  อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ยื่นเรื่องขอรับทุนฯ เสนอต่อภาควิชาเพ่ือน าเสนอต่อคณะวิทยาศาสตร์เพ่ือ
พิจารณา การพิจารณาให้ทุนจะพิจารณาเฉพาะผู้ที่เสนอแผนความตั้งใจไว้ล่วงหน้าและปฏิบัติตามแผนการ
ด าเนินการที่เสนอไว้ครบถ้วน 
6.  ภาระผูกพัน 
 6.1  อาจารย์ที่ปรึกษาต้องส่งรายงานผลการไปท าวิจัยของนิสิตในโครงการที่ได้รับทุนต่อคณะวิทยาศาสตร์
หลังจากนิสิตเดินทางกลับภายใน 30 วัน 
 6.2  นิสิตต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ (ที่มีในฐานข้อมูล ISI หรือ Chemical 
Abstracts) หรือในวารสารเรื่องเต็ม (Proceedings) ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และต้องมีข้อความที่
ระบุการได้รับทุน:  This work was supported by Bilateral Research Cooperation (BRC) Scholarship 
from the Faculty of Science, Kasetsart University 
 6.3  นิสิตต้องน าเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับทุนในการประชุมทางวิชาการท่ีคณะฯ ก าหนด 
7.  ข้อจ ากัดเพิ่มเติม 
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 7.1  นิสิตที่ได้รับทุนจากแหล่งอ่ืนที่ได้รับความสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการท าวิจัยในต่างประเทศ ที่จะขอทุน
เพ่ือสมทบค่าใช้จ่ายให้ไปใช้นโยบาย ORSE ซึ่งจะสามารถขอได้เฉพาะค่าใช้จ่ายรายเดือนในต่างประเทศเพ่ือสมทบ
ส่วนที่ขาดอยู่เท่านั้น จะไม่สามารถขอค่าเดินทางไป-กลับต่างประเทศ 

7.2  นิสิตที่เคยได้รับทุนจากแหล่งอ่ืนที่ได้รับความสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการท าวิจัยในต่างประเทศและ
เดินทางไปและกลับมาแล้วจะขอรับทุน BRC ไม่ได ้

7.3  นิสิตที่ขอรับทุน BRC แล้วจะขอรับทุน ORSE ไม่ได ้
รายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการส่งเสริมการวิจัยร่วมแบบทวิภาคี (BRC) ปี 2554 ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 
3. นโยบาย โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตวิจัยปริญญาเอกขาออก(Outbound Research Student Exchange 
Scholarship ,ORSE) 

ตามท่ีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีความร่วมมือและ/หรือมีการลงนามความ
ร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในต่างประเทศนั้น คณะวิทยาศาสตร์จึงก าหนดนโยบาย
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนนิสิตวิจัยขาออก ดังนี้ 
1. วัตถุประสงค ์

1.1  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและ/หรือการปฏิบัติตามข้อตกลงใน MOU ที่ได้ด าเนินการไว้จนเกิด

ผลสัมฤทธิ์ 

1.2  เพ่ือกระตุ้นบรรยากาศการวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ 

1.3  ส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ให้เป็นระดับมาตรฐานนานาชาติ และมีจ านวนเพิ่มขึ้น 

2. การสนับสนุนงบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตร์จัดให้มีทุน Outbound Research Student Exchange Scholarship โดยก าหนด
วิธีการสนับสนุนดังนี้ 

2.1   คณะวิทยาศาสตร์จะสนับสนุนเฉพาะค่าใช้จ่ายส่วนที่เป็นค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพ 

(living expense) ในอัตรารายเดือนตามที่ก าหนดในแต่ละประเทศ และให้ต่อเนื่องได้ไม่เกิน 3 เดือน 

โดยจะไม่สนับสนุนค่าเดินทาง 

2.2   การร่วมสมทบเงินทุนสนับสนุนระหว่างคณะและภาควิชา เป็นดังนี้ 

คณะ : ภาควิชา   SD     50  :  50 
คณะ : ภาควิชา   SRD 65  :  35 
คณะ : ภาควิชา   FSD 80  :  20 

3. วิธีการด าเนินการ 

3.1 อาจารย์ที่ประสงค์จะขอทุน Outbound Research Student Exchange Scholarship เสนอค าขอต่อ

ภาควิชาเพ่ือพิจารณา 
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3.2 รายที่ภาควิชาเห็นชอบให้ภาควิชาเสนอค าขอทุนต่อคณะวิทยาศาสตร์เพื่อพิจารณา 

4. ความครอบคลุมของนโยบาย 

4.1 นิสิตที่เสนอขอรับทุน ต้องเป็นนิสิตที่ลงทะเบียนเป็นนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 

4.2 ทุนที่สนับสนุนนิสิต มีเป้าหมายที่ต้องการให้นิสิตที่ได้รับทุนต้องท างานวิจัยเป็นหลัก คณะจะไม่สนับสนุน

ทุนกับนิสิตที่ไม่มีกิจกรรมวิจัย 

4.3 มหาวิทยาลัย*ที่นิสิตจะไปท าวิจัยต้องเป็นมหาวิทยาลัย*ที่มีการลงนามใน MOU กับคณะวิทยาศาสตร์ 

หรือ บัณฑิตวิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้น 

4.4 นิสิตคนหนึ่งๆ จะขอใช้นโยบาย ORSE ได้เพียงครั้งเดียว 

4.5 นิสิตผู้ที่ได้รับทุน BRC แล้วจะขอรับทุน ORSE ไม่ได้ 

4.6 อาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตต้องเป็นอาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับทุนวิจัยจากภายนอกหรือภายใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็นผู้ไม่ติดค้างภาระผูกพันในโครงการใด ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ 

5. ภาระผูกพัน   

5.1 นิสิตต้องน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการอย่างน้อยในระดับชาติที่ตีพิมพ์เรื่องเต็ม (proceeding) 

โดยต้องมีชื่อของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ผู้เสนอค าขอร่วมอยู่ด้วย และต้องมีข้อความที่ระบุการได้รับ 

ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนิสิตวิจัยขาออก (ORSE) จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

หรือ  This work was supported by Outbound Research Student Exchange (ORSE) Scholarship 

from the Faculty of Science, Kasetsart University. 

5.2 นิสิตต้องน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral presentation) ในการประชุมทางวิชาการท่ีคณะฯ 

ก าหนด 

 นโยบายนี้มีความใกล้เคียงกับนโยบาย BRC แต่มีวัตถุประสงค์แตกต่างกันเล็กน้อย คือ  เพ่ือเพ่ิมเติม (top 

up) การสนับสนุนนิสิตไปท าวิจัย โดยนิสิตได้รับความสนับสนุนค่าเดินทางไป-กลับจากแหล่งอื่นอยู่แล้ว หรือ นิสิต

ได้รับความสนับสนุนค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นจากแหล่งอ่ืนอยู่แล้วแต่มีความจ าเป็นต้องอยู่ปฏิบัติงานวิจัยนาน

กว่าที่แหล่งทุนนั้นสนับสนุนไว้ และ  มหาวิทยาลัย* หมายความครอบคลุมถึง สถาบันทางวิชาการ หรือ สถาบันวิจัย

ซึ่งเป็นที่ยอมรับ 

 
4. นโยบายสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนิสิตวิจัยขาเข้าณะวิทยาศาสตร์  (Inbound Research Student 
Exchange Scholarship : IDRSS) 

ตามท่ีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีความร่วมมือและ/หรือมีการลงนามความร่วมมือ
ทาง 
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วิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในต่างประเทศนั้น คณะวิทยาศาสตร์จึงก าหนดนโยบายสนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนนิสิตวิจัยปริญญาเอกขาเข้า ดังนี้ 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและ/หรือการปฏิบัติตามข้อตกลงใน MOU ที่ได้ด าเนินการไว้จนเกิด
ผลสัมฤทธิ์ 

1.2 เพ่ือกระตุ้นบรรยากาศการวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ 
1.3 ส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ให้เป็นระดับมาตรฐานนานาชาติ และมีจ านวน

เพ่ิมข้ึน 
2. การสนับสนุนงบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตร์จัดให้มีทุน Inbound Doctoral Research Student Scholarship (IDRSS) มูลค่าทุน
ละไม่ 
เกิน 100,000 บาท โดยก าหนดวิธีการสนับสนุนดังนี้ 

2.1 คณะวิทยาศาสตร์จะสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือเป็นค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพ (living 
expense) ในอัตราเดือนละ 7,500 บาท และให้ต่อเนื่องได้โดยวงเงินรวมไม่เกิน 100,000 บาท 

2.2 การร่วมสมทบเงินทุนสนับสนุนระหว่างคณะและภาควิชา เป็นดังนี้ 
คณะ : ภาควิชา SD 50 : 50 
คณะ : ภาควิชา SRD 65 : 35 
คณะ : ภาควิชา FSD 80 : 20 

3. วิธีการด าเนินการ 
3.1 อาจารย์ที่ประสงค์จะขอทุน Inbound Doctoral Research Student Scholarship เสนอค าขอต่อ

ภาควิชาเพ่ือพิจารณา 
3.2 รายที่ภาควิชาเห็นชอบให้ภาควิชาเสนอค าขอทุนต่อคณะวิทยาศาสตร์เพ่ือพิจารณา 

4. ความครอบคลุมของนโยบาย 
4.1 นิสิตที่เสนอขอรับทุน ต้องเป็นนิสิตระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือหรือมี MOU 

กับคณะวิทยาศาสตร์ 
4.2 ทุนที่สนับสนุนนิสิต มีเป้าหมายที่ต้องการให้นิสิตที่ได้รับทุนต้องท างานวิจัยเป็นหลัก นอกเหนือจากนี้

อาจเข้าชั้นเรียนในรายวิชาระดับปริญญาเอกหรือช่วยสอนได้ คณะจะไม่สนับสนุนทุนกับนิสิตที่ไม่มีกิจกรรมวิจัย 
5. ภาระผูกพัน ผลงานวิจัยที่ด าเนินการในช่วงที่ได้รับทุนนี้จากคณะวิทยาศาสตร์ต้องมีชื่อของอาจารย์ผู้น าเสนอค า
ขอและคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมอยู่ด้วย 
  
5. โครงการทุนสนับสนุนการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ (Science, Research Fund, ScRF) 
1. วัตถุประสงค์  
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1.1 เพ่ือกระตุ้นให้อาจารย์มีความตื่นตัวในการหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยทั้งภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

1.2 เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์มีทุนสนับสนุนการทาวิจัย  

1.3 ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการท าวิจัยอย่างกว้างขวางในคณะวิทยาศาสตร์  

1.4 เพ่ือเพ่ิมผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงที่สามารถตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติในฐานข้อมูล ISI  
2. การสนับสนุนงบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์จะจัดสรรวงเงินเพ่ือสนับสนุนงานวิจัยตามรายละเอียดในข้อ 3.2  
 
3. วิธีด าเนินการ  

3.1 การจัดกลุ่มอาจารย์ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม  
3.1.1 กลุ่มเกียรติคุณ (Honorary group) อาจารย์ที่มีความสามารถสูงมากได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก

แหล่งทุนวิจัยต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง  

3.1.2 กลุ่มแข่งขันได้ (Competition group) อาจารย์ที่มีความสามารถสูงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนที่มีการ
แข่งขันสูงได้ด้วยตนเอง  

3.1.3 กลุ่มต้องสนับสนุน (Supporting group) อาจารย์ที่ยังไม่เป็นกลุ่ม H และ C  

3.1.4 กลุ่มตั้งหลัก (Establishing group) อาจารย์ที่เพ่ิงส าเร็จการศึกษามาทางานไม่ถึง 4 ปี และมี
ความสามารถหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

3.2 การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย ในช่วงต้นที่ยังมีงบประมาณไม่เพียงพอ คณะฯจะจัดทุนสนับสนุน
การวิจัยให้กลุ่ม E และ S ก่อนตามล าดับ ดังนี้  

3.2.1 ผู้ที่อยู่ในกลุ่มตั้งหลัก (E group)  
3.2.1.1 เงื่อนไข :  

1. ต้องเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่เสนอรับทุน  
2. ต้องหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ 100,000 บาท/ป ี 
3. ขอรับการสนับสนุนได้ 1 โครงการต่อ 1 คน  

3.2.1.2 คณะจะสนับสนุนทุนวิจัยดังนี้  
1. ทุนวิจัยก่อต่อ (Seeding Fund) 100,000 บาท  
2. ทุนวิจัยสมทบ (Matching Fund) ให้ในกร ณีท่ีงานวิจัยต้องท าการทดลองใน ห้องปฏิบัติการที่ต้องใช้

วัสดุวิทยาศาสตร์สิ้นเปลือง ในอัตราส่วน 1:1.5 (หาทุนวิจัยได้ 1 บาท จะได้ทุนวิจัยสมทบ 1.50 บาท) ในส่วนที่เกิน 
100,000 บาท แต่ให้ไม่เกิน 100,000 บาท  
3.2.1.3 ภาระผูกพัน :  

1. คณะจะให้ทุนติดต่อกัน 2 ปี โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้ขอทุนยังได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัย ภายนอก
ต่อเนื่องในปีที่ 2 อยู่และผ่านการประเมินผลงานในปีแรกของคณะ  
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2. ผู้รับทุนต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ (accepted) ใน วารสารนานาชาติใน
ฐานข้อมูล ISI จ านวน 1 ผลงาน ภายใน 1 ปี หลังจากรับทุนต่อเนื่อง 2 ปีนี้ และผู้รับทุนจะต้องระบุการ ได้รับทุน
สนับสนุนจากคณะวิท ยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “This work is supported by Faculty of 
Science, Kasetsart University” ในผลงานด้วย  

3. กรณีท่ีรับทุนเพียง 1 ปี ต้องส่งผลงานตีพิมพ์ 1 ฉบับภายใน 1 ปีหลังสิ้นสุดการรับทุน หรือได้รับการ
ตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติในฐานข้อมูล ISI นี้ และผู้รับทุน จะต้องระบุการได้รับทุนสนับสนุนจากคณะ
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “This work is supported by Faculty of Science, Kasetsart 
University” ในผลงาน ด้วย  
3.2.2 ผู้ที่อยู่ในกลุ่มต้องสนับสนุน (S group)  
3.2.2.1 เงื่อนไข :  

1. ต้องเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย หรือในกรณีเป็นโครงการชุดต้องเป็นหัวหน้า โครงการวิจัยย่อย  
2. ต้องหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกหรือภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ ตั้งแต ่100,000 

บาท/ป ี 
3. ขอรับทุนสนับสนุนได้ไม่เกิน 1 โครงการต่อ 1 คน  

3.2.2.2 คณะจะสนับสนุนทุนวิจัยสมทบ (Matching Fund) ดังนี้  
 
3.2.2.2.1 ผู้ได้รับทุนจากแหล่งทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

1. จะได้รับในอัตราส่วน 1:1 (หาทุนวิจัยได้ 1 บาท จะได้ ทุนวิจัยสมทบ 1 บาท) ในส่วนที่เกิน 100,000 
บาท แต่ได้รับไม่เกิน 50,000 บาท   

2. ในกรณีที่งานวิจัยต้องท าการทดลองในห้องปฏิบัติการที่ต้องใช้วัสดุวิทยาศาสตร์สิ้นเปลือง ในอัตราส่วน 
1:1 บาท ในส่วนที่เกิน 100,000 บาท แต่รับไม่เกิน 100,000 บาท  
3.2.2.2.2 ผู้ได้รับทุนจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

1. จะได้รับในอัตราส่วน 1:1.5 (หาทุนวิจัยได้ 1 บาท จะได้ทุนวิจัยสมทบ 1.50 บาท) ในส่วนที่เกนิ 
100,000 บาท แต่ได้รับไม่เกิน 75,000 บาท  

2. ในกรณีที่งานวิจัยต้องท าการทดลองในห้องปฏิบัติการที่ต้องใช้วัสดุวิทยาศาสตร์สิ้นเปลือง ในอัตราส่วน 
1 :1.5 ในส่วนที่เกิน 100,000 บาท แต่ได้รับไม่เกิน 125,000 บาท  
3.2.2.3 ภาระผูกพัน :  

1. คณะจะให้ทุนติดกันไม่เกิน 2 ปี โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้ขอทุนยังได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกหรือ
ภายในต่อเนื่องในปีที่ 2 อยู่ และผ่านการประเมินผลงานในปีแรกของคณะ  

2. ผู้รับทุนต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ (accepted) ในวารสารนานาชาติใน
ฐานข้อมูล ISI จ านวน 1 ผลงาน ภายใน 1 ปี หลังจากรับทุนต่อเนื่อง 2 ปีนี้ และผู้รับทุนจะต้องระบุว่าการได้รับทุน
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สนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “This work is supported by Faculty of Science, 
Kasetsart University” ในผลงานด้วย  

3. กรณีท่ีรับทุนเพียง 1 ปี ต้องส่งผลงานตีพิมพ์ 1 ฉบับภายใน 1 ปีหลังสิ้นสุดการรับทุน หรือได้รับการ
ตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติในฐานข้อมูล ISI นี้ และผู้รับทุนจะต้องระบุการได้รับทุนสนับสนุนจากคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “This work is supported by Faculty of Science, Kasetsart 
University” ในผลงานด้วย  
หมายเหตุ : 1. ผู้ขอรับทุนต้องเลือกขอรับทุนการสนับสนุนได้เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพียงทุนเดียวเท่านั้น  

    2. ต้องเป็นผู้ไม่ติดค้างภาระผูกพันกับโครงการใด ๆ ของคณะฯ 
 

6. โครงการทุนวิจัยร่วม สกว.-วท.มก. TRF-ScKURF  
คณะวิทยาศาสตร์ได้ร่วมทุนวิจัยกับส านักงานสนับสนุนกองทุนวิจัย (สกว.) ในระดับปริญญาตรี โท เอก 

โดยใช้ชื่อทุนวิจัย สกว. – วท.มก.  ก าหนดสัดส่วนร่วมสนับสนุนเงินทุนวิจัยระหว่าง สกว. : วท.มก. = 1 : 1  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. เป็นไปตามกระบวนการของ สกว. ที่ได้ประกาศให้ทราบ 
2. นิสิตปริญญาโทต้องส าเร็จการศึกษาได้ภายในไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน 

นิสิตปริญญาเอกต้องส าเร็จการศึกษาได้ภายในไม่เกิน 3 ปี 6 เดือน 
นิสิตปริญญาโท – เอก ต้องส าเร็จการศึกษาได้ภายในไม่เกิน 5 ปี 6 เดือน 
 

7. ทุนวิจัยร่วม สวพ.-วท.มก. (KURDI-ScKU)  
 

8. โครงการ (Proposal) เพื่อขอรับทุนเสริมสร้างขีดความสามารถการวิจัย 
(Capability Building Research Fund, CBRF) 

ตามท่ีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิง 
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2552 และได้รับสิทธิจาก 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสร้างความ 
เข้มแข็งด้านการวิจัยของหน่วยงาน โดยคณะวิทยาศาสตร์จะได้รับการพิจารณาวงเงิน 250,000 บาท คณะ 
วิทยาศาสตร์จึงมีความประสงค์เชิญชวนบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการ 
สนับสนุนทุนวิจัยโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1) คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการ 

1.1 ต้องเป็นบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวนตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป(อาจจะมา
จากภาควิชาเดียวกันหรือต่างภาควิชาก็ได้) โดยระบุว่าบุคคลใดเป็นหัวหน้าโครงการ 

1.2 ที่ปรึกษาโครงการ (Mentor) ซึ่งเป็นนักวิจัยอาวุโส มีประสบการณ์ในงานวิจัยเรื่องที่เสนอขอทุน 
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และเป็นผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI อย่างต่อเนื่อง และมีศักยภาพและเวลาที่
จะสามารถให้ค าปรึกษาเพ่ือให้งานในข้อเสนอโครงการด าเนินการได้อย่างมีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

1.3 ผู้ได้รับทุนต้องไม่เป็นผู้ที่ติดค้างการส่งรายงานวิจัยใด ๆ กับคณะวิทยาศาสตร์ 
2) คุณลักษณะ จ านวนโครงการและวงเงินสนับสนุน 

2.1 โครงการที่เสนอขอต้องเป็นโครงการที่ไม่เคยใช้เสนอขอรับทุนวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์มาก่อน 
และยังไม่เคยได้รับทุนจากแหล่งทุนอื่น 

2.2 ข้อเสนอโครงการ 1 โครงการที่ได้รับการคัดเลือกจากกรรมการคัดเลือกของคณะจะถูกน าเสนอต่อ 
สกว. เพ่ือพิจารณาหากได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจาก สกว. ในวงเงิน 250,000 บาท คณะจะให้ทุนสมทบอีก 
150,000 บาท 

2.3 ข้อเสนอโครงการที่ได้รับการคัดเลือกจากกรรมการคัดเลือกของคณะ จะได้รับทุนสนับสนุนการ 
วิจัยโครงการละ 300,000 บาท จ านวนโครงการขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้อเสนอโครงการที่คณะกรรมการคัดเลือกมี
ความเห็นว่ามีคุณภาพดีและควรให้การสนับสนุน 
3) การส่งข้อเสนอโครงการ 
ผู้สมัครจะต้องส่งข้อเสนอโครงการมายังคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย 

3.1 ชื่อโครงการ ภาษาไทยและอังกฤษ 
3.2 ประวัติของผู้สมัคร (c.v.) และสถานที่ติดต่อ ได้แก่ หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมวิจัย และท่ีปรึกษา 

โครงการ (mentor) 
3.3 หลักการและเหตุผล ซึ่งประกอบด้วย องค์ความรู้เดิมและที่มาของปัญหาที่เสนอโครงการวิจัย 
3.4 วัตถุประสงค์การวิจัย 
3.5 ระเบียบวิธีวิจัยและแผนการด าเนินงาน ที่มีรายละเอียดและข้อมูลเพียงพอต่อการประเมินความเป็นไป

ได้และความเหมาะสมของโครงการ 
3.6 รายละเอียดแผนงบประมาณ ยกเว้นงบครุภัณฑ์ และค่าตอบแทนนักวิจัย 
3.7 ผลผลิต หรือผลส าเร็จที่คาดว่าจะได้ 

4) การรับข้อเสนอโครงการ 
ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการ พร้อมส าเนา จ านวน 6 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูลคณะกรรมการคัดเลือกของ
คณะจะได้พิจารณาคัดเลือกและการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่ยุติ 
5) การน าเสนอภาพรวมของโครงการ 
หัวหน้าโครงการเป็นผู้น าเสนอภาพรวมของโครงการด้วย power point ที่มีความยาวไม่เกิน 15 นาท ี 
6) ข้อผูกพันการรับทุน 

6.1 ผู้ได้รับทุนต้องส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และรายงานการเงิน จ านวน 2 ชุด พร้อมแผ่นบันทึก
ข้อมูลให้คณะวิทยาศาสตร์เพ่ือประเมินผลส าเร็จเมื่อสิ้นสุดโครงการ และภายในระยะเวลาไม่เกิน 60 วันนับจาก
วันที่รับทุนและน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมสัมมนาที่คณะจะก าหนด 

6.2 ผู้รับทุนต้องตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI และมี Impact 
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factor ไม่น้อยกว่า 1 และส่งหลักฐานการตีพิมพ์ให้คณะวิทยาศาสตร์ 
 
9. การสนับสนุนทุนวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

คณะวิทยาศาสตร์มีนโยบายสนับสนุนทุนวิจัย ในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยสนับสนุนให้ภาควิชา
จัดท าโครงการวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและขอให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ด้วย เพื่อตอบสนองการประกันคุณภาพ และการพัฒนาบุคลากรโดยคณะฯ จะสนับสนุนโครงการละ 50,000 บาท   
 
10. โครงการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ  

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้จัดท าโครงการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ และ
ขอให้หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนที่ประสงค์จะให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบลงทุน โดยเฉพาะครุภัณฑ์ท่ีส าคัญ
ต่อการจัดการเรียนการสอน เพ่ือสร้างเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ สรุป
วัตถุประสงค์และนโยบายดังนี้ 

1. ต้องการเสริมสร้างความเข้มแข็งท้ังในการเรียนการสอนวิชาพ้ืนฐาน 
2. ต้องการเสร้างจุดแข็งและก าหนดสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญ ช านาญ 
การด าเนินการคณะต้องด าเนินการมุ่งเน้น (Focus) ภารกิจ ได้ชัดเจนและจริงจัง ก าหนดสาขาวิชาที่มี

ความเชี่ยวชาญ ช านาญให้ชัดเจนไม่กระจัดกระจาย 
คณะวิทยาศาสตร์ได้จัด Focal points ดังนี้ 

1. ความเข้มแข็งในการสอนพ้ืนฐาน 
 Mathematical & related science ประกอบด้วย ภาควิชาคณิตศาสตร์ วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ และสถิติ 
 Biological science ประกอบด้วย ภาควิชาจุลชวีวิทยา ชวีเคมี พฤกษศาสตร์ พันธุ

ศาสตร์ รังสีประยุกต์และไอโซโทป และสัตววิทยา 
 Physical science ประกอบด้วย ภาควิชาเคมี และฟิสิกส์ 
 Earth and Environmental Sciences ประกอบด้วย ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 

และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
2. สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเฉพาะ 
 SRU ของภาควิชาและคณะ  
 Biological science 
  Physical science 
 Material sciencs 

 
คณะวิทยาศาสตร์มีหน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะ (Special Research Unit, SRU)  เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทาง

วิชาการ ได้แก่  
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ล าดับที ่ หน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะ ที่ตั้ง/ภาควิชา 
1 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะดา้น Catalytic and Biomolecular Design เคมี 
2 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเคมีสารสนเทศ เคมี 
3 หน่วยปฏิบัติการวิจัยผลติภัณฑธ์รรมชาติและเคมีอินทรีย์สงัเคราะห์ เคมี 
4 หน่วยปฏิบัติการวิจัยผลติภัณฑธ์รรมชาติและเคมีอินทรีย์สงัเคราะห์ เคมี 
5 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพฒันาวิธีวิเคราะห์สารปริมาณน้อย เคมี 
6 หน่วยปฏิบัติการวิจัยสารประกอบที่ท าหนา้ที่เฉพาะวิจัยผลึกศาสตร์และเคมีอัญมณี เคมี 
7 หน่วยปฏิบัติการวิจัยกรีนเคมี   เคมี 
8 หน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิเคราะห์โครงสร้างวสัดุอนินทรีย์  เคมี 
9 ห้องปฏิบัติการวิจัยเคมีนาโนและวัสดุนาโน เคมี 
10 ห้องปฏิบัติการวิจัยเคมีคอมพิวเตอร์ และเคมีประยุกต์   เคมี 
11 ห้องปฏิบัติการวิจัยตัวเร่งปฏิกิริยา เคมี 
12 ห้องปฏิบัติการวิจัยเคมีวิเคราะห์ เคมี 
13 ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยดา้นอาหารและผลิตผลการเกษตรห้องปฏิบัติการ

ตรวจรับรองคุณภาพ  
เคมี 

14 ห้องปฏิบัติการวิจัยทางเคมีเกษตรเชิงนิเวศน์ เคมี 
15 ห้องปฏิบัติการพัฒนาวสัดุธรรมชาติและพอลิเมอร์ และการสังเคราะห์ เคมี 
16 ห้องปฏิบัติการทางวิชาการด้านปาล์มน้ ามนั เคมี 
17 หน่วยปฏิบัติการวิศวกรรมโปรตีนและโปรตีนชีวสารสนเทศ (ปวส) ชีวเคม ี
18 หน่วยปฏิบัติการวิจัยส ารวจธรณีประยุกต์   วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 

19 หน่วยวิจัยเฉพาะด้านอัญมณีและวทิยาการแร ่ วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 
20 หน่วยวิจัยเทคโนโลยีธรณสีิ่งแวดล้อมและพิบัติภัยธรรมชาติ วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 
21 ห้องปฏิบัติการดินและน้ า วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 
22 ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลย ี คณะวิทยาศาสตร ์
23 หน่วยวิจัยพันธุศาสตร์วิวฒันาการและการประมวลผลทางชีววทิยา [Evolutionary 

Genetics and Computational Biology (EGCB) research unit] 
พันธุศาสตร์ 

24 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางทฤษฎีจ านวน  การวิเคราะห์เชิงแบบฉบับและ
การประยุกต์   

คณิตศาสตร ์

25 ศูนย์ความเปน็เลิศทางวิชาการดา้นวัสดุท าหนา้ที่เฉพาะ คณะวิทยาศาสตร์ เคมี 
26 หน่วยปฏิบัตการวิจัยเชียวชาญเฉพาะทางด้านการจัดระบบและนิเวศวิทยาของสัตว์  สัตววิทยา 
27 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านพิษวทิยาสารก าจดัศัตรูชีวภาพ สัตววิทยา 

 
 
 

http://earth.sci.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=section&id=22&Itemid=35
http://genetics.sci.ku.ac.th/EGCB.html
http://genetics.sci.ku.ac.th/EGCB.html
http://genetics.sci.ku.ac.th/EGCB.html
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11. โครงการทุนวิจัยก่อนเสนอโครงการ (Preproposal Research Fund, PRF) 
  คณะวิทยาศาสตร์มีการบรรจุอาจารย์ใหม่อยู่ตลอดเวลา อาจารย์บรรจุใหม่ที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้จะต้อง
ใช้เวลาเตรียมการในการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Proposal) เพ่ือขอความสนับสนุนทุนวิจัยจาก
แหล่งทุนวิจัย (Research Funding Agencies) ต่าง ๆ ในช่วงการเตรียมการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยเหล่านี้
อาจจะต้องมีการท าปฏิบัติการไปพลางก่อนด้วย คณะวิทยาศาสตร์พิจารณาเห็นความจ าเป็นในการเตรียมงานวิจัยใน
ช่วงเวลานี้ จึงจัดท านโยบายทุนสนับสนุนการวิจัย Preproposal Research Fund (PRF) โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
1) วัตถุประสงค์  

1.1) เพ่ือพัฒนาอาจารย์บรรจุใหม่ ที่กาลังจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Proposal) ให้มีขีด
ความสามารถในการขอความสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกได้ดีขึ้น  

1.2) เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์บรรจุใหม่ สามารถด าเนินการวิจัยเบื้องต้นได้ในระหว่างรอทุนสนับสนุนการ
วิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  

1.3) กระตุ้นให้อาจารย์บรรจุใหม่ทุกท่านกระตือรือร้นในการจัดท าโครงการวิจัยเพื่อสามารถดึงดูดทุนวิจัย
จากแหล่งทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาสู่คณะวิทยาศาสตร์ได้มากขึ้น  
2) การสนับสนุนงบประมาณ  

คณะจะจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัย ดังนี้  
อาจารย์บรรจุใหม่ผู้ขอรับทุน PRF ในวงเงินทุนไม่เกิน 200,000 บาท สาหรับข้อเสนอโครงการที่ก าลังด าเนินการขอ
ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก มก. โดยเงินทุนวิจัยจะใช้จ่ายได้เฉพาะรายการดังนี้  

2.1) เพ่ือจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น เคมีภัณฑ์ เครื่องแก้ว  
2.2) เพ่ือจัดหาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขนาดเล็ก  
2.3) เพ่ือเป็นค่าใช้สอย เช่น ค่าใช้จ่ายในงานวิจัยที่ระบุไว้ในโครงร่างที่เสนอขอทุนวิจัยเท่านั้น ค่าใช้จ่าย

เหล่านี้ต้องใช้ในงานวิจัยที่ระบุไว้ในโครงร่างที่เสนอขอทุนวิจัยเท่านั้น  
3) วิธีด าเนินการ  

3.1) อาจารย์ผู้ประสงค์จะขอรับทุน PRF จัดท าร่างข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Proposal) ตาม
แบบฟอร์มของแหล่งทุนวิจัยภายนอกที่จะเสนอขอ  

3.2) อาจารย์ผู้ประสงค์จะขอรับทุน PRF ส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุนตามแบบฟอร์มของคณะฯ ที่ก าหนด
เสนอต่อหัวหน้าภาควิชาเพ่ือเสนอต่อรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายวิจัย พร้อมแนบร่างข้อเสนอโครงการวิจัย
ตามข้อ 3.1 เพ่ือประกอบการพิจารณามาด้วย  

3.3) การยื่นเสนอค าขอรับทุน PRF สามารถยื่นเสนอเวลาใด ๆ ก็ได้ การนับรอบปีจะนับจากวันในสัญญา
การได้รับทุน  

3.4) ผู้ทรงคุณวุฒิ (อาจจะเป็นภายในหรือภายนอกคณะ) พิจารณาข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม สนับสนุนหรือไม่
สมควรสนับสนุน หรือมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  

3.5) อาจารย์ที่ข้อเสนอได้รับการพิจารณาสมควรสนับสนุนท าสัญญากับคณะฯ และคณะจะจ่ายทุนงวด
แรกในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ให้ การรับทุนงวดที่สองในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท คณะจะจ่ายให้เมื่อ
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ข้อเสนอโครงการวิจัยนั้นได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกในวงเงินไม่น้อยกว่า 200,000 บาท โดยอาจารย์ผู้ได้รับทุน
ต้องแจ้งให้คณะทราบผลการได้รับทุนจากภายนอกภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทราบผลการได้รับทุน  

3.6) เมื่อครบก าหนด 1 ปี อาจารย์ผู้รับทุนต้องยื่นแบบแสดงรายงานการเงินพร้อมส าเนาหลักฐาน และ
แบบประเมินผลสาเร็จของโครงการเสนอต่อคณะวิทยาศาสตร์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับจากวันครบกาหนด
สัญญา  
4) ความครอบคลุมของนโยบาย  

4.1) อาจารย์ใหม่ที่จะขอรับทุนวิจัย PRF หมายถึง อาจารย์ที่เพ่ิงบรรจุเข้ามาปฏิบัติราชการใหม่หรือ
อาจารย์ที่บรรจุมาก่อนหน้านี้แต่ลาไปศึกษาต่อและส าเร็จการศึกษาเพ่ิงกลับมาปฏิบัติราชการไม่เกิน 2 ปี และไม่
เคยเป็นผู้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยใด ๆ  

4.2) อาจารย์ใหม่ที่จะขอรับทุนวิจัย PRF ต้องเป็นผู้ที่ก าลังท าข้อเสนอโครงการวิจัยเสนอต่อแหล่งทุนวิจัย
จากภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และไม่เป็นผู้ที่ก าลังได้รับทุนวิจัยจากนโยบายสนับสนุนการวิจัยอื่นของ
คณะวิทยาศาสตร์หรือได้รับมาก่อนหน้านี้  
5) ข้อจ ากัด  

5.1) อาจารย์ใหม่แต่ละท่านจะขอรับทุน PRF ได้เพียงครั้งเดียว  
5.2) งบประมาณสนับสนุนการวิจัย PRF จะใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามรายการที่ก าหนดไว้ในข้อ 2 เท่านั้น และมี

ข้อห้ามด าเนินการ ดังนี้  
5.2.1) ใช้เป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปกลับต่างประเทศ  
5.2.2) ใช้ซื้อคอมพิวเตอร์ทุกประเภทเว้นแต่ว่าคอมพิวเตอร์เป็นส่วนของเครื่องมือวิทยาศาสตร์  
5.3) การใช้ทุน PRF ตามข้อ 2 ให้ด าเนินการต่อเนื่องได้เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับทุน ในกรณี

ที่ผู้รับทุนได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากข้อเสนอโครงการวิจัยดังกล่าวแล้วในระหว่างเวลาการรับทุน PRF อยู่ใน
การได้รับทุน PRF สิ้นสุดลงทันทีและผู้รับทุนต้องช าระบัญชีรายจ่ายถึงวันสิ้นสุดการรับทุน PRF หากยังมีเงิน
คงเหลือต้องส่งคืนคณะฯ  
6) การประเมินผลนโยบาย  
การประเมินผลความสาเร็จของนโยบายจะพิจารณาว่า  

6.1) ส าเร็จ เมื่อข้อเสนอโครงการวิจัยของอาจารย์ผู้รับทุน PRF สามารถได้รับทุนวิจัยจากหน่วยสนับสนุน
ทุนวิจัยจากหน่วยงานภายในหรือภายนอกภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันครบก าหนดสัญญา  

6.2) ไม่ส าเร็จ เมื่อข้อเสนอโครงการวิจัยของอาจารย์ผู้ได้รับทุน PRF ไม่ได้รับทุนวิจัยจากหน่วยสนับสนุน
ทุนวิจัยจากหน่วยงานใด ๆ  
7) บทเฉพาะกาล  

อาจารย์ผู้เคยได้รับทุน PRF ก่อนประกาศนโยบายนี้และได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยดังกล่าวจากแหล่ง
ทุนภายนอกตามที่กาหนดไว้ในข้อ 3.5 แต่ยังไม่เคยรับทุนสนับสนุนการวิจัย ScRF ของคณะวิทยาศาสตร์ สามารถ
น าหลักฐานการได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกมาแสดงเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนงวดที่สองในวงเงินไม่เกิน 100,000 
บาทได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับจากวันประกาศนี้หรือวันที่ทราบผลการพิจารณาได้รับทุนจากภายนอก 
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12. การจ้างบุคลากรช่องทางพิเศษ(Special Track Staff ,STS) มีข้อมูลดังนี้ 
 

13. นโยบายทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา (จากค่าธรรมเนียมการศึกษา) 
(Graduate Tuition Research Fund  , GTRF)  

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนต่าง ๆ เต็มตามอัตราที่ผู้จัดสรรทุนการศึกษาก าหนดให้โดยอัตราเรียกเก็บดังกล่าว
สูงกว่าอัตราปกติ เพ่ือให้นิสิตผู้ได้รับทุนและอาจารย์ที่ปรึกษามีทุนเพ่ือการท าวิจัย วิทยานิพนธ์ คณะวิทยาศาสตร์จึง
เห็นควรก าหนดนโยบายขึ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนที่ได้รับต่างจากอัตราปกติ เป็นทุนสนับสนุนการวิจัยให้กับนิสิตผู้
ได้รับทุนและอาจารย์ที่ปรึกษา 
2. การสนับสนุนงบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตร์จะสนับสนุนทุนวิจัยโดยมูลค่าของแต่ละรายค านวณให้ร้อยละ 70 ให้กับอาจารย์และ
นิสิต และจัดสรรให้ภาควิชาร้อยละ 15 ของส่วนต่างของค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากทุนการศึกษาทั้งหมดที่ช าระให้
มหาวิทยาลัย และส่งต่อมาถึงคณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้งปีหักด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตภาคปกติท้ังปี 
3. วิธีด าเนินการ 

3.1 ให้อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาเสนอเรื่อง พร้อมหลักฐานประกอบผ่านภาควิชาเพ่ือ
พิจารณา 

3.2 กรณีท่ีภาควิชาเห็นชอบให้เสนอเรื่องให้คณะวิทยาศาสตร์พิจารณา 
4. ความครอบคลุมของนโยบาย 

การจัดสรรทุนสนับสนุนตามนโยบายนี้ให้เฉพาะนิสิต บัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนต่าง ๆ 
โดยที่ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่นิสิตผู้ได้รับทุนช าระให้กับมหาวิทยาลัยและจัดสรรมาถึงคณะวิทยาศาสตร์สูงกว่า
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตปกติ เท่านั้น 
5. ภาระผูกพัน 

เป็นไปตามภาระผูกพันที่ถูกก าหนดจากผู้ให้ทุนการศึกษาแต่ละราย 
ผลการด าเนินงานนโยบาย Graduate Tuition Research Fund  ( GTRF ) 
ล าดับที ่ ภาควิชา ชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา ชื่อนสิิต ระดับ เร่ือง 

1 วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ 

รศ.ดร.นิรันตดร ์  
จันทวงศ์  

นายปิยวัฒน ์  
ปองผดุง  

ป.เอก  เบิกเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
และวิจัยของนายปิยวัฒน ์ ปอง
ผดุง ไดร้ับทุนศึกษาโครงการ
เครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิต
และพัฒนาอาจารย์ใน
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ล าดับที ่ ภาควิชา ชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา ชื่อนสิิต ระดับ เร่ือง 

สถาบันอุดมศึกษา จาก สกอ.  
ประจ าปี 2553 ภาคปลาย  

2 พันธุศาสตร ์ รศ.ดร.พัฒนา   
ศรีฟ้า ฮุนเนอร ์ 

น.ส. นพมาศ   
โลกค าลือ  

ป. เอก เบิกเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
และวิจัยของน.ส.นพมาศ  โลกค า
ลือ ไดร้ับทุนศึกษาโครงการ
เครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิต
และพัฒนาอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษา จาก สกอ.  
ประจ าปี 2553  

3 เคม ี รศ.ดร.สภุา   
หารหนองบัว  

นิสิต  บัณฑิต
ศึดษา  

เบิกเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
และวิจัยของนิสติที่ไดร้ับทุนศึกษา
โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อ
การผลิตและพัฒนาอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษา จาก สกอ.  
ประจ าปี 2553,2554  

4 พฤกษศาสตร ์ รศ.ดร.มาล ี  
ศรีสม 

น.ส.วราพร         
วีระพลาการ  

บัณฑิต
ศึดษา  

เบิกเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
และวิจัยของน.ส.วราพร     วีระ 
พลาการ ได้รับทุนศึกษาโครงการ
เครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิต
และพัฒนาอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษา จาก สกอ.  
ประจ าปี 2554  

17 พฤกษศาสตร ์ รศ.ดร.มาล ี ณ นคร น.ส.วราพร          
วีระพลาการ  

บัณฑิต
ศึดษา  

เบิกเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
และวิจัยของน.ส.วราพร     วีระ 
พลาการ ได้รับทุนศึกษาโครงการ
เครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิต
และพัฒนาอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษา จาก สกอ.  
ประจ าปี 2553  
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ล าดับที ่ ภาควิชา ชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา ชื่อนสิิต ระดับ เร่ือง 

18 วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ 

รศ.ดร.นิรันตดร ์  
จันทวงศ์  

นายปิยวัฒน ์  
ปองผดุง  

ป.เอก  เบิกเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
และวิจัยของนายปิยวัฒน ์ ปอง
ผดุง ไดร้ับทุนศึกษาโครงการ
เครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิต
และพัฒนาอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษา จาก สกอ.  
ประจ าปี 2554   

19 วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

รศ.ดร.นวลวรรณ  
สุนทรภิษัช  

นายวิสิทธิ ์ บุญ
ชุม  

ป.เอก  เบิกเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
และวิจัยของนายวสิิทธ์ิ  บุญชุม 
ได้รับทุนศึกษาโครงการเครือข่าย
เชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนา
อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา จาก 
สกอ.  ประจ าปี 2554  

 
14. นโยบายงบประมาณสมทบสนับสนุนการวิจัยของนิสิตในต่างประเทศร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โครงการพัฒนาศักยภาพนานาชาติ (International Potential Development Project, IPDP)  

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล 
โดยเปิดโอกาสให้นิสิตคณะต่างๆ สมัครเข้ารับการคัดเลือก นิสิตผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ให้ไปท างานวิจัยในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยจะได้ให้ความสนับสนุนทาง
การเงินในสัดส่วนร้อยละ 80 และคณะต้นสังกัดนิสิตต้องให้ความสนับสนุนทางการเงินในสัดส่วนร้อยละ 20 คณะ
วิทยาศาสตร์จึงเห็นควรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนานาชาติ (International Potential Development 
Project, IPDP) ขึ้นมารองรับนโยบายของมหาวิทยาลัย  
1) วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้นิสิตคณะวิทยาศาสตร์พัฒนาศักยภาพความเป็นนานาชาติให้กับตนเอง และ
มีความพร้อมรับการเป็นประชากรประชาคมอาเซียน  

2) สร้างโอกาสให้นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ได้ปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ ทาให้ได้รับประสบการณ์ระดับ
นานาชาติ  
2) การสนับสนุนงบประมาณ  

คณะวิทยาศาสตร์จะจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ เพ่ือสมทบส่วนที่คณะต้องให้ความสนับสนุนร้อยละ 20 
แก่นิสิตรายที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากลของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
3) วิธีด าเนินการ  
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ให้นิสิตที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากลและ
อาจารย์ที่ปรึกษาท าเรื่องผ่านหัวหน้าภาควิชาที่สังกัด เพ่ือน าเสนอให้คณะวิทยาศาสตร์พิจารณา  
4) ความครอบคลุมของนโยบาย  

4.1 นิสิตที่จะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากโครงการนี้ต้องเป็นนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ที่ก าลัง
ลงทะเบียนเรียนอยู่ในปัจจุบัน  

4.2 นิสิตคนหนึ่ง ๆ จะขอรับทุนนี้ได้เพียงครั้งเดียว  
4.3 นิสิตที่ได้รับทุนจากโครงการนี้แล้ว จะไม่สามารถขอทุนจากนโยบายหรือโครงการอื่น ๆ ของคณะ

วิทยาศาสตร์ที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันนี้ เช่น ทุน BRC, ORSE ได้อีก  
5) ภาระผูกพัน  

นิสิตผู้ได้รับทุนนี้และอาจารย์ที่ปรึกษาต้อง acknowledge การได้รับทุนจากคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการตีพิมพ์ หรือน าเสนอผลงานในทุกโอกาส 
 

KU Student International Development Project (KUSIDP) 
Matching KU 80% ScKU 20% 

ล าดับที ่ ภาควิชา ชื่ออาจารย์ท่ี
ปรึกษา 

ชื่อนสิิต ระดับ โครงการ / ประเทศ 

1 สัตววิทยา ผศ.ดร.วสกร  
บัลลังก์โพธ์ิ  

น.ส.ธฤษภร  บวรนันทเดช  ป.เอก โครงการเสรมิสร้างศักยภาพนสิิต
มหาวิทยาลยัเกษตรสูส่ากล / 
University of Tsukuba  ประเทศ
ญี่ปุ่น  

 
15. นโยบายนักวิจัยอาคันตุกะ (Visiting Research Fellow, VRF) 

ตามท่ีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีความร่วมมือและ/หรือมีการลง 
นามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในต่างประเทศนั้น คณะวิทยาศาสตร์จึงก าหนด
นโยบายนักวิจัยอาคันตุกะ ดังนี้ 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและ/หรือการปฏิบัติตามข้อตกลงใน MOU ที่ได้ด าเนินการไว้จนเกิด
ผลสัมฤทธิ์ 

1.2 เพ่ือกระตุ้นบรรยากาศการวิจัยและความเป็นนานาชาติในคณะวิทยาศาสตร์ 
1.3 ส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ให้เป็นระดับมาตรฐานนานาชาติ และมีจ านวน

เพ่ิมข้ึน 
2. การสนับสนุนงบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตร์จัดให้มีทุน Visiting Research Fellowship โดยก าหนดวิธีการสนับสนุนดังนี้ 
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2.1 คณะวิทยาศาสตร์จะสนับสนุนเฉพาะค่าใช้จ่ายส่วนที่เป็นค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพ (living 
expense) ในอัตรารายเดือนตามที่ก าหนดให้เหมาะสมกับค่าครองชีพในขณะมาปฏิบัติงานวิจัย โดยจะไม่สนับสนุนค่า
เดินทาง 

2.2 ข้อเสนอโครงการขอทุน VRF ต้องมีระยะการอยู่ปฏิบัติงานวิจัยไม่น้อยกว่า 2 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 
2.3 การร่วมสมทบเงินทุนสนับสนุนระหว่างคณะและภาควิชา เป็นดังนี้ 

คณะ : ภาควิชา SD   40 : 60 
คณะ : ภาควิชา SRD 50 : 50 
คณะ : ภาควิชา FSD 80 : 20 

3. วิธีการด าเนินการ 
3.1 อาจารย์ที่ประสงค์จะขอทุน Visiting Research Fellowship เสนอโครงการต่อภาควิชาเพ่ือพิจารณา 

กรณีท่ีภาควิชาเป็นผู้เสนอโครงการให้ด าเนินการตาม 3.2 ได้เลย 
3.2 โครงการที่ภาควิชาเห็นชอบให้ภาควิชาเสนอโครงการทุนต่อคณะวิทยาศาสตร์เพ่ือพิจารณา 

4. ความครอบคลุมของนโยบาย 
4.1 นักวิจัยที่จะเชิญต้องสังกัดสถาบันหรือหน่วยงานที่มีความร่วมมือ (MOU) กับคณะวิทยาศาสตร์หรือ

บัณฑิตวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้น 
4.2 ทุนที่สนับสนุนนักวิจัยมีเป้าหมายที่ต้องการให้นักวิจัยที่ได้รับทุนต้องท างานวิจัยเป็นหลัก คณะจะไม่

สนับสนุนให้ท ากิจกรรมอ่ืนที่ไม่มีกิจกรรมวิจัย 
5. ข้อจ ากัดและภาระผูกพัน 

5.1 การขอทุน VRF ที่เสนอโดยอาจารย์ ผู้เสนอจะต้องไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานในนโยบายต่าง ๆ 
ของคณะวิทยาศาสตร์ 

5.2 โครงการวิจัยที่น าเสนอต้องระบุรายละเอียดต่าง ๆ และผลงานที่จะได้รับในช่วงเวลาการท าวิจัยที่คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

5.3 ผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นและตีพิมพ์จะต้องตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล ISI โดย 
address ของผู้นิพนธ์ต้องเป็นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจะต้อง acknowledge การได้รับ
ความสนับสนุนทุนวิจัยจากโครงการนักวิจัยอาคันตุกะของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
นโยบายความร่วมมือทางวิชาการ 
1. โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  

คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดท าโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตาม
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กับสถาบัน การศึกษาโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ได้ก าหนดกรอบความร่วมมือทางวิชาการฯ ใน 3 เรื่องหลัก ดังนี้ 

1. การร่วมผลิตก าลังคนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และ ปริญญาเอก) 
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2. การร่วมการวิจัยและพัฒนา 
3. การสนับสนุนทางวิชาการในเรื่องต่างๆ ได้แก่ 

 การพัฒนาหลักสูตร 
 การเป็นอาจารย์พิเศษ/ร่วมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
 การประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
 การใช้ประโยชน์ข้อมูล ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์เครื่องมือ ฯลฯ 
 การสร้างเครือข่ายและฐานข้อมูลการวิจัย 
 การใช้ประโยชน์จากการวิจัยและพัฒนา เพ่ือการพัฒนานวัตกรรมและเพ่ือการผลิตในเชิงพาณิชย์ 

 
2. โครงการการเทียบเคียงสมรรถนะและการสร้างเครือข่ายระดับเอเชีย( Asian   Networking   and 
Benchmarking (ANB) ) 

คณะวิทยาศาสตร์จะสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในเอเชีย และได้ด าเนินการสร้างความ
เป็นเครือข่ายทางวิชาการเพ่ือพัฒนาความสามารถทางวิชาการให้สูงขึ้นต่อไป 

 
3. โครงการการเทียบเคียงสมรรถนะและการสร้างเครือข่ายระดับชาติ (National Networking and 
Benchmarking (NNB)) 

คณะวิทยาศาสตร์จะสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศ และได้ด าเนินการสร้าง
ความเป็นเครือข่ายทางวิชาการเพื่อพัฒนาความสามารถทางวิชาการให้สูงขึ้นต่อไป 

 
4. การจัดท าแผนที่เครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ (ScKU International Network 
Mapping)  

คณะวิทยาศาสตร์มีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษานานาชาติจ านวนมากจึงได้จัดท าแผนที่
เครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ (ScKU International Network Mapping) เพ่ือประโยชน์ใน
การจัดประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ  
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นโยบายส่งเสริมการพัฒนาวิชาการ 
1. โครงการส่งเสริมการพัฒนาวิชาการ (Academic Development Program, ADP) 

คณะวิทยาศาสตร์ส่งเสริมให้ภาควิชาหารายได้จากโครงการพัฒนาวิชาการ โดยคณะจัดสรรงบประมาณเป็น
แผนสร้างแรงจูงใจ (incentive scheme) ดังนี้ 

1.1  จัดสรรงบรายได้ในปีงบประมาณ ในวงเงิน 1,000,000 บาท 
1.2  ค่าอ านวยการโครงการแต่ละโครงการที่ถูกหักไว้ ร้อยละ 10 ของวงเงินด าเนินการของโครงการจะจัดสรร ดังนี ้

มหาวิทยาลัย  20% 
คณะวิทยาศาสตร์  25% 
ภาควิชาที่ด าเนินการ 55% 

1.3  เมื่อสิ้นปีงบประมาณเงินรายได้คณะจะจัดสรรคืนเงิน 25% ในส่วนของคณะตามข้อ 2 ให้กับภาควิชาที่
ท าโครงการ 

1.4   เมื่อจัดสรรเงินตามข้อ 3 รวมทั้งหมดทุกภาควิชาแล้วไม่ถึง 1,000,000 บาท คณะวิทยาศาสตร์จะใช้
งบส่วนที่เหลือ จัดสรรให้ภาควิชาที่ท าโครงการพัฒนาวิชาการแล้วเสร็จเฉพาะโครงการที่มีเงินเหลือ
ให้กับภาควิชาร้อยละ 50 ของจ านวนที่เหลือให้ ภาควิชา 

1.5  วงเงินที่จัดสรรตามข้อ 4 รวมให้กับทุกภาควิชาต้องไม่เกินวงเงินที่เหลือ หากวงเงินรวมกันเกินวงเงินที่
เหลือให้ใช้การเทียบอัตราส่วน 

1.6 เมื่อสิ้นปีงบประมาณเงินรายได้แล้ว จัดสรรคืนให้ภาควิชาตามข้อ 3  รวมกันทั้งหมดทุกภาควิชาแล้วถึง 
1,000,000 บาท หรือเกินกว่า 1,000,000 บาท จะไม่มีการจัดสรรตาม ข้อ 4  

 
2. โครงการจัดการศึกษาแบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary program) 

      คณะวิทยาศาสตร์ แบ่งโครงการจัดการศึกษาแบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary program) 
ออกเป็น 3 ระดับ คือ 

1. โครงการระหว่างภาควิชาต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ (Interdepartmental program) หรือเรียก
โครงการภายในคณะวิทยาศาสตร์ (Intrafaculty program) เช่น โครงการปริญญาเอกวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ โครงการวัสดุศาสตร์ เป็นต้น 

2. โครงการระหว่างคณะ (Interfaculty program) เช่น โครงการการใช้ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน (โครงการ SLUSE) ที่คณะวิทยาศาสตร์ท างานร่วมกับ คณะเกษตร คณะวนศาสตร์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์  โครงการพันธุวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ร่วมกับ คณะเกษตร คณะประมง คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะวนศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรม
เกษตร เป็นต้น 
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3. การสนับสนุนการจัดโครงการ  Basic  courses  on  the  web 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความก้าวหน้าของศูนย์การเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์จึง

เห็นควรสนับสนุนการสอนรายวิชาพ้ืนฐานในคณะวิทยาศาสตร์ โดยขอให้ภาควิชาจัดท า courses on the web 
โดยคณะฯ จะสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการพัฒนาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
4. การจ้างงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ (Intrafaculty outsourcing) 

คณะวิทยาศาสตร์มีโครงการพัฒนาวิชาการท่ีต้องด าเนินการ จึงได้จัดก าหนดนโยบายจ้างงานภายในคณะ
วิทยาศาสตร์ โดยให้ภาควิชาเป็นผู้รับโครงการพัฒนาวิชาการเป็นการภายในคณะวิทยาศาสตร์ 
 
นโยบายการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 คณะวิทยาศาสตร์ได้มีแผนงานจัดโครงการต่าง ๆ จ านวนมาก ครอบคลุมหลายด้าน คือ 

1. โครงการที่เกี่ยวกับการยกย่อง เทิดพระเกียรติราชวงศ์  
2. โครงการที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความภาคภูมิใจในชีวิตในการเป็นนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เช่น 

โครงการปฐมนิเทศ/มัชฉิมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศ 
3. โครงการที่ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เช่น 

3.1 วันไหว้ครู 
3.2 วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ 
3.3 รดน้ าขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ 
3.4 โครงการผู้บริหารพบบุคลากรในวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งปฏิบัติมาจนเป็นประเพณี 

4. โครงการที่ส่งเสริมความเข้าใจและศรัทธาในพระพุทธศาสนา เช่น  ท าบุญกฐินพระราชทาน 
5. โครงการที่ก่อให้เกิดระบบคุณค่า หรือค่านิยมที่นับถือความดีงาม และคุณธรรม จริยธรรม เช่น 

5.1 งานเกษียณอายุราชการ 
5.2 รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ 
5.3 ถวายพวงมาลา รัชกาลที่ 4 ในวันวิทยาศาสตร์ 
5.4 การวางพวงมาลา 3 บูรพาจารย์ 

6. โครงการที่จัดขึ้นเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคลากรเห็นคุณค่าและความส าคัญของบุคลากร  เช่น 
6.1 โครงการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ ออกก าลังกายแบบจิน กัง กง , โยคะ,  มวยจีน 
6.2 โครงการมุมลูกของเรา (Our Kids Corner) บุคลากรสามารถฝากลูกไว้ได้ โดยไม่ต้องกังวลใจ

เรื่องความปลอดภัย สามารถท างานได้อย่างเต็มที่ 
 
 
 
 



2 - 162 
 

 

  การจัดโครงการท านุบ ารุงศลิปะวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2555 
       คณะวิทยาศาสตร์  มีการก าหนดนโยบายในเรื่องการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยก าหนด ไว้ใน

วัตถุประสงค์  และมีแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  กิจกรรม/ โครงการ ไว้ชัดเจน เพ่ือเป็นการส่งเสริมและ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามของบุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เช่น   

 

 งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์   
จัดเมื่อวันที่  31 พฤษภาคม 2555  ณ ห้องสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี  ซึ่งจัดเป็น

ประจ าทุกปีและได้เชิญผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมพร้อมกับนิสิตด้วยเพื่อจะได้รับทราบข้อมูลต่างๆพร้อมๆกับนิสิต  
งานนี้เป็นการแสดงความยินดีที่นิสิตสามารถสอบแข่งขันผ่านเข้ามหาวิทยาลัยได้และเป็นการต้อนรับเข้าสู่คณะ
วิทยาศาสตร์  มีการแนะน าวิธีการเรียนในมหาวิทยาลัย  การปรับตัวเกี่ยวกับการเรียนที่แตกต่างจากเรียนระดับ
มัธยมปลาย  รองคณบดีฝ่ายวิชาการแนะน าเรื่องหลักสูตร กฎเกณฑ์ต่างๆทางด้านวิชาการที่ต้องทราบ รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนานิสิตชี้แจงเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาส่วนที่เก่ียวข้องกับนิสิต  แนะน าเรื่องนิสิตทุกคนจะมี
อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้นิสิตใหม่รู้สึกอบอุ่นใจ ว่ามีอาจารย์ที่ยินดีรับฟังปัญหาเขาทุกเรื่อง  และจะช่วยหาแนวทาง
ในการแก้ปัญหา และมีเกณฑ์ว่าในแต่ละภาคการศึกษานิสิตต้องพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อยกี่ครั้ง  นอกจากนี้ 
คณบดีและหัวหน้าภาคทุกภาควิชา  ร่วมชี้แจงและตอบข้อสงสัยของผู้ปกครองในทุกประเด็น เพ่ือให้ผู้ปกครองทราบ
รายละเอียดต่างๆได้ชัดเจน  และประสานความร่วมมือกันระหว่างคณะฯและผู้ปกครองในการแก้ไขปัญหาของเด็ก
ให้ทันท่วงที     เรื่องทุนการศึกษา  การรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  การเคลม
ประกันอุบัติเหตุที่กองกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัยเมื่อนิสิตเกิดอุบัติเหตุต่างๆ 

 

          
  

 วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2555    
  จัดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555  มีผู้เข้าร่วมโครงการ 2,430 คน ประกอบด้วย นิสิตปริญญาตรี 
ชั้นปีที่ 1 จ านวน 750  คน ชัน้ปีที่ 2-4 จ านวน  1,033 คน   นิสิตปริญญาโท – เอก จ านวน 321  คน คณาจารย ์
125 คน และบุคลากรสายต่างๆ อีก 201  คน    ใช้งบประมาณของฝ่ายกิจการพิเศษเป็นเงิน 283,082.00  บาท   
และฝ่ายพัฒนานิสิต เป็นเงิน 33,000.00  บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด  316,082.00 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหกพัน
แปดสิบสองบาทถ้วน)    ได้ร่วมกันพัฒนา ท าความสะอาด ห้องท างาน  ห้องเรียน  ส านักงานภาควิชา  ห้องน ้า  
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บริเวณท่ัวไปภายในอาคารและบริเวณรอบๆอาคาร ให้ดูสะอาด  สวยงาม เป็นระเบียบ  นิสิตภาควชิาต่างๆได้รับ
มอบหมายให้ช่วยกันปลูกไม้ดอกตามโคนต้นไม้ใหญ่รอบอาคารทวี ญาณสุคนธ์ ด้านหน้าอาคารสุขประชา วาจานนท์ 
และ ริมคูน้ าหน้าเรือนเพาะช า ปลูกต้นไม้ใหญเ่พ่ิมความร่มรื่นให้คณะฯ  ตกแต่งต้นไม้ให้สวยงาม  วัตถุประสงค์ของ
งานนี้นอกจากจะท าให้คณะฯมีความสะอาด สวยงามเรียบร้อยแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์อ่ืนที่ส าคัญไม่น้อยกว่ากันคือ       
เป็นกิจกรรมที่ดีท าให้บุคลากรและนิสิตมีจิตสาธารณะ  มีความเสียสละ และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  อยากเห็น
คณะและมหาวิทยาลัยมีความสะอาด  สวยงาม  ร่มรื่น ท าให้มีผู้มาร่วมแรงร่วมใจบ าเพ็ญประโยชน์ในกิจกรรมเป็น
จ านวนมาก มีความสัมพันธ์ที่ดีและสามัคคีกัน   

สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการนี้ เป็นเงิน   316,082.00 บาท บาท เป็นงบประมาณในส่วนของฝ่าย
กิจการพิเศษ และค่าต้นไม้ของคณะฯ จ านวน  283,082.00  บาท    

 

         
 

         
 

 งานเลี้ยงขอบคุณกรรมการ ปี 2555  
        จัดเมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม  2555  เนื่องจากบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้ร่วม
แรงร่วมใจกันท างานใหญ่ภายในปี 2555 เช่น โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ท าให้
คะแนนของการตรวจประกันระดับคณะ ได้สูงถึง 4.92  ระดับดีมาก    งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 
2555 ซึ่งมีกรรมการหลายชุด ทั้งกรรมการฝ่ายปริญญาบัตร สูจิบัตร  กรรมการฝึกซ้อมและจัดแถว ซึ่งทุกคนได้
ทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจและสติปัญญา  ช่วยผลักดันจนงานส าเร็จลุล่วง บรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี   ดังนั้น
คณะวิทยาศาสตร์ 
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จึงเห็นควรที่จะจัดงานขอบคุณกรรมการ เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท างาน 
   สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการนี้  57,335.91   บาท 

          
 

 โครงการ “รื่นรมย์ชมศิลป์ เยือนถิ่นเมืองเพชร เตร็ดเตร่ไหว้พระ” 
  จัดเมื่อวันอาทิตย์ที่  16 กันยายน  2555  คณะวิทยาศาสตร์ มีนโยบายที่ชัดเจนเรื่องการพัฒนา
ทางด้านจิตใจ ควบคู่กับการส่งเสริมสุขภาพทางกาย คณะฯจึงจัดโครงการ ไหว้พระทัศนาโบราณสถานจังหวัดต่างๆ  
ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีตั้งแต่ปี 2549 ในปี 2555 ได้จัดไปไหว้พระที่จังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 
80 คน ที่จังหวัดเพชรบุรีมีสถานที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น  วัดกุฎีบางเค็ม  นมัสการพระพุทธรูปส าคัญ ชม
อุโบสถไม้สัก มีลวดลายจ าหลักงดงามมาก  วัดเขาตะเครา  อ าเภอบ้านแหลม นมัสการหลวงพ่อวัดเขาตะเครา 
พระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัย เป็นที่เคารพบูชาของคนทั่วไปและมีความเก่ียวเนื่องกับหลวงพ่อวัดบ้านแหลม 
จังหวัดสมุทร สงคราม   จากนั้นเดินทางไปยังอ าเภอเมืองเพชรบุรี ณ วัดเขาบันไดอิฐ  สร้างข้ึนในสมัยอยุธยา น า
คณะชมโบสถ์และนมัสการพระประธาน ชมลวดลายจ าหลักบนหน้าบันพระอุโบสถฝีมือช่างข้ันครู สกุลช่างเมือง
เพชร และชมวิหารเมียน้อย วิหารเมียหลวง  ได้เวลาพอสมควรเดินทางไปวัดพระพุทธไสยาสน์ (๔) วัดที่มีพระ
นอนองค์ท่ี ๔ ของเมืองไทย มีความยาว ๔๓ เมตร ณ วิหารพระพุทธไสยาสน์ เดิมประดิษฐานกลางแจ้ง 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างหลังคาคลุมองค์พระ
และสร้างผนังล้อม และเดินทางต่อไปยังวัดมหาธาตุวรวิหาร  นมัสการพระประธาน และชมศิลปกรรมของช่าง
เมืองเพชร  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  บ่าย น าคณะเดินทางไปยังวัดใหญ่สุวรรณาราม ชมสถาปัตยกรรม
พระอุโบสถสมัยอยุธยา นมัสการพระประธานของวัด และสมเด็จแตงโม และชมภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระ
อุโบสถ น าคณะชมศาลาการเปรียญ สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมช่างสมัยอยุธยา  ชื่นชมบานประตูไม้จ าหลักลาย
ก้านขดที่งดงาม และร่องรอยขวานจามฝีมือพม่า จากนั้นเดินทางไปยังวัดเกาะแก้วสุทธาราม  วัดที่พระอุโบสถ
แบบมหาอุด นมัสการพระประธานและชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง ฝีมือช่างสมัยอยุธยา สามารถทราบปีพุทธศักราช
ของการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพฯ  
  สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการนี้  20,748.18   บาท 
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 งานเกษียณอายุราชการ   
  จัดเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555  ในงานนี้คณะฯได้มอบโล่และของที่ระลึกเป็นเข็มกลัดทองค า    

เพ่ือให้ผู้เกษียณอายุทราบว่าคณะฯเห็นความส าคัญและคุณค่าของท่านเหล่านั้น เป็นการแสดงมุทิตาจิตต่อผู้
เกษียณอายุ ที่เสียสละท างานให้คณะฯมายาวนานจนอายุ  60 ปี นอกจากนี้ภาควิชาต่างๆได้จัดชุดการแสดงที่มีทั้ง
การร าอวยพรอย่างสวยงาม  การแสดงที่สนุกสนาน  ในปี 2555  มีผู้เกษียณอายุเป็นจ านวนมากถึง 20 คน โดย
แบ่งเป็น อาจารย์ 8 คน  ข้าราชการสาย ข, ค และลูกจ้าง อีก 7 คน และมีผู้ขอเกษียณอายุราชการก่อนก าหนดอีก 
5 คน สืบเนื่องจากปี 2553-54 ที่คณะฯเปลี่ยนนโยบายในการเข้าร่วมการจัดเลี้ยงงานเกษียณอายุของบุคลากรใหม่  
คือแต่เดิมผู้ที่เข้ามาร่วมงานจะต้องซื้อบัตร โดยอาจารย์และข้าราชการสาย ข ค่าบัตรราคา 200 บาท ส่วนสาย ค 
และลูกจ้าง ค่าบัตรราคา 100 บาท  แต่มีบุคลากรแสดงความเห็นว่าควรจะให้เข้าร่วมงานฟรีไม่ต้องขายบัตร เพราะ
มีคนจ านวนมากอยากเข้าร่วมงานเลี้ยงอ าลากับผู้เกษียณอายุ แต่เขาไม่สะดวกที่จะซื้อบัตร  ในปี 2555 ก็
เช่นเดียวกัน คณะฯเปิดโอกาสให้ทุกคนในคณะฯเข้าร่วมงานได้ฟรี  และจัดโต๊ะจีนไว้ต้อนรับถึง 50 โต๊ะ ซึ่งงานครั้งนี้
มีบุคลากรปัจจุบันทั้งคณาจารย์ และสายสนับสนุนมาร่วมแสดงมุทิตาจิตกันอย่างล้นหลาม  นอกจากนี้จะมีอาจารย์
อาวุโสที่เกษียณไปแล้วหลายปีมาร่วมงานเพ่ือเป็นการต้อนรับน้องใหม่เข้าสู่การเป็นอาจารย์อาวุโส  รวมทั้งหมด
ประมาณ 500 คน 

   สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการนี้  เป็นเงิน    232,722.00   บาท  
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 โครงการมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เคมี) 
 แด่ Professor Dr. Aaron Ciechanover  Nobel Laureate in Chemistry, 2004 
 จัดเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 ณ ห้องสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี Professor Dr. Aaron 
Ciechanover  เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบล สาขาเคมี ในปี 2004  มีผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์
มากมายกับมวลมนุษยชาติ เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก เมื่อท่านมีโอกาสมาเยี่ยมเยียนและบรรยายหัวข้อที่
น่าสนใจที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ คณาจารย์ บุคลากร นิสิตทั้งระดับปริญญาตรี โท และ
เอก  สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันจันทร์ที่  24 กันยายน พ.ศ. 2555  ได้มี
มติเห็นสมควรมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเคมี แด่ Professor Dr. Aaron Ciechanover  
โดยมีก าหนดมอบในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2555  
  สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการนี้  เป็นเงิน   64,431.00   บาท 
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 โครงการวันกีฬาคณะวิทยาศาสตร์ 
 จัดเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555  คณะฯจัดโครงการวันกีฬาคณะวิทยาศาสตร์ ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี แต่
เว้นไปเมื่อปี 2554 ที่เกิดเหตุการณ์น้ าท่วมใหญ่  วัตถุประสงค์ของการจัดกีฬา เพ่ือเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่าง คณาจารย์และบุคลากรภายในคณะฯ ความมีน้ าใจนักกีฬา ความสามัคคี อาจารย์ส่วนใหญ่มีภาระการสอน 
งานวิจัย ได้พบหน้าแต่คนในภาควิชาเดียวกัน ไม่ค่อยมีโอกาสพบกับเพ่ือนคณาจารย์ต่างภาควิชา จึงได้อาศัยโอกาส
ในการแข่งขันกีฬาภายในคณะฯ ได้พบปะท ากิจกรรมกับเพ่ือนๆนอกภาควิชา 

              สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการนี้  เป็นเงิน   51,462.00   บาท 
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 ขอบคุณบุคลากร ประจ าปี 2555 
 วันพุธที่ 26 ธันวาคม  2555  หลังจากมีการแข่งขันกีฬากันอย่างสนุกสนานแล้ว ช่วงเย็นคณะฯได้จัดงาน
เลี้ยงขอบคุณบุคลากร ที่ท างานหนักให้คณะฯตลอดทั้งปี ปีนี้มีการเปลี่ยนบรรยากาศ โดยการขึ้นไปจัดงานที่ชั้น 11 
อาคารทวี ญาณสุคนธ์ เพ่ือให้เห็นบรรยากาศกรุงเทพฯยามค่ าคืน  มีรายการแสดงจากภาควิชาต่างๆเป็นจ านวนมาก 
มีการจับสลากของรางวัลที่ขอความอนุเคราะห์จากผู้บริหารคณะ ภาควิชา และบริษัทที่คณะฯได้ซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ 
คณาจารย์และบุคลากรได้รับความสนุกสนานกันอย่างทั่วหน้า 
  สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการนี้  เป็นเงิน   128,000บาท 
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 กิจกรรมออกก าลังกายโครงการใหม่ “จินกังกง”  
  คณะฯได้ส่งเสริมเรื่องสุขภาพกายเพ่ือให้บุคลากรมีสุขภาพทางกายที่แข็งแรง จะได้ครบวงจร  เพราะจัดท า

เรื่องไปไหว้พระเป็นการส่งเสริมสุขภาพจิตให้เป็นสุข สงบ จึงต้องส่งเสริมสุขภาพกายให้สอดคล้องกัน   คณะฯได้จัด
กิจกรรมออกก าลังกายแบบ จินกังกง โดยเปิดกว้างให้ทั้งบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์ ต่างหน่วยงาน และ
บุคคลภายนอกท่ีสนใจ  โครงการนี้เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – กันยายน 2554 และหยุดชะงักไปเนื่องจากเหตุน้ าท่วม
ครั้งใหญ่  และจัดอีกครั้งเมื่อเดือนมกราคม 2555 จนถึงปัจจุบัน  สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ทุกวันจันทร์  พุธ  ศุกร์ เวลา 
16.30 – 17.30 น. ณ โถงชั้นล่างอาคาร สุขประชา วาจานนท์  จินกังกงเป็นการออกก าลังกายเบาๆแต่ต่อเนื่อง เป็น
ทางเลือกส าหรับผู้สูงวัย มีผู้สนใจร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก ประมาณ  30 คน ผู้ที่ออกก าลังกายจินกังกงอย่าง
ต่อเนื่อง เมื่อตรวจสุขภาพจะพบว่าปริมาณคอเลสเตอรอล ลดลงอยู่ในเกณฑ์ปกติ ความดันโลหิตที่เคยสูงก็ลดลงอยู่
ในเกณฑ์ปกติ  นอกจากนี้มีผลงานวิจัยที่ท าวิทยานิพนธ์ของ น.ส. เปรมมิกา  เปรมปรีดิ์ ปริญญาวิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้รับการตีพิมพ์เป็นบทความพิเศษ ในวารสาร
วิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 6  เดือนพ.ย. – ธ.ค. 2554  ได้บอกถึงผลของการฝึกออกก าลังกายแบบจินกังกง ที่มีต่อการ
ตอบสนองทางสรีรวิทยา สมรรถภาพทางกาย และคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุเพศหญิง  ในกลุ่มทดลอง ทั้ง 3 หัวข้อนี้ 
มีการพัฒนาดีขึ้นกว่าก่อนฝึกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 
 มีรายการโทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ได้เสนอข่าวการออกก าลังกาย จินกังกง ของคณะวิทยาศาสตร์ เป็นที่
ทราบกันอย่างแพร่หลาย   

 สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการนี้ (มกราคม 2555 – กันยายน 2555) เป็นเงิน      31,800.00     บาท 
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 งาน “วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี”      
 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 ในงานนี้มีพิธีที่ส าคัญแบ่งเป็นหลายช่วง เช่น 
 

8.00 – 8.50 น.     ลงทะเบียน หน้าห้องทวี ญาณสุคนธ์ (ชั้น ๒) 
9.00 – 9.20 น.     พิธีมอบโล่และเข็มกลัดทองค าเชิดชูเกียรติ   
       โดย  นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  ๑. รางวัลผู้มีผลงานวิจัยที่มีค่าอ้างอิงรวมสูงสุด (Highest Citation Awards) 
  ๒. รางวัลผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ยอดเยี่ยม (Outstanding publication) 
  ๓. รางวัลบุคลากรผู้ประสบความส าเร็จทางวิชาการได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
  ๔. รางวัลศิษย์เก่าผู้ประสบความส าเร็จ/ผู้บ าเพ็ญคุณประโยชน์ 
  ๕. รางวัลบุคคลผู้ท าคุณประโยชน์ให้คณะวิทยาศาสตร์ 
  ๖. รางวัลบุคลากรที่สร้างชื่อเสียงหรือได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก 

       ๗. รางวัลบุคลากรผู้ปฏิบัติราชการครบ ๒๕ ปี เป็นการให้เกียรติและยกย่อง 
 

9.20 – 9.50 น.    พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ  และเกียรติบัตรผลงานทางวิชาการ   
      โดย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ๘.  รางวัล ผลงานวิจัยตีพิมพ์ 
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 ๙.  รางวัลสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และนวัตกรรมวิจัย 
 ๑o. รางวัลผลงานต ารา 

   ๑๑. รางวัลโครงการประกันคุณภาพ เพ่ือเป็นก าลังใจให้กับทีมท างานประกันคุณภาพของคณะ 
เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัล โครงการรางวัลคุณภาพ  ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2555 ประเภทที่ 1 หน่วยงานที่
มีผลงานดีเด่น ระดับดเียี่ยม  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจากผลการประเมินคุรภาพภายนอก รอบที่ 3 เพ่ือ
รับรองมาตรฐานการศึกษา โดย สมศ. จากจ านวน 15 ตัวชี้วดั คณะวิทยาศาสตร์ได้คะแนน 4.71 ได้เป็นที่ 1 ของทุก
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

   ๑๒. รางวัลนวัตกรรมในงานบริหารและธุรการ 
   ๑๓. รางวัลนิสิตที่สร้างชื่อเสียงหรือได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก 

                                                                                     
 

          
 
9.50 – 10.00 น.  พิธีมอบเกียรติบัตรนิสิต โดย ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ 

              ๑๔.  นิสิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น 
    ๑๕.  นิสิตที่มีความประพฤติอยู่ในระเบียบวินัย แต่งกายเรียบร้อย และมารยาทดี 
    ๑๖.  นิสิตที่มีกิจกรรมนอกหลักสูตรดีเด่น 
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เวลา 10.30 – 12.00 น. พิธีท าบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 47 ปี ณ ห้องกระจกชั้น 2 อาคาร
ทวี  ญาณสุคนธ์ 

               
      
เวลา 12.00 – 14.00 น. คณาจารย์  แขกผู้มีเกียรติ และบุคลากรทั้งคณะฯประมาณ 500 คนมีการรับประทาน
อาหารร่วมกัน ที่โถงชั้นล่าง เป็นซุ้มร้านอาหาร 

13.30 – 16.30 น.  การบรรยาย ในหัวข้อ "2013 Southeast Asia Author Workshop Bangkok,  
                       Thailand"       โดยส านักพิมพ์ Springer Asia  ห้อง ทวี ญาณสุคนธ์ 
14.00 น.              การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี สมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ ห้อง ๒o๒ อาคารทวี ญาณสุคนธ์ 
 
            จากการจัดงานวันสถาปนาคณะฯ จะเห็นได้ว่า  คณะฯได้พิจารณารอบด้านมีทั้งการมอบโล่เชิดชู
เกียรติการมอบรางวัล การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้บุคลากรทุกฝ่ายที่ท าสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์  สร้างชื่อเสียง  
ตั้งใจท างาน และร่วมกันพัฒนาคณะฯให้เจริญก้าวหน้า 
            สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการนี้  เป็นเงิน        208,066.16      บาท  
 

 พิธีรดน้ าขอพรเนื่องในวันสงกรานต์    
   วันที่ 10  เมษายน 2556  โดยคณาจารย์ บุคลากร นิสิต รดน ้าขอพรจากอาจารย์อาวุโสที่

เกษียณอายุแล้ว เป็นการรักษาประเพณีที่ดีงามของไทย  มีการแสดงของนิสิต จากชมรมศิลปะการแสดงของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และการแสดงของเด็กเล็กๆจาก “มุมลูกของเรา”    มีตัวแทนอาจารย์อาวุโสกล่าวให้
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พร  หลังจากรดน ้าขอพรอาจารย์อาวุโส  รับประทานอาหารว่างร่วมกันแล้ว    ทั้งเด็กเล็กๆและบุคลากรก็เล่น
สาดน ้าสงกรานต์กันอย่างสนุกสนาน    มีอาจารย์อาวุโส อาจารย์ปัจจุบัน  บุคลากรสายสนับสนุน ทั้งสาย ข  สาย ค 
ลูกจ้าง และนิสิตจากสโมสรนิสิต มาร่วมงานประมาณ 80  คน    

   สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการนี้  เป็นเงิน   11,549.00  บาท             
        

                    
 

            
 

 โครงการมุมลูกของเรา    
   ช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคม 2555 และช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนเดือน มีนาคม –พฤษภาคม 2556 

คณะจัดสถานที่ส าหรับดูแลบุตรของบุคลากรในช่วงปิดเทอม โดยมีนิสิตเป็นพ่ีเลี้ยงสอนวิชาการและท ากิจกรรมที่
เหมาะสมกับวัย  และเน้นการดูแลอย่างปลอดภัย ท าให้บุคลากรหมดความกังวลในการ ดูแลบุตรช่วงปิดเทอม จึงมี
สมาธิในการท างาน น าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน  ภาคฤดูร้อนปีนี้ต้องปิดโครงการมุมลูกของเราเร็วกว่าทุกปี 
คือปิดเมื่อวันที่ 3  พฤษภาคม 2556 เนื่องจากทางเดินเข้าสถานที่จัดมุมลูก ถูกปิดเพ่ือปรับพ้ืนที่รอบอาคาร 45 ปี 

 สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการนี้   ช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคม 2555 เป็นเงิน 26,921.16 บาท 
                                ภาคฤดูร้อน ปี  2556  เป็นเงิน  27,278.00     บาท   

 

 โครงการ "แสดงความยินดี เชิดชูเกียรติ บุคลากร ศิษย์เก่าและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2556 
    วันที่  15  พฤษภาคม  2556   ณ ห้องลาดพร้าว ชั้น M  โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล
พลาซ่า ลาดพร้าวโดยมีผู้ร่วมโครงการแสดงความยินดีประมาณ 100  คน 
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ในปี  2555-56  คณะวิทยาศาสตร์มีบุคลากรและศิษย์เก่า ที่ประสบความส าเร็จสูงสุดทางด้าน
วิชาการ และหน้าที่การ  นิสิตได้รับรางวัลระดับชาติ สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์ 

รายชื่อบุคลากร  ศิษย์เก่า และนิสิต ที่คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดี เชิดชูเกียรติ 
1. ศาสตราจารย์ ดร. จ ารัส  ลิ้มตระกูล ได้รับรางวัลคณะวิทยาศาสตร์ ผู้มีผลงานวิจัยที่มีค่าอ้างอิง

สูงสุด (Highest Citation Award)  
2. ศาสตราจารย์ ดร.สุภา  หารหนองบัว  ภาควิชาเคมี   ได้รับต าแหน่งศาสตราจารย์ 

   3. คุณฉัตรแก้ว  คชเสนี           ศิษย์เก่าดีเด่นภาควิชาเคมี  
   4. ดร. สุภาพ  อัจฉริยศรีพงศ์    ศิษย์เก่าดีเด่นภาควิชาจุลชีววิทยา 
   5. คุณเกรยีงศักดิ์  เทพผดุงพร   ศิษย์เก่าดีเด่นภาควิชาสัตววิทยา 
  6. นายอุเทศ  อาชาทองสุข      นิสิตภาควิชาฟิสิกส์   
  7. น.ส.วรรณิดา  แซ่ตั้ง           นิสิตภาควิชาพฤกษศาสตร์   
  8. นายนรินธเดช  เจริญสมบตัิ   นิสิตภาควิชาพฤกษศาสตร์   
  นิสิตทั้ง 3 คน ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทยในโครงการ "The Student Zero - gravity Flight 
Experiment Contest" จาก ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ร่วมกับ Japan Arospace 
Exploration Agency เมื่อวันที่ 24 - 31 ธันวาคม 2555 

สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการนี้          60,050.00  บาท    
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 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะวิทยาศาสตร์  ปี 2556 
  วันที่  6  มิถุนายน 2556  จัดที่โรงแรม Sir James Resort  มวกเหล็ก จ.สระบุรี  วัตถุประสงค์

เพ่ือเป็นการแสดงความยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ที่เพ่ิงบรรจุเข้ามาท างาน ซึ่งเป็นธรรมเนียมไทยที่ดี  ในงานนี้คณบดี
จะชี้แจงนโยบายของคณะฯและแนวทางปฏิบัติที่น้องใหม่ควรทราบนอกจากนี้มีสัมนาเชิงปฏิบัตการเรื่องภาวะความ
เป็นผู้น า   การท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์กร  การสื่อสารในองค์กร  การขจัดความขัดแย้ง  ตอนกลางคืนมี
สันทนาการร่วมกัน  ท าให้น้องใหม่แต่ละรุ่นที่อยู่ต่างภาควิชากันมีความสนิทสนมกันมาก   น าไปสู่การท างานวิจัย
ร่วมกัน และการท ากิจกรรมอ่ืนๆร่วมกัน รุ่นนี้มีบุคลากรใหม่เข้าร่วมโครงการ 11 คน 
                สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการนี้  ยังไม่เสร็จสิ้นการด าเนินการ   

 
               ทุกโครงการมีการท าประเมินผล   ซึ่งผลประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ร่วมงานเกิน  3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5 
 
นโยบายการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
1. การบริหารงบประมาณและการเงิน  

1. การจัดสรรงบประมาณ งบประมาณเงินรายได้ตามภาระหน้าที่ (Function) ปฏิบัติในแนวทางเดิมไปก่อน 
2. การจัดสรรงบประมาณ และงบประมาณเงินรายได้ตามวาระ (Agenda)  คณะวิทยาศาสตร์จัดสรร

งบประมาณหรืองบประมาณเงินรายได้เพ่ิมเติมให้กับภาควิชาตามวาระของงาน    ซึ่งอาจเป็นวาระที่
ถูกก าหนดมาเป็นการเฉพาะ  (Specific agenda) เช่น โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม เป็นต้น หรืออาจเป็น
วาระของคณะวิทยาศาสตร์ ( Faculty agenda) เช่น โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการพัฒนาการ
สอนโครงการพัฒนาการวิจัยและความเป็นนานาชาติ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นต้น 

3. การจัดกลุ่มภาควิชาตามฐานะการเงินคณะวิทยาศาสตร์จัดกลุ่มภาควิชาตามฐานะการเงินออกเป็น 3 กลุ่ม 
ภาควิชาแข็งแรง (Strong Department, SD) ได้แก่ คณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ภาควิชาพึ่งตนเองได้ (Self Reliable Department, SRD) ได้แก่ เคมี  ฟิสิกส์  สถิติ และสัตววิทยา 
ภาควิชาที่คณะต้องสนับสนุน (Faculty Supporting Department, FSD) ได้แก่ จุลชีววิทยาชีวเคมี  
พฤกษศาสตร์  พันธุศาสตร์  รังสีประยุกต์และไอโซโทป  วิทยาศาสตร์ทั่วไป และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
การสนับสนุนการเงินในบางนโยบายของคณะ อาจสนับสนุนภาควิชาแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน 
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2. การยืมเงินทดรองจ่าย 
คณะวิทยาศาสตร์มีนโยบายเปิดบัญชีเงินยืมให้ภาควิชาละ 1 บัญชี ให้ภาควิชาน าเงินไปบริหารจัดการเอง

โดยไม่ต้องมาขอยืมที่ส่วนกลางคณะวิทยาศาสตร์ และให้ผู้มีอ านาจลงนามในการเบิกจ่ายเงิน 3 ใน 4 คน ได้แก่ 
คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการคณะ หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาจะต้องจัดท าบัญชีควบคุมการยืมเงินทด
รองจ่ายให้ตรวจสอบได้  

การยืมเงินทดรองจ่ายคณะจะเปิดบัญชีให้กับภาควิชาต่างๆ จ านวน 14 บัญชี เป็นวงเงิน 5,300,000 บาท 
โดยแบ่งเป็นบัญชีย่อย ดังนี้ 

บัญชีละ 200,000 บาท  ภาควิชาคณิตศาสตร์ ชีวเคมี พฤกษศาสตร์ พันธุศาสตร์ รังสีประยุกต์ฯ 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสถิติ 

บัญชีละ 400,000 บาท ภาควิชาสัตววิทยา จุลชวีวิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร์    และภาควิชาฟิสิกส์ 
บัญชีละ 300,000 บาท         ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 
บัญชีละ  1,000,000 บาท ภาควิชาเคมี 
บัญชีละ 1,000,000 บาท  ส านักงานเลขานุการคณะ และกองทุนสวัสดิการ 

ซึ่งต่อไปการยืมเงินทดรองจ่ายจากคณะวิทยาศาสตร์จะยืมเงินคณะได้เฉพาะงานใหญ่ที่เป็นงานหลักเท่านั้น 
 
3. นโยบายเงินสวัสดิการบุคลากร (Staff Financial Assistance Policy, SFAP) 

คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการเงินสวัสดิการส าหรับบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้บุคลากรยืมเงิน
เป็นค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉินของตนเอง สามีหรือภรรยา หรือบุตร เพ่ือให้เกิดขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน โดยเปิดบัญชีกองทุนสวัสดิการบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์  

ผู้มีสิทธิในการยืมเงินกองทุนสวัสดิการบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 
 ต้องเป็นบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ 
 ข้าราชการ ระดับ 1 – 6 
 ลูกจ้างประจ า 
 พนักงานมหาวิทยาลัยเทียบเท่าไม่เกินข้าราชการ ระดับ 6 
 พนักงานเงินรายได้/ลูกจ้างชั่วคราว ที่ปฏิบัติงานมาไม่ต่ ากว่า 2 ปี และผ่านการประเมินแล้ว 

การยืมเงินในแต่ละครั้งจะยืมได้คนละไม่เกิน 10,000 บาท และจะต้องผ่อนช าระเงินคืนให้ครบถ้วนภายใน
เวลา 6 เดือน เดือนละเท่าๆ กัน ผู้ที่ยังมีหนี้คงค้างอยู่จะยืมเงินครั้งใหม่ไม่ได้จนกว่าจะช าระหนี้คงค้างทั้งหมด
เรียบร้อย  

ผู้เข้าร่วมโครงการต้องจัดกลุ่มสมาชิกผู้ร่วมยืมเงินกลุ่มละไม่น้อยกว่า 3 คน เมื่อผู้หนึ่งผู้ใดของกลุ่มขอยืม
เงินจากกองทุนสวัสดิการฯ ผู้ร่วมกลุ่มที่เหลือต้องเป็นผู้ค้ าประกันการยืม สมาชิกกลุ่มเดียวกันมีหน้าที่คอยดูแลให้
สมาชิกของกลุ่มส่งคืนเงินยืมตรงตามเวลาที่สัญญาไว้ 
มีค าขอใช้  18 ค าขอ  วงเงินยืมทั้งหมด  328,800  บาท 
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4. การประเมินการปฏิบัติงานอาจารย์บรรจุใหม่ 
อาจารย์ที่บรรจุใหม่ในคณะวิทยาศาสตร์ และท าสัญญาการปฏิบัติราชการ 3 ปี ให้ก าหนดเงื่อนไข ใน

สัญญาต้องมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI อย่างน้อย 2 ผลงาน หรือ มีค่า Impact factor 
เกิน 2 จึงจะต่อสัญญาระยะยาว กรณีท่ีมีผลงานวิจัย 1 ผลงาน จะต่อสัญญาระยะสั้นออกไปอีกระยะหนึ่ง และถ้าใน 
3 ปี ไม่สามารถสร้างผลงานวิจัยได้เลยก็จะไม่ต่อสัญญา  

 
5. โครงการออกนอกสถานที่เพื่อการดูงาน ศึกษางานหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Days Out, DO) 
วัตถุประสงค์ 

1.1) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรไปดูงานและศึกษางานนอกสถานที่เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ และ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

1.2) เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น 
1.3) ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรอันน าไปสู่การท างานเป็นทีมได้อย่าง

ราบรื่น 
การสนับสนุนงบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตร์จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวเฉพาะที่เดินทางไปในโครงการดังนี้ 
 FSD  คณะสนับสนุนเท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 1,600 บาท/หัว 
 SRD  คณะสนับสนุนเท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 1,200 บาท/หัว 

SD คณะสนับสนุนเท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 900 บาท/หัว 
 คณะมีนโยบายในการจัดโครงการ Days out โดยต้องเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์และมีกิจกรรมพัฒนา
บุคลากรและมอบหมายให้ภาควิชาจัด หรือ ภาควิชาร่วมกันจัด  ปีละ 1 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 2 วัน 1 คืน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

1. ต้องมีการศึกษางาน ดูงาน หรือประชุมร่วมกันพัฒนางาน อย่างน้อย  1 วัน  
2. คณะจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่อหัว เฉพาะที่เดินทางไปในโครงการ ดังนี้ 

FSD คณะสนับสนุนเท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน   1,200 บาท/คน 
SRD คณะสนับสนุนเท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน  900 บาท/คน 
SD คณะสนับสนุนเท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน   600 บาท/คน 

3. ก าหนดให้จัดเฉพาะช่วงเวลาปิดภาคการศึกษา 
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ข้อมูลโครงการ Days out คณะวิทยาศาสตร์ 
ล าดับ ภาควิชา หัวหน้าโครงการ/ โครงการ ระหว่างวันที่ 

ที ่  ชื่ออาจารย์   

1 เคม ี รศ.ดร.สภุา  หารหนองบัว โครงการ Days out ภาควิชาเคมี 2555 เรื่อง การ
ผลิตบัณฑติให้มีคณุภาพและพร้อมส าหรับการเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

6 - 8 มิ.ย. 55 

2 สัตววิทยา อ.ตุลารัฐ  ทุมมากรณ ์  โครงการ Days out ภาควิชาสตัววิทยา 2556   1-3 เม.ย.56 

3 พฤกษศาสตร ์ รศ.คร.สรญัญา  วัชโรทัย  โครงการ Days out ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 2556   5-6 เม.ย.56 

4 พันธุศาสตร ์ รศ.คร.สมศักดิ ์ อภิสิทธิวาณิช  โครงการ Days out ภาควิชาพันธุศาสตร์ 2556   2-3 เม.ย.56 

5 ชีวเคมี ผศ.คร.อมรรัตน ์ พรหมบญุ  โครงการ Days out ภาควิชาชีวเคมี  2556   2-3 พ.ค.56 

 
6. การจัดการปัญหาการจอดรถบริเวณคณะวิทยาศาสตร์ 

พ้ืนที่จอดรถทั้ง 5 ลานจอดรถของคณะวิทยาศาสตร์ สามารถจอดรถได้ประมาณ 220 คัน แต่บุคลากรของ
คณะวิทยาศาสตร์มีรถรวมประมาณ  300 คัน นอกจากนี้มีการละเมิดจากบุคคลภายนอกอีก ท าให้เกิดปัญหาที่ต้อง
แก้ไข  จึงจะจัดท าระบบปิด-เปิด อัตโนมัติ ทาง เข้า – ออก ในลานจอดรถต่างๆ ตามล าดับ   
 
7. การใช้รถส่วนกลางคณะวิทยาศาสตร์ 

ศูนย์บริการ ส านักงานเลขานุการคณะ ได้ปรับปรุงระเบียบ และจัดระบบการให้บริการรถส่วนกลางคณะ
วิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 
 
8. การติดตั้งระบบโทรศัพท์ 

คณะวิทยาศาสตร์ได้ติดตั้งโทรศัพท์ระบบใหม่โดยเป็นระบบชุมสายเดียวกันทั้งคณะ ระบบโครงข่าย
โทรศัพท์ 936 คู่สาย 
 
9. การควบคุมระบบเข้า - ออก 

คณะวิทยาศาสตร์ได้จัด ระบบควบคุมการ เข้า-ออก เพ่ือความปลอดภัยของทรัพย์สินของราชการและ
บุคคล และได้ด าเนินการที่อาคารวิทยาศาสตร์ 25 ปี เริ่มใช้ ตั้งแต่วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2549 กรณีที่ระบบไฟฟ้า
ขัดข้องจะมีระบบส ารองไฟได้นาน 8 ชั่วโมง ซึ่งเพียงพอกับการใช้งาน 
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10. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
มหาวิทยาลัยได้น าข้อเสนอการปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่แต่ละคณะเสนอไปพิจารณา

เปรียบเทียบโดยการจัดเป็นกลุ่มต่างๆ  คณะวิทยาศาสตร์อยู่ในกลุ่มสาขาที่ 3 วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ซึ่งได้มีการปรับจ านวนเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษาใหม่เป็นดังนี้ 

 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาใหม่นี้จะประกาศใช้กับนิสิตเข้าใหม่ปีการศึกษา 2550    

เมื่อมีการปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาใหม่แล้ว คณะวิทยาศาสตร์มีนโยบายในการจัดสรรค่าธรรมเนียมพิเศษ
ให้กับภาควิชา 3,000 บาท/หัวนิสิต ( ร้อยละ 37.5 )โดยจะเริ่มในปีการศึกษา 2550 และทยอยด าเนินการตามล าดับดังนี้ 

ปี 2550   จัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตปี 1 
ปี 2551   จัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตปี 1 , 2 
ปี 2552   จัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตปี 1 , 2 , 3 
ปี 2553 เป็นต้นไป จัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตปี 1 , 2 , 3 , 4 

 
11. การจัดท าท าเนียบบุคลากรบน  Web 
 คณะวิทยาศาสตร์จัดท าท าเนียบบุคลากร ของคณะวิทยาศาสตร์   ไว้บน Web แทนและยกเลิกการพิมพ์ 
เพ่ือความประหยัด 
 
12. รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ (Sc KU Awards) 
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ก าหนดให้มีรางวัลคณะวิทยาศาสตร์ขึ้นมา เพ่ือเป็นการ
สร้างขวัญก าลังใจและตอบแทนบุคลากร นิสิต นิสิตเก่า ทุกกลุ่มของคณะวิทยาศาสตร์ และบุคคลที่ได้ท า
คุณประโยชน์ให้กับคณะวิทยาศาสตร์ การมอบรางวัลได้ด าเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2549 โดยจัดท าพิธีมอบในวัน
คล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ (9 มีนาคม ของทุกปี) ในปี 2556 นี้ มีรางวัลรวมกันทั้งสิ้น 16 ประเภท ดังนี้ 

      1. รางวลัผู้มีผลงานวิจัยทีม่ีค่าอ้างอิงรวมสูงสุด (Highest Citation Award) 
     2. รางวลัผู้มีผลงานวิจัยตพิีมพ์ยอดเยี่ยม (Outstanding publication Award) 
     3. รางวลับุคลากรผู้ประสบความส าเร็จทางวิชาการได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง 
         ต าแหน่งศาสตราจารย์ 
     4. รางวลัศิษย์เก่าผู้ประสบความส าเร็จ/ผู้บ าเพ็ญคุณประโยชน์ 
     5. รางวลับุคคลผู้ท าคุณประโยชน์ให้คณะวิทยาศาสตร์ 
     6. รางวลับุคลากรที่สร้างชื่อเสียงหรือได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก 
     7. รางวลับุคลากรผู้ปฏิบัติราชการครบ 25 ปี 

คณะ ค่าบ ารุง มก. ค่าธรรมเนียมคณะ ค่าหน่วยกิต รวมทั้งหมด เหมาจ่าย 
 เดิม ใหม ่ เดิม ใหม ่ เดิม ใหม ่ เดิม ใหม ่ เดิม ใหม ่
คณะวิทยาศาสตร ์ 2,000 2,700 5,000   8,000 4,200 4,200 11,200 14,900 11,337.5 14,900 
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      8. รางวัล ผลงานวิจัยตีพิมพ์ 
     9. รางวลัสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และนวัตกรรมวิจัย 
   10. รางวัลผลงานต ารา 
   11. รางวัลโครงการประกันคุณภาพ 
   12. รางวัลนวัตกรรมในงานบริหารและธุรการ 
   13. รางวัลนิสิตที่สร้างชื่อเสียงหรือได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก 

    14. นิสิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น 
   15. นิสิตที่มีความประพฤติอยู่ในระเบียบวินัย แต่งกายเรียบร้อย และมารยาทดี 
   16. นิสิตที่มีกิจกรรมนอกหลักสูตรดีเด่น 

 

รางวัลประเภทที่ 1 
ผู้มีผลงานวิจัยที่มีค่าอ้างอิงรวมสูงสุด (Highest Citation Award) 

 

กลุ่มนักวิจัยอาวุโส  
1. ศ.ดร. จ ารัส  ลิ้มตระกูล  

 Total citation of all ISI articles (from 2001-2012) = 983 
 

กลุ่มนักวิจัยดาวรุ่ง  

 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล 
 
 

รางวัลประเภทที่ 2  
ผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ยอดเยี่ยม (Outstanding Publication Award) 

 

 ศ.ดร. จ ารัส  ลิ้มตระกูล          จ านวน 2 เรื่อง [Corresponding Author] 
1. Wattanakit C., S. Nokbin, B. Boekfa, P. Pantu and J. Limtrakul. 2012. Skeletal 

isomerization of 1-butene over ferrierite zeolite: A quantum chemical analysis of 
structures and reaction mechanisms. J. Phys. Chem. C 116: 5654-5663. IF: 4.805. 

2. Wannakao S., T. Nongnual, P. Khongpracha, T. Maihom and J. Limtrakul. 2012. 
Reaction mechanisms for CO catalytic oxidation by N2O on Fe-embedded graphene. J. 
Phys. Chem. C 116: 16992-16998. IF: 4.805. 

 รศ.ดร. อรพินท์  เจียรถาวร          จ านวน 1 เรื่อง [Corresponding Author] 
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3. Chienthavorn O., K. Dararuang, A. Sasook and N. Ramnut. 2012.  Purge and trap with 
monolithic sorbent for gas chromatographic analysis of pesticides in honey. Anal. 
Bioanal. Chem. 402: 955-964. IF: 3.778. 

 ดร. จิรศักดิ์  วงศ์เอกบุตร          จ านวน 1 เรื่อง [Corresponding Author] 
4. Wong-ekkabut J. and M. Karttunen. 2012. Assessment of common simulation 

protocols for simulations of nanopores, membrane proteins & channels. J. Chem. 
Theory Comput. 8(8): 2905–2911. IF: 5.215. 

 ดร.  ศุภชัย  วุฒิพงศ์ชัยกิจ          จ านวน 1 เรื่อง [First Author] 
5. Vuttipongchaikij S., D. Brocklehurst, C. Steele-King, D. Ashford, L. Gomez and S. 

McQueen-Mason. 2012. Arabidopsis GT34 family contains five xyloglucan 
xylosyltransferases. New Phytol. 195: 585-595. IF: 6.645. 

 
 

รางวัลประเภทที่ 3 
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ 

 ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI และเป็น Corresponding Author จ านวน 
74 เรื่อง 

 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ 

 ศ.ดร. วิเชียร  เลาหโกศล          จ านวน 2 เรื่อง 
1. Komatsu K., V. Laohakosol and P. Ruengsinsub. 2012. Independence measures of 

arithmetic functions II. Acta. Arith. 153.2: 199-216. IF: 0.435. 
2. Tangsupphathawat P., N. Punnim and V. Laohakosol. 2012. The positivity problem for 

fourth order linear recurrence sequences is decidable. Colloq. Math-Warsaw. 128: 133-
142. IF: 0.357. 

 
ภาควิชาเคมี 

 ศ.ดร. จ ารัส  ลิ้มตระกูล          จ านวน 6 เรื่อง 
3. Wannakao S., C. Warakulwit, K. Kongpatpanich, M. Probst and J. Limtrakul. 2012. Methane 

activation in gold cation-exchanged zeolites: A DFT Study. ACS Catal. 2: 986-992. IF: 2.337. 
4. Wattanakit C., C. Warakulwit, P. Pantu, B. Sunpetch, M. Charoenpanich and J. Limtrakul. 

2012. The versatile synthesis method for hierarchical micro- and mesoporous zeolite: An 
embedded nanocarbon cluster approach. Can. J. Chem. Eng. 90: 873-880. IF: 0.748. 
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5. Krainara N., F. Illas and J. Limtrakul. 2012. Interaction of adenine Cu(II) complexes with 
BN-doped fullerene differentiates electronically equivalent tautomers. Chem. Phys. Lett. 
537: 88-93. IF: 2.337. 

6. Panjan W., J. Sirijaraensre, C. Warakulwit, P. Pantu and J. Limtrakul. 2012. The conversion 
of CO2 and CH4 to acetic acid over the Au-exchanged ZSM-5 catalyst: a density functional 
theory study. Phys. Chem. Chem. Phys. 14: 16588-16594. IF: 3.573. 

7. Maihom T., S. Wannakao, B. Boekfa and J. Limtrakul. 2013. Density functional study of the 
activity of gold-supported ZSM-5 zeolites for nitrous oxide decomposition. Chem. Phys. 
Lett. 556: 217-224. Published online 29 NOV 2012 
http://dx.doi.org/10.1016/j.cplett.2012.11.058. IF: 2.337. 

8. Maihom T., P. Khongpracha, J. Sirijaraensre and J. Limtrakul. 2013. Mechanistic studies on 
the transformation of ethanol into ethene over Fe-ZSM-5 zeolite. ChemPhysChem. 14: 
101-107. Published online 19 NOV 2012 doi:10.1002/cphc.201200786. IF: 3.412. 

 ดร. แมทธิว  พอล  กลีสัน          จ านวน 4 เรื่อง 
9. Gleeson D., B. Tehan, M. P. Gleeson and J. Limtrakul. 2012. Evaluating the enthalpic 

contribution to ligand binding using QM calculations: Effect of methodology on 
geometries and interaction energies. Org. Biol. Chem. 10(35): 7053-7061. IF: 3.696. 

10. Somboon T., M. P. Gleeson and S. Hannongbua. 2012. Insight into the reaction 
mechanism of cis, cis-muconate lactonizing enzymes: a DFT QM/MM study. J. Mol. Model. 
18(2): 525-531. IF: 1.797. 

11. Gleeson M. P. and D. Montanari. 2012. Strategies for the generation, validation and 
application of in silico ADMET models in lead generation and optimization. Expt. Opin. 
Drug Metabol. Toxicol. 8(11): 1435-1446. IF: 3.119. 

12. Gleeson M. P., S. Modi, A. Bender, R. L. Robinson, J. Kirchmair, M. Promkatkaew, S. 
Hannongbua and R. C. Glen. 2012. The challenges Involved in modeling toxicity data in 
silico: A Review. Curr. Pharm. Design. 18(9): 1266-1291. IF: 3.870. 

 รศ.ดร. บุญส่ง  คงคาทิพย์          จ านวน 2 เรื่อง 
13. Chuanopparat N., N. Kongkathip and B. Kongkathip. 2012. A new and efficient asymmetric 

synthesis of oseltamivir phosphate (Tamiflu) from D-mannose. Tetrahedron Letter. 53: 
6209-6211. IF: 2.683. 

14. Chuanopparat N., N. Kongkathip and B. Kongkathip. 2012. A concise and practical 
synthesis of oseltamivir phosphate (Tamiflu) from D-mannose. Tetrahedron. 68: 6803-
6809. IF: 3.025. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.cplett.2012.11.058
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 รศ.ดร. สุภา  หารหนองบัว          จ านวน 2 เรื่อง 
15. Promkatkaew S., S. Suramitr, T. Karpkird, S. Ehara and S. Hannongbua. 2013. Absorption 

and emission properties of various substituted cinnamic acids and cinnamates, based on 
TDDFT investigation. Int. J. Quant. Chem. 113 (4): 542–554. Published online 4 JUN 2012 
doi: 10.1002/qua.24169. IF 2010 = 1.302. 

16. Boonsri P., A. L. Olson, T. S. Neumann, S. Cai, T. J. Herdendorf, H. M. Miziorko, S. 
Hannongbua and D.S. Sem. 2013. Molecular docking and NMR binding studies to identify 
novel Inhibitors of phosphomevalonate kinase. Biochem. Biophys. Res. Com. 430(1): 313-
319. Published online 10 NOV 2012. http://dx.doi.org/10.1016/j.bbrc.2012.10.130. IF: 2.590. 

 ผศ.ดร. นัทธมน  คูณแสง          จ านวน 2 เรื่อง 
17. Wattanathana W., C. Veranitisagul, A. Kaewvilai, A. Laobuthee and N. Koonsaeng. 2012. 
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online 15 OCT 2012 http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2012.10.076. IF: 1.896. 

 ดร. จิรศักดิ์  วงศ์เอกบุตร          จ านวน 1 เรื่อง 

http://www.ingentaconnect.com/content/maney/prc;jsessionid=1ag94jrhol8k9.alice
http://www.ingentaconnect.com/content/maney/prc;jsessionid=1ag94jrhol8k9.alice
http://dx.doi.org/10.1179/1743289812Y.0000000003
http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2012.10.070
http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2012.10.062
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272884212010346
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272884212010346
http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2012.10.071
http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2012.10.076
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133. Pourmousa M, J. Wong-ekkabut, M. Patra and M. Karttunen. 2013. Molecular dynamics 
studies of transportan interacting with a DPPC bilayer. J. Phys. Chem. B. 117(1): 230–241. 
Published online 6 DEC 2012 doi: 10.1021/jp310255r. IF 3.696. 

 ดร. ชัชวาล  วงศ์ชูสุข          จ านวน 1 เรื่อง 
134. Subannajui K., C. Wongchoosuk, N. Ramgir, C. Wang, Y. Yang, A. Hartel, V. Cimalla and M. 

Zacharias. 2012. Photoluminescent and gas-sensing properties of ZnO nanowires prepared 
by an ionic liquid assisted vapor transfer approach. J. Appl. Phys. 112(3): 034311. 
http://dx.doi.org/10.1063/1.4737795 IF: 2.168. 

 ดร. ภาคภูมิ  เรือนจันทร์          จ านวน 1 เรื่อง 
135. Jungthawan S., P. Reunchan and S. Limpijumnong. 2013. Theoretical study of strained 

porous graphene structures and their gas separation properties. Carbon 54: 359-364. 
Published online 1 DEC 2012 http://dx.doi.org/10.1016/j.carbon.2012.11.048. IF: 5.378. 

 ผศ.ดร. สุธี  บุญช่วย          จ านวน 1 เรื่อง 
136. Hutem A. and S. Boonchui. 2012.  Numerical evaluation of second and third virial 

coefficients of some inert gases via classical cluster expansion. J. Math. Chem. 50: 1262–
1276. IF: 1.303 
 

ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป 
 ดร. ไพบูลย์  เรืองพัฒนพงศ์          จ านวน 2 เรื่อง 
137.  Rithidech K. N., M. Tungjai, P. Reungpatthanaphong, L.  Honikel  and R. S. Sanford. 2012. 

Attenuation of oxidative damage and inflammatory responses by apigenin given to mice 
after irradiation. Mutat. Res.-Gen. Tox. En. 749: 29-38. IF: 3.035. 

138. Rithidech K. N., X. Lai, L. Honikel, P. Reungpatthanaphong and F. A. Witzmann. 2012. 
Identification of proteins secreted into the medium by human lymphocytes irradiated in 
vitro with or without adaptive environments.  Health Phys. 102(1): 39-53. IF: 1.680. 

 รศ. พรรณี  พักคง          จ านวน 1 เรื่อง 
139. Neves M. P., R. T. Lima, K. Choosang, P. Pakkong, M. S. J. Nascimento, M. H. Vasconcelos, 

M. Pinto, A.M.S. Silva and H. Cidade. 2012. Synthesis of a natural chalcone and its prenyl 
analogs – evaluation of tumor cell growth-inhibitory activities, and effects on cell cycle 
and apoptosis. Chem. Biodivers.  9(6): 1133–1143. IF: 1.804. 

 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 

 ดร. ภาสกร  ปนานนท์          จ านวน 1 เรื่อง 

http://link.aip.org/link/doi/10.1063/1.4737795
http://dx.doi.org/10.1016/j.carbon.2012.11.048
http://www.researchgate.net/researcher/12158557_Kanokporn_Noy_Rithidech/
http://www.researchgate.net/researcher/34977131_Montree_Tungjai/
http://www.researchgate.net/researcher/13461871_Louise_Honikel/
http://www.researchgate.net/researcher/39879260_Sanford_R_Simon/
http://www.researchgate.net/publication/231210276_Attenuation_of_oxidative_damage_and_inflammatory_responses_by_apigenin_given_to_mice_after_irradiation
http://www.researchgate.net/publication/231210276_Attenuation_of_oxidative_damage_and_inflammatory_responses_by_apigenin_given_to_mice_after_irradiation
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23010607
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22134077
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22134077
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cbdv.v9.6/issuetoc
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140. Schwab J. M., S. Krastel, M. Grün, F. Gross, P. Pananont, P. Jintasaeranee, 
S. Bunsomboonsakul, W. Weinrebe and D. Winkelmann. 2012. Submarine mass wasting 
and associated tsunami risk offshore western Thailand, Andaman sea, Indian ocean. Nat. 
Hazards Earth Syst. Sci. 12: 2609-2630. IF: 1.983. 

 
ภาควิชาสถิติ 

 ผศ.ดร. วินัย  โพธิ์สุวรรณ          จ านวน 1 เรื่อง 
141. Pudprommarat C., W. Bodhisuwan and P. Zeephongsekul.  2012. A new mixed negative 

binomial distribution. J. Applied Sci. 12(17): 1853-1858. IF: ไม่ปรากฏค่า 

 ผศ.ดร. บุญอ้อม  โฉมที          จ านวน 1 เรื่อง 
142. Limmun W., J. J. Borkowski and B. Chomtee. Using a genetic algorithm to generate D-

optimal designs for mixture experiments. Qual. Reliab. Eng. Int. Published online 13 AUG 
2012 doi: 10.1002/qre.1457. IF: 0.700. 

 
ภาควิชาสัตววิทยา 

 รศ.ดร. จินดาวรรณ  สิรันทวิเนติ          จ านวน 3 เรื่อง 
143. Tokita M., W. Chaeychomsri and J. Siruntawineti. 2013.  Developmental basis of 

toothlessness in turtles: Insight into convergent evolution of vertebrate morphology. 
Evolution 67(1): 260-263. Published online 22 AUG 2012 doi: 10.1111/j.1558-
5646.2012.01752.x. IF: 5.146. 

144. Chaisiri K., W. Chaeychomsri., J. Siruntawineti, A. Ribas, V. Herbreteau and S. Morand. 
2012. Diversity of gastrointestinal helminths among murid rodents from northern and 
northeastern Thailand.  Southeast Asian J. Trop. Med. Public Health 43: 21-28. IF: 0.602. 

145. Aree K., J. Siruntawineti and W. Chaeychomsri. 2012. Crocodylus siamensis serum and 
macrophage phagocytic activity. J. Med. Assoc. Thai 94 (Suppl.7) : S131-S138. IF: ไม่ปรากฏ
ค่า 

 อ. อภิสิทธิ์  ทิพย์อักษร          จ านวน 1 เรื่อง 
146. Ghahari H., A. Thipaksorn, H. Naderian, H. Sakenin and A.A. Tajali. 2012. A faunistic study 

on the Odonata (Insecta) from Kurdistan province and vicinity, western Iran. Linzer Biol. 
Beitr. 44(2): 1079-1085. IF: ไม่ปรากฏค่า 

 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 รศ.ดร. พัฒนา  อนุรักษ์พงศธร          จ านวน 1 เรื่อง 
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147. Nawaz R., P. Parkpian, H. Garivait, P. Anurakpongsatorn, R. D. Delaune and A. Jugsujinda. 
2012. Impacts of acid rain on base cations, aluminum, and acidity development in highly 
weathered soils of Thailand. Commun. Soil Sci. Plan. 43: 1382–1400. IF: 0.506. 
 

 ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารการประชุมนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI และเป็น First Author จ านวน 1 
เรื่อง 

 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 

 ดร. กฤษณ์  วันอินทร์          จ านวน 1 เรื่อง 
148. Won-in K., Y. Thongkam, S. Intarasiri, T. Kamwanna and P. Dararutnana. 2012. Corrosion of 

ancient glass beads found in Southern Thailand, IOP conf. series: Materials Science and 
Engineering (37) 012015. doi:10.1088/1757-899X/37/1/012015. 

 

รางวัลประเภทที่ 4 
ผลงานสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

 
ผลงานสิทธิบัตร          จ านวน 1 เรื่อง 

 รศ.ดร. วิเชียร กิจปรีชาวนิช 
 เลขทีส่ิทธิบัตร 4997504 (Japan Patent Office) 
 ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ “Biodegradability of PLA, its decomposition  
              and applicable microorganisms” 
 ผู้ประดิษฐ์ Tokuyama Shinji and Kitpreechavanich Vichien 
 

ผลงานอนุสิทธิบัตร          จ านวน 2 เรื่อง 

 ผศ.ดร. อมรรัตน์ พรหมบุญ 
  เลขที่อนุสิทธิบัตร 7289  
  ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์  “กรรมวิธีการผลิตรั งไหมอัดและรังไหมอัดที่ ได้จาก 

     กรรมวิธีดังกล่าว”  
  ผู้ประดิษฐ์ นางสาวอมรรัตน์ พรหมบุญ และคณะ 

 รศ.ดร. วิน เชยชมศรี 
  เลขที่อนุสิทธิบัตร 7468 

http://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/37/1/012015
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 ชื่อที่แสดงถงึการประดิษฐ์ “กรรมวิธีการเจาะเก็บเลือดจระเข้โดยไม่ท าลาย 
                                               ชีวิต” (Crocodile Blood Collection Process  
                                               on Animal Life Maintain) 
 ผู้ประดิษฐ์ นายวิน  เชยชมศรี และคณะ 

 
รางวัลประเภทที่ 5 

ผลงานนวัตกรรมการวิจัย 

 
ไม่มีผู้ส่งผลงานขอรับรางวัล 
 

รางวัลประเภทที่ 6 
ผลงานต ารา 

 
1. สถิติเชิงอนุมาน 
โดย  ผศ.ดร. บุญอ้อม  โฉมที  ภาควิชาสถิติ 

 
รางวัลประเภทที่ 7 

บุคลากรผู้ประสบความส าเร็จทางวิชาการได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 

           1. ศาสตราจารย์ ดร. สุภา  หารหนองบัว              ภาควิชาเคมี 
 

รางวัลประเภทที่ 8 
บุคลากรที่สร้างช่ือเสียงหรือได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. มณจันทร์  เมฆธน          ภาควิชาสัตววิทยา 
        ได้รับเลือกจาก University of North Texas (UNT) ให้เป็น 1 ใน 10 ของ Honorary Alumni  
Ambassadors ของประเทศไทย  (12/4/2012) 

 
รางวัลประเภทที่ 9 

รางวัลนวัตกรรมในงานบริหารและธุรการ 

1. ว่าที่ ร.ต. ชนินทร  โสรถาวร          ส านักงานเลขานุการคณะ 
           ได้รับรางวัลดีเยี่ยม ประเภทที่ 3 การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน จาก   

                       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
           ในหัวข้อเรื่อง “ การใช้แบบฟอร์มใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบ 
                               บาร์โค้ดในระดับคณะ” (เมื่อวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2555)  
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รางวัลประเภทที่ 10 

บุคลากรผู้ปฏิบัติราชการครบ 25 ปี 

 1. รองศาสตราจารย์ ดร. เลิศลักษณ์  เงินศิร ิ      ภาควิชาพันธุศาสตร์ 
 2. อาจารย์นุชนาถ  ศุภพิพัทฒน์        ภาควิชาเคมี 
 3. รองศาสตราจารย์อภิญญา  หิรัญวงษ์      ภาควิชาสถิติ 
 4. รองศาสตราจารย์ ดร. อุทัยวรรณ  โกวิทวที      ภาควิชาสัตววิทยา 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระศักดิ์  วีระภาสพงษ์    ภาควิชาฟิสิกส์ 
 6. นางกัณชลี  จงรักวิทย์         ภาควิชาสัตววิทยา 
 7. นายนุสรณ์  พิมพาภรณ์        ภาควิชาสัตววิทยา 
 8. นายรังสรรค์  คชบาง         ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 
 

รางวัลประเภทที่ 11 
นิสิตที่สร้างชื่อเสียงหรือได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก 

 
นิสิตระดับปริญญาเอก 
1. น.ส.วิสาขะ  ชุนหกรณ์          (ภาควิชาเคมี) 
 - ได้รับรางวัล Bangkok Bank Young Chemist Winners  จาก สมาคมเคมีแห่งประเทศ 
    ไทยร่วมกับภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 7 สถาบัน เมื่อวันที่ 5-8 กันยายน 2554 
2. นายวรวัชร  วัฒนฐานะ          (ภาควิชาเคมี) 
 -  ได้รับเหรียญและประกาศนียบัตร มูลนิธิ ดร.แถบฯ จาก มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ  
    นีละนิธิ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2555 
3. น.ส.หทัยรัตน์ ราชนิยม          (ภาควิชาพันธุศาสตร์) 
 - ได้รับรางวัล Young Scientist award จาก Asian Conference on Plant-Microbe  
   Symbiosis and Nitrogen Fixation เมื่อวันที่ 28-31 ตุลาคม 2555 
 
นิสิตระดับปริญญาโท 
1. น.ส.วลัยภรณ์  เสรีมงคลนิมิต          (ภาควิชาพฤกษศาสตร์) 
 - รางวัลชมเชยจากการน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่ง 
   ประเทศไทย ครั้งที่ 6 จาก คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม  2554 
2. นายสิทธิกร  นวลรอด          (ภาควิชาฟิสิกส์) 
            - ได้รับรางวัล True innovation awards 2012 ผลงาน E+Air Engine and In-Site  
   transport system จาก บริษัท True Copataton เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 
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นิสิตระดับปริญญาตรี 
1. นายอุเทศ  อาชาทองสุข          (ภาควิชาฟิสิกส์) 
 - ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทยในโครงการ "The Student Zero - gravity Flight  
   Experiment Contest" จาก ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
   ร่วมกับ Japan Arospace Exploration Agency เมื่อวันที่ 24-31 ธันวาคม 2555 
2. น.ส.วรรณิดา  แซ่ตั้ง          (ภาควิชาพฤกษศาสตร์) 
 - ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทยในโครงการ "The Student Zero - gravity Flight  
   Experiment Contest" จาก ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    
   ร่วมกับ Japan Arospace Exploration Agency เมื่อวันที่ 24-31 ธันวาคม 2555 
3. นายนรินธเดช  เจริญสมบัติ          (ภาควิชาพฤกษศาสตร์) 
 - ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนไทยในโครงการ "The Student Zero - gravity Flight  
   Experiment Contest" จาก ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
   ร่วมกับ Japan Arospace Exploration Agency เมื่อวันที่ 24-31 ธันวาคม 2555 
 

รางวัลประเภทที่ 12 
นิสิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น ระดับคะแนน 3.50 ขึ้นไป  จ านวน 108 ราย 

ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล ภาควิชา 
ระดับผล 
การเรียน 

1 5210400093 นายวีรศักดิ์ ดีอ่ า คณิตศาสตร์ 3.58 
2 5210400107 นายอุดมศักดิ์ รักวงษ์วาน คณิตศาสตร์ 4.00 
3 5210400352 นางสาวพรชนิตว์ ทรัพย์วิไล คณิตศาสตร์ 3.52 
4 5210400492 นายพงษ์ศกร สุทธินาคสมบัติ คณิตศาสตร์ 3.60 
5 5310406565 นายชาลี บุญประสพ คณิตศาสตร์ 3.78 
6 5410405625 นางสาววิลาวัลย ์ ขวัญเมือง คณิตศาสตร์ 3.58 
7 5410405749 นายไพสิฐ ขันอาสา คณิตศาสตร์ 3.51 
8 5410405757 นางสาวศาตนาฏ กิจศิรานุวัตร คณิตศาสตร์ 3.57 
9 5210401961 นายชัยวัฑฒน์ อ่อนศรี เคมี 3.53 
10 5210402223 นางสาววิไลลักษณ์ แก้วศรี เคมี 3.59 
11 5210405915 นางสาวพิม กิตติอัมพร เคมี 3.63 
12 5310405216 นายภพนิพิฐ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ เคมี 3.96 
13 5410400941 นางสาวกมลรัตน์ สมบูรณ์ เคมี 3.62 
14 5410400984 นางสาวจิราภรณ์ บัวสกุล เคมี 3.60 
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ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล ภาควิชา 
ระดับผล 
การเรียน 

15 5410401182 นายสรรเพชญ อัศวภาณุมาศ เคมี 3.59 
16 5410401263 นางสาวอัญเชิญสิริ นุ่มนวล เคมี 3.59 
17 5410405633 นางสาวโชติมา เสรีประชารัตน์ เคมี 3.83 
18 5410405641 นางสาวศรีสุดา โรจน์เสถียร เคมี 3.96 
19 5410405650 นายอภิโชติ เอ้ือบุญส่ง เคมี 3.62 
20 5210403548 นางสาวณัฐกาญจน์ อนันต์พุฒิกุล จุลชีววิทยา 3.59 
21 5210403564 นางสาวทิฆัมพร ศรีสุวรรณ จุลชีววิทยา 3.66 
22 5210403581 นางสาวธันย์ชนก สายสม จุลชีววิทยา 3.59 
23 5210403751 นางสาววันวิสา พูนลาภเดชา จุลชีววิทยา 3.7 
24 5210403840 นางสาวสุธิดา จรญูโรจน์ จุลชีววิทยา 3.54 
25 5210403874 นางสาวอุษณา นามด้วง จุลชีววิทยา 3.84 
26 5310402136 นายณัฐวุฒิ แซ่ซึง จุลชีววิทยา 3.66 
27 5310402152 นางสาวดวงหทัย อุดมวรรณกุล จุลชีววิทยา 3.67 
28 5310402179 นายธัชพล แก้วเอียด จุลชีววิทยา 3.56 
29 5310402250 นายปฏิพล ว่องกิตติสิน จุลชีววิทยา 3.92 
30 5310402292 นางสาวพิตตินันท์ จิณณ์เพชร จุลชีววิทยา 3.65 
31 5310402471 นายอวิรุทธ์ รัตนชู จุลชีววิทยา 3.54 
32 5410402715 นายธนาศักดิ์ กองโกย จุลชีววิทยา 3.68 
33 5410402723 นางสาวธารารัตน์ แจ่มจ ารัส จุลชีววิทยา 3.55 
34 5210400417 นายบวร วีระพันธุ์ ชีวเคมี 3.389 
35 5210404501 นางสาวกาญจนา ศรีสุทธิสัมพันธ์ ชีวเคมี 3.70 
36 5210404552 นางสาวชนิตา พงษ์กิจการุณ ชีวเคมี 3.59 
37 5210404561 นางสาวโชติกา จิระสุธีรักษ์ ชีวเคมี 3.55 
38 5210404579 นายณัฏฐ์ เผือกผุด ชีวเคมี 3.87 
39 5210404617 นางสาวบุษยากร ล้ าเลิศธรรม ชีวเคมี 3.53 
40 5210404633 นางสาวปัญชสา เชาวน์ชูเวชช ชีวเคมี 3.56 
41 5210404650 นางสาวพรราภัส สัตย์ถาวงศ์ ชีวเคมี 3.69 
42 5210404757 นางสาวศุภรัตน์ หทัยเดชะดุษฎี ชีวเคมี 3.67 
43 5310405399 นายกรกช รัดส าโรง ชีวเคมี 3.86 
44 5210400301 นางสาวเกษวรา เมทเมรุรัตน์ พฤกษศาสตร์ 3.78 
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45 5210400328 นายธีรพัฒน์ เทพแก้ว พฤกษศาสตร์ 3.91 
46 5210400336 นางสาวสุกานดา มรกตจินดา พฤกษศาสตร์ 3.88 
47 5210404277 นางสาวศุภยา แก้วพิลา พฤกษศาสตร์ 3.70 
48 5310402861 นางสาวธนพร ฮัมดาหลี พฤกษศาสตร์ 3.86 
49 5310405062 นางสาวเพชรพรรณ นามวัฒน์ พฤกษศาสตร์ 3.89 
50 5310405186 นายวทัญญู กลิ่นเนียม พฤกษศาสตร์ 3.84 
51 5410400348 นางสาวพัชรมัย นิ่มละออ พฤกษศาสตร์ 3.81 
52 5410400364 นางสาวอาจารีย์ ทองลิ้ม พฤกษศาสตร์ 3.72 
53 5210403912 นางสาวนรารัตน์ เหล่าพิเชียรพงษ์ พันธุศาสตร์ 3.63 
54 5210404005 นางสาวศศิมา โชติธรรมกุล พันธุศาสตร์ 3.75 
55 5310405283 นางสาวธนธร บุญมี พันธุศาสตร์ 3.59 
56 5310405321 นางสาวอรดา ศรีวัฒนานุกูลกิจ พันธุศาสตร์ 3.61 
57 5410400283 นางสาวสุขิตา สถิตในธรรม พันธุศาสตร์ 3.78 
58 5410405838 นางสาวพิชชาพร วรรณนิธิกุล พันธุศาสตร์ 3.78 
59 5210400298 นายกัลป์ เฉลยโภชน ์ ฟิสิกส์ 3.67 
60 5210403211 นางสาวนิตยา สังข์อนันต์ ฟิสิกส์ 3.55 
61 5310405143 นายพงศ์วิศว์ ศรีแสงยิ่งเจริญ ฟิสิกส์ 3.88 
62 5410405676 นายปริญญา การีซอ ฟิสิกส์ 3.73 
63 5210403033 นายสุรพัศ จันทเลิศ รังสีประยุกต์ฯ 3.76 
64 5210404978 นายยุรนันท์ จ าปาทอง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.61 
65 5210405001 นางสาววรัญญา สาระสันต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.79 
66 5210405095 นางสาวสุธิดา พรสวัสดิ์พิพัฒน์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.95 
67 5310403981 นายมารุต ผาสุพงษ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.58 
68 5310405429 นายพรวิวัฒน์ เจตบุตร วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.54 
69 5410400101 นายภาณุเดช ภมรศิริตระกูล วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.77 
70 5410400461 นายวรชาติ ชินวันทนานนท์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.87 
71 5410404190 นางสาวกมลวรรณ นักรบ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.55 
72 5410404378 นายนนทชัย ตปนียะ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.56 
73 5210402886 นางสาวกุลนงค์ เตชะสุริยวรกุล รังสีประยุกต์ฯ 3.57 
74 5210405427 นางสาวกมลชนก ตินตะชาติ วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 3.57 
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75 5210405451 นางสาวจุฑามาศ แดงสันเทียะ วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 3.72 
76 5210405486 นางสาวญาณิพัชญ์ ค าเกิด วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 3.72 
77 5210405524 นายดนัย วัฒนพรชัย วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 3.50 
78 5210405541 นายธนานันท์ ธรรมรัตน์ วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 3.62 
79 5210405575 นางสาวนหทัย ทัศวงศ์ วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 3.57 
80 5210405613 นางสาวพรชญา ภูมิพันธุ์ วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 3.69 
81 5210405648 นางสาวพรศิริ รักสัญชาติ วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 3.75 
82 5310404708 นางสาววิริภรณ์ อาทิตย์เรืองโรจน์ วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 3.74 
83 5210402843 นายอิทธิกร วรินทร์เสถียร สถิติ 3.59 
84 5310405259 นางสาวชนากานต์ จรเสถียร สถิติ 3.71 
85 5210400182 นางสาวธัญญรัตน์ เล็กชะอุ่ม สัตววิทยา 3.76 
86 5210400271 นางสาวพรรณนภา ปิ่นเวหา สัตววิทยา 3.96 
87 5210400280 นางสาวอัณศยา พุ่มจันทร์ สัตววิทยา 4.00 
88 5210400344 นางสาวชนิสรา สุทธิวรชัย สัตววิทยา 3.51 
89 5210402304 นายขันติ รัตนพรสมปอง สัตววิทยา 3.87 
90 5210402347 นางสาวฐิตารีย์ อยู่บุญ สัตววิทยา 3.78 
91 5210402371 นายนที วงษารัตน์ สัตววิทยา 3.91 
92 5210402428 นางสาวมนัสรี กล่อมตุ้น สัตววิทยา 3.80 
93 5210402461 นายอิศราพงศ์ กาญจนะ สัตววิทยา 3.77 
94 5210404412 นายภูริทัตต์ สิญจนาคม สัตววิทยา 3.74 
95 5210404439 นายวิทยา สุวกุลศิริ สัตววิทยา 3.84 
96 5310405135 นางสาวเพ็ญนภา ทองอร่าม สัตววิทยา 3.61 
97 5410405722 นางสาวปณาลี เพชรรัตน์ สัตววิทยา 3.64 
98 5410406621 นายวิชชากร ตรีสุคนธ์ เตรียมแพทยศาสตร์ 3.83 
99 5410406109 น.ส.ณัฐณิชา ภัทรยานนท์ เตรียมแพทยศาสตร์ 3.78 
100 5410406788 นายสุภาษ ธรรมพิทักษ์ เตรียมแพทยศาสตร์ 3.7 
101 5410406648 น.ส.วชิุดา ปฐมรัตนศิริ เตรียมแพทยศาสตร์ 3.61 
102 5410406265 น.ส.ประพิศ ฉันทสุจริต เตรียมแพทยศาสตร์ 3.58 
103 5410406869 นายอัธยา รักสวน เตรียมแพทยศาสตร์ 3.56 
104 5410406371 น.ส.พรพิรุฬห์ ม่วงศิริ เตรียมแพทยศาสตร์ 3.55 
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105 5410406192 น.ส.ธนชักัญ ค าภานนท์ เตรียมแพทยศาสตร์ 3.55 
106 5410406826 นายอรรณพ กิตติถาวร เตรียมแพทยศาสตร์ 3.55 
107 5410406885 น.ส.อุปริมพร สุทธิวงศ์ เตรียมแพทยศาสตร์ 3.53 
108 5410406451 น.ส.เพียงตะวัน มณีจินดา เตรียมแพทยศาสตร์ 3.51 

 
 
นิสิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น ระดับคะแนน 3.25 -3.49  จ านวน 104 ราย 
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1 5210400166 นางสาวมนรวัส รวยธนพานิช เคมี 3.29 
2 5210402011 นายธนกร วงษ์ลคร เคมี 3.38 
3 5210402096 นางสาวปรียารัตน์ เจริญส าราญ เคมี 3.36 
4 5210402118 นางสาวพรรณนรี ศรีน้อย เคมี 3.30 
5 5210402134 นางสาวเพชรลัดดา ปั้นนาค เคมี 3.48 
6 5210402169 นางสาวรัตติยา นามงาม เคมี 3.25 
7 5210405842 นางสาวเจ๋อฮุย ตู้ เคมี 3.44 
8 5210405907 นางสาวปุณยชา ศุภมิตรมงคล เคมี 3.27 
9 5310400613 นางสาววันวิสาข์ วงศ์มณีประทีป เคมี 3.45 
10 5310405119 นายกัลตวิทย์ วิทโยฬารโกวิท เคมี 3.43 
11 5410400135 นายวีรภัทร ฝอยทอง เคมี 3.46 
12 5410401042 นางสาวประภัสสร ยิ่งเจริญ เคมี 3.35 
13 5410401085 นางสาวปัทมวรรณ ฐาปนาคม เคมี 3.33 
14 5410401140 นางสาวภคินี ศรีละออง เคมี 3.39 
15 5410403835 นางสาวชุติกาญจน์ นครเขตต์ เคมี 3.31 
16 5410405773 นางสาวพนิดา ทองอร่าม เคมี 3.49 
17 5210403629 นางสาวปาริฉัตร อินโต จุลชีววิทยา 3.49 
18 5210403793 นางสาวศิเนตรา เลื่อนสุขสันต์ จุลชีววิทยา 3.32 
19 5310402098 นางสาวญาณิศา รัตนพาไชย จุลชีววิทยา 3.40 
20 5310402161 นางสาวธนาภรณ์ จิตธนะสุวรรณ จุลชีววิทยา 3.28 
21 5310402225 นางสาวนันทมาศ พุกะทรัพย์ จลุชีววิทยา 3.31 
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22 5310402233 นางสาวนารีรัตน์ เดชสุธรรม จุลชีววิทยา 3.45 
23 5310402331 นางสาวเมธาพร บ ารุงสวัสดิ์ จุลชีววิทยา 3.38 
24 5310402357 นางสาววนารี จันทรา จุลชีววิทยา 3.32 
25 5310402381 นางสาววีรวรรณ อ่ าศรี จุลชีววิทยา 3.27 
26 5310406522 นายวิรัชพงศ์ ปรีสวัสดิ ์ จุลชีววิทยา 3.49 
27 5210404609 นางสาวธัญกนก เล่งระบ า ชีวเคมี 3.46 
28 5210404706 นางสาววราภรณ์ แก้วมณี ชีวเคมี 3.43 
29 5210404731 นางสาววิลาณี เดชขจร ชีวเคมี 3.29 
30 5410400399 นางสาวพิมพ์ทอง ทวีทองค า ชีวเคมี 3.40 
31 5410403860 นางสาวดมิตา เจวาภัทรกุล ชีวเคมี 3.28 
32 5210400212 นางสาวฌาดา จันทรจ านง พฤกษศาสตร์ 3.32 
33 5210404111 นายจตุรงค์ สุขเกษม พฤกษศาสตร์ 3.46 
34 5310403078 นางสาวไอศวรรย์ อารยะทวีกุล พฤกษศาสตร์ 3.39 
35 5410400356 นางสาวรอยพิมพ์ ธนานุศักดิ์ พฤกษศาสตร์ 3.44 
36 5410405706 นางสาววรรณิดา แซ่ตั้ง พฤกษศาสตร์ 3.39 
37 5210403955 นายพรชัย อนันตสมบูรณ์ พันธุศาสตร์ 3.43 
38 5210403980 ม.ล.มานิดา ศุขสวัสดิ พันธุศาสตร์ 3.31 
39 5210404030 นางสาวสุพรรณิการ์ จันทร์ทับ พันธุศาสตร์ 3.38 
40 5310402772 นางสาวสุจินตนา เจนสมบูรณ์ พันธุศาสตร์ 3.39 
41 5310405372 นางสาวพรนภัส ชูแสงนิล พันธุศาสตร์ 3.45 
42 5410400062 นางสาวขวัญนรินทร์ เข็มสม พันธุศาสตร์ 3.41 
43 5410403258 นางสาวพิริยา ภู่ธัญญาวิวัฒน ์ พันธุศาสตร์ 3.36 
44 5210400204 นายศุภศิษฎ์ ขจิตเมธี ฟิสิกส์ 3.49 
45 5210403220 นางสาวเนติภรณ์ สุทธิรักษ์ ฟิสิกส์ 3.33 
46 5210403416 นายสุรศักดิ์ อินสองใจ ฟิสิกส์ 3.39 
47 5310405267 นายวรศักดิ์ ประโรกิจจักร์ ฟิสิกส์ 3.36 
48 5410402405 นายภูษิต นวลพิจิตร ฟิสิกส์ 3.26 
49 5210404790 นางสาวกมลขวัญ ถาวรยุติธรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.31 
50 5210404846 นายณชพล ทองอยู่สุข วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.46 
51 5210404889 นายธีปกรณ์ รักษาประเสริฐกุล วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.25 
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52 5210404897 นายธีรวัฒน ์ กิททะเจริญชัย วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.26 
53 5210405125 นางสาวไอริณ วีรทองประเสริฐ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.45 
54 5210450023 นางสาวกรวีร์ แสงศิริ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.29 
55 5210450112 นางสาวชะสา สังขวุฒิชัยกุล วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.31 
56 5310403639 นายกิตติพงษ์ ตรีถาวรยืนยง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.41 
57 5310403728 นางสาวฐานมาศ ศรีเอ่ียมกูล วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.31 
58 5310403892 นางสาวนันทิดา อนันต์เรืองวิทย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.36 
59 5310404007 นายวงศพัทธ์ ตั๊งวณิชกุล วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.44 
60 5310405097 นายสุทธิวัฒน์ ผลมะขาม วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.38 
61 5310405411 นายธนพล เนรัญชร วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.31 
62 5310406531 นางสาวนัฐภรณ์ ชัยมัธยมผล วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.33 
63 5310450319 นายสุวัฒชัย ศรีวชิโรภาส วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.41 
64 5310450599 นายนฤดล วัชรโชต ิ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.36 
65 5410404335 นายธนพล สาตร์เพ็ชร วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.45 
66 5410404475 นายพีรยศ พิงพิทยากุล วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.26 
67 5210405516 นายณัฐพล ชมวงษ์ วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 3.38 
68 5210405567 นายธีระเวทย์ เนตรสุวรรณ์ วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 3.40 
69 5210405591 นางสาวประภัทสรา เรือนมูล วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 3.41 
70 5210405605 นายปัญญา เอกรัตน์เจริญชัย วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 3.47 
71 5210405681 นางสาวมนฐิชา ระวังภัย วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 3.44 
72 5210405796 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีหนองแก วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 3.48 
73 5210405818 นางสาวอรชนก จันทรสกุล วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 3.48 
74 5310404538 นางสาวธนาพร หลงเวช วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 3.42 
75 5310404716 นายสมคิด ตันเก็ง วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 3.36 
76 5210402541 นางสาวจุฑารัตน์ ถาวรวิริยะนันท์ สถิติ 3.46 
77 5210402720 นางสาวรตาพร ฉันทาวิริยาภรณ์ สถิติ 3.25 
78 5310401237 นางสาวนภัสวรรณ เรืองลิขิตวัฒนา สถิต ิ 3.34 
79 5310401393 นางสาววัชร ี อิงคะวะระ สถิติ 3.31 
80 5210400476 นายนรุตม์ ลีระสันธนะ สัตววิทยา 3.40 
81 5310400851 นายณฐภัทร หาญกิจ สัตววิทยา 3.47 
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ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล ภาควิชา 
ระดับผล 
การเรียน 

82 5310405232 นางสาวณชล แร่ทอง สัตววิทยา 3.37 
83 5310405330 นางสาวธาราทิพย์ เมืองทอง สัตววิทยา 3.37 
84 5410400542 นางสาวร่มเกษ สาขามุละ สัตววิทยา 3.44 
85 5410403614 นางสาวชนาพร สุทธินันท์ สัตววิทยา 3.29 
86 5410405668 นางสาวสุวลักษณ์ จิตรเจริญ สัตววิทยา 3.40 
87 5410405862 นายกฤษกร  มณีวงษ์ สัตววิทยา 3.31 
88 5410405897 น.ส.กรกนก กิมาวะหา เตรียมแพทยศาสตร์ 3.49 
89 5410406591 นายวศิน อัศวานันท์ เตรียมแพทยศาสตร์ 3.45 
90 5410406214 นายธัญญนพ เตชศุภบุญ เตรียมแพทยศาสตร์ 3.45 
91 5410406044 น.ส.ชาริณ ี กันตะสิริพิทักษ์ เตรียมแพทยศาสตร์ 3.44 
92 5410406460 น.ส.ภัควภิา สุทธิยุทธ์ เตรียมแพทยศาสตร์ 3.42 
93 5410406567 น.ส.วรัญพัชร ์ นพัทราธรณ์ เตรียมแพทยศาสตร์ 3.41 
94 5410406281 นายปวริศ หวังเกียรติ เตรียมแพทยศาสตร์ 3.41 
95 5410405994 น.ส.ชนากานต์ ศิริพรรณพร เตรียมแพทยศาสตร์ 3.4 
96 5410405919 นายกฤต อาชาเลิศวรานนท์ เตรียมแพทยศาสตร์ 3.39 
97 5410406401 นายพัฒนพล วัลลภธาร ี เตรียมแพทยศาสตร์ 3.35 
98 5410406061 นายณธัญญ์ จั่นเพ็ชร์ เตรียมแพทยศาสตร์ 3.34 
99 5410406036 น.ส.ชวิศา ปานอาภรณ์ เตรียมแพทยศาสตร์ 3.33 
100 5410406389 น.ส.พรไพลิน พันธุ์รอด เตรียมแพทยศาสตร์ 3.32 
101 5410406273 น.ส.ปริณดา กิตติดนัยรักษ์ เตรียมแพทยศาสตร์ 3.3 
102 5410406745 นายสิทธิพล กองจินดา เตรียมแพทยศาสตร์ 3.3 
103 5410406125 นายดุษฎี จรัญวรากรชัย เตรียมแพทยศาสตร์ 3.26 
104 5410406672 น.ส.ศิรดา ซื่อเธียรสกุล เตรียมแพทยศาสตร์ 3.25 
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รางวัลประเภทที่ 13 
นิสิตที่มีความประพฤติอยู่ในระเบียบวินัย แต่งกายเรียบร้อย และมารยาทดี  

จ านวน 24 ราย 
ที ่ รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล ภาควิชา 
1 5210401651 นางสาวขวัญเมือง ชาติช านิ คณิตศาสตร์ 
2 5210400107 นายอุดมศักดิ์ รักวงษ์วาน คณิตศาสตร์ 
3 5210402207 นางสาววราภรณ์ บุญนาค เคมี 
4 5210402282 นางสาวอโนชา เจตบุตร เคมี 
5 5210403815 นายกันตภณ พุ่มประดับ จุลชีววิทยา 
6 5210403564 นางสาวทิฆัมพร ศรีสุวรรณ จุลชีววิทยา 
7 5310405399 นายกรกช รัดส าโรง ชีวเคมี 
8 5410400399 นางสาวพิมพ์ทอง ทวีทองค า ชีวเคมี 
9 5310402870 นายนที ผิวเกลี้ยง พฤกษศาสตร์ 
10 5210404099 นางสาวแคทรียา เฟ่ืองการกล พฤกษศาสตร์ 
11 5210403912 นางสาวนรารัตน์ เหล่าพิเชียรพงษ์ พันธุศาสตร์ 
12 5210403891 นางสาวณัฏฐนิช ธ ารงค์ศิริ พันธุศาสตร์ 
13 5410400216 นางสาวอัญมณี พฤกษชลธาร ฟิสิกส์ 
14 5410402529 นางสาวสุนิดา ทองจ ารูญ ฟิสิกส์ 
15 5210403041 นางสาวเหนือตะวัน ธ ารงสิริภาคย์ รังสีประยุกต์และไอโซโทป 
16 5210402959 นางสาวปภัสสร อินทร์ศรวล รังสีประยุกต์และไอโซโทป 
17 5210404838 นางสาวชัญญธร พยุงวงศ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
18 5210450082 นายชัยพัฒน์ วงษ์วานิช วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
19 5210404358 นายทศพล ทองมอญ สัตววิทยา 
20 5210404421 นางสาวรัตน์ชนันท์ ศิริรัตน์ สัตววิทยา 
21 5210405541 นายธนานันท์ ธรรมรัตน์ วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 
22 5210405796 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีหนองแก วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 
23 5210402568 นายชวัล วินิจชัยนันท์ สถิติ 
24 5210402681 นางสาวพิมพ์ชนก เชาวณาพรรณ์ สถิติ 
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รางวัลประเภทที่ 14 
นิสิตที่มีกิจกรรมนอกหลักสูตรดีเด่น จ านวน 10 ราย 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ผลงานกิจกรรมนอกหลักสูตร ต าแหน่งในองค์กรกิจกรรม 
1 นางสาวพรชนก   

อุดมทรัพย์โศภณ
(วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ) 

1. เปิดโลกทัศน์นิสิตเพ่ือความเป็นสากล 
ไต้หวัน 
2. ฝึกอบรมหลักสูตรผู้น ากิจกรรมนิสิต 

1. คณะกรรมการสโมสร
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปี 
54 

    3. ค่ายสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ ปี 2554   
2 นายศุภกิจ  อภิธรรมด ารง 

(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
1.การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ วท. 
มก.-ลาดกระบัง 
2. การแข่งขันกีฬาภายในคณะวิทยาศาสตร์ปี 

1. คณะกรรมการสโมสร
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปี 
54 

   56 
3. Science @first Sight part ครั้งที่ 6 

 

3 นางสาวเขมจิรา  ฟองศิริ
ไพบูลย์ (จุลชีววิทยา) 

1. ค่ายสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ ปี 2554 
2. กีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ 
3. Science @frist Sight part ครั้งที่ 5 

1.ฝ่ายเหรัญญิก สโมสรนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์ ปี 54 

4 นางสาวอัญชลี  พัฒนารังคะ 
(จุลชีววิทยา) 

1. ประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ ปี 
2552 
2. Science @first Sight part ครั้งที่ 5 

1. คณะกรรมการสโมสร
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปี 
54 

   1. คณะกรรมการสโมสร
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปี 
55 

5 นางสาวเมธาพร  บ ารุง
สวัสดิ ์
(จุลชีววิทยา) 

1. ทบทวนบทเรียน ปี 2555 
2. ค่ายสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ ปี 2555 
3. ตัวแทนนิสิตในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
บ. CPF 

1. คณะกรรมการสโมสร
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปี 
55 

6 นางสาววีรวรรณ  อ่ าศรี 
(จุลชีววิทยา) 

1. Science @first Sight part ครัง้ที่ 6 
2. ทบทวนบทเรียน ปี 2555 
3. ค่ายสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ ปี 2555 

1. คณะกรรมการสโมสร
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปี 
54 

   1. คณะกรรมการสโมสร
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปี 
55 

7 นายวศิน แก้วชาญค้า  
(สถิติ) 

1. ค่ายสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ ปี 2554 
2. Science @first Sight part ครั้งที่ 5 

1. คณะกรรมการสโมสร
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปี 
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ที ่ ชื่อ - นามสกุล ผลงานกิจกรรมนอกหลักสูตร ต าแหน่งในองค์กรกิจกรรม 
3. สอนน้องร้องเพลงปีการศึกษา 2554 54 

8 นางสาวชะสา สังขวุฒิชัยกุล 
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

1. แรกพบภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ปี 
2555 
2. โครงการกีฬา Eniac ครั้งที่ 9 

1. ประธานชุมนุมนิสิต
ภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

  3. ประกวด KU Acoustic Music Award 2.คณะกรรมการ ชมรม อะ
คูสติก ม.เกษตรศาสตร์ 

9 นางสาวธันยพร พรรณบุตร 
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีม
รอบเก็บคะแนน 

1. นักกีฬาชมรมยิงธนู ม.
เกษตรฯ ปีการศึกษา 2555 

  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีม
รอบคัดเลือก 

  

    3. ค่ายสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ ปี 52 และปี 
53 
 

  

10 นางสาวสุธาทิพย์ บุตร
สุวรรณ 
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีม
รอบเก็บคะแนน 
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีม 

1. นักกีฬาชมรมยิงธนู ม.
เกษตรฯ ปีการศึกษา 2555 

  รอบคัดเลือก   
    3. ค่ายสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ ปี 52 และปี 

53 
  

 
รางวัลประเภทที่ 15 

ศิษย์เก่าผู้ประสบความส าเร็จ/ผู้บ าเพ็ญคุณประโยชน์ 

 
1. คุณฉัตรแก้ว  คชเสนี          ศิษย์เก่าภาควิชาเคมี 
 ต าแหน่งปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทในเครือฉัตรทอง พร็อพเพอร์ตี้ 
          ผลงานที่ส าคัญ   
  -  สตรีไทยดีเด่น ประจ าปี 2550 จากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์  
  -  นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจ และวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์                                
    จังหวัดสงขลา ตั้งแต่ 9 มิถุนายน 2552 
  -  ได้รับรางวัล “100 เกียรติคุณพัฒนบริหารศาสตร์” จากสถาบันบัณฑิตพัฒน 
    บริหารศาสตร์ (นิด้า) ปี 2554 
  -  ได้รับโล่ “นิสิตเก่าดีเด่น ของรุ่น KU 35” จากงาน KU Alumni, Feb 2 nd,   2013 
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2. ดร. สุภาพ  อัจฉริยศรีพงศ์          ศิษย์เก่าภาควิชาจุลชีววิทยา 
      ต าแหน่งปัจจุบัน     

- รองผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)                        
  กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ 

  - ผู้จัดการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  - เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีต าแหน่งที่ส าคัญอีกมากมาย 
 

3. คุณเกรียงศักดิ์  เทพผดุงพร          ศิษย์เก่าภาควิชาสัตววิทยา 
      ต าแหน่งปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ บริษัทอ าพลฟูดส์  โพรเซสซิ่ง จ ากัด 
  ผลงานที่ส าคัญ 

- ผู้ริเริ่มผลิตกะทิส าเร็จรูปตรา “ชาวเกาะ”  
- เป็นผู้น าด้านนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มของไทยที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มากด้วยคุณค่าแก่

ผู้บริโภคไปทั่วโลก 
- ริเริ่มไอเดียสร้างโรงเรียนกล่องนมแห่งแรกของไทย โดยน าของเสียจากโรงงานมา Recycle จน

ได้รับรางวัลการใช้ประโยชน์ของเสียได้ทั้งหมด (Zero Waste Landfill Achievement) 
และรางวัลการจัดการของเสียตามหลัก 3Rs (3Rs  Award) จาก กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่ง
มอบให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความดีเด่นและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ปี 2555 

 
รางวัลประเภทที่ 16 

บุคคลผู้ท าคุณประโยชน์ให้คณะวิทยาศาสตร์ 

1. รศ. พิณทิพย์  กรรณสูตร          บุคลากรภาควิชาสัตววิทยา 
  รศ.พิณทิพย์ กรรณสูตรและครอบครัว มอบเงินจ านวน 500,000 บาท  เพ่ือจัดตั้งกองทุนในมูลนิธิ 
มก. ชื่อ กองทุน “ปราณี – ประไพ  แจ้งเจนกิจ” โดยน าดอกผลเป็นทุนการศึกษา ส าหรับนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์และนิสิตคณะเกษตร ต่อเนื่องตลอดไป  โดยมีการมอบเงินเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ผู้รับ
มอบคือ อธิการบดี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 

 
รางวัลพิเศษ 

รางวัลโครงการประกันคุณภาพ 

1. รองคณบดีฝ่ายบริหาร (รองศาสตราจารย์ พิณทิพย์  กรรณสูตร) 
- คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลโครงการรางวัลคุณภาพ ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2555 ประเภทที่ 1หน่วยงานที่

มีผลงานดีเด่น ระดับดีเยี่ยม จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
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- จากผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 3 เพ่ือรับรองมาตรฐานการศึกษา โดย สมศ. จากจ านวน 15 
ตัวชี้วัด คณะวิทยาศาสตร์ได้คะแนน 4.71 ได้เป็นที่ 1 ของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
13. การปรับโครงสร้างใหม่ 
 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดตั้งศูนย์บริการคณะวิทยาศาสตร์ ( Sc. Service Center, ScSC ) ให้บริการด้าน

ต่าง ๆ ดังนี้ 

- งานบริการคอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์     
บริการซ่อมและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ (Hardware & Software)  

บริการซ่อมและแก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย (Network) 

บริการจัดท าวิดีทัศน์ 

บริการถา่ยวิดีโอ 

บริการถ่ายภาพนิ่ง 

บริการจัดเตรียมเครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟน 

บริการจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยสอนทุกชนิด 

บริการจัดอุปกรณ์โสตฯ นอกสถานที่ 

- งานบริการไฟฟ้าและโทรศัพท์ 

- งานบริการอาคารและสถานที่ 

- งานบริการรถยนต์ส่วนกลาง 

- งานบริการห้องประชุม 

- งานบริการศลิปกรรม 

- งานธุรการศูนย์บริการ 

- บริการรถตู้คณะวิทยาศาสตร์ 

 ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี  
จากที่ประชุมคณบดี ครั้งที่   3/2554    เมื่อวันจันทร์ที่  7กุมภาพันธ์   2554 อนุมัติเปลี่ยนชื่อ 

“ศูนย์บริการฉายรังสีแกมมาและวิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี” เป็น “ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลย”ี เพ่ือให้
สอดคล้องกับภารกิจ การด าเนินงานที่ก าหนดขึ้นใหม่ โดยมุ่งเน้นทางด้านงานวิจัยและการถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และการใช้ประโยชน์จากรังสีเป็นหลักท าหน้าที่ 
1. สนับสนุนการเรียนการสอนด้านการใช้รังสีและนิวเคลียร์เทคโนโลยี ของนิสิตระดับปริญญาตรี โท เอก 

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
2. สนับสนุนการวิจัยของนิสิต นักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการ ให้ได้ใช้อุปกรณ์เครื่องฉายรังสีแกมมา 

รวมทั้งห้องปฏิบัติการนิวเคลียร์เทคโนโลยี เพื่อท าปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ และงานค้นคว้าวิจัยห้
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บริการกับนักวิจัยทางด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชของประเทศไทย และประเทศในภูมิภาค โดยการฉาย
รังสีแบบเฉียบพลัน (acute) หรือ แบบโครนิค (chronic)  

3. ฝึกอบรมการใช้เทคนิคการกลายพันธุ์ ในการปรับปรุงพันธุ์พืช ทั้งในระดับประเทศ และระดับภูมิภาค  
4. วิจัยทางด้านการใช้เทคนิคการกลายพันธุ์ เพ่ือการปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจ  
5. จัดประชุมและสัมมนาวิชาการ ทางด้านการใช้เทคนิคการกลายพันธุ์ในการ ปรับปรุงพันธุ์พืช และการ

ใช้นิวเคลียร์เทคโนโลยีทางด้านการเกษตร  
6. ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยให้ข้อมูลทางวิชาการ การสร้างพันธุ์ไม้ดอก-ไม้ประดับด้วยรังสีและให้ข้อมูล 

ทางวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร และเผยแพร่พันธุ์พืชใหม่ให้เกษตรกรได้ใช้ 
 

 ศูนย์เครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ดังรายการเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ดังนี้ 

 
เครื่องมือที่เปิดให้บริการ 

1. Atomic Absorption Spectrometer (AAS)  
2. Automated DNA Sequencer   
3. Elemental Analyzer 
4. High Performance Liquid Chromatograph (HPLC)     
5. High Performance Liquid Chromatograph-Mass Spectrometer (HPLC-MS) 
6. Spectrofluorometer   
7. Ultraviolet Spectrophotometer (UV)   
8. Autoclave   
9. Lapping and Polisher   
10. Laminar flow Cabinet    
11. Low Speed Diamond Wheel Saw   
12. Microwave 
13. Microcentrifuge   
14. PCR machine   
15. Photodocumentation System   
16. Spectrafuge   
17. Centrifuge   
18. Refrigerated Centrifuge   
19. Vortex Mixer   
20. Dri Block Heater   

http://www.sci.ku.ac.th/web/SEC/equipment.htm#m2
http://www.sci.ku.ac.th/web/SEC/equipment.htm#m3
http://www.sci.ku.ac.th/web/SEC/equipment.htm#m4
http://www.sci.ku.ac.th/web/SEC/equipment.htm#m5
http://www.sci.ku.ac.th/web/SEC/equipment.htm#m6
http://www.sci.ku.ac.th/web/SEC/equipment.htm#m9
http://www.sci.ku.ac.th/web/SEC/equipment.htm#m10
http://www.sci.ku.ac.th/web/SEC/equipment.htm#m11
http://www.sci.ku.ac.th/web/SEC/equipment.htm#m12
http://www.sci.ku.ac.th/web/SEC/equipment.htm#m13
http://www.sci.ku.ac.th/web/SEC/equipment.htm#m14
http://www.sci.ku.ac.th/web/SEC/equipment.htm#m15
http://www.sci.ku.ac.th/web/SEC/equipment.htm#m16
http://www.sci.ku.ac.th/web/SEC/equipment.htm#m17
http://www.sci.ku.ac.th/web/SEC/equipment.htm#m18
http://www.sci.ku.ac.th/web/SEC/equipment.htm#m19
http://www.sci.ku.ac.th/web/SEC/equipment.htm#m20
http://www.sci.ku.ac.th/web/SEC/equipment.htm#m21
http://www.sci.ku.ac.th/web/SEC/equipment.htm#m22
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21. Atomic Force Microscope   
22. E-corder รุ่น ED401  
23. Spin Coater ยี่ห้อ AUTOLAB 
24. Ultra Pure Water Purification System รุ่น Elga classic UVF  
25. Tube Furnace ยี่ห้อ LENTON  
26. Potentiostat & Galvanostat ยี่ห้อ AUTOLAB  
27. Dip Coater รุ่น PDC-01  
28.Muffle Furnace ยี่ห้อ LENTON 
 
 
 

ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์ 
   
 
 
 
 
 
 
ห้องสมุด คณะวิทยาศาสตร์ 
 คณะวิทยาศาสตร์มีห้องสมุดส าหรับบริการอาจารย์ นิสิต และบุคลากรทุกคนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ทั้ง
ห้องสมุดคณะและห้องสมุดภาควิชาต่าง ๆ ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นห้องสมุดปรับอากาศที่มีบริเวณกว้างขวาง
ส าหรับอ่านหนังสือ และค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ มีบริการให้ยืมหนังสือและวารสารต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก นอกจากนี้
ยังมีวิทยานิพนธ์ และปัญหาพิเศษรวมทั้งเอกสารและจุลสาร ห้องสมุดรับหนังสือพิมพ์ภาษาไทย วันละ 2 ฉบับ 

   

  

http://www.sci.ku.ac.th/web/SEC/equipment.htm#m23
http://www.sci.ku.ac.th/web/SEC/equipment.htm#m23
http://www.sci.ku.ac.th/web/SEC/equipment.htm#m23
http://www.sci.ku.ac.th/web/SEC/equipment.htm#m25
http://www.sci.ku.ac.th/web/SEC/equipment.htm#m26
http://www.sci.ku.ac.th/web/SEC/equipment.htm#m27
http://www.sci.ku.ac.th/web/SEC/equipment.htm#m28
http://www.sci.ku.ac.th/web/SEC/equipment.htm#m29
http://www.sci.ku.ac.th/web/SEC/equipment.htm#m30
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ศูนย์สารสนเทศและบริการนิสิต 
  
 
 
 
 
 
 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ   ( ฟิสิกส์ / คณิตศาสตร์  / วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
/ สถิติ )ในงบประมาณ 2553 เป็นอาคาร 12 ชั้น พ้ืนที่ 20,000 ตารางเมตร งบประมาณ 260 ล้านบาท จาก
งบประมาณแผ่นดิน  195 ล้านบาท ( 75%) และจากงบประมาณเงินรายได้ของคณะฯสมทบ  65 ล้านบาท ( 25%)   
และหลังจากการประกวดราคางบประมาณรวมเป็น  271,500,000บาท  จากงบประมาณแผ่นดิน  203,625,000  
บาท   จากงบประมาณเงินรายได้ของคณะฯสมทบ 67,875,000  บาท  
 
14. โครงการ Interfaculty  Outsourcing 
        การจ้างงานคณะต่างๆในมหาวิทยาลัย  เช่น 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดท า Landscape ของคณะฯ และออกแบบอาคาร 

http://www.sci.ku.ac.th/sci1/officeSci/04officeSci.html
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 คณะสังคมศาสตร์  เป็นวิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรมในโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของคณะ
วิทยาศาสตร์ 

15. โครงการ Outsourcing  ภาคเอกชน 

 จัดจ้างบริษัทรักษาความสะอาดบริเวณคณะฯ 

 จัดจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยดูแลบริเวณรอบคณะฯ 

 จัดหาบุคคลภายนอกผู้เชี่ยวชาญมารักษา ตกแต่ง ต้นไม้ บริเวณรอบคณะฯ 
16. โครงการรักษาความปลอดภัย (ScKU Security System) 

 ระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control, AC) 
 ระบบทีวีวงจรปิด (Closed Circuit TV, CCTV) 
 ระบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Security Personnel) 
 ระบบสายด่วน (Hot line, 5555) 
 ระบบควบคุมการเข้าออกลานจอดรถ (Parking Control) 

17. โครงการประหยัดพลังงาน 
18.  โครงการ7 ส คณะวิทยาศาสตร ์

สร้างสรรค์  นวัตกรรม ผลงานวิจัยคุณภาพสูง และบัณฑิตที่เก่ง ดี มีคุณธรรม และความสุขเพื่อพัฒนา
สังคมและประเทศ 

ส่งเสริม บุคลากรที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้มีความก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน 

สะดวก การบริหารงาน เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
ใส่ใจ บุคลากร และนิสิต ทั้งด้านการงาน ความเป็นอยู่และการด าเนินชีวิต 
สันติสุข มีวิธีการบริหารองค์กรที่มีธรรมาภิบาล น าไปสู่การอยู่ร่วมกันทั้งองค์กรอย่างสงบและสันติสุข 
สะอาด อาคารสถานที่ทั่วทั้งคณะ มีความสะอาดและถูกสุขลักษณะ 

 สวยงาม บริเวณและสวน ที่สวยงามและร่มรื่น 
19. นโยบาย 7 ป. คณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ปัญญา, ปรับปรุง, ประโยชน์,ปราดเปรียว, ประหยัด, ประสิทธิภาพ 
และ ประสิทธิผล 
20.  ติดตั้งระบบกระจายเสียงท้ังคณะ ในจุดที่เหมาะสมไม่รบกวนการเรียนการสอน 
21. ระบบโฆษณาประชาสัมพันธ์แบบดิจิตอล (Digital Signage) 
22.  แผนกิจกรรมประจ าเดือนของคณะฯ 
23.  Research Catalogue 
24.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

1. การตรวจประเมินภายใน (สปค.) 
2. ข้อตกลงปฏิบัติราชการ (กพร.) 
3. การวิจัยสถาบัน 
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4. Ranking (สกอ.) 
5. รายงานประจ าปี 

25. ปรับปรุงการประชุมคณะกรรมการคณะเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
26. การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แบบกลุ่ม   (Group Mail) 

27. พัฒนาระบบฐานข้อมูลนิสิตเก่า คณะวิทยาศาสตร์ 

28. ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลท าเนียบบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ 

29. จัดท าจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์  (e-Newsletter ScKU)  ได้เริ่ม e-newsletter  เมื่อเดือน มกราคม  2554 
30. โครงการ  45 Years  45 Equipments    
31. โครงการ การจัดการความรู้ (Knowledge  Management : KM) 
32.  พัฒนาระบบสารสนเทศ   
ผลการปฏิบัติระหว่าง เดือน มิถุนายน 2555 – เดือน พฤษภาคม 2556 

 ติดตั้งจุดกระจายสัญญาณเครือข่าย Wireless ณ ห้องประชุมทวี  ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ 

(ชั่วคราว) จ านวน 3 จุด เพื่อใช้ในโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตเตรียมแพทย์ปี 1 

หมายเหตุ เป็นการขอความอนุเคราะห์ยืม Switch และ Access Point จาก ส านักบริการคอมพิวเตอร์ ใน

วันที่  1 ธันวาคม 2555 

 ผลการด าเนินงาน :: ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 ติดตั้งจุดกระจายสัญญาณเครือข่าย Wireless ณ ตึกจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

(ชั่วคราว) จ านวน 3 จุด  

หมายเหตุ เป็นการขอความอนุเคราะห์ยืม Switch และ Access Point จาก ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2556 (3 เดือน) 

 ผลการด าเนินงาน :: ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 ซ่อมแซมจุดกระจายสัญญาณเครือข่าย Wireless คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อโดย ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

   ผลการด าเนินงาน :: เมื่อ 1-10 กุมภาพันธ์ 2556  ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 ด าเนินการจัดท าคุณลักษณะของระบบเครือข่ายไร้สาย ท้ังคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง 

 ผลการด าเนินงาน :: เสนอบันทึกข้อความเพ่ือจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556  
        อยู่ระหว่างด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 เปลี่ยน Template เว็บไซต์ภาษาไทยคณะวิทยาศาสตร์ ให้มีรูปแบบที่น่าสนใจมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็น

ปัจจุบันในการน าเสนอข่าวสาร   

URL :: http://www.sci.ku.ac.th 
ผลการด าเนินงาน :: ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 และ ด าเนินการตลอดปี 
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 จัดท าจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ (e-Newsletter ScKU) จ านวน 12 ฉบับ  

ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 เดือน มิถุนายน 2555 – ฉบบัที่ 12 เดือน ธันวาคม 2555 และ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือน 

มกราคม 2556 – ฉบับที่ 5 เดือน พฤษภาคม 2556 เพ่ือเป็นการรวบรวมข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน

ตลอด 1 เดือน และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  

 URL :: http://www.sci.ku.ac.th/th/sckuenews 

 ผลการด าเนินงาน :: เริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2555 และ ด าเนินการตลอดปี 

 จัดท า Facebook คณะวิทยาศาสตร ์

 URL :: http://www.facebook.com/scienceku 

ผลการด าเนินงาน :: ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 และ ด าเนินการตลอดปี 

 เปลี่ยนระบบในการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แบบกลุ่มจากเดิมใช้ โปรแกรม Group Mail (Freeware) 

มาเป็น ระบบ Mail list ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ผลการด าเนินงาน :: เริ่มใช้เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2556 และ ด าเนินการตลอดปี 

 ปรับปรุงแหล่งเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับนโยบายท้ังหมดของคณะวิทยาศาสตร์ จากเว็บไซต์เดิมเก็บไว้ที่เว็บไซต์

ทุนสนับสนุนวิจัย มาเป็น เว็บไซต์คู่มือบุคลากร โดยท าการแยกเป็นกลุ่ม ๆ ตามงานบริหาร 

URL :: http://www.sci.ku.ac.th:8000/manual/main/ 
    ผลการด าเนินงาน :: เริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2555  

 ปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงานสนับสนุน  

URL :: http://www.sci.ku.ac.th:8000/office/offsec/ 
 ผลการด าเนินงาน :: เริ่มด าเนินการตั้งแต ่เดือน ตุลาคม 2555  

 จัดท าเว็บไซต์หน่วยงานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ 

URL :: งานพัสดุ http://www.sci.ku.ac.th:8000/office/stock/  
   ผลการด าเนินงาน :: เริ่มด าเนินการตั้งแตว่ันที่ 21 พฤศจิกายน 2555  

 จัดท าเว็บไซต์ผลงานคณาจารย์/นิสิต คณะวิทยาศาสตร์ 

URL :: http://www.sci.ku.ac.th:8000/th/working/  
   ผลการด าเนินงาน :: เริ่มด าเนินการตั้งแตว่ันที่ 12 พฤศจิกายน 2555  

 จัดท าเว็บไซต์สารบรรณ คณะวิทยาศาสตร์ 

URL :: งานสารบรรณ http://www.sci.ku.ac.th:8000/office/sarabun/       
ผลการด าเนินงาน :: เริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2556 

 จัดท าเว็บไซต์ระบบติดตามงาน คณะวิทยาศาสตร์(Office Monitor Manage : OMM)  
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URL :: ระบบติดตามงาน คณะวิทยาศาสตร์ http://www.sci.ku.ac.th:8000/office/scomm/  
          ผลการด าเนินงาน :: เริ่มด าเนินการตั้งแตว่ันที่ 20 มีนาคม 2556 

 ให้บริการคอมพิวเตอร์ ส าหรับวิชาปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ในภาคเรียนที่ 1/2555 – ภาคเรียนที่ 2/2555  

จ านวน  2 ครั้ง 

- ภาควิชาพันธุศาสตร์ 1 ครั้ง 

- ภาควิชาชีวเคมี 1 ครั้ง  

    ผลการด าเนินงาน :: ด าเนินการเรียบร้อย 

 ให้บริการห้องคอมพิวเตอร์ ส าหรับอบรมคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 การอบรม 

1. โครงการการจัดการองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 19 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบันทึกบัญชี

ด้วยระบบการบริหารทรัพยากรองค์การ (ERP)”  วันที่ 25 ธันวาคม 2555 

2. โครงการการจัดการองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 21 เรื่อง “การเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อม

ก่อนการใช้งาน ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP” วันที่ 

25 มกราคม 2556 

3. โครงการการจัดการองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 22 เรื่อง “การใช้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP ระยะที่ 2 ของผู้บริหารเพ่ือการ

ตัดสินใจ วันที่ 1 และ 4 กุมภาพันธ์ 2556 

4. โครงการการจัดการองค์ความรู้ ครั้งที่ 25 เรื่อง “อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแบบฟอร์มใบ

เซ็นต์ชื่อ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบาร์โค้ด” ระหว่างวันจันทร์ที่ 18 – วันพุธที่ 20 

มีนาคม 2556 

 ผลการด าเนินงาน :: ด าเนินการเรียบร้อย 

 จัดอบรมโครงการการจัดการองค์ความรู้ KM ครั้งที่ 21 เรื่อง “การเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมก่อน

การใช้งาน ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP” วันที่ 25 มกราคม 

2556 ให้แก่ผู้ดูแลระบบของภาควิชาและหน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน :: ด าเนินการเรียบร้อย 

 เข้ารับการอบรม เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เทคนิคประจ าหน่วยงานเพื่อใช้งานในระบบ

บริหารทรัพยากรองค์การ (Enterprise Resource Planning (ERP) ครั้งที่ 2” จัดโดยกองคลัง งาน

งบประมาณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ผลการด าเนินงาน :: เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555 ด าเนินการเรียบร้อย 
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 เข้าประชุมชี้แจ้ง เรื่อง “การปรับปรุง Website หน่วยงาน และ Website มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” 

จัดโดย ส านักงานอธิการบดี กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ผลการด าเนินงาน :: เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2555 ด าเนินการเรียบร้อย 

 เข้ารับการอบรมโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เขียนข่าวให้เป็น...จับประเด็นให้ได้”  จัดโดยกองวิเทศ

สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ผลการด าเนินงาน :: เมื่อวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2556  ด าเนินการเรียบร้อย 

33. จัดให้มีสนามเปตองขนาดย่อส่วนเพื่อสันทนาการ 
34.  จัดหาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีสมรรถนะสูง   

-Atomic Force Microscope (AFM) 
-Confocal Microscope       (CM) 
-X ray Diffraction System   (XRD) 
-Scanning Electron Microscope* (SEM) 
- เครื่องวิเคราะห์ขนาดสารพันธุกรรมชนิดอัตโนมัติ 
- เครื่องSolvent Purification  System 
- เครื่องโครมาโตกราฟแบบของเหลวสมรรถนะสูง( HPLC) 

  - เครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวภายใต้ความดันสูง ( UHPLC) 
  - ชุดปฏิบัติการเครื่องส ารวจธรณีฟิสิกส์ 
  - เครื่อง UV-VS Spectrophotometer 
  - เครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง 
35.  Sc Live 
36.  สวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

-  โครงการคณะแข็งแรง (Healthy Faculty, HF) 

-  มุมลูกของเรา (Our Kids Corner, OKC) 

-  กองทุนสวัสดิการคณะ 
37.  การจดทะเบียนสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ 
ด าเนินเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 
38.  การจัดสรรงบประมาณ 

 งบโครงการ ผลิตแพทย์เพิ่ม 
       การจัดสรรงบประมาณโครงการแพทย์เพ่ิม แบ่งเป็น 60 ส่วน 
   ภาควิชาคณิตศาสตร์    1.75  ส่วน 
   ภาควิชาเคมี     6.50  ส่วน 
   ภาควิชาฟิสิกส์     5.625 ส่วน 
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   ภาควิชาสถิติ     2.25  ส่วน 
   ภาควิชาสัตววิทยา            5.625 ส่วน 
   ค่าสาธารณูปโภค              20  ส่วน 
   ส านักงานเลขานุการคณะ    18.25 ส่วน 
  โดยคณะจะแบ่งให้ภาควิชา FSD จ านวน 7 ภาควิชา จากส่วนของ ส านักงานเลขานุการคณะ ซึ่ง
จัดสรรให้ภาค   วิชา FSD ภาคละ 1 ส่วน 

 ปรับปรุงการบริหารเงินรายได้ 
 1) จัดสรรค่าธรรมเนียมพิเศษให้ภาควิชา 
  จาก ร้อยละ 0 เป็น ร้อยละ 37.5 
      ภาควิชาได้รับค่าธรรมเนียมพิเศษ หัวละ 3,000 บาท 
      2) เปลี่ยนวิธีหักส่วนกลาง จาก ร้อยละ 25  เป็น หลายอัตรา ตามกลุ่มที่ภาควิชาสังกัดภาควิชาที่มีรายได้ 
ต่อภาคการศึกษา 
       น้อยกว่า 100,000        หักร้อยละ 5 
       น้อยกว่า 300,000        หักร้อยละ 10 
       น้อยกว่า 600,000        หักร้อยละ 15 
       น้อยกว่า 1,000,000        หักร้อยละ 20  
       มากกว่า 1,000,001 และ ภาควิชา SD หักร้อยละ  25 ตามเดิม 
  3) รายได้จากโครงการเรียนล่วงหน้า 
  จัดสรร  ภาควิชา : คณะ  เป็น  75 : 25  
 
39. นโยบายสนับสนุนการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน  (Science, Research Fund for Supporting 
Staff, ScRFSS) 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ออกระเบียบว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ.2552 ส่งผลให้บุคลากรสาย
สนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์ต้องท าการวิจัยในงานที่เก่ียวข้องกับหน้าที่ของตนเอง คณะวิทยาศาสตร์เห็นควร
สนับสนุนการท าวิจัยดังกล่าว จึงก าหนดนโยบายสนับสนุนการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน ดังนี้ 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนท าการวิจัยเพ่ือพัฒนางานของคณะ
วิทยาศาสตร์ 

1.2) ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนสะสมผลงานวิจัยเพื่อสามารถขอเลื่อนระดับให้สูงขึ้น 
2. การสนับสนุนงบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตร์จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการวิจัยในขอบเขตที่สอดคล้องกับภาระงานวิจัย ไม่
เกินโครงการละ 50,000 บาท 
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3. วิธีด าเนินการ 
3.1) บุคลากรจัดท าข้อเสนอโครงการที่ระบุ ขอบเขตของงานวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย วัตถุประสงค์ 

ผลลัพธ์ และการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย กรอบเวลาด าเนินการวิจัย ที่ชัดเจนเสนอต่อหน่วยงานที่
สังกัด 

3.2) หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ น าเสนอที่ประชุมภาควิชา/ที่ประชุมหัวหน้า
งาน เพื่อการพิจารณาหากได้รับความเห็นชอบ ให้ส่งโครงการต่อหัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ
วิทยาศาสตร์ 

3.3) หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์จัดเข้าวาระเพ่ือพิจารณาต่อคณะกรรมการประจ า
คณะพิจารณา 

4. ภาระผูกพัน 
4.1) บุคลากรที่ได้รับความสนับสนุนการวิจัยต้องด าเนินการวิจัยตามที่ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการที่ได้รับ

อนุมัติไว้เท่านั้น หากการด าเนินการไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในข้อเสนอจะต้องเสนอเรื่องขออนุมัติต่อ
คณะวิทยาศาสตร์ก่อนการเปลี่ยนแปลง 

4.2) ต้องส่งรายงานผลงานวิจัยต่อคณะวิทยาศาสตร์ภายใน 60 วันหลังจากวันครบก าหนดที่ระบุไว้ใน
ข้อเสนอโครงการที่ได้รับอนุมัติ 

4.3) ต้องมีการน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมตามที่คณะวิทยาศาสตร์จะจัดขึ้นในโอกาส
ที่เหมาะสม 

5. เกณฑ์การพิจารณาและข้อจ ากัด 
5.1 งานวิจัยที่จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณต้องเป็นงานวิจัยทางวิชาการที่ตรงตามเป้าหมายหลัก

และวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ของคณะวิทยาศาสตร์ 
5.2 งานวิจัยทางด้านการบริหารจัดการต้องมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์โดยตรง 

ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องแสดงขอบเขตและระบุวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนในการพัฒนาสภาวะที่
ควรปรับปรุงของคณะวิทยาศาสตร์ 

           5.3    บุคลากรจะได้รับการสนับสนุนการวิจัยเพียงโครงการเดียวในเวลาหนึ่ง ๆ การเสนอขอการ 
                    สนับสนุนการวิจัยโครงการใหม่จะท าได้เมื่อส่งรายงานการวิจัยโครงการวิจัยเดิมและคณะ 

    วิทยาศาสตร์ได้ตอบรับเรียบร้อยแล้ว เท่านั้น 
 
40. นโยบายการต่ออายุราชการ  

เพ่ือให้การพิจารณาต่ออายุราชการบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เป็นประโยชน์สูงสุด ต่อคณะวิทยาศาสตร์ 
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความชัดเจนและด าเนินการอย่างโปร่งใส จึงก าหนดนโยบายการต่ออายุราชการ ไว้
ดังนี้ 

1. หลักการต่ออายุราชการ  
1.1 การพิจารณาต่ออายุราชการเป็นสิทธิของหน่วยงานไม่ใช่สิทธิของผู้ขอต่ออายุราชการ  
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1.2 การพิจารณาต่ออายุราชการจะพิจารณาเฉพาะกรณี โดยคานึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ
คณะวิทยาศาสตร์ มิใช่ประโยชน์ของผู้ต่ออายุราชการ  
1.3 แนวนโยบายของคณะวิทยาศาสตร์ การพิจารณาต่ออายุราชการเพ่ือการรักษาความสามารถของการวิจัยที่มี
คุณภาพระดับนานาชาติของคณะวิทยาศาสตร์  

2. แนวทางการพิจารณา  
2.1 ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาต่ออายุราชการ 5 ปี ต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้  
2.1.1 เป็นผู้มีส่วนสร้างสรรค์ผลงานวิจัยเรื่องเต็มท่ีตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือวารสารใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal and Country Rank, www.scimagojr.com) ที่อยู่ในค
วอไทล์ Q1, Q2 อย่างมีนัยสาคัญ โดยเป็นผู้นิพนธ์หลัก (Corresponding Author) เฉลี่ยในรอบ 3 ปีสุดท้าย ไม่ต่า
กว่าปีละ 3 ผลงาน และ  
2.1.2 เป็นผู้ที่มีส่วนอย่างมีนัยสาคัญต่อการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate Studies) ของภาควิชาและคณะ
วิทยาศาสตร์ (เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักในรอบ 3 ปีสุดท้าย) และ  
2.1.3 มีคุณลักษณะตามเงื่อนไขในข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  
2.1.3.1 เป็นผู้ที่สามารถหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อย่างต่อเนื่องในรอบ 3 ปี
สุดท้าย โดยมีมูลค่าเฉลี่ยรวม ไม่ต่ากว่า 6 แสนบาทต่อปี ในการสนับสนุนการวิจัย ของตนเองและกลุ่มวิจัย หรือ  
2.1.3.2 เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการ เช่น เป็นศาสตราจารย์ ได้รับการ คัดเลือกเป็นเมธีวิจัยอาวุโสของ 
สกว. หรือ NSTDA Chair Professor หรือเป็นผู้ได้รับรางวัลดีเด่นในระดับชาติ  
หรือระดับ นานาชาติซึ่งจัดโดยองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ  

3. นโยบายในกรณีไม่ต่ออายุราชการ  
ในกรณีที่ไม่ต่ออายุราชการ ถ้าหากภาควิชาพิจารณาว่ามีความจาเป็นที่จะให้ผู้เกษียณอายุราชการปฏิบัติงานต่อ  
3.1 ด้านการสอน ให้ภาควิชาดาเนินการจ้างเป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญ (Invited Senior Lecturer) ทองจินดา 

ผู้แก้ไข 11/01/56 2  
3.2 ด้านการวิจัย ให้ภาควิชาดาเนินการจ้างเป็น นักวิจัยทรงคุณวุฒิอาวุโส (Senior Research Fellow) โดยกาหนด
ค่าตอบรายเดือนโดยประมาณเท่ากับผลต่างของเงินเดือนสุดท้ายก่อนเกษียณอายุ หักด้วยบานาญที่อาจารย์ผู้นั้น
ได้รับ อาจสูงกว่าหรือต่ากว่าในวงเงินที่เหมาะสมได้ การจ้างในกรณี 3.2 ให้จ้างเป็นรายปี โดยสามารถต่อเวลาการ
จ้างปีต่อปีได้ และต้องมีข้อตกลงผลงานที่จะเกิดขึ้นในแต่ละปีอย่างชัดเจน กรณีท่ีผลงานไม่เป็นไปตามที่ตกลงให้ยุติ
การจ้าง  

4. การสนับสนุนงบประมาณ  
4.1 การจ้างในด้านการสอน ภาควิชาเป็นผู้รับผิดชอบค่าจ้างทั้งหมด  
4.2 การจ้างในด้านการวิจัย ภาควิชาเป็นผู้รับผิดชอบค่าจ้างรายปีก่อนและคณะวิทยาศาสตร์จะสนับสนุนเงินให้
ภาควิชาตามรายผลงานวิจัยที่เกิดข้ึนในรอบปีการจ้าง โดยต้องเป็นผลงานวิจัยเรื่องเต็มที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือวารสารในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR ที่อยู่ใน ควอร์ไทล์ Q1 และ Q2 
โดยอาจารย์ผู้นั้นต้องเป็นผู้นิพนธ์หลัก (Corresponding Author) และท่ีอยู่ (Affiliation) ของผู้นิพนธ์หลักต้องเป็น
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คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์จะสนับสนุนผลงานละ 100,000 บาท ให้ภาควิชา 
โดยวงเงินรวมทั้งหมดของแต่ละท่านในปีนั้น ๆ ต้องไมเ่กินวงเงินค่าจ้างท้ังหมดของปีนั้น  
หมายเหตุ ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการคณะ  

ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ.2556  
 
 
ผลการด าเนินงานนโยบายต่ออายุราชการ คือ 
1. ศ.ดร.จ ารัส  ลิ้มตระกูล 
2. ศ.ดร.สาวิตรี  ลิ่มทอง 

 

นโยบายการบริการทางวิชาการ 

 โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) 

 โครงการพัฒนาก าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) 

 โครงการพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาและเตรียมความพร้อมเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ
ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและการพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จ
พระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) 

 โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ 

 ศูนย์เครื่องมือคณะวิทยาศาสตร์    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เครื่องมือที่เปิดให้บริการ 

1. Atomic Absorption Spectrometer (AAS)  
 2. Automated DNA Sequencer   
3. Elemental Analyzer 
4. High Performance Liquid Chromatograph (HPLC)     
5. High Performance Liquid Chromatograph-Mass Spectrometer (HPLC-MS) 
6. Spectrofluorometer   
7. Ultraviolet Spectrophotometer (UV)   
8. Autoclave   
9. Lapping and Polisher   
10. Laminar flow Cabinet    
11. Low Speed Diamond Wheel Saw   
12. Microwave 
13. Microcentrifuge   
14. PCR machine   
15. Photodocumentation System   

http://www.sci.ku.ac.th/web/SEC/equipment.htm#m2
http://www.sci.ku.ac.th/web/SEC/equipment.htm#m3
http://www.sci.ku.ac.th/web/SEC/equipment.htm#m4
http://www.sci.ku.ac.th/web/SEC/equipment.htm#m5
http://www.sci.ku.ac.th/web/SEC/equipment.htm#m6
http://www.sci.ku.ac.th/web/SEC/equipment.htm#m9
http://www.sci.ku.ac.th/web/SEC/equipment.htm#m10
http://www.sci.ku.ac.th/web/SEC/equipment.htm#m11
http://www.sci.ku.ac.th/web/SEC/equipment.htm#m12
http://www.sci.ku.ac.th/web/SEC/equipment.htm#m13
http://www.sci.ku.ac.th/web/SEC/equipment.htm#m14
http://www.sci.ku.ac.th/web/SEC/equipment.htm#m15
http://www.sci.ku.ac.th/web/SEC/equipment.htm#m16
http://www.sci.ku.ac.th/web/SEC/equipment.htm#m17
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16. Spectrafuge   
17. Centrifuge   
18. Refrigerated Centrifuge   
19. Vortex Mixer   
20. Dri Block Heater   
21. Atomic Force Microscope   
22. E-corder รุ่น ED401  
23. Spin Coater ยี่ห้อ AUTOLAB 
24. Ultra Pure Water Purification System รุ่น Elga classic UVF  
25. Tube Furnace ยี่ห้อ LENTON  
26. Potentiostat & Galvanostat ยี่ห้อ AUTOLAB  
27. Dip Coater รุ่น PDC-01  
28.Muffle Furnace ยี่ห้อ LENTON 

สรุปรายงานโครงการพัฒนาวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2555 
 
ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ ผู้ขอรับบริการ 
หน่วยงาน
ให้บริการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ เร่ิมต้น สิ้นสุด 

1 งานจัดจ้างท่ีปรึกษา
งานวิจัยและพัฒนา
ตัวเร่งปฏิกิริยา 
Post 
Metallocene 

บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) 

ภาควิชาเคมี 1 มิ.ย.55 30 พ.ย.55 800,000 ดร.พิมพา หอม
นิรันดร์ 

2 ศึกษาธรณีวิทยา
แหล่งแร่ถ่านหิน
และหาโครงสร้าง
ทางธรณีวิทยาใต้ผิว
ดิน พื้นท่ีบ้านห้วย
หญ้าไซ ต.นาทราย 
อ.ลี้ จ.ล าพูน 

บริษัท เอสซีจี จ ากัด ภาควิชา
วิทยาศาสตร์พื้น
พิภพ 

4 มิ.ย.55 30 ก.ค.55 300,000 ผศ.ดีเซลล์ สวน
บุรี 

3 ศึกษาธรณีวิทยา
แหล่งแร่ถ่านหิน
ด้วยเทคนิคทาง
ธรณีฟิสิกส์ บริเวณ
พื้นท่ีบ้านแพะ
หนองแดง จ.ล าปาง 

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย 
(ล าปาง) จ ากัด 

ภาควิชา
วิทยาศาสตร์พื้น
พิภพ 

4 มิ.ย.55 30 ส.ค.55 150,000 ผศ.ดีเซลล์ สวน
บุรี 

4 โครงการ 
Feasibility Study 

บริษัทปัญญา คอนซัล
แตนท์ จ ากัด 

ภาควิชา
วิทยาศาสตร์พื้น

11 มิ.ย.55 30 เม.ย.56 350,000 ดร.ภาสกร  
ปนานนท์ 

http://www.sci.ku.ac.th/web/SEC/equipment.htm#m18
http://www.sci.ku.ac.th/web/SEC/equipment.htm#m19
http://www.sci.ku.ac.th/web/SEC/equipment.htm#m20
http://www.sci.ku.ac.th/web/SEC/equipment.htm#m21
http://www.sci.ku.ac.th/web/SEC/equipment.htm#m22
http://www.sci.ku.ac.th/web/SEC/equipment.htm#m23
http://www.sci.ku.ac.th/web/SEC/equipment.htm#m23
http://www.sci.ku.ac.th/web/SEC/equipment.htm#m23
http://www.sci.ku.ac.th/web/SEC/equipment.htm#m25
http://www.sci.ku.ac.th/web/SEC/equipment.htm#m26
http://www.sci.ku.ac.th/web/SEC/equipment.htm#m27
http://www.sci.ku.ac.th/web/SEC/equipment.htm#m28
http://www.sci.ku.ac.th/web/SEC/equipment.htm#m29
http://www.sci.ku.ac.th/web/SEC/equipment.htm#m30
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ ผู้ขอรับบริการ 
หน่วยงาน
ให้บริการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ เร่ิมต้น สิ้นสุด 

and 
Environment 
and Social 
Impact 
Assessment Ban 
Koum 
Hydropower 
Project 

พิภพ 

5 ท่ีปรึกษาเพื่อ
พิจารณาปรับปรุง
โครงการให้
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ แผน
แม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร ททท. พ.ศ.
2556-2559 

การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย 

ภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

25 มิ.ย.55 25 ต.ค.55 1,000,000 รศ.ดร.
นวลวรรณ  
สุนทรภิษัช 

6 โครงการศึกษาและ
แก้ไขภัยแล้งและ
บรรเทาน้ าท่วมโดย
การเติมน้ าลงสู่ชั้น
น้ าบาดาลพื้นท่ีแอ่ง
เจ้าพระยาตอนบน 
(ระยะท่ี 2) 

บริษัท เอส เอ็น ที 
คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
และบริษัท องศา 
คอนซัลแตนด์ จ ากัด 

ภาควิชา
วิทยาศาสตร์พื้น
พิภพ 

1 ก.ค.55 31 ส.ค.55 199,210 ดร.กัญจน์นรี 
ช่วงฉ่ า 

7 โครงการศึกษาค่า
การดูดกลืนความ
สั่นสะเทือนของชั้น
ดินและชั้นหินการ
ก่อสร้างท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติด้วยวิธี
เจาะลอดในพื้นท่ี
แหล่งหินตัดสีค้ิว จ.
นครราชสีมา และ
หอระฆังวัดตะหนุ 
จ.
พระนครศรีอยุธยา 

บริษัท เอ็นทิค จ ากัด ภาควิชา
วิทยาศาสตร์พื้น
พิภพ 

2 ก.ค.55 28 ก.ย.55 352,000 รศ.ดร.วีระศักดิ์ 
อุดมโชค 

8 โครงการศึกษาวิจัย
การประยุกต์ใช้

ส านักวิจัยและความ
ร่วมมือระหว่าง

ภาควิชา
วิทยาศาสตร์พื้น

9 ก.ค.55 28 ก.พ.56 1,800,000 ผศ.อรรณพ 
หอมจันทร์ 



2 - 231 
 

 

 
ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ ผู้ขอรับบริการ 
หน่วยงาน
ให้บริการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ เร่ิมต้น สิ้นสุด 

ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ เพื่อการ
วิเคราะห์และ
วางแผนจัดหาร
พื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย 
จ.อุบลราชธานี 

ประเทศ กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 

พิภพ 

9 การวิเคราะห์หา
องค์ประกอบสาร
ไฮโดรคาร์บอนใน
สิ่งแวดล้อม 

กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

ภาควิชาเคมี 11 ก.ค.55 11 ม.ค.56 180,000 รศ.ดร.อรพินท์ 
เจียรถาวร 

10 Talented Class 
Program 

โรงเรียนราชวินิต
บางเขน 

ภาควิชาฟิสิกส์ 12 ก.ค.55 31 ก.ค.55 14,000 ดร.ชัยยะ 
เหลืองวิริยะ 

11 การใช้จุลินทรีย์
บ าบัดน้ าเสียใน
อุตสาหกรรมการ
ผลิตอาหาร 

บริษัท เอ วัน พลัส 
พรีเมี่ยม (ประเทศ
ไทย)จ ากัด 

ภาควิชาจุชีววิทยา 16 ก.ค.55 31 ก.ค.56 5,000 รศ.ดร.อรุณ
วรรณ หวังกอบ
เกียรติ 

12 การตรวจสอบชนิด
และปริมาณบา
ซิลลัทจาก
ผลิตภัณฑ์ไทดี้ 

บริษัท เอ วัน พลัส 
พรีเมียม (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

ภาควิชาจุลชีววิทยา 16 ก.ค.55 26 ก.ค.55 3,000 ผศ.ดร.สุรางค์ 
สุธิราวุธ 

13 การศึกษาแหล่งแร่
สังกะสีด้วยเทคนิค
ทางธรณีฟิสิกส์ 

บริษัท ผาแดง
อินดัสทรี จ ากัด 
(มหาชน) 

วิทยาศาสตร์พื้น
พิภพ 

17 ก.ค.55 30 พ.ย.55 360,000 ผศ.ดีเซลล์ สวน
บุรี 

14 การตรวจุลินทรีย์ใน
ตัวอย่างหัวเชื้อไม่
โครไบโอเทค 

บริษัท ไมโคร ไบโอ
เทค 

ภาควิชาจุลชีววิทยา 20 ก.ค.55 27 ก.ค.55 
 

4,500 ดร.ชัยมงคล คง
ภักด ี

15 การตรวจจุลินทรีย์
ในตัวอย่างหัวเชื้อ
เข้มข้น สมบัติชาติ 

ห้างจ ากัด สมบัติชาติ ภาควิชาจุลชีววิทยา 20 ก.ค.55 27 ก.ค.55 4,500 ดร.ชัยมงคล คง
ภักด ี

16 การพัฒนาองค์
ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์พื้น
พิภพและตรวจวัด
สภาพทาง
ธรณีวิทยาใต้ผิวดิน 
บริเวณเส้น
ทางเข้าออกชุมชน

มูลนิธิพลังท่ียั่งยืน ภาควิชา
วิทยาศาสตร์พื้น
พิภพ 

20 ส.ค.55 27 ธ.ค.55 297,000 ผศ.ดีเซลล์ สวน
บุรี 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ ผู้ขอรับบริการ 
หน่วยงาน
ให้บริการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ เร่ิมต้น สิ้นสุด 

บ้านหน้าถ้ า ต.ท่า
อุแท อ.กาญจนดิษฐ์ 
จ.สุราษฎร์ธานี ด้วย
การวัดค่าสภาพ
ต้านทานไฟฟ้าแบบ
การสร้างภาพเชิง 2 
มิติ 

17 ส ารวจและพัฒนา
แหล่งน้ าบาดาล
โครงการก่อสร้าง
โรงงาน
อุตสาหกรรมชุบสี 
ต าบลคลองกิ่ว อ.
บ้านบึง จ.ชลบุรี 

บริษัท จรูญรัตน์ โปร
ดักส์ จ ากัด 

ภาควิชา
วิทยาศาสตร์พื้น
พิภพ 

29 ส.ค.55 29 ธ.ค.55 150,000 ผศ.ดีเซลล ์สวน
บุรี 

18 โครงการจัดท าแผน
แม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศของ สส
ปน. ระยะ 3 ปี (ปี 
2556-2558) 

ส านักงานส่งเสริมการ
จัดประชุมและ
นิทรรศการ 

ภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

4 ก.ย.55 4 ก.พ.56 4,000,000 รศ.ดร.
นวลวรรณ 
สุนทรภิษัช 

19 โครงการหาอายุ
วัตถุด้วยวิธี
เปล่งแสงความร้อน
โบราณวัตถุจาก
โบราณสถาน
ปราสาทมีชัย 

ส านักศิลปากรท่ี 12 
นครราชสีมา 

ภาควิชา
วิทยาศาสตร์พื้น
พิภพ 

20 ก.ย.55 20 ธ.ค.55 42,000 ดร.กฤษณ์  วัน
อินทร์ 

20 พิชิตฉลากคาร์บอน
ฟิคพรินต์ 
ผลิตภัณฑ์นมสด
พาสเจอร์ไรด์และ
โยเกิร์ตแดรี่โฮม 

บริษัทแดรี่โฮม จ ากัด ศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านกล
ยุทธ์ธุรกิจท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

1 ต.ค.55 28 ต.ค.55 199,650 ดร.รัตนาวรรณ 
มั่งค่ัง 

21 พิชิตฉลากคาร์บอน
ฟิตพรินต์ส าหรับ
กลุ่มผลิตภัณฑ์
มาม่าเส้นหมี่ 

บริษัท เพรสซิเดนท์
ไรซ์โปรดักส์ จ ากัด
(มหาชน) 

ศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านกล
ยุทธ์ธุรกิจท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

1 ต.ค.55 31 ธ.ค.55 165,000 ดร.รัตนาวรรณ 
มั่งค่ัง 

22 โครงการศึกษาและ
แก้ไขภัยแล้งและ
บรรเทาน้ าท่วมโดย
การเติมน้ าลงสู่ชั้น

บริษัทเอสเอ็นที 
คอนซัลแตนท์ จ ากัด
และบริษัท องศา
คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ภาควิชา
วิทยาศาสตร์พื้น
พิภพ 

3 ต.ค.55 31 ธ.ค.55 173,690 ดร.กัญจน์นรี 
ช่วงฉ่ า 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ ผู้ขอรับบริการ 
หน่วยงาน
ให้บริการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ เร่ิมต้น สิ้นสุด 

น้ าบาดาลพื้นท่ีแอ่ง
เจ้าพระยาตอนบน 
(ระยะท่ี 2) 

23 การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ด้าน
ทรัพยากรสัตว์ป่า
บริเวณท่าเทียบเรือ
ขนถ่ายน้ ามัน
เชื้อเพลิงโรงไฟฟ้า
พลังความร้อน
กระบี่ ปี 2555 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

ภาควิชาสัตววิทยา 1 ธ.ค.55 31 ก.ค.56 100,000 อ.วุฒิ ทักษิณ
ธรรม 

24 การพัฒนาสายพันธุ์
ของสาหร่ายขนาด
เล็กเพื่อการผลิต
น้ ามันโดยวิธีทาง
พันธุศาสตร์
วิศวกรรม 

บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) 

ภาควิชาพันธุ
ศาสตร์ 

3 ธ.ค.55 2 ธ.ค.56 2,000,000 ดร.อัญชลี ศิริ
ขจรกิจ 

25 การตรวจหาชินด
ของเชื้อราด้วยวิธี
ทางชีวโมเลกุล 

น.ส.พจนา ตระกูลสุข
รัตน์ 

ภาควิชาจุลชีววิทยา 6 ธ.ค.55 31 ม.ค.56 16,000 ดร.เยาวภา 
อร่ามศิริรุจเทย์ 

26 คาร์บอนฟุตพรินต์
น้ ามันถั่วเหลือง 
บริษัทน้ ามันพืชไทย 
จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทน้ ามันพืชไทย 
จ ากัด(มหาชน) 

ศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านกล
ยุทธ์ธุรกิจท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

1 ธ.ค.55 30 มิ.ย.56 154,000 ดร.รัตนาวรรณ 
มั่งค่ัง 

27 คาร์บอนฟุตพรินต์
และฉลากคาร์บอน
ของผลิตภัณฑ์
น้ ามันปาล์ม ตราผึ้ง 

บริษ้ทกลุ่มปาล์ม
น้ ามันธรรมชาติ จ ากัด 

ศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านกล
ยุทธ์ธุรกิจท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

1 ธ.ค.55 31 พ.ค.56 280,000 ดร.รัตนาวรรณ 
มั่งค่ัง 

28 ท่ีปรึกษาส าหรับ
ห้องปฏิบัติการ
ค านวณระดับนาโน 

ศูนย์นาโนเทคโนโลยี
แห่งชาติ 

ภาควิชาเคมี 1 ธ.ค.55 30 พ.ย.56 456,000 รศ.ดร.สุภา 
หารหนองบัว 

29 ส่งเสริมการจัดท า
คาร์บอนฟุตพรินต์
ขององค์กรใน
ภาคอุตสาหกรรม 

สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

ศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านกล
ยุทธ์ธุรกิจท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

20 ธ.ค.55 15 พ.ย.56 280,000 ดร.รัตนาวรรณ 
มั่งค่ัง 

30 การเพิ่มประมาณ นายกิตติ ค าสัตย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา 1 ม.ค.56 28 ก.พ.56 10,000 นางเยาวภา 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ ผู้ขอรับบริการ 
หน่วยงาน
ให้บริการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ เร่ิมต้น สิ้นสุด 

เชื้อเห็ดเผาะบน
อาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อ
น าไปขยายต่อใน
แปลงปลูกกล้ายาง
นา 

อร่ามศิรุจิเวทย์ 

31 พิชิตฉลากคาร์บอน
ฟุตพรินต์ผลิตภัณฑ์ 
Sonite Polymer 
Composit 
Surface Covering 

บริษัท โซไนต์ อินโน
เวทีฟ เซอร์เฟสเซส 
จ ากัด 

ศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านกล
ยุทธ์ธุรกิจท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

2 ม.ค.56 27 ก.ค.56 133,100 ดร.รัตนาวรรณ 
มั่งค่ัง 

32 โครงการวิเคราะห์
และตรวจนับ
จุลินทรีย์ 

บริษัท ไทยเบสท์โฮ
ลด้ิง จ ากัด 

ภาควิชาจุลชีววิทยา 7 ม.ค.56 31 ม.ค.56 5,000 ดร.ชัยมงคล คง
ภักด ี

33 โครงการวิเคราะห์
และตรวจนับ
จุลินทรีย์ 

บริษัท ท.เพิ่มทรัพย์
เกษตร จ ากัด 

ภาควิชาจุลชีววิทยา 7 ม.ค.56 31 ม.ค.56 5,000 ดร.ชัยมงคล คง
ภักด ี

34 โครงการวิเคราะห์
และตรวจนับ
จุลินทรีย์ 

บริษัท เบสท์ แคร์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

ภาควิชาจุลชีววิทยา 7 ม.ค.56 31 ม.ค.56 6,000 ดร.ชัยมงคล คง
ภักด ี

35 พิชิตฉลากคาร์บอน
ฟุตพรินต์ผลิตภัณฑ์
ข้าวสารบรรจุถุง 

บริษัท ยูนิเวอร์แซล
ไรซ์ จ ากัด 

ศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านกล
ยุทธ์ธุรกิจท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

15 ม.ค.56 15 ม.ค.57 251,350 ดร.รัตนาวรรณ 
มั่งค่ัง 

36 โครงการ
ประมวลผลข้อมูล
ภาพรวมการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพ
ผู้เรียน ปีการศึกษา 
2555 

ส านักทดสอบทาง
การศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

21 ม.ค.56 27 ธ.ค.56 1,995,000 ผศ.ดร.สุขุมาล 
กิติสิน 

37 โครงการจ้างที่
ปรึกษาเพื่อจัดท า
แผนแม่บท
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

ส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

ภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

28 ม.ค.56 6 มี.ค.57 3,400,000 ผศ.พบสิทธิ์ 
กมลเวชช 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ ผู้ขอรับบริการ 
หน่วยงาน
ให้บริการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ เร่ิมต้น สิ้นสุด 

สื่อสารของ
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ฉบับท่ี 
3 (พ.ศ.2557-
2561) 

38 Talented Class 
Program 

โรงเรียนราชวินิต
บางเขน 

ภาควิชาฟิสิกส์ 29 ม.ค.56 28 ก.พ.56 14,000 ดร.ชัยยะ 
เหลืองวิริยะ 

39 การประเมินวัฎจักร
ชีวิตผลิตภัณฑ์ ; 
LCA 

 ศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านกล
ยุทธ์ธุรกิจท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

1 ก.พ.56 30 พ.ย.56 990,000 ดร.รัตนาวรรณ 
มั่งค่ัง 

40 โครงการบูรณะ
โบราณสถานวัด
เกาะ (ร้าง) ต.มหา
พราหมณ์ อ.บาง
จาก จ.
พระนครศรีอยุธยา 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
พัทธกร 

ภาควิชา
วิทยาศาสตร์พื้น
พิภพ 

15 ก.พ.56 31 มี.ค.56 62,500 ดร.กฤษณ์ วัน
อินทร์ 

41 
 

งานจัดจ้างท่ีปรึกษา
งานวิจัยและพัฒนา
ตัวเร่งปฏิกิริยา 
Post 
Metallocene 

บริษัท ปตท.จ ากัด 
(มหาชน) 

ภาควิชาเคมี 1 มี.ค.56 29 พ.ย.56 1,500,000 ดร.พิมพา หอม
นิรันดร์ 

42 ส ารวจและพัฒนา
แหล่งน้ าบาดาล 
พื้นท่ีโครงการออย
แปลงหาดเส้ียว อ.
ศรีสัชนาลัย จ.
สุโขทัย 

บริษัท พรพัฒนสิน 
จ ากัด 

ภาควิชา
วิทยาศาสตร์พื้น
พิภพ 

11 มี.ค.56 30 ส.ค.56 200,000 ผศ.ดีเซลล์ สวน
บุรี 

43 ศึกษาอุทก
ธรณีวิทยาน้ าใต้ดิน
ด้วยเทคนิคการวัด
ค่าสภาพต้านทาน
ไฟฟ้าเชิง 2 มิติ 
บริเวณพื้นท่ี
โครงการของบริษัท
บุญรอดบริเวอรี่ 
จ ากัด อ.กบินทร์บุรี 
จ ากัด จ.ปราจีนบุรี 

บริษทั สิงห์ คอร์เปอ
เรชั่น จ ากัด 

ภาควิชา
วิทยาศาสตร์พื้น
พิภพ 

18 มี.ค.56 27 ธ.ค.56 450,000 ผศ.ดีเซลล์ สวน
บุรี 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ ผู้ขอรับบริการ 
หน่วยงาน
ให้บริการ 

ระยะเวลาด าเนินการ งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ เร่ิมต้น สิ้นสุด 

44 ส ารวจและพัฒนา
แหล่งน้ าบาดาล 
พื้นท่ีโครงการ
ก่อสร้าง อ.บางละ
มุง จ.ชลบุรี 

บริษัท สิงห์ คอร์เปอ
เรชั่น จ ากัด 

ภาควิชา
วิทยาศาสตร์พื้น
พิภพ 

19 มี.ค.56 30 ก.ย.56 150,000 ผศ.ดีเซลล์ สวน
บุรี 

45 โครงการพัฒนา
ระบบและเครือข่าย
ฐานข้อมูลความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ
ระดับประเทศ ปี 
2556 

ส านักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การ
มหาชน) 

ภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

22 มี.ค.56 22 มี.ค.57 6,000,000 ผศ.พบสิทธิ์ 
กมลเวชช 

      29,007,500  

 

 ข้อมูลปริมาณงานของส านักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ตามภารกิจ 
 ส านักงานเลขานุการคณะ ก าหนดวัตถุประสงค์ของภารกิจหลักในแต่ละงานไว้ชัดเจนและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ นโยบายและวัตถุประสงค์ และพันธกิจ 4 ประการ ของคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวคือ เพ่ือด าเนินงานบริหาร
และธุรการ งานคลังและพัสดุ งานบริการการศึกษา งานนโยบายและแผน งานบริการวิชาการและวิจัย สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน กิจกรรมการต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ เนื่องจากส านักงานเลขานุการคณะ เป็นศูนย์กลางการ
ด าเนินงานทางด้านงานบริหารและธุรการให้แก่คณะและ ภาควิชา ซึ่งได้แบ่งหน่วยงานตามภารกิจดังนี้ 

1. งานบริหารและธุรการ  ประกอบด้วย 2 หน่วยงานย่อย 

 หน่วยสารบรรณ  ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ 
– ส่งเอกสาร จัดเก็บและค้นหาเอกสาร รวบรวมข้อมูล ร่างโต้ตอบ อ านวยความสะดวกต่างๆ ทางด้านเอกสาร และ
ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีผลการด าเนินงานตามภารกิจ คือ 

ลงทะเบียนหนังสือรับ    จ านวน     19,668 เรื่อง  
ลงทะเบียนหนังสือส่ง    จ านวน    16,453 เรื่อง  
จัดเก็บเอกสาร     จ านวน     10,211 เรื่อง  
ร่างโต้ตอบเอกสาร    จ านวน         3,002 เรื่อง  
การบริการอัดส าเนา    จ านวน  365,921 แผ่น  
การบริการรับ – ส่งโทรสาร  จ านวน             213  ครั้ง  
การบริการโทรศัพท์ทางไกล  จ านวน           162 ครั้ง  
จัดพิมพ์เอกสารภายในและภายนอก จ านวน             432   เรื่อง 
จัดพิมพ์เอกสารโครงการ/รายงานต่างๆ จ านวน                  149 รายการ 
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จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ  จ านวน                   159 รายการ 
จัดท าเกียรติบัตร/การ์ดเชิญ  จ านวน                     14 งาน 

ด้วยความถูกต้อง ตรงเวลา และมีประสิทธิผล มีการระบุเป้าหมายของงานที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ และ
เชิงคุณภาพได้แก่ความสามารถในการปฏิบัติราชการให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ 

 หน่วยการเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานบุคคลต่างๆ ตั้งแต่เข้ารับราชการจนถึงเกษียณอายุ 
รวมทั้ง สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจ คือ 

ทะเบียนประวัติข้าราชการ   จ านวน  183 คน 
ทะเบียนประวัติพนักงาน    จ านวน    170 คน 
ทะเบียนประวัติลูกจ้าง    จ านวน      43 คน 
ทะเบียนประวัติพนักงานราชการ   จ านวน      11 คน 
การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ   จ านวน        9 คน 
ทุน/การประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน ในประเทศ จ านวน       82 คน 
ทุน/การประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน ต่างประเทศ จ านวน       72 คน 
การศึกษาต่อในประเทศ    จ านวน        9 คน 
การศึกษาต่อต่างประเทศ    จ านวน       16 คน 
การลา      จ านวน     435 ครั้ง 
การขอเลื่อนระดับ/เปลี่ยนต าแหน่ง  (ลูกจ้างประจ า) จ านวน         7 คน 
การขอเลื่อนระดับ/เปลี่ยนต าแหน่ง  (ข้าราชการ) จ านวน         - คน 
การขอต าแหน่งทางวิชาการ   จ านวน        17 คน 
การขอประเมินการสอน    จ านวน        21 คน 
การลาเพิ่มพูนความรู้    จ านวน         3 คน 
การจัดท าค าสั่ง/ประกาศ    จ านวน        56 เรื่อง 
การขอเครื่องราช     จ านวน        53 คน 
การประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงาน  จ านวน         13 คน 
ของพนักงาน 
การออกหนังสือรับรอง    จ านวน        165 ฉบับ 
บุคลากรเกษียณอายุ ปี 2554   จ านวน        15  คน 

ด้วยความถูกต้อง ตรงเวลา และมีประสิทธิผล มีการระบุเป้าหมายของงานที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ และ
เชิงคณุภาพ ได้แก่ความสามารถในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบการบริหารงานบุคคล 
 

2. งานคลังและพัสดุ   ประกอบด้วย 2 หน่วยงานย่อย 
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 หน่วยการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชี โดยจัดท าทะเบียนคุมบัญชี
และการเงิน จัดเก็บหลักฐานเอกสารการเงิน ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชี จัดท ารายงานแสดงฐานะทาง
การเงินและบัญชี และปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีผลการด าเนินงานตามภารกิจ คือ 

การจัดท าบัญชีเงินงบประมาณ  จ านวน           19 บัญชี 
การจัดท าบัญชีเงินรายได้   จ านวน           32 บัญชี 
การจัดท าบัญชีเงินส ารองจ่าย  จ านวน               1 บัญชี (สัญญายืมเงิน 

        55 ฉบับ) 
การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินรายได้     จ านวน 5,600 ฉบับ 
การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ   จ านวน 948 ฉบับ 
การเบิก-จ่ายเงินจากส่วนกลาง  จ านวน     125 ครั้ง 
การเบิก-จ่ายเงินจากคณะ   จ านวน  3,983 ครั้ง 
จดัท ารายงานประจ าวัน   จ านวน        244 ครั้ง 
จัดท ารายงานประจ าเดือน   จ านวน           12 ครั้ง 
จัดท ารายงานประจ าปี   จ านวน         1 ครั้ง 
จัดท ารายงานไตรมาส   จ านวน               4 ครั้ง 
จัดท ารายงานเงินงบประมาณ  จ านวน         12 ครั้ง 
การขออนุมัติเบิกจ่ายเงินรายได้  จ านวน            6,160 ฉบับ 

ด้วยความถูกต้อง ตรงเวลา และมีประสิทธิผล มีการระบุเป้าหมายของงานที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ และ
เชิงคุณภาพ ได้แก่ความสามารถในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบการเงินและบัญชี 

 หน่วยพัสดุ  ปฏิบัติงานทางด้านพัสดุ โดยด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง การเบิกจ่าย การเก็บ
รักษา การซ่อมแซมและบ ารุงรักษา การท าบัญชีและทะเบียนคุมพัสดุ การเก็บรักษาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับพัสดุ 
การจ าหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการด าเนินงานตามภารกิจ คือ 

การจัดซื้อ/จ้าง    จ านวน  270 รายการ 
การจัดซื้อครุภัณฑ์   จ านวน             28 รายการ 
การสอบราคา    จ านวน      44 รายการ 
การท าสัญญา    จ านวน     120 รายการ 
การออกใบสั่งซื้อ/จ้าง   จ านวน  243 รายการ 
การเก็บรักษา/เบิกจ่าย   จ านวน    47 รายการ 
การท าบัญชีวัสดุ    จ านวน    47 รายการ 
การจัดท าทะเบียนพัสดุ   จ านวน             112 รายการ 
การจัดท ารายงานแอลกอฮอล์  จ านวน    12 ครั้ง 
การจัดท ารายงานวัสดุเชื้อเพลิง  จ านวน     9 ครั้ง 
การจ าหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ  จ านวน    1 ครั้ง 
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ด้วยความถูกต้อง ตรงเวลา และมีประสิทธิผล มีการระบุเป้าหมายของงานที่ด าเนินการ ในเชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพ ได้แก่ความสามารถในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ 

 

3. งานบริการการศึกษา  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานกับนิสิต ในการรับนิสิต ลงทะเบียนเรียน 
การจัดแฟ้มนิสิต การรวบรวมข้อมูลสถิติที่เกี่ยวกับนิสิต การส่งใบรายงานผลคะแนน การขอจบการศึกษา และ
ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีผลการด าเนินงานตามภารกิจ คือ 

การจัดท าทะเบียนประวัตินิสิต ปี 1  จ านวน  645 คน 
การจัดท าทะเบียนประวัตินิสิต ปี 2  จ านวน  517 คน 
การจัดท าทะเบียนประวัตินิสิต ปี 3  จ านวน  489 คน 
การจัดท าทะเบียนประวัตินิสิต ปี 4  จ านวน  394 คน 
การรับใบค าร้อง    จ านวน  576 เรื่อง 
สนับสนุนประสานงานกิจกรรมนิสิต  จ านวน   151 กิจกรรม 
ค าสั่งอาจารย์ที่ปรึกษา   จ านวน     33 ฉบับ 
หนังสือรับรอง    จ านวน    45 ฉบับ 

นอกจากนี้ยังมีการให้การบริการห้องสมุด ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การให้บริการยืม - คืน หนังสือ VDO CD ใน
การค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการต่างๆ การตรวจเช็คหนังสือ การวิเคราะห์เลขหมู่หนังสือ การ  Link  บาร์โคด๊ กับ
ฐานข้อมูล การแนะน าการใช้ห้องสมุด การประสานงานกับห้องสมุดอ่ืน 

 รายการวัสดุสารสนเทศของห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ 
ต าราภาษาอังกฤษ   จ านวน  14,216  เล่ม 
ต าราภาษาไทย    จ านวน             6,792  เล่ม 
วิทยานิพนธ์    จ านวน      812  เล่ม 
วารสารเย็บเล่ม    จ านวน         302   เล่ม 
วารสารภาษาไทย   จ านวน             29  ชื่อเรื่อง 
วารสารภาษาอังกฤษ   จ านวน              14  ชื่อเรื่อง 
หนังสือพิมพ์    จ านวน                3  ชื่อเรื่อง 
CD-ROM       จ านวน           592  ชื่อเรื่อง 
คอมพิวเตอร์ใช้สืบค้นข้อมูล  จ านวน          6  เครื่อง 

 ข้อมูลสถิติต่างๆ ของห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ในปี 2554 
จ านวนหนังสือท่ีเข้าใหม่    305 เล่ม 
หนังสือภาษาต่างประเทศ    263 เล่ม 
หนังสือภาษาไทย        42 เล่ม 
ใช้งบประมาณในการจัดซื้อ  977,306.70 บาท 

 สถิติการยืม-คืน  (ต่อป)ี 
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หนังสือทั่วไป     4,022   เล่ม 
หนังสือวิทยานิพนธ์             34   เล่ม 
ยืมถ่ายเอกสาร          201   เล่ม 

 ระดับการยืม-คืน (ระหว่าง มิ.ย.54 – พ.ค.55) 
  ปริญญาตรี      2,563  เล่ม 
  ปริญญาโท         824  เล่ม 
  ปริญญาเอก         515  เล่ม 
  อาจารย์        2,563  เล่ม 

พนักงาน           52  เล่ม 
รวม        6,517           เล่ม 

 จ านวนผู้เข้าใช้ห้องสมุด  (มิ.ย.54 – พ.ค.55) 34,532 คน 
ด้วยความถูกต้อง ตรงเวลา และมีประสิทธิผล มีการระบุเป้าหมายของงานที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ และ

เชิงคุณภาพ ได้แก่ความสามารถในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฎระเบียบและตามเวลาที่ก าหนดตามระเบียบการ
ให้ห้องสมุด 

 

4. งานนโยบายและแผน  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ แผนงาน โครงการ การวิเคราะห์
นโยบาย การประสานแผน และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการด าเนินงานตามภารกิจ คือ 

การจัดท างบประมาณแผ่นดิน          จ านวน      1 ครั้ง 
การจัดท างบประมาณเงินรายได้          จ านวน      1 ครั้ง 
การปรับแผนงบประมาณเงินรายได้         จ านวน    31 ครั้ง 
การประสานแผน/โครงการ          จ านวน   100 ครั้ง 
รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน   จ านวน      1 ครั้ง 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
รายงานความคืบหน้าการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง   จ านวน      1    ครั้ง 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
การประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2554  จ านวน      1   ครั้ง 

ด้วยความถูกต้อง ตรงเวลา และมีประสิทธิผล มีการระบุเป้าหมายของงานที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ  และ
เชิงคุณภาพ ได้แก่ความสามารถในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฎระเบียบและตามเวลาที่ก าหนด 

 

5. งานบริการวิชาการและวิจัย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย โดยมีผล
การด าเนินงานตามภารกิจ คือ 

 อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  การสนับสนุนการเรียนการสอน สนับสนุนกิจกรรมนิสิต และกิจกรรม
ของคณะวิทยาศาสตร์ การจัดอุปกรณ์โสตในประชุม อบรม สัมมนาต่างๆ และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 140 ครั้ง 
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 ช่างศิลป์  สนับสนุนการเรียนการสอน สนับสนุนกิจกรรมนิสิต และกิจกรรมของคณะ
วิทยาศาสตร์ สนับสนุนการจัดประชุม อบรม สัมมนาต่างๆ และปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง  จ านวน  16 ครั้ง 

 ห้องคอมพิวเตอร์  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การให้บริการในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการ
เรียนการสอน การจัดท า Homepage ของคณะวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูลทาง Internet การอบรมเกี่ยวกับการ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ การดูแลรักษาระบบเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้
คอมพิวเตอร์ และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง  

จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์   จ านวน     59 เครื่อง 
จ านวนเครื่องสแกนเนอร์   จ านวน        1 เครื่อง 
จ านวนเครื่อง Printer   จ านวน       2 เครื่อง 
จ านวนเครื่อง Server   จ านวน      3 เครื่อง 
จ านวนผู้เข้าใช้บริการ (มิ.ย.54 - พ.ค.55) จ านวน             7,000 คน 
ให้บริการซ่อมคอมพิวเตอร์/software จ านวน             200 เครื่อง 
ปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์  จ านวน               10 งาน 
ประชาสัมพันธ์ข่าวบนเว็ปไซด์  จ านวน          2,500 เรื่อง 
ประชาสัมพันธ์ข่าวบนระบบโฆษณา/ จ านวน          1,300 เรื่อง 
ประชาสัมพันธ์แบบดิจิตอล 
จัดท าจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน  12 ฉบับ 
(e-Newsletter ScKU) 

 การจัดห้องเรียน ห้องประชุม/อบรม/สัมมนา ส่วนกลาง 
การจัดห้องเรียนส่วนกลาง 
 ห้องทวี    จ านวน       1 เทอม 
 ห้อง 202   จ านวน       2 เทอม  
 ห้องคอมพิวเตอร์   จ านวน      11 ครั้ง 
 ห้อง 1001   จ านวน      44 ครั้ง 
 ห้อง 1002   จ านวน      23  ครั้ง 
 ห้อง 1011   จ านวน        7 ครั้ง 
การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา 
 ห้อง 308   จ านวน        - ครั้ง 
 ห้อง 401   จ านวน      40 ครั้ง 
 ห้อง 403   จ านวน    108 ครั้ง 
 ห้อง 406   จ านวน     43 ครั้ง 
 ห้องทวี    จ านวน     40 ครั้ง 
 ห้อง 202   จ านวน     53 ครั้ง 
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การจัดหน่วยงานย่อยสนับสนุน 
การให้บริการรถยนต์ส่วนกลาง  จ านวน              555 ครั้ง 
การบริการซ่อมประปา   จ านวน     27 ครั้ง 
การบริการซ่อมโทรศัพท์   จ านวน     27 ครั้ง 
การบริการซ่อมไฟฟ้า   จ านวน     44 ครั้ง 
การบริการจัดสถานที่   จ านวน     43 ครั้ง 
การบริการถ่ายภาพ ถ่าย VDO  จ านวน   162  ครั้ง 
การซ่อมแซมอาคาร/สถานที่  จ านวน     13 ครั้ง 
การซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน     24 ครั้ง 
การยืมอุปกรณ์    จ านวน      23 ครั้ง 
โถงหน้าห้องทวี ญาณสุคนธ์  จ านวน       2   ครั้ง 
ห้องสมุด    จ านวน      12  ครั้ง 

 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การให้บริการ ดูแล บ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีราคาแพง 

และต้องใช้งานร่วมกันในส่วนกลางเพ่ือการศึกษา วิเคราะห์ตัวอย่าง ในการสนับสนุนงานวิจัย การบริการวิชาการ
ของอาจารย์และนิสิต และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
จ านวนผู้ขอใช้บริการและรายรับ ตามประเภทของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
เครื่อง Atomic Absoption spectrometry  จ านวน 21  ครั้ง  คิดเป็นเงิน   72,800  บาท 
    หักลดตามประเภทของผู้รับบริการแล้วคงเหลือ 17,120  บาท 
เครื่อง Atomic Force Microscope จ านวน 49  ครั้ง   คิดเป็นเงิน  314,930  บาท 
    หักลดตามประเภทของผู้รับบริการแล้วคงเหลือ 130,060  บาท 
เครื่อง Autoclave   จ านวน 51  ครั้ง   คิดเป็นเงิน    12,000  บาท 

หักลดตามประเภทของผู้รับบริการแล้วคงเหลือ 2,400  บาท 
เครื่อง Diamond Wheel Saw  จ านวน   -  ครั้ง   คิดเป็นเงิน   -  บาท 

หกัลดตามประเภทของผู้รับบริการแล้วคงเหลือ -  บาท 
เครื่อง Dip coater   จ านวน 2  ครั้ง   คิดเป็นเงิน    880  บาท 

หักลดตามประเภทของผู้รับบริการแล้วคงเหลือ 176  บาท 
เครื่อง Elemental Analyser  จ านวน 10  ครั้ง   คิดเป็นเงิน 215,850  บาท 

หักลดตามประเภทของผู้รับบริการแล้วคงเหลือ 45,310  บาท 
เครื่อง Gas Chromatograph  จ านวน 26  ครั้ง   คิดเป็นเงิน    160,700  บาท 

หักลดตามประเภทของผู้รับบริการแล้วคงเหลือ 32,620  บาท 
เครื่อง High Performance Liquid Chromatrograph จ านวน 10  ครั้ง คิดเป็นเงิน   87,000 บาท 

หักลดตามประเภทของผู้รับบริการแล้วคงเหลือ 17,560  บาท 
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เครื่อง Hot Air Oven   จ านวน   1  ครั้ง   คิดเป็นเงิน     256  บาท 
    หักลดตามประเภทของผู้รับบริการแล้วคงเหลือ 250  บาท 
เครื่อง Lapping and Polisher  จ านวน    -  ครั้ง   คิดเป็นเงิน        -  บาท 
เครื่อง Liquid Chromatrograph-Mass spectrometry จ านวน 57  ครั้ง คิดเป็นเงิน   477,086 บาท 

หักลดตามประเภทของผู้รับบริการแล้วคงเหลือ 119,146  บาท 
เครื่อง Microwave   จ านวน   6  ครั้ง   คิดเป็นเงิน     15,200 บาท 

หักลดตามประเภทของผู้รับบริการแล้วคงเหลือ 3,040  บาท 
เครื่อง Muffle Furnace   จ านวน   18  ครั้ง  คิดเป็นเงิน    43,020  บาท 
    หักลดตามประเภทของผู้รับบริการแล้วคงเหลือ 8,616  บาท 
เครื่อง Polymeresce Chain Reaction จ านวน 6  ครั้ง   คิดเป็นเงิน    7,000  บาท 
    หักลดตามประเภทของผู้รับบริการแล้วคงเหลือ 1,400  บาท 
เครื่อง Potentiostat & Galvanostat จ านวน 20  ครั้ง   คิดเป็นเงิน  54,300  บาท 
    หักลดตามประเภทของผู้รับบริการแล้วคงเหลือ 12,060  บาท 
เครื่อง Refrigerated Centrifuge  จ านวน 16  ครั้ง   คิดเป็นเงิน    9,900  บาท 
    หักลดตามประเภทของผู้รับบริการแล้วคงเหลือ 1,980  บาท 
เครื่อง spectrofluorescence  จ านวน 52  ครั้ง   คิดเป็นเงิน  43,800  บาท 

หักลดตามประเภทของผู้รับบริการแล้วคงเหลือ 9,000  บาท 
เครื่อง spin coater   จ านวน 17  ครั้ง   คิดเป็นเงิน    1,800  บาท 
    หักลดตามประเภทของผู้รับบริการแล้วคงเหลือ 400  บาท 
เครื่อง UV-spectrophotometer  จ านวน 3  ครั้ง   คิดเป็นเงิน    1,400  บาท 
    หักลดตามประเภทของผู้รับบริการแล้วคงเหลือ 440  บาท 
เครื่อง Water Distiller   จ านวน 304  ครั้ง  คิดเป็นเงิน  187,027.50  บาท 
    หักลดตามประเภทของผู้รับบริการแล้วคงเหลือ 39,055.50  บาท 
เครื่อง sonicater   จ านวน      -  ครั้ง  คิดเป็นเงิน   -  บาท 
    หักลดตามประเภทของผู้รับบริการแล้วคงเหลือ -  บาท 
เครื่อง Imaging Analyzer  จ านวน     25  ครั้ง  คิดเป็นเงิน  900  บาท 
    หักลดตามประเภทของผู้รับบริการแล้วคงเหลือ 180  บาท 
เครื่อง X-ray diffractrometer  จ านวน     16  ครั้ง  คิดเป็นเงิน   -  บาท 
    หักลดตามประเภทของผู้รับบริการแล้วคงเหลือ -  บาท (ทดลองใช้งาน) 
เครื่อง Stereofluorescence  จ านวน      2  ครั้ง  คิดเป็นเงิน   -  บาท 
    หักลดตามประเภทของผู้รับบริการแล้วคงเหลือ -  บาท (ทดลองใช้งาน) 
เครื่อง Confocal Microscope  จ านวน      1  ครั้ง  คิดเป็นเงิน   -  บาท 
    หักลดตามประเภทของผู้รับบริการแล้วคงเหลือ -  บาท (ทดลองใช้งาน) 
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เครื่อง Gold Sputter   จ านวน      1  ครั้ง  คิดเป็นเงิน   1,200  บาท 
    หักลดตามประเภทของผู้รับบริการแล้วคงเหลือ 240  บาท(ทดลองใช้งาน) 
เครื่อง Scanning Electron Microscope จ านวน      1  ครั้ง  คิดเป็นเงิน   - บาท 
    หักลดตามประเภทของผู้รับบริการแล้วคงเหลือ -  บาท(ทดลองใช้งาน) 
 
มีผู้ขอใช้บริการรวมทั้งหมด   737  ราย 

ด้วยความถูกต้อง ตรงเวลา และมีประสิทธิผล มีการระบุเป้าหมายของงานที่ด าเนินการในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ก่อรายได้ของคณะวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555- 30 กันยายน 2556 จ านวน  1,707,103.50 บาท  
หักลดตามประเภทของผู้รับบริการแล้วคงเหลือ   441,053.50   บาท 
 
สรุปผลการด าเนินงานในรอบปีตามภารกิจในการสนับสนุนการเรียนการสอน 

1. การสนับสนุนการด าเนินงานของโครงการจัดการเรียนการสอน 

 โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) 

 โครงการพัฒนาก าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) 

 โครงการรับนักเรียนโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ 

 โครงการรับนักเรียนทุนเรียนดีโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเ์ข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ 

 โครงการโควตาพิเศษ 

 โครงการนักกีฬาดีเด่น 

 โครงการเรียนล่วงหน้า 

 โครงการพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาและเตรียมความพร้อมเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ
ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและการพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระ
เจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) 

 โครงการความร่วมมือพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระดับโรงเรียน 

 โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ 

 โครงการเพชรนนทรี 

 โครงการอาจารย์ผู้ช่วยสอน (TA) และอาจารย์พิเศษ (Part time Instructors) 
 

2. การสนับสนุนกิจกรรมนิสิต 

 การสอบสัมภาษณ์นิสิตใหม่ 

 การจัดการปฐมนิเทศนิสิต/มัชฉิมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศ 

 โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตทุน 
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 โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตเตรียมแพทยศาสตร์ 

 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ของ มก. 

 โครงการพระราชทานปริญญาบัตร 

 โครงการประชุมปฏิบัติการระหว่างวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และ มก. ประจ าปี 

 โครงการสานสัมพันธ์ วพม. 

 โครงการ Sc KU Awards  

 โครงการประชุมวิชาการ ระดับปริญญาตรี 

 โครงการเลือกแนวทางวางอนาคต (Open House) 

 โครงการพัฒนานิสิตของสโมสรนิสิตคระวิทยาศาสตร์ 

 จัดหาอุปกรณ์กีฬาส าหรับนิสิต 

 จัดหาอุปกรณ์ท่ีใช้ในกิจกรรมพัฒนาคณะส าหรับนิสิต 
 

3. การสนับสนุนกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมและกิจกรมพิเศษอ่ืนๆ 

 พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ 

 โครงการ "แสดงความยินดี เชิดชูเกียรติ บุคลากรและศิษย์ผู้น าชื่อเสียงมาสู่คณะวิทยาศาสตร์" 

 การจัดงานวันสถาปนาคณะ 

 การจัดงานวันเกษียณอายุราชการ 

 การจัดงานโครงการบรรยายพิเศษ 

 โครงการ "ไหว้พระพุทธโสธร” จ.ฉะเชิงเทรา 

 การจัดโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ 

 โครงการรับขวัญสู่คณะและขอบคุณบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ 

 โครงการ ร่วมแรง ร่วมใจ ประหยัด ไฟฟ้า พลังงาน และสาธารณูปโภค 

 โครงการมุมลูกของเรา (Our kid corner) 

 โครงการส่งเสริมสุขภาพ 

 โครงการรดน้ าอวยพรเนื่องในวันสงกรานต์ 

 การวางพวงมาลา 

 พิธีเปิดป้ายอาคารสุขประชา วาจานนท์ 

 การจัดสวัสดิการร้านอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ 
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4. การสนับสนุนการวิจัยและความร่วมมือทางวิชาการ 

 การจัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการ 

 โครงการทุนสนับสนุนทุนการวิจัย PRF (Preproposal Research Fund) 

 โครงการส่งเสริมการวิจัยร่วมแบบทวิภาคี BRC (Bilateral Research Cooperation) 

 โครงการเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ScRF (Science Research Fund) 

 โครงการทุนส่งเสริมวิจัย สกว.วท.มก. 

 ทุนวิจัยสวพ.-วท.มก. (KURDI – ScKU)  

 โครงการส่งเสริมการพัฒนาวิชาการ (Academic Development Program, ADP) 

 โครงการ Visiting Professor 

 โครงการทุนการศึกษาก่อนปริญญาเอก(Predoctoral Scholarship) 

 โครงการศึกษาต่อต่างประเทศ (Study Abroad Programe,SAP) 

 การแลกเปลี่ยนนิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาเอก (Doctoral Research Student Exchange 
Programme) 

 โครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor,VP.) 

 โครงการสนับสนุนการไปประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ส าหรับบุคลากร (BOAC Staff) 

 โครงการสนับสนุนการไปประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ส าหรับนิสิต (BOAC Student) 

 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการพ้ืนฐานและการใช้เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสี
เอกซ์ 

 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและเทคนิคการ
วิเคราะห์ธาตุ 

 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง MicroCal iTC200 : LABEL-FREE MEASUREMENT OF 
BINDINGAFFINITY AND THERMODYNAMICS FOR PROTEIN INTERATION ANALYSIS 

 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โฟโตโวลแทอิก (Photovoltaics) 
 

5. การสนับสนุนโครงการพัฒนาบุคลากร 

 โครงการเพ่ิมพูน ปัญญา ความสามารถ ความรู้ และประสบการณ์ทางวิชาการของอาจารย์ ( Sc AWAKE) 

 โครงการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพกับคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ 

 การจัดการประชุมประจ าปีคณะวิทยาศาสตร์ (Annual General Meeting) 

 โครงการ Days Out  

 โครงการสวัสดิการบุคลการ (เงินยืม) 
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 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ 

 โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์ 

 โครงการการจัดการองค์ความรู้ (KM) ครั้งที่ 11 - 24 
 

2.2  รายงานผลการประเมินตนเองตามรายองค์ประกอบคุณภาพ ส าหรับคณะวิชา 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการด าเนินงาน ประจ าปี
การศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) นั้น คณะวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ส าหรับหน่วยงานที่ท าหน้าที่ผลิต
บัณฑิต และด าเนินการประเมินคุณภาพผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเต็ม 
5 คะแนน ส าหรับการประเมินเป้าหมายไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุเท่านั้น 
 คณะวิทยาศาสตร์มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบคุณภาพ และมี
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ตามตัว
บ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.91  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
 ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย ได้คะแนนเฉลี่ย 4.91 ผลประเมิน
ได้คุณภาพระดับดีมาก  รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 2.1 
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ตารางท่ี 2.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน (คะแนนเต็ม 5) 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 (เต็ม 5) 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนด าเนินการ   

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 

2. การผลิตบณัฑิต  4.62 4.62 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 5.00 4.42 4.51 5.00 4.47 4.56 4.73 4.73 4.42 4.61 4.73 4.73 4.47 4.63 

3. กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 

4. การวิจัย  5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.18 4.18 - 4.18 4.18 5.00 5.00 4.18 4.59 5.00 5.00 4.18 4.59 
5. การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

6. การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

7. การบรหิารและ
จัดการ  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.35 4.35 - 4.35 4.35 5.00 5.00 4.35 4.87 5.00 5.00 4.35 4.87 

8. การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 

9. ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.91 4.91 - 4.91 4.91 5.00 5.00 4.91 4.95 5.00 5.00 4.91 4.95 

เฉลี่ยภาพรวม 4.71 4.71 4.95 4.94 4.95 4.95 4.94 4.95 5.00 4.56 4.59 5.00 4.58 4.61 4.91 4.91 4.56 4.78 4.91 4.91 4.58 4.79 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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 ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2555 สามารถสรุปผลการ
ด าเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 คณะวิทยาศาสตร์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนการด าเนินงาน ซึ่ งเป็นองค์ประกอบที่ค านึงถึงการมีการก าหนดปรัชญา หรือปณิธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ แผนด าเนินงาน และมีการก าหนดตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนให้ครบทุกภารกิจ รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานที่ก าหนด  
  ส าหรับผลการประเมินคุณภาพในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 3 ตัวบ่งชี้ ซึ่งไม่น าคะแนนมาประเมินทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า มี
ผลการประเมินตนเอง เฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.2 

ตารางที ่2.2 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบปกีารศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 
ผลการประเมิน 

(เต็ม 5)  
หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 
องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ      5.00 5.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 8 5.00 5.00   

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  8 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในคณะ และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าคณะ  โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยง
กับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที ่
2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-
2554) 

  2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

  5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 

  6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

  7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

  8. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ผลการด าเนินงาน  
1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน

คณะ และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าคณะ โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ .ศ. 2553 - 2555 รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พศ. 2555 – 2558 ซึ่งอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 
5/2555 วันที่ 28 พฤษภาคม 2555 (1.1-1-1) 

คณะวิทยาศาสตร์มีการทบทวนปรัชญาหรือปณิธานของคณะ จากการประชุมทบทวนวิสัยทัศน์ ในเดือน
ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ข้อสรุปว่าปรัชญาหรือปณิธาน ยังมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน และเผยแพร่
ปรัชญาหรือปณิธานของคณะผ่านทาง website ของคณะฯ และในเดือนพฤษภาคม 2556 ได้มีการจัดประชุม mini 
AGM เพ่ือทบทวนวิสัยทัศน์และเป้าหมายของคณะ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 (1.1-1-2)  
  คณะวิทยาศาสตร์มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายขอ ง
มหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย จุดเน้นของมหาวิทยาลัย และแผนอุดมศึกษาระยะยาว รวมทั้งหลักการ
และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (1.1-1-3 และ 1.1-1-4 ) 
  คณะวิทยาศาสตร์ ได้ให้แต่ละภาควิชาด าเนินการวิเคราะห์จุดแข็ง (strength) จุดอ่อน (weakness) โอกาส 
(opportunity) และภัยคุกคาม (threat) เพ่ือน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของคณะ 
อันได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (1.1-1-
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5) ในกระบวนการจัดท าแผน คณะวิทยาศาสตร์ได้ด าเนินการให้บุคลากรของคณะได้ร่วมประชุมระดมความคิดเห็น 
โดยมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 
25 - 26 ธันวาคม 2553  และครั้งที่ 2 ในการจัด Mini AGM ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 โดยมีการพิจารณา
ทบทวนวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ และเป้าหมาย ร่วมกันทั้งผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่เพ่ือเป็นที่ยอมรับของทุก
ฝ่ายอันจะน าไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงาน (1.1-1-6) 
 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
คณะวิทยาศาสตร์มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายในผ่านทาง website (1.1-2-

1) คณะวิทยาศาสตร์มีการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ โดยให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี พร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายของแต่ละภาควิชา (1.1-2-2) รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ เป้าหมายของคณะ
วิทยาศาสตร์ผ่านทาง ScKU e-Newsletter (1.1-2-3) และการจัดประชุมประจ าปี (AGM # ครั้งที่ 8) (1.1-2-4) 
 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดท าแผนที่กลยุทธ์ (Strategic map) เพ่ือช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่
แผนปฏิบัติการตามกระบวนการของ Balanced scorecard  

คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดท าแผนกลยุทธ์สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปีทั้ง  4 พันธกิจ คือ ด้านการ
ผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (1.1-3-1) 
 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดท าตัวบ่งชี้ (KPI) พร้อมทั้งเป้าหมาย (target) ของแต่ละตัวบ่งชี้ที่จะใช้วัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี (1.1-4-1) 

คณะวิทยาศาสตร์มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ
ก าหนดและมีส่วนร่วมในการจัดท าเป้าหมาย   โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2553 และครั้งที่ 2 ในการจัด Mini AGM ในวันที่ 16 
พฤษภาคม 2556  (1.1-4-2) 
 

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 
 คณะวิทยาศาสตร์มีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานในแผนปฏิบัติงานทั้ง 4 พันธกิจเพ่ือใช้เป็นแนว
ทางการด าเนินงาน และสร้างความเชื่อม่ันว่าได้มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลาที่เหมาะสม และสามารถ
ใช้ส าหรับผู้บริหารในการติดตามผลการด าเนินงานแต่ละพันธกิจได้ (1.1-5-1) 
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6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณามีการพัฒนาระบบการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่าเป็นไปตามแผน
หรือไม่และมีการรายงานผลการด าเนินตามตัวบ่งชี้เทียบกับค่าเป้าหมายเสนอต่อผู้บริหาร  โดยให้ภาควิชารายงาน
ผลส าเร็จของการด าเนินการตามแผนรอบ 6 เดือน และ 1 ปี (1.1-6-1) 

 
7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล

ต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
คณะวิทยาศาสตร์มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์โดยการเปรียบเทียบผลของตัวบ่งชี้การ

ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์กับค่าเป้าหมาย และน าผลการประเมินที่ได้บรรจุเข้าวาระเพ่ือพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะปีละ 1 ครั้ง (1.1-7-1) 
 

8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/คณะกรรมการประจ าคณะไป
ทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
         จากติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ให้มีการปรับปรุง ในส่วนของการ
เรียนการสอน ควรใช้สื่อการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ ควรจัดให้มีรายวิชาที่มีการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะ
รายวิชาสัมมนาขอให้ด าเนินการให้ใช้ภาษาอังกฤษในการสัมมนาทุกภาควิชา ควรสนับสนุนให้นิสิตใช้ต ารา
ภาษาอังกฤษ และมีเวทีให้นิสิตฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น การจัดประชุมวิชาการ /จัดสัมมนาและฝึกอบรม
นานาชาติ การเพ่ิมทักษะนอกชั้นเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษแก่นิสิต การสร้างบรรยากาศนานาชาติในคณะ เช่น การ
รับอาจารย์ นักวิจัย นิสิตต่างชาติ เป็นต้น  รวมทั้งควรมีการจัดให้มี Edutainment เช่น การจัดหาห้องที่สามารถ
ฉายภาพยนตร์ซาวด์แทร็ค  และควรเลือกภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เพ่ือเป็นการเสริม
ทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตของคณะฯ และควรพิจารณาทบทวนเป้าหมายการด าเนินงานให้สอดคล้องกับผล
การด าเนินงานที่แท้จริง (1.1-8-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชีท้ี่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1.1 8 ข้อ 8 ข้อ 8 ข้อ 5.00 5.00 5.00 8 ข้อ บรรลุ 8 ข้อ 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

8 ข้อ 

เป็นผู้น ำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภำคเพื่อกำรพัฒนำไปสู่ระดับสำกล 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

ตัวอย่าง 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1.1 8 ข้อ 8 ข้อ 8 ข้อ 5.00 5.00 5.00 8 ข้อ บรรลุ 8 ข้อ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-1-1 ยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553 - 2555  
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พศ. 2555 – 2558 

1.1-1-2 เอกสารการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มก. ครั้งที่ 1 และการจัดประชุม Mini AGM 

1.1-1-3 ยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ. 2553-2555 และแผนปฏิบัติราชการ 
4 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ. 2555-2558 และแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

1.1-1-4 - แผนผังแสดงความเชื่อมโยงเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ต่อเป้าประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
- แผนที่ยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ. 2555-2558 

1.1-1-5 ตัวอย่างเอกสารวิเคราะห์ SWOT ANALYSIS ของภาควิชา 
1.1-1-6 เอกสารการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ คณะ

วิทยาศาสตร์ มก. ครั้งที่ 1 และการจัด Mini AGM 
1.1-2-1 Website คณะวิทยาศาสตร์ที่มีแผนยุทธศาสตร์ 
1.1-2-2 ตัวอย่างแผนปฏิบัติงานประจ าปีของภาควิชา 
1.1-2-3 ScKU e-Newsletter ฉบับพิเศษครบรอบ 47 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 
1.1-2-4 การจัดประชุมประจ าปี (AGM # ครั้งที่ 8) 
1.1-3-1 แผนที่ยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ. 2555-2558 
1.1.4-1 แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีคณะวิทยาศาสตร์ 
1.1.4-2 

 
เอกสารการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มก. ครั้งที่ 1 และการจัด Mini AGM 

1.1-5-1 แผน และ ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.1-6-1 การติดตามผลการปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
1.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่  7/2556 วาระท่ี 4.8 
1.1-8-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 7/2556 วาระท่ี 4.10 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

 คณะวิทยาศาสตร์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่
ค านึงถึงการด าเนินงานในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนการสอน ศักยภาพของอาจารย์ 
ศักยภาพของนิสิต และศิษย์เก่า รวมถึงปัจจัยเกื้อหนุนที่ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนของนิสิต 

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 8 ตัวบ่งชี้ และ  
สมศ. 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.61 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.63 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.3 

ตารางท่ี 2.3 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 
ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 
หมาย
เหตุ 

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 
องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต       4.61 4.63  

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร 

ข้อ 7 7 6 6 4.00 4.00  

2.2 อาจารย์ประจ าท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 
(เง่ือนไข 1) 

60 60 219.50 75.82 219.5 75.82 5.00 5.00  
289.50 289.5 

ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เง่ือนไข 2) 

0 0 0.00 0.00 0.00 0.00  

2.3 อาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 
(เง่ือนไข 1) 

30 30 67 23.14 67 23.14 3.86 3.86  
289.50 289.5 

ผลต่างค่า
ร้อยละ

(เง่ือนไข 2) 

0 0 0 0 0.00 0.00 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00  

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00  
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมาย
เหตุ 

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียน

การสอน 
ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00  

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00  

2.8 ระดับความส าเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัด
ให้กับนิสิต 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00  

1  
(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 100 100 236 75.40 236 80.27 3.77 4.01  

313 294 

 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ คน   414 414    
 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังภาค

ปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอก
เวลาราชการ) 

คน   423 423    

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งาน
ท าและประกอบอาชีพอิสระ 

คน   236 236    

 จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ คน   96 96    

 จ านวนบัณฑิตท่ีมีงานท าก่อนเข้า
ศึกษา 

คน   5 5    

 จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการเกณฑ์
ทหาร ลาอุปสมบท 

คน   0 3    

 จ านวนบัณฑิตท่ีไม่ได้งานท า คน   58 58    
 จ านวนบัณฑิตท่ีไม่ประสงค์ท างาน คน   0 16    

 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 

คน   15,530.77 15,530.77    

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท 
และเอกตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

คะแนน
ประเมิน

จาก
นายจ้าง 

5 5 3.94 3.94 3.94 3.94  

3  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 25 25 68.25 55.05 68.25 55.05 5.00 5.00  

124 124 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมาย
เหตุ 

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 
 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโทท้ังหมด 
คน   124 124    

 การตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหน่ึง 

ผลงาน   3 0.75 3 0.75    

 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
(proceeding) 

ผลงาน   31 15.50 31 15.50    

 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 

ผลงาน   28 21.00 28 21.00    

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ 

ผลงาน   31 31.00 31 31.00    

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00    

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับชาติ 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00    

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00    

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00    

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับนานาชาติ 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00    

4  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 50 50 26.00 200 26.00 200 5.00 5.00  

13 13   

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกท้ังหมด 

คน   13 13    

 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมี
การตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน   6 1.50 6 1.50    
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมาย
เหตุ 

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 
 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00    

 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่
ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน   2 1.50 2 1.50    

 มีการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) ในปี
ล่าสุดใน subject category ท่ี
ตีพิมพ์หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ี
มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล 
ISI และ Scopus 

ผลงาน   21 21.00 23 23.00    

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00    

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับชาติ 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00    

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00    

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน   0 0.00 0 0.00    

 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่
ในระดับนานาชาติ 

ผลงาน   2 2.00 0 0.00    

14 
(สมศ.) 

การพัฒนาคณาจารย์ สัดส่วน 5 5 1,521.50 5.26 1,521.5 5.26 4.38 4.38  
289.50 289.50 

 อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน   0 0.00 0.0 0.00    
 อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน   38 76.00 38 76.00    
 อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน   114.50 572.50 114.50 572.50    
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน   0 0.00 0.0 0.00    

 ผูช้่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน   19 57.00 19 57.00    
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมาย
เหตุ 

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปริญญา

เอก 
คน   51 306.00 51 306.00    

 รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน   0.0 0.00 0.0 0.00    

 รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน   12 60.00 12 60.00    

 รองศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน   49 392.00 49 392.00    

 ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาตรี คน   0 0.00 0.0 0.00    
 ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาโท คน   1 8.00 1 8.00    
 ศาสตราจารย์วุฒิปริญญาเอก คน   5 50.00 5 50.00    

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เป้าหมาย  6 ข้อ  
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดย
มหาวิทยาลัย และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาให้ประเมิน
ตามตัวบ่งชี้กลางที่ก าหนดในภาคผนวกที่ 1) ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องด้วย 

    (หมายเหตุ : ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐาน
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

  4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 
3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตาม
กรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดใน
แต่ละปี ทุกหลักสูตร 

  5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 
3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมิน
ในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัว
บ่งชี้และทุกหลักสูตร 

  6. มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร มากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุก
ระดับการศึกษา (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน) 

  7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญา
เอก) มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

  8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญา
เอก) มีจ านวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

 
ผลการด าเนินงาน   

ในปีการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตร์มีผลการด าเนินการ 6 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. คือ 
1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดย

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด โดยมหาวิทยาลัยมอบหมายให้กองบริการ
การศึกษา เป็นหน่วยงานหลักท าหน้าที่ประสานงานในการเปิดและปิดหลักสูตรของคณะวิชาต่างๆ 
 มีการก าหนดขั้นตอนในการด าเนินงานเพ่ือเปิดหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสูตร แสดงด้วยแผนภูมิ 3 ส่วน 

ดังนี้ 
(1)  แผนภูมิขั้นตอนการด าเนินงาน การบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา/การปรับเป้าหมาย 
     จ านวนนิสิตไว้ในแผนการรับนิสิต 
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(2)  แผนภูมิข้ันตอนการขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง 
 (3)  แผนภูมิข้ันตอนการขออนุมัติโครงการพิเศษ/ภาคพิเศษ 

รายละเอียดปรากฏ http://eduserv.ku.ac.th/index.php?method=curriculum (2.1-1-1) 
กระบวนการในการเปิดหลักสูตรใหม่หรือปรับปรุงหลักสูตร เริ่มต้นจากคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรระดับ
ภาควิชาด าเนินการจัดท าร่างหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พร้อมผลการวิจัย 
สถาบันซึ่งมีประเด็นส าคัญอย่างน้อย 4 ประเด็น คือ การบริหารหลักสูตร ทรัพยากรประกอบการเรียน การ
สอน และ การวิจัยการสนับสนุนให้ค าแนะน านิสิต และความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม หรือ ความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเสนอร่างหลักฐานต่อท่ีประชุมภาควิชา แล้วเสนอต่อคณะกรรมการการศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์พิจารณาให้เป็นไปตามเกณฑ์ของคณะวิชา น าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะให้ความ
เห็นชอบ แล้วน าเสนอคณะกรรมการการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
(ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาก่อน) เมื่อผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว จึงน าเสนอที่ประชุมคณบดี
พิจารณากลั่นกรองก่อนน าเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งขออนุมัติให้เปิดสอนได้
ตามก าหนดเวลาที่ระบุ รายละเอียดปรากฏตามคู่มือการเสนอหลักสูตร/รายวิชาระดับอุดมศึกษา เพ่ือเสนอ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณาอนุมัติ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549) และตามแนวปฏิบัติที่ที่ประชุม
คณะกรรมการการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัยก าหนด   อีกทั้ง
มีระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตรเพ่ือการตรวจสอบ
(https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/workflow/index.php) (2.1-1-2) 
2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 การปิดหลักสูตร มหาวิทยาลัยฯ มีแนวปฏิบัติการปิดหลักสูตร โดยหากหลักสูตรใดไม่มีการเปิดสอน 

นับตั้งแต่ได้รับอนุมัติหลักสูตร ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรและ/หรือ 
            อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2548 หรือภาควิชา 
            พิจารณาแล้วเห็นสมควรปิดหลักสูตร ก็ให้เสนอขอปิดหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจ าคณะ  
          คณะกรรมการการศึกษา ที่ประชุมคณบดีและขออนุมัติปิดหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย (2.1-2-1, 2.1-2-2)  

 
3. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 คณะวิทยาศาสตร์ มีหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา พ.ศ. 2555 จ านวน 45 หลักสูตร จ าแนกเป็น

หลักสูตรในระดับปริญญาตรี 15 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 16 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก 14 หลักสูตร
และหลักสูตรเตรียมแพทย์ศาสตร์ 1 หลักสูตร (1 ปี)  
 

 

https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/workflow/index.php
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หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ที ่ หลักสูตร สาขาวิชา 

1 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาคณติศาสตร ์ 

2 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเคม ี 

3 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม  

4 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาพฤกษศาสตร ์ 

5 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม  

6 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาชีวเคม ี 
7 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร ์ 
8 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังส ี
9 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา  
10 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  

11 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
12 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์(ภาคปกติ) 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์(ภาคพิเศษ) 

13 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาสถิต ิ 

14 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส ์ 

15 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ  

16 หลักสตูรเตรียมแพทยศาสตร ์ - 

 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 

ที ่ หลักสูตร สาขาวิชา 

1 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาสัตววิทยา  

2 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาพันธุศาสตร ์ 

3 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชามาตรวิทยา  

4 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาพฤกษศาสตร ์ 

5 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาวิทยาการวสัดุนาโน  

6 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาฟิสิกส ์ 
7 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ  
8 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม  

9 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาคณติศาสตร ์ 
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หลักสูตรระดับปริญญาโท 

ที ่ หลักสูตร สาขาวิชา 

10 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาจุลชีววิทยา  

11 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาสถิต ิ 

12 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาชีวเคม ี 
13 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป  

14 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาเคม ี 

15 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาชีววิทยา  

16 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์(ภาคปกติ) 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์(ภาคพิเศษ) 
 
 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

ที ่ หลักสูตร สาขาวิชา 

1 หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ  สาขาวิชาเคม ี

2 หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ  สาขาวิชาพฤกษศาสตร ์ 

3 หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ  สาขาวิชาพันธุศาสตร ์ 

4 หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ 

5 หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ  สาขาวิชาสัตววิทยา  

6 หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ  สาขาวิชาวิทยาการวสัดุนาโน  

7 หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ  สาขาวิชาชีวเคม ี 

8 หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ 

9 หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ  สาขาวิชาจุลชีววิทยา  

10 หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ  สาขาวิชาฟิสิกส ์ 

11 หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ  สาขาวิชาสถิต ิ 

12 หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ  สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 

13 หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  

14 หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (นานาชาติ) 
 

โดยมีการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติครบทุกหลักสูตร (2.1-3-1)  
นอกจากนี้ มีการประเมินผลการเปิดหลักสูตร ทั้งหลักสูตรที่มีเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

แห่งชาติ และหลักสูตรที่มีเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ตามตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
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ตัวบ่งชี้ มีการประเมิน/ผลการประเมิน 
1. อาจารยประจ าหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวน 
     รวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน 
     การด าเนินงานหลักสูตร 

โครงการ วิเคราะห์หลักสูตร วท.บ. (สถิติ) และ 
วท.ม. (สถิติ)  
(2.1-3-2) 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอด 
คลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

มคอ. 2  
(2.1-3-3) 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4  อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3  
(2.1-3-4) 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณภาคสนาม 
(ถามี)ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6  ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา มคอ.5 
(2.1-3-5) 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 (2.1-3-6) 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรูที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี)  
อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนใน 
แตละปการศึกษา 

รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา มคอ.5 
(2.1-3-5) 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  
กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู 
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน  
มคอ.7  ปที่แลว 

มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
จากรายงานผลการด าเนินงานตามแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดย
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ภาคต้น/ภาคปลาย ปี
การศึกษา 2555 (2.1-3-7) 

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าดานการจัดการเรียนการสอน 

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่คณะ
วิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2554 (2.1-3-8) 

9. อาจารยประจ าทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

รายงานการไปประชุม/สัมมนา/ดูงาน  
ของคณาจารย์ (2.1-3-9)  

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถาม)ี ได
รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวา 
รอยละ 50 ตอป 

รายงานการเข้าร่วมโครงการพัฒนาวิชาการ 
ต่าง ๆ ของบุคลากร ของภาควิชา  
(2.1-3-10) 
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ตัวบ่งชี้ มีการประเมิน/ผลการประเมิน 
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่

มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

รายงานวิจัยสถาบัน (2.1-3-11) 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0   

รายงานวิจัยสถาบัน (2.1-3-11) 

  
4.  มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 

ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่ก าหนดใน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ  กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อย
ละ 80 ของตัวบ่งชี้ท่ีก าหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร   
 คณะวิทยาศาสตร์มีคณะกรรมการการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ก ากับดูแลและประสานงานกับภาควิชา ให้

ด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา แต่ละหลักสูตรมีคณะกรรมการ
รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี และคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท าหน้าที่ดูแลให้
แต่ละหลักสูตรมีการด าเนินงานครบถ้วนทั้งข้อ 1-3 ข้างต้น (2.1-4-1, 2.1-4-2)   

 
 

 5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 
ข้างต้น ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณี
หลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร  
 มีคณะกรรมการการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ก ากับดูแลและประสานงานกับภาควิชาให้ด าเนินการได้

ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา แต่ละหลักสูตรมีคณะกรรมการ
รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี และคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ท าหน้าที่
พัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 (2.1-5-1) 
 
6. เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2 (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน) 

 

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) 
มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหลกัสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)  
 คณะวิทยาศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรทั้งหมด 45 หลักสูตร คือ ระดับปริญญาตรี 15  หลักสูตร  ปริญญาโท 

16 หลักสูตร และ ปริญญาเอก 14 หลักสูตร ซึ่งมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย จ านวน 29 
หลักสูตร (ปริญญาโท เฉพาะแผน (ก) 16  หลักสูตร และปริญญาเอก 14 หลักสูตร) คิดเป็นร้อยละ  66.67 
ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมด (2.1-7-1) 
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  8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) 
มีจ านวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา(เฉพาะกลุ่ม 
ค1 และ ง) 
 คณะวิทยาศาสตร์มีหลักสูตรเปิดสอนทั้งสิ้น 45 หลักสูตร มีนิสิตจ านวนทั้งสิ้น 2,994 คน โดยศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี 2,155  คน ระดับปริญญาโท เฉพาะแผน ก 532 คนและระดับปริญญาเอก 247 คน 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย มีจ านวนนิสิตทั้งหมด 779 คนคิดเป็นร้อยละ 26.02  ของ
จ านวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา    

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.1 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 4.00 4.00 4.00 7 ข้อ ไม่บรรล ุ 7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.1 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 4.00 4.00 4.00 7 ข้อ ไม่บรรล ุ 7 ข้อ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสาร 

2.1-1-1 
 

มีการก าหนดขั้นตอนในการด าเนินงานเพื่อเปิดหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสูตร ได้ที่เว็บไซต ์
http://eduserv.ku.ac.th/index.php?method=curriculum 

2.1-1-2 คู่มือการเสนอหลักสูตร/รายวิชาระดับอุดมศึกษาเพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณา
อนุมัติ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2549) 

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

1 ข้อ  
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทัว่ไป 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ  

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
ครบ 5 ข้อตามเกณฑ์ทั่วไปและ
ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน

เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 
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หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสาร 
http://eduserv.ku.ac.th/data_curri/manual_update.pdf 
และมีระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตรเพื่อการตรวจสอบ 
(https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/workflow/index.php) 

2.1-2-1 บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0513.10102/4968 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2552 เรื่อง มติสภา
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับแนวทางในการปิดหลักสูตรและรายวิชา และแนวทาง/ขั้นตอนการปิด
หลักสูตร 

2.1-2-2 บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0513.10102/3724 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2554 เรื่อง อนุมัติปิดหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล และหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

2.1-3-1 หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ที่เปิดสอนในปีการศึกษา พ.ศ. 2555 
2.1-3-2 โครงการวิเคราะห์หลักสูตร วท.บ. (สถิติ) และ วท.ม. (สถิติ) 
2.1-3-3 - มคอ. 2  
2.1-3-4 - รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3  
2.1-3-5 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา มคอ.5  
2.1-3-6 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7  
2.1-3-7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนจากรายงานผลการด าเนินงานตามแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ภาคต้น/ภาคปลาย ปี
การศึกษา 2555 

2.1-3-8 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2554  
2.1-3-9 รายงานการไปประชุม/สัมมนา/ดูงานของคณาจารย์ ในรายงานการประชุมกรรมการประจ า

คณะฯ 
2.1-3-10 รายงานการเข้าร่วมโครงการพัฒนาวิชาการต่าง ๆ ของบุคลากร ของภาควิชา  
2.1-3-11 รายงานวิจัยสถาบัน  
2.1-4-1 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  

- คณะท างานปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ของภาควิชา 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาต่างๆ และอ้างอิง 2.1-3-1 

2.1-4-2 -รายงานวิจัยสถาบัน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี 
2.1-5-1 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  

- คณะท างานปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ของภาควิชา 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาต่างๆ และอ้างอิง 2.1-3-1 

2.1-7-1 สรุปหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัย 
 

http://eduserv.ku.ac.th/data_curri/manual_update.pdf
https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/workflow/index.php
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก    

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้าหมาย  รอ้ยละ 60  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

 1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 
2. แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
หรือ 

2. ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ ผ่านมา ที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 

ผลการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตร์ มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 263.50 คน ลาศึกษาต่อ 
15 คน ลาเขียนต ารา/ลาท าวิจัย 11 คน มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 219.50 คน  

  เลือกประเมินตามแนวทางที ่1 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก   = 100
289.50
219.50

   =  75.82 

  คะแนนที่ได้ =  5
60

75.82
   =  5.00  คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ก าหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 
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ผลการประเมินตนเอง 

เงื่อนไขท่ี 1 
ตัว

บ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เปา้หมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.2 208.5 70.32 215 72.88 219.5 75.82 5.00 5.00 5.00 60.00 บรรลุ 60.00 
296.5 295 289.5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

เงื่อนไขท่ี 1 
ตัว

บ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.2 208.5 70.32 215 72.88 219.5 75.82 5.00 5.00 5.00 60.00 บรรลุ 60.00 
296.5 295 289.5 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.2-1 ฐานข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้าหมาย  ร้อยละ 30 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

 1. แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 หรือ 
2. แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่

ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
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เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
 1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 30 ขึ้นไป หรือ  

2. ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน 
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป 

ผลการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตร์ มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 263.50 คน ลาศึกษาต่อ 
15 คน ลาเขียนต ารา/ลาท าวิจัย 11 คน มีต าแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์  70  คน รองศาสตราจารย์ 
61 คน และศาสตราจารย์ 6 คน  

 เลือกประเมินตามแนวทางที่ 1 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   =   100 
289.50

67
   =  23.14 

 คะแนนที่ได้ =  5 
30

23.14
   =   3.86  คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

ผลการประเมินตนเอง 

เงื่อนไขท่ี 1 
ตัว

บ่งชี้ที ่
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
2.3 76 25.63 72.5 24.58 67 23.14 4.27 4.10 3.86 30 ไม่บรรล ุ 30 

296.5 295 289.50 

หมายเหตุ  

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
2.3 76 25.63 72.5 24.58 67 23.14 4.27 4.10 3.86 30 ไม่บรรล ุ 30 

296.5 295 289.50 

หมายเหตุ :   



3 - 270 

 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.3-1 ฐานข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  7  ข้อ  

รอบระยะเวลา   ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และ
มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

  2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
  3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้จากการ

พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

  5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

  6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

  7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

หมายเหตุ : หลักฐานส าหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการส ารวจความพึงพอใจ
ของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และการสร้างขวัญและก าลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ 
ที่เช่ือมโยงให้เห็นการท างานได้ดีขึ้น 

ผลการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตร์มีผลการด าเนินการ 7 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 



3 - 271 

 

 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และ
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์  

คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดท าแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและ
การวัดผล และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการก าหนด
นโยบายด้านต่างๆ ผ่าน website ของคณะฯ และมีการทบทวนนโยบายต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ด้านต่าง ๆ เช่น 

1.1 มีข้อมูลอัตราก าลังของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในปัจจุบัน รวมทั้งที่ต้องการในอนาคตอย่าง
น้อย 5 ปีข้างหน้า เพ่ือใช้ในการวางแผนความต้องการด้านบุคลากรของคณะ ได้แก่ แผนอัตราก าลัง
สายวิชาการ 2556 – 2559 ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 21/2555 
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 และครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 (2.4-1-1)     

1.2 มีการส ารวจความต้องการในการอบรมของบุคลากร ทั้งสายอาจารย์และสายสนับสนุน ได้แก่ บันทึก
ข้อความหรือเอกสารแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการต่างๆ (2.4-1-2) เช่น แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ
อบรมเรื่องการพัฒนาทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

1.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี ได้แก่ แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ต าแหน่ง 
      ผู้บังคับบัญชาและต าแหน่งผู้ปฏิบัติงาน และแบบรายงานภาระงานในฐานะอาจารย์ผู้สอนใน  
      มหาวิทยาลัย (2.4-1-3) นอกจากนี้ คณะฯ มีมาตรการสร้างขวัญก าลังใจ เช่น นโยบายรางวัล 
      คณะวิทยาศาสตร์ (ScKU Awards)  (2.4-1-4)  

1.4   มีการด าเนินการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยในด้านการเรียนการสอนและ  
  การวิจัย (2.4-1-5) ได้แก่ 

 -  หนังสือเชิญเป็นอาจารย์พิเศษหรืออาจารย์ผู้สอน ของภาควิชาต่างๆ  
 -  โครงการอาจารย์ผู้ช่วยสอน (TA) และอาจารย์พิเศษ (Part time Instructors) 
 -  โครงการ Visiting Professor 

 
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
2.1  มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใสและก าหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์   
      อักษร (2.4-2-1) ได้แก่  

                - ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นอาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถมา 
                  ช่วยในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย 

      - ขั้นตอนการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
      - ขั้นตอนการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
2.2 มีการระบุคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน (2.4-2-2) ได้แก่ 

- ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งในประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากร 
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- แบบบรรยายลักษณะงาน เช่น แบบบรรยายลักษณะงานของต าแหน่งลูกจ้างประจ า สังกัดภาควิชารังสี
ประยุกต์และไอโซโทป เป็นต้น 

- ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 

-   มาตรฐานภาระงานขั้นต่ าในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย 
 2.3  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีรูปแบบชัดเจน (2.4-2-3) 

2.4  มีโครงการสนับสนุนการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามเส้นทางของต าแหน่ งงาน 
การสนับสนุนเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ (2.4-2-4) ได้แก่ 

- นโยบายกระตุ้น ส่งเสริมการขอต าแหน่งวิชาการ หรือขอผลงานวิชาการ (Stimulus Research 
Fund , SRF) 

- โครงการเพ่ิมพูน ปัญญา ความสามารถ ความรู้ และประสบการณ์ทางวิชาการของอาจารย์ (Sc. 
AWAKE)  

- โครงการสนับสนุนไปประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ (Budget for Overseas 
Academic Conferences, BOAC)  

- โครงการทุนการศึกษาก่อนปริญญาเอก (Predoctoral Scholarship)  

- โครงการศึกษาต่อต่างประเทศ (Study Abroad Programe,SAP)  

- ทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน  (Science, Research Fund for 
Supporting Staff, ScRFSS) 

- โครงการ Mega  Project  ในการจัดหาเครื่องมือวิทยาศาสตร์รายการที่ส าคัญและมีราคาสูง 
 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1 สร้างบรรยากาศของสถานที่ท างานให้น่าอยู่และมีบรรยากาศในการท างาน (2.4-3-1) ได้แก่  

- โครงการรักษาความปลอดภัย (ScKU Security System) 

- ระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control, AC) 

- ระบบทีวีวงจรปิด (Closed Circuit TV, CCTV) 

- ระบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Security Personnel) 

- ระบบสายด่วน (Hot line, 5555) 

- ระบบควบคุมการเข้าออกลานจอดรถ (Parking Control) 

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทั่วคณะ (ScKU Landscaping Development) และ โครงการจัดการของ
เสีย (Waste Management) 

- โครงการสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์คณะแข็งแรง (Healthy Faculty, HF) 
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- มุมลูกของเรา (Our Kids Corner, OKC) 
3.2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ข่าวสารการเสนอขอรับรางวัลของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ นโยบายรางวัลคณะวิทยาศาสตร์ (ScKU AWARDS) (2.4-3-2)    
3.3 มีการยกย่องให้เกียรติและแสดงความยินดีกับผู้ไดร้ับรางวัล  (2.4-3-3)    

- พิธีมอบรางวัลคณะวิทยาศาสตร์ (ScKU AWARDS) ในวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบปีที่ 
47 วันที่ 8 มีนาคม 2556 

- งานแสดงความยินดี เชิดชูเกียรติ บุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2556 วันที่ 15 
พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพมหานคร 

3.4 มีการสนับสนุนหรือแนะน า ช่วยเหลือให้อาจารย์และบุคลากรรุ่นใหม่ในการขอรับรางวัลต่างๆ (2.4-3-4) 
               -   โครงการนักวิจัยพี่เลี้ยง ครั้งที่ 2:  การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การผลิตผลงานทางวิชาการ 
                   ให้เป็นเลิศไม่ละเมิดจริยธรรมและลิขสิทธ์" วันที่ 31 สิงหาคม 2555  

                            -    การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาอาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่” วันที ่18 ตุลาคม   
                   2555 

3.5 มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมมือใน
การท างาน (2.4-3-5)    

- โครงการ Days Out ของภาควิชาต่างๆ  

- บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มก. เข้าร่วมวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจ าปี 2555 วันที่ 30
มิถุนายน 2555 

- โครงการประชุมประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ (AGM#8) วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 
3.6 คณะวิทยาศาสตร์มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพทั้งพัฒนาทางกายและทางจิตที่ดี (2.4-3-6)    

- โครงการออกก าลังกายแบบจินกังกง 

-  โครงการ“รื่นรมย์ชมศิลป์ เยือนถ่ินเมืองเพชร เตร็จเตร่ไหว้พระ ปี 55” วันที่ 16 กันยายน 2555 

- งาน  Science Sports Day และงานขอบคุณบุคลากร ปี 2555 วันที่ 26 ธันวาคม 2555 
 

4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะจากการพัฒนามาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง  

   มีการติดตามผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรม เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากรสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้จา
การพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยการติดตามและประเมินผลภายหลังจากมีการอบรม/พัฒนา (2.4-4-1)   ได้แก่  

- โครงการการจัดการองค์ความรู้ ครั้งที่ 21  เรื่อง”การเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมก่อนการ
ใช้งานระบบการบริหารทรัพกรองค์การ (Enterprise Resource Planning: ERP)” มีการติดตาม
ผลการน ามาใช้ของผู้เข้ารับการอบรมในการใช้ระบบการบริหารทรัพกรองค์การ  

http://www.sci.ku.ac.th:8000/th/scifac/index.php/2010-05-07-09-51-39/370--45-45-5-2553
http://www.sci.ku.ac.th:8000/th/scifac/index.php/2010-05-07-09-51-39/370--45-45-5-2553
http://www.sci.ku.ac.th:8000/th/scifac/index.php/2010-05-07-09-51-39/324--days-out-13-14-2553
http://www.sci.ku.ac.th:8000/th/scifac/index.php/2010-05-07-09-51-39/274-------2553--26--2553
http://www.sci.ku.ac.th:8000/th/scifac/index.php/2010-05-07-09-51-39/274-------2553--26--2553
http://www.sci.ku.ac.th:8000/th/scifac/index.php/2010-05-07-09-51-39/355-----11--2553
http://www.sci.ku.ac.th:8000/th/scifac/index.php/2010-05-07-09-51-39/355-----11--2553
http://www.sci.ku.ac.th:8000/th/scifac/index.php/2010-05-07-09-51-39/441--science-sport-day----2553--29--2553
http://www.sci.ku.ac.th:8000/th/scifac/index.php/2010-05-07-09-51-39/441--science-sport-day----2553--29--2553
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- โครงการการจัดการองค์ความรู้ ครั้งที่ 19 เรื่อง การบันทึกบัญชีด้วยระบบการบริหารทรัพยากร
องค์การ (Enterprise Resource Planning: ERP) และครั้งที่ 20 เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
บันทึกบัญชีด้วยระบบการบริหารทรัพยากรองค์การ โดยการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ที่รับผิดชอบด้าน
การเงินให้มีความรู้ความเข้าใจในการบันทึกบัญชีด้วยระบบ ERP และร่วมกันปฏิบัติงานจริง ซึ่งมี
การบันทึกเวลาในการปฏิบัติงาน และจ านวนเรื่องที่สามารถบันทึกเข้าระบบได้ เป็นสรุปผลการ
บันทึกบัญชีในระบบ ERP (ปี 2555) 

- โครงการการจัดการองค์ความรู้ ครั้งที่ 23  จะท าประกันคุณภาพอย่างไร… เพ่ือให้เป็นไปตามแนว
ทางการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 ได้ติดตามผลการน ามาใช้ของผู้เข้ารับการ
อบรมในการจัดท ารายงานประเมินตนเองของภาควิชาและส านักงานเลขานุการ 

 
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์

และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ  
5.1 คณะจัดให้มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ และกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจรรยาบรรณแก่คณาจารย์

และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างสม่ าเสมอ (2.4-5-1) ได้แก่ 
- โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และประชุมบุคลากรเพ่ือก าหนดภาระงาน  
- มีการเผยแพร่ความรู้ผ่าน เว๊บไซด์ของคณะวิทยาศาสตร์ http://www.sci.ku.ac.th 
นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์มีกระบวนการส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนได้ปฏิบัติ 

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  เชน่  โครงการรางวัลคณะวิทยาศาสตร์ และการขอต าแหน่งทางวิชาการ (2.4-5-2) 
5.2  คณะวิทยาศาสตร์มีการก ากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยคณะกรรมการจรรยาบรรณ

วิชาชีพอาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ (2.4-5-3)   
 

6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  
 คณะวิทยาศาสตร์มีการประเมินผลความส าเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผน 
(2.4-6-1) ได้แก่  

- ผู้บริหารมีการประเมินผลการด าเนินงานเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนงานประจ าปีเป็น
ระยะ โดยมีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯเป็นประจ าเดือนละ 2 ครั้ง  

- การประชุมส านักงานเลขานุการคณะฯ ประกอบด้วย  หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะฯ หัวหน้า
งานฝ่ายต่าง ๆ และรองคณบดีฝ่ายบริหารอย่างสม่ าเสมอ  

- มีการตรวจสอบด้านการเงินมีการรายงานการเงินตามรายไตรมาส  

- มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี   

- มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ โดยมีการส ารวจความพึงพอใจ
การบริการของบุคลากรส านักงานเลขานุการคณะฯ  

- มีการประเมินผู้บริหาร  

http://www.sci.ku.ac.th/
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7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

7.1 มีการน าการประเมินความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนไปปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เช่น 

- มีการประชุมประจ าปี  Annual General Meeting (AGM) เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีที่
ครบรอบการบริหารงานที่ผ่านมา และแผนงานที่จะด าเนินงานต่อไป (2.4-7-1)  
 

7.2  มีการด าเนินตามแผนปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
คณะฯมีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกภารกิจหลักของหน่วยงาน (2.4-7-2) ได้แก่ 

- ผลการด าเนินงาน ของภาควิชาต่างๆ 
          7.3 มีการส ารวจความต้องการ และความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ (2.4-7-3)  เช่น มีผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของภาควิชาต่าง ๆ 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.4 N/A 7 ข้อ 7 ข้อ N/A 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.4 N/A 7 ข้อ 7 ข้อ N/A 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสาร 

2.4-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 21/2555 เมื่อวันที่ 12 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสาร 
ธันวาคม 2555 และ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 

2.4-1-2 - แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการอบรมของคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
2.4-1-3 - แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ต าแหน่งผู้บังคับบัญชา และต าแหน่งผู้ปฏิบัติงาน 

- แบบรายงานภาระงานในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย 
2.4-1-4 นโยบายรางวัลคณะวิทยาศาสตร์ (ScKU Awards) 
2.4-1-5 - หนังสือเชิญเป็นอาจารย์พิเศษหรืออาจารย์ผู้สอนของภาควิชาต่างๆ 

- โครงการอาจารย์ผู้ช่วยสอน (TA) และอาจารย์พิเศษ (Part time Instructors)  
- โครงการ Visiting Professor 

2.4-2-1 - ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้  
  ความสามารถมาช่วยในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย 
- ขั้นตอนการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
- ขั้นตอนการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการสรรหาคัดเลือกบุคลากร 

2.4-2-2 - ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งในประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากร 
- แบบบรรยายลักษณะงานของต าแหน่งลูกจ้างประจ า สังกัดภาควิชารังสีประยุกต์และ 
  ไอโซโทป  
- ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วย 
  การบริหารงานบุคคล ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 
- มาตรฐานภาระงานขั้นต่ าในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย 

2.4-2-3 - แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ต าแหน่งผู้บังคับบัญชา และต าแหน่งผู้ปฏิบัติงาน 
- แบบรายงานภาระงานในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย 

2.4-2-4 - โครงการสนับสนุนการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามนโยบายคณะ  
  วิทยาศาสตร์บน website  ของคณะฯ 
- นโยบายกระตุ้น ส่งเสริมการขอต าแหน่งวิชาการ หรือขอผลงานวิชาการ (Stimulus  
  Research Fund , SRF) 
- โครงการเพิ่มพูน ปัญญา ความสามารถ ความรู้ และประสบการณ์ทางวิชาการของอาจารย์   
  (Sc. AWAKE)  
- โครงการสนับสนุนไปประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ (Budget for Overseas   
  Academic Conferences, BOAC)  
- โครงการทุนการศึกษาก่อนปริญญาเอก (Predoctoral Scholarship)  
- โครงการศึกษาต่อต่างประเทศ (Study Abroad Programe,SAP)  
- ทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน  (Science, Research Fund for  
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หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสาร 
  Supporting Staff, ScRFSS) 

2.4-3-1 - โครงการรักษาความปลอดภัย (ScKU Security System) 
- ระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control, AC) 
- ระบบทีวีวงจรปิด (Closed Circuit TV, CCTV) 
- ระบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Security Personnel) 
- ระบบสายด่วน (Hot line, 5555) 
- ระบบควบคุมการเข้าออกลานจอดรถ (Parking Control) 
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทั่วคณะ (ScKU Landscaping Development)   
และ โครงการจัดการของเสีย (Waste Management) 
- โครงการสวัสดิการคณะวิทยาศาสตร์ 
- คณะแข็งแรง (Healthy Faculty, HF) 
- มุมลูกของเรา (Our Kids Corner, OKC) 
- กองทุนสวัสดิการคณะ 

2.4-3-2  นโยบายรางวัลคณะวิทยาศาสตร์ (ScKU Awards) 
2.4-3-3 - พิธีมอบรางวัลคณะวิทยาศาสตร์ (ScKU AWARDS) ในวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์

ครบรอบปีที่ 47 วันที่ 8 มีนาคม 2556 

- งานแสดงความยินดี เชิดชูเกียรติ บุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2556 วันที่ 15 
พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพมหานคร 

2.4-3-4 - โครงการนักวิจัยพี่เลี้ยง ครั้งที่ 2 : การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การผลิตผลงานทาง   
   วิชาการให้เป็นเลิศไม่ละเมิดจริยธรรมและลิขสิทธ์" วันที่ 31 สิงหาคม 2555  
- การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาอาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่”  
   วันที ่18 ตุลาคม 2555 

2.4-3-5 - โครงการ Days Out ของภาควิชาต่างๆ  
- บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มก. เข้าร่วมวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจ าปี 2555 วันที่ 
30มิถุนายน 2555 
- โครงการประชุมประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ (AGM#8) วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 

2.4-3-6 - โครงการออกก าลังกายแบบจินกังกง 
- โครงการ“รื่นรมย์ชมศิลป์ เยือนถ่ินเมืองเพชร เตร็จเตร่ไหว้พระ ปี 55” วันที่ 16 กันยายน 
2555 
- งาน  Science Sports Day และงานขอบคุณบุคลากร ปี 2555 วันที่ 26 ธันวาคม 2555 

2.4-4-1 - สรุปผลบันทึกบัญชีในระบบ ERP (ปี 2555) 
- รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของภาควิชาต่างๆ  

http://www.sci.ku.ac.th:8000/th/scifac/index.php/2010-05-07-09-51-39/370--45-45-5-2553
http://www.sci.ku.ac.th:8000/th/scifac/index.php/2010-05-07-09-51-39/370--45-45-5-2553
http://www.sci.ku.ac.th:8000/th/scifac/index.php/2010-05-07-09-51-39/324--days-out-13-14-2553
http://www.sci.ku.ac.th:8000/th/scifac/index.php/2010-05-07-09-51-39/274-------2553--26--2553
http://www.sci.ku.ac.th:8000/th/scifac/index.php/2010-05-07-09-51-39/274-------2553--26--2553
http://www.sci.ku.ac.th:8000/th/scifac/index.php/2010-05-07-09-51-39/355-----11--2553
http://www.sci.ku.ac.th:8000/th/scifac/index.php/2010-05-07-09-51-39/355-----11--2553
http://www.sci.ku.ac.th:8000/th/scifac/index.php/2010-05-07-09-51-39/355-----11--2553
http://www.sci.ku.ac.th:8000/th/scifac/index.php/2010-05-07-09-51-39/441--science-sport-day----2553--29--2553
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หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสาร 
2.4-5-1 - โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และประชุมบุคลากรเพ่ือก าหนดภาระงาน  

  (ภาควิชาสัตววิทยา) 
- มีการเผยแพร่ความรู้ผ่าน เว็บไซด์ของคณะวิทยาศาสตร์ http://www.sci.ku.ac.th 

2.4-5-2 - โครงการรางวัลคณะวิทยาศาสตร์และการขอต าแหน่งทางวิชาการ  
2.4-5-3 - คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ 
2.4-6-1 - การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เป็นประจ าเดือนละ 2 ครั้ง  

- การประชุมส านักงานเลขานุการคณะฯ  
- รายงานการเงินตามรายไตรมาส  
- การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี   

2.4-7-1 - การประชุมประจ าปี  Annual General Meeting (AGM) ครั้งที่ 8 
2.4-7-2 - ผลการด าเนินงาน ของภาควิชาต่างๆ 
2.4-7-3 - มีการส ารวจความพึงพอใจการบริการของบุคลากรส านักงานเลขานุการคณะฯ  

- การประเมินผู้บริหาร และผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้าหมาย  7 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อ
เครื่อง 

  2.  มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรม
การใช้งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษา (ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

  3.  มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตอย่างน้อยใน
ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

  4.  มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืนๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้าน
อาหารและสนามกีฬา (ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

  5.  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อย

http://www.sci.ku.ac.th/
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

ในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  6.  มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2-5 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
  7.  มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้าน

กายภาพท่ีสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตร์มีผลการด าเนินการ 7 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 
 1.  มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเครื่อง  

1.1 คณะวิทยาศาสตร์มีศูนย์คอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การให้บริการในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
เกี่ยวกับการเรียนการสอน การจัดท า Homepage ของคณะวิทยาศาสตร์ การสืบค้นข้อมูลทาง Internet การอบรม
เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ การดูแลรักษาระบบเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ ให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ และปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง นอกจากนี้ ภาควิชาต่างๆมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือเปิดบริการให้นิสิตได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ (2.5-1-1) 
 ในปีการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตร์ มีจ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) เท่ากับ 5,348.87 และมี
เครื่องคอมพิวเตอร์รวมทั้ง Notebook และ Mobile Device ต่างๆของนิสิตที่มีการลงทะเบียนการใช้ wifi จ านวน
อย่างน้อย 7,547 เครื่อง ดังนั้นนิสิตมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่เกิน 8 FTES ต่อเครื่อง 
 
 2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้
งานแก่นิสิตทุกปีการศึกษา 

2.1 คณะวิทยาศาสตร์มีห้องสมุดส าหรับบริการอาจารย์ นิสิต และบุคลากรทุกคนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ทั้งห้องสมุดคณะและห้องสมุดภาควิชาต่าง ๆ ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เป็นห้องสมุดปรับอากาศที่มีบริเวณ
กว้างขวางส าหรับอ่านหนังสือ และค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ มีบริการให้ยืมหนังสือและวารสารต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก 
การ Link บาร์โค๊ตกับฐานข้อมูล การแนะน าการใช้ห้องสมุด การประสานงานกับห้องสมุดอ่ืน (2.5-2-1) 
  2.2 คณะมีการจัดโครงการอบรมการสืบค้นแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ (2.5-2-2) ได้แก่ 
                 - จัดโครงการส่งเสริมวิชาการสถิติ การสืบค้นข้อมูลเพื่อท าการวิจัย 
                 - จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรม Labskills 
 
 3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิต อย่างน้อยในด้าน
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 
  คณะวิทยาศาสตร์มีบริการด้านกายภาพส าหรับการจัดการเรียนการสอน (2.5-3-1) เช่น 

 การจัดห้องเรียนส่วนกลาง ได้แก่  ห้องทวี ญาณสุคนธ์  ห้อง 202 ห้อง 1001 ห้อง 1002 
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 การจัดห้องประชุม/อบรม/สัมมนา ได้แก่ ห้อง 202 ห้อง 308 ห้อง 504 ห้อง 507 ห้อง 401 
ห้อง 407 ห้อง 403 ห้อง 406 ห้องทวี ญาณสุคนธ์ 

โดยแต่ละห้องมีการติดตั้งเครื่องฉาย 3 มิติ และ LCD projector และมีจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย
ครอบคลุมพ้ืนที่ภายในคณะฯเพ่ืออ านวยความสะดวกในการสืบค้นผ่านระบบอินเตอร์เน็ตให้แก่นิสิต  
  

 4. มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนิสิตผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร และสนามกีฬา   
 4.1 คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดบริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ แก่นิสิตได้แก่ จัดให้มีศูนย์
สารสนเทศและบริการนิสิต ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ รับบริการด้านงานทะเบียน ค าร้องต่างๆของนิสิต 
และให้ปรึกษาด้านการท ากิจกรรมของนิสิต (2.5-4-1) 
 4.2 คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตได้แก่ การจัดให้มีซุ้มอ่านหนังสือที่
ร่มรื่นบริเวณหน้าอาคารภาควิชาต่างๆ จัดให้มีลานกิจกรรมส าหรับนิสิต มีห้องพักนิสิตของภาควิชาต่างๆ นอกจากนี้
คณะฯจัดให้มีโรงอาหารบริการแก่นิสิต (2.5-4-2) 
 5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยใน
เรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 คณะวิทยาศาสตร์ มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ  
(2.5-5-1) ได้แก่ 

 โครงการรักษาความปลอดภัย (ScKU Security System) 

 ระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control, AC) 

 ระบบทีวีวงจรปิด (Closed Circuit TV, CCTV) 

 ระบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Security Personnel) 

 ระบบสายด่วน (Hot line, 5555) 

 ระบบควบคุมการเข้าออกลานจอดรถ (Parking Control) 

 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทั่วคณะ (ScKU Landscaping Development)   
และ โครงการจัดการของเสีย (Waste Management) 
 

 6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 - 5 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
   คณะวิทยาศาสตร์ มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ (2.5-6-1) และการประเมินความพึงพอใจ
ของการใช้บริการด้านกายภาพ (2.5-6-2) 
 
 7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่
สนองความต้องการของผู้รับบริการ 
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  ส านักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของนิสิต อาจารย์และ
บุคลากร มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการให้บริการของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการ 
ได้แก่ มีการจัดงานสัปดาห์รักการอ่านเพ่ือให้บุคลากรและนิสิตเลือกหนังสือเพ่ือสั่งซื้อเข้าห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์  
(2.5-7-1)  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.5 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.5 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสาร 
2.5-1-1 - ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จากภาควิชาต่างๆ  
2.5-2-1 - ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ 

- รายงานสรุปห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ 
2.5-2-2 - โครงการส่งเสริมวิชาการสถิติ การสืบค้นข้อมูลเพ่ือท าการวิจัย 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรม Labskills 
2.5-3-1 - ห้องเรียนส่วนกลางและการจัดห้องประชุม/อบรม/สัมมนา 

- การติดตั้งเครื่องฉาย 3 มิติ และ LCD projector และมีจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 



3 - 282 

 

 

หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสาร 
2.5-4-1 - ศูนย์สารสนเทศและบริการนิสิต 
2.5-4-2 - ภาพถ่ายซุ้มม้านั่งต่างๆภายในคณะ 
2.5-5-1 - โครงการรักษาความปลอดภัย (ScKU Security System) 

- ระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control, AC) 
- ระบบทีวีวงจรปิด (Closed Circuit TV, CCTV) 
- ระบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Security Personnel) 
- ระบบสายด่วน (Hot line, 5555) 
- ระบบควบคุมการเข้าออกลานจอดรถ (Parking Control) 
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทั่วคณะ (ScKU Landscaping Development) และ โครงการ
จัดการของเสีย (Waste Management) 

2.5-6-1 ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของส านักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ 
2.5-6-2 ผลการประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการด้านกายภาพ 
2.5-7-1 โครงการงานสัปดาห์รักการอ่าน  

  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุก
หลักสูตร 

  2.  ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี 
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  3.  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 

  4.  มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

  5.  มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการ
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

เรียนการสอน 
  6.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละ
รายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  7.  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตร์มีผลการด าเนินการ 7 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร  
1.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย  สามารถ

ตอบสนองความต้องการและความถนัดของผู้เรียน ยอมรับความสามารถที่แตกต่างและวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ของผู้เรียน มีการออกแบบการเรียนการสอนโดยก าหนดในประมวลการสอน (Course Syllabus) หรือรายละเอียด
ของรายวิชา (มคอ.3)ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (2.6-1-1) และคณะวิทยาศาสตร์ได้
ก าหนดให้ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนที่เอ้ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีรายวิชาที่หลากหลายใน
หมวดวิชาเฉพาะเลือก มีรายวิชาเลือกเสรี และมีรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้
ตามความสนใจและตามศักยภาพ  มีรายวิชาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเฉพาะการเรียนรู้จากการปฏิบัติและ
ประสบการณ์จริง เช่น รายวิชาปัญหาพิเศษ  รายวิชาสัมมนา  รายวิชาการฝึกงาน  รายวิชาปฏิบัติการและ
วิทยานิพนธ์ ของภาควิชาต่างๆ (2.6-1-2)  

1.2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกรายวิชา โดยจัดชั่วโมงปฏิบัติการในรายวิชา
ปฏิบัติการเพ่ือให้นิสิตได้มีการปฏิบัติจริง  มีการจัดการศึกษาหรือฝึกงานนอกสถานที่ ได้แก่ 
                 - การฝึกงานของนิสิตที่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
                 - โครงการดูงานและฝึกปฏิบัติการเก้บรวบรวมข้อมูลวิชาการวิเคราะห์การถดถอย  
                 - คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดสรรทุนสนับสนุนการท าปัญหาพิเศษส าหรับนิสิตปริญญาตรี   และส่งเสริม
ให้นิสิตได้น าเสนอผลงานทางวิชาการ โดยให้นิสิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับทุนสนับสนุนการท าปัญหาพิเศษทุกคน
ต้องน าเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบบรรยายหรือรูปแบบโปสเตอร์ ภายใต้โครงการประชุมวิชาการระดับ
ปริญญาตรี  (2.6-1-3)  

1.3 มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในแต่ละรายวิชา  
และมีการติดตามตรวจสอบประเมินผลความส าเร็จเพ่ือน ามาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ แต่ละ
ภาควิชามีการประเมินที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียน ซึ่งระบุได้แก่ การสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ 
การเขียนรายงาน ซึ่งมีการอิงพัฒนาการของผู้เรียนโดยการทดสอบหลังการเรียนการสอน  รายละเอียดในประมวล
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การสอน (Course Syllabus) ของแต่ละรายวิชาหรือรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และระบบการประเมินการ
สอนของอาจารย์โดยนิสิตผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (2.6-1-4) 
 
 2 ทุกรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษา ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (2.6-2-1) 
   2.1   คณะวิทยาศาสตร์ก าหนดให้มีประมวลการสอน ) Course Syllabus) หรือรายละเอียดของรายวิชา 

)มคอ.3(  ของทุกรายวิชาทุกวิชาที่เปิดสอน  
2.2  อาจารย์ผู้สอนแจกรายละเอียดของรายวิชาและประมวลการสอนหรือแผนการสอนให้ผู้เรียนในคาบ

แรกของการเรียน  
   2.2   มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการ
ของผู้เรียนทุกหลักสูตร แต่ละภาควิชามีการประเมินที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียน ซึ่งระบุได้แก่ การ
สอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ การเขียนรายงาน ซึ่งมีการอิงพัฒนาการของผู้เรียนโดยการทดสอบหลังการเรียนการ
สอน รายละเอียดใน มคอ .3 หรือประมวลการสอน )Course Syllabus) ของแต่ละรายวิชา  
 

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 
 3.1  ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ
ทั้งในและนอกห้องเรียน ได้แก่ วิชาสัมมนา  วิชาปัญหาพิเศษหรือโครงงานวิจัย  วิชาสหกิจศึกษา  และโครงการ
ฝึกงานของนิสิตระดับปริญญาตรี (2. 6-3-1 )  
 3.2  จัดให้มีการรายงานพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อสะท้อนให้เห็นความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล (2.6-3-2) 
                -  โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ (The International Kasetsart University Science and  

                       Technology Annual Research Symposium : I-KUSTARS) 
          -   โครงการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเคมี ครั้งที่ 1 และ ครั้งท่ี 2 

 

4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่น าไปใช้ในการปฏิบัติได้จริง  โดยผู้มี
ประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการ
สอนทุกหลักสูตร เช่น  หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาสอนหรือเป็นวิทยากรบรรยาย (2.6-4-1) มีจัดการบรรยายพิเศษ
จากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ (2.6-4-2)  
 

5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน 
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5.1 มีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และวิธีการเรียนการสอน โดยอาจารย์ผู้สอนท าวิจัยในชั้นเรียน 
(2.6-5-1) ได้แก่  การวิจัยในชั้นเรียน 
               - การใช้วิธีสอนแบบให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาเคมีทั่วไป II (01403115) 

     - การเสริมความเข้าใจเรื่องการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อเพ่ือการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี และ
สรีรวิทยาของแบคทีเรีย                                                                                                                 
                - การประเมนิผลหลังการสอนเพ่ือระบุปัจจัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตในรายวิชาพันธุ
ศาสตร์ปฏิบัติการ (01416312) 
                - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการวิเคราะหข้อมูลด้วยโปรแกรมตารางท าการ โดยการใช้
แบบฝึกทักษะ 
                - การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี เรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะ 

                             
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 3.51จากคะแนน
เต็ม 5 
        มหาวิทยาลัยจัดท าระบบประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์โดยนิสิต เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ทุก
รายวิชามีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์โดยนิสิตผ่านระบบออนไลน์ ในภาคการศึกษาที่ 
1/2555 และในภาคการศึกษาท่ี 2/2555 (2.6-6-1) 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ 
ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

   มีกลยุทธ์การสอนโดยการใช้สื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอน  คณะวิทยาศาสตร์สนับสนุนให้
อาจารย์ใช้สื่อการสอนที่หลากหลายวิธีตามความเหมาะสม โดยมีการจัดหาโสตทัศนูปกรณ์ เช่น LCD Projector 
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายแผ่นใส Visualize  เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทุกหลักสูตรโดยระบุไว้ในประมวลรายวิชา 
(Course Syllabus) และมีการส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิต เช่น  การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต การใช้โปรแกรม 
Max@learn (https://course.ku.ac.th/lms/login/ilogins.php)  
 มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของ 
ผู้เรียนทุกหลักสูตร แต่ละภาควิชามีการประเมินที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียน ซึ่งระบุได้แก่ การ
สอบข้อเขียน การสอบปฏิบัติ การเขียนรายงาน ซึ่งมีการอิงพัฒนาการของผู้เรียนโดยการทดสอบหลังการเรียนการ
สอน รายละเอียดในประมวลการสอน หรือ มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา (2.6-7-1)  

เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 

http://www.sci.ku.ac.th:8000/th/scifac/index.php/2010-05-07-09-51-39/506--tqf-25-2554
http://www.sci.ku.ac.th:8000/th/scifac/index.php/2010-05-07-09-51-39/506--tqf-25-2554
http://www.sci.ku.ac.th:8000/th/scifac/index.php/2010-05-07-09-51-39/506--tqf-25-2554
http://www.sci.ku.ac.th:8000/th/scifac/index.php/2010-05-07-09-51-39/506--tqf-25-2554
http://www.sci.ku.ac.th:8000/th/scifac/index.php/2010-05-07-09-51-39/506--tqf-25-2554
http://www.sci.ku.ac.th:8000/th/scifac/index.php/2010-05-07-09-51-39/506--tqf-25-2554
http://www.sci.ku.ac.th:8000/th/scifac/index.php/2010-05-07-09-51-39/506--tqf-25-2554
http://www.sci.ku.ac.th:8000/th/scifac/index.php/2010-05-07-09-51-39/506--tqf-25-2554
http://www.sci.ku.ac.th:8000/th/scifac/index.php/2010-05-07-09-51-39/506--tqf-25-2554
http://www.sci.ku.ac.th:8000/th/scifac/index.php/2010-05-07-09-51-39/506--tqf-25-2554
http://www.sci.ku.ac.th:8000/th/scifac/index.php/2010-05-07-09-51-39/506--tqf-25-2554
https://course.ku.ac.th/lms/login/ilogins.php
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.6 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.6 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสาร 
2.6-1-1 - ตัวอย่างประมวลการสอน หรือรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) ที่ให้ระบุวิธีสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.6-1-2 - หลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ 

- ตัวอย่าง รายวิชาปัญหาพิเศษ  รายวิชาสัมมนา  รายวิชาการฝึกงาน  รายวิชาปฏิบัติการ 
  และวิทยานิพนธ์  

2.6-1-3 - ตัวอย่างรายวิชาปฏิบัติการ วิชาปัญหาพิเศษ  
- โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของภาควิชาต่างๆ 
- ทุนสนับสนุนการท าปัญหาพิเศษส าหรับนิสิตปริญญาตรี    
- โครงการดูงานและฝึกปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูลวิชาการวิเคราะห์การถดถอย  
- โครงการสนับสนุนการไปเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา  

2.6-1-4 - ตัวอย่างประมวลการสอน หรือ มคอ.3 ของแต่ละภาควิชา 
- ระบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิตผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์    
  (https://eassess.ku.ac.th/report/select_rpt.php) 

2.6-2-1 ตัวอย่างประมวลการสอน หรือ มคอ.3ของแต่ละภาควิชา 
2.6-3-1 - หลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ 

- ตัวอย่าง รายวิชาปัญหาพิเศษ  รายวิชาสัมมนา  รายวิชาการฝึกงาน  รายวิชาปฏิบัติการ 
  และวิทยานิพนธ์ ของภาควิชาต่างๆ 

2.6-3-2 -  โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ (The International Kasetsart University Science  

https://eassess.ku.ac.th/report/select_rpt.php
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หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสาร 
   and Technology Annual Research Symposium : I-KUSTARS) 
-  โครงการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาเคมี ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 

2.6-4-1 - หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาสอนหรือเป็นวิทยากรบรรยาย ของภาควิชาต่างๆ 
2.6-4-2 - การสัมนาพิเศษ โดย เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาบรรยาย  
2.6-5-1 - รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
2.6-6-1 การประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์โดยนิสิตผ่านระบบออนไลน์ ในภาคการศึกษาที่ 

1/2555 และในภาคการศึกษาที่ 2/2555 
2.6-7-1 ตัวอย่างประมวลการสอน หรือ มคอ.3 ของแต่ละภาควิชา 

การใช้ M@xLearn ในแต่ละภาควิชา 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อย
ส าหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของ
หลักสูตร 

  2.  มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

  3.  มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่
เอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

  4.  มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรือที่
ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

  5.  มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดย
คณะ 

  6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

http://www.sci.ku.ac.th:8000/th/scifac/index.php/2010-05-07-09-51-39/333---synthesis-and-fabrication-of-nanomaterials--professor-drjohann-plank--technical-university-of-munich---17-20--2553-
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
(เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1) (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน) 

  7. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับนานาชาติ (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ง) 

ผลการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตร์มีผลการด าเนินการ 6 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 

1. มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  อย่างน้อย
ส าหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร 

1.1 แต่ละหลักสูตรมีคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรส ารวจหรือวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุก 5 ปี เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร
หรือจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ได้บัณฑิตที่สนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตให้มากที่สุด โดยน าข้อมูลจากการ
ส ารวจมาบูรณาการร่วมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ในปีการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตร์ ด าเนินการส ารวจหรือวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุก 5 ปี เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร ดัง
รายละเอียดในแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.02 มคอ.
04 และ มคอ.06) (2.7-1-1) และรายงานวิจัยสถาบัน (2.7-1-2) 

1.2 แต่ละหลักสูตรคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ผู้สอนมีการทบทวนปรับปรุง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็น และเหมาะสมกับสาขาวิชา ระดับการศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต โดยค านึงถึงความทันสมัยของหลักสูตรที่ต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงระดับท้องถิ่น  ระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติด้วยมีการก าหนดเป็นเป้าหมายการผลิตบัณฑิต และเผยแพร่ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิต
ทุกคนรับรู้และร่วมกันพัฒนานิสิต ดังรายละเอียดในแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.02 มคอ.04 และ มคอ.06) (2.7-1-1) รายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 (2.7-1-3)   

2. มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษา
และสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

2.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวิเคราะห์ติดตามประเมินผล การใช้หลักสูตรและน า
ข้อมูลจากผลการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมาใช้ใน การปรับปรุงหลักสูตร โดยเฉพาะประเด็นการก าหนด
โครงสร้างหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการศึกษา และการประเมินผล ดังรายละเอียดในแบบ
รายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  (มคอ.02 มคอ.04 และ มคอ.06)  
และรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 (2.7-2-1)  
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2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการประกันคุณภาพ การจัดการเรียนการ
สอนระดับหลักสูตรโดยอาจมีการเชื่อมโยงรายวิชากับคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนด เพ่ือให้ผู้สอนแต่ละวิชาได้รับ
รู้และถือเป็นภาระหน้าที่ท่ีต้องพัฒนาผู้เรียนในทักษะที่จ าเป็นของรายวิชานั้นๆ อาจมีการออกแบบกิจกรรมการเรียน 
การสอนในลักษณะของการบูรณาการระหว่างรายวิชา และระหว่างการเรียนรู้ในห้องเรียนกับนอกห้องเรียน ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือให้มีทักษะการปฏิบัติงานในโลกแห่งการท างานจริงได้ ดังรายละเอียด
ในแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.02 มคอ.04 และ มคอ.
06)  รายงาน มคอ.3 และ มคอ.5และรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 (2.7-2-1)  

2.3 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการก ากับติดตามการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนของอาจารย์ที่จะช่วยส่งเสริมเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต มีการประชุมวิพากษ์การจัดการเรียนการสอน 
สื่อการศึกษา และวิธีการประเมินผล เพ่ือให้ผู้สอนได้ข้อมูลในการปรับปรุงตนเองจากเพ่ือนร่วมงาน 
ดังรายละเอียดในแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.02 
มคอ.04 และ มคอ.06)  รายงาน มคอ.3 และ มคอ.5และรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 (2.7-2-1)  

2.4 มีการวางระบบการประเมินผลที่สะท้อนทักษะความสามารถด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน  เน้น
การประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) โดยเฉพาะความสามารถในการเรียนรู้ขั้นสูง ใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลายสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงาน (performance) ของผู้เรียน โดยเฉพาะทักษะการ
เรียนรู้ที่ใช้วิจัยเป็นฐาน ดังรายละเอียดในรายงาน มคอ.3 และ มคอ.5 (2.7-2-1) 

 
3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอ้ือต่อ

การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
คณะวิทยาศาสตร์มีนโยบายสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ

งบประมาณท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต (2.7-3-1) เช่น 

- สนับสนุนให้อาจารย์ใช้สื่อการสอนที่หลากหลายวิธีตามความเหมาะสม โดยมีการจัดหา
โสตทัศนูปกรณ์ และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์/โปรแกรมเฉพาะทาง เช่น SAS SPSS เพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ทุกหลักสูตร 

- โครงการสอนด้วยระบบสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ M@xLearn   
 (https://course.ku.ac.th/lms/login/ilogins.php) 

- โครงการอาจารย์ผู้ช่วยสอน (TA) และอาจารย์พิเศษ (Part time Instructors) 
 

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

4.1 คณะวิทยาศาสตร์จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการประชุมวิชาการ อบรม/สัมมนา 
ผ่านทางเว็บไวต์ http://www.sci.ku.ac.th:8000/th/scifac/ (2.7-4-1)  

https://course.ku.ac.th/lms/login/ilogins.php
http://www.sci.ku.ac.th:8000/th/scifac/
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4.2 มีการจัดหางบประมาณให้นิสิตมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการท้ังภายในคณะ/มหาวิทยาลัย 
หรือภายนอกคณะ/มหาวิทยาลัย (2.7-4-2)  เช่น 

-   นโยบายงบประมาณสนับสนุนการไปประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ(ของนิสิต) 
   (Budget for Overseas Academic Conference, Student) 

- โครงการสนับสนุนการไปเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา 

- โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมประชุม/สัมมนาวิชาการของนิสิตในโครงการพสวท. 

- ทุนสนับสนุนการท าวิจัยระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน 
คณะวิทยาศาสตร์มีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนิสิตที่สอดคล้องกับ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และสอดคล้องกับบุคลิกภาพของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ โดยในแต่ละปีได้มีการ
จัดสรรงบประมาณส าหรับกิจกรรมพัฒนานิสิตทั้งในส่วนของสโมสรนิสิตและชุมนุมนิสิตของภาควิชา มีการส่งเสริม
ให้องค์กรนิสิตจัดกิจกรรมนิสิตให้ครบทุกประเภท  

5.1 มีการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตและ
จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมภายใต้หลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร (2.7-5-1) 
 -  กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้แก่กิจกรรมไหว้ครู ปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ  
 - โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ โครงการสัมมนาพัฒนากิจกรรมนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปี
การศึกษา 2556 และ โครงการ "เรียนรู้ ส านึกรักษ์ อารยธรรมสุโขทัย มรดกไทย มรดกโลก" วันที่ 6 - 9 
เมษายน 2556 

5.2 มีการก าหนดเงื่อนไขให้นิสิตต้องเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคณะ/
มหาวิทยาลัยโดยมีการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม ซึ่งผลการประเมินควรเป็นปัจจัยส าคัญต่อผลการเรียน หรือต่อการ
ส าเร็จการศึกษาของนิสิต (2.7-5-2) 

  
6. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลงานจากวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และมี

การรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ (เกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1) (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่มีการประเมิน) 
 

7. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดท าบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับนานาชาติ (เฉพาะกลุ่ม ง ) 

7.1 ผู้สอนอาจมอบหมายให้นิสิตอ่านบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  มีการวิพากษ์บทความ 
การสังเคราะห์ความรู้จากบทความวิจัยในรายวิชาต่างๆ เช่น รายวิชาสัมมนาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
ตามรายละเอียดใน มคอ. 3 และรายวิชาสัมมนา (2.7-7-1)  
               7.2 จัดหลักสูตรรายวิชาหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดท าบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารวิชาการให้นิสิตได้พัฒนาทักษะการจัดท าบทความ ได้แก่  รายวิชาสัมมนา (2.7-7-1)  
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7.3 แต่ละหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท แผน ก และระดับปริญญาเอก) ก าหนดให้
นิสิตจัดท าบทความวิจัยจากผลการวิจัยบางส่วนที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้ ส่งไปยังวารสารต่างๆ ในระหว่างการท า
วิทยานิพนธ์ โดยก าหนดผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน หรือส่วน
หนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (Proceeding) (2.7-7-2) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.7 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.7 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสาร 
2.7-1-1 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ

ปริญญาตรี (มคอ.02 มคอ.04 และ มคอ.06)  
2.7-1-2 รายงานวิจัยสถาบัน 
2.7-1-3 รายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 
2.7-2-1 อ้างอิง (2.7-1-1)  และ (2.7-1-3) 
2.7-3-1 - ข้อมูลจัดซื้อ tablet การเช่าซื้อโปรแกรม SAS  

- โครงการสอนด้วยระบบสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ M@xLearn 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
4 ข้อ หรือ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ ครบ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไปและครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม 
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หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสาร 
- โครงการอาจารย์ผู้ช่วยสอน (TA) และอาจารย์พิเศษ (Part time Instructors) 

2.7-4-1 เว็บไวต์ http://www.sci.ku.ac.th:8000/th/scifac/ 
2.7-4-2 - นโยบายงบประมาณสนับสนุนการไปประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ (ของนิสิต) 

(Budget for Overseas Academic Conference, Student) 
- โครงการสนับสนุนการไปเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา 
- ทุนสนับสนุนการท าวิจัยระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ 

2.7-5-1 - กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้แก่กิจกรรมไหว้ครู ปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ  
- โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมไทย  เรียนรู้ ส านึกรักษ์ มรดก
วัฒนธรรมไทย” 

2.7-5-2 คู่มือนิสิต (ทรานสคริปต์กิจกรรม หน้า 41) 
2.7-7-1 มคอ. 3 และรายวิชาสัมมนา  
2.7-7-2 - รายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 หรือ หลักสูตร 

- ตัวอย่างเอกสารที่ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  5 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิต ที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร 

  2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริมตาม
ข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งคณะ 

  3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในข้อ 1 
โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความส าเร็จ 

  4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ 

  5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

http://www.sci.ku.ac.th:8000/th/scifac/
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ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2554 คณะวิทยาศาสตร์มีผลการด าเนินการ 5 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 
1. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิต ที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์

อักษร 
 คณะวิทยาศาสตร์ได้ก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตบนเว็บไซด์ของคณะวิทยาศาสตร์ 
http://www.sci.ku.ac.th/  (2.8-1-1)  
 

2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 
โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์คณะวิทยาศาสตร์ http://www.sci.ku.ac.th/ (2.8-2-1)  
 

3. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในข้อ 1 โดย
ระบุตัวบ่งช้ีและเป้าหมายวัดความส าเร็จที่ชัดเจน (2.8-3-1) ได้แก่ 

- ไหว้คร ู
           - โครงการ "เรียนรู้ ส านึกรักษ์ อารยธรรมสุโขทัย มรดกไทย มรดกโลก"  

- กิจกรรมวันพัฒนาคณะและปลูกต้นไม้ คณะวิทยาศาสตร์ 
 

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่
ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ (2.8-4-1) 

- ไหว้คร ู
          - โครงการ "เรียนรู้ ส านึกรักษ์ อารยธรรมสุโขทัย มรดกไทย มรดกโลก"  

- กิจกรรมวันพัฒนาคณะและปลูกต้นไม้ คณะวิทยาศาสตร์ 
 

5. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคณุธรรมจริยธรรม 
โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ (2.8-5-1) ได้แก่ 
   นางสาวศรีสุดา โรจน์เสถียร นิสิตชั้นปีที่ 2 สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทความเรียง
เยาวชน อายุ 16-25 ปี รางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 14  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 จากความเรียงเรื่อง“ทาง
กลับบ้าน” 

เกณฑ์การประเมิน 

 

 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

http://www.sci.ku.ac.th/
http://www.sci.ku.ac.th/
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.8 N/A 5 ข้อ 5 ข้อ N/A 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.8 N/A 5 ข้อ 5 ข้อ N/A 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสาร 
2.8-1-1 เว็บไซด์คณะวิทยาศาสตร์ http://www.sci.ku.ac.th/ 
2.8-2-1 เว็บไซด์คณะวิทยาศาสตร์ http://www.sci.ku.ac.th/ 
2.8-3-1 

 
        

- ไหว้ครู 

- โครงการ "เรียนรู้ ส านึกรักษ์ อารยธรรมสุโขทัย มรดกไทย มรดกโลก"  

- กิจกรรมวันพัฒนาคณะและปลูกต้นไม้ วท. 
2.8-4-1 

 
- ไหว้ครู 

- โครงการ "เรียนรู้ ส านึกรักษ์ อารยธรรมสุโขทัย มรดกไทย มรดกโลก"  

- กิจกรรมวันพัฒนาคณะและปลูกต้นไม้ คณะวิทยาศาสตร์ 
2.8-5-1 

 
นางสาวศรีสุดา โรจน์เสถียร นิสิตชั้นปีที่ 2 สังกัดภาควิชาเคมี ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภท
ความเรียงเยาวชน อายุ 16-25 ปี รางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 14  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 
2555 จากความเรียงเรื่อง“ทางกลับบ้าน”  

 
 
 
 
 
 

 

http://www.sci.ku.ac.th/
http://www.sci.ku.ac.th/
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ด้านคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 100  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการด าเนินงาน   (ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน) 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 2555 
1 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 314 437 414 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 323 454 423 
3 จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 176 227 236 
4 จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 80 142 96 
5 จ านวนบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 12 1 5 
6 จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการเกณฑท์หาร ลาอุปสมบท - - 3 
7 จ านวนบัณฑิตทีไ่ม่ได้งานท า 46 - 58 
8 จ านวนบัณฑิตทีไ่ม่ประสงค์ท างาน   16 
9 จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในรอบปนีั้นที่ตอบแบบส ารวจ (ไม่

นับรวมผู้ที่มงีานท าก่อนเข้าศึกษา ผู้ศึกษาต่อ และลาอุปสมบท) 
222 294 294 

10 ร้อยละบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี 79.28 77.21 80.27 
11 คะแนนทีไ่ด ้ 5

100
79.28

  

= 3.96 

5
100
77.21


 

 = 3.86 

5
100

27.80  = 

4.01 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
1 176 79.28 227 77.21 236 79.46 3.96 3.86 3.97 100 ไม่บรรล ุ 100 

222 294 297 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1 176 79.28 227 77.21 236 80.27 3.96 3.86 4.01 100 ไม่บรรล ุ 100 
222 294 294 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1-1 ข้อมูลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ปีการศึกษา 2555 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าเฉลี่ย 5  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการด าเนินงาน   (ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน และบัณฑิตวิทยาลัย) 
ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 2555 
1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด (คน)   454 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  
  90 

3 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑติตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.00 3.99 3.94 

4 - จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

58 43 92 

5 - ร้อยละของผูต้อบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาตร ี

   

6 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (คน)    
7 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  
   

8 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑติตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 2555 

9 - จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท 

   

10 - ร้อยละของผูต้อบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาโท 

   

11 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (คน)    
12 - จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน)  
   

13 - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑติตามกรอบ TQF 
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

   

14 - จ านวนผู้ตอบแบบประเมินความพงึพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก 

   

15 - ร้อยละของผูต้อบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาเอก 

   

16 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี 
โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 

   

17 จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด    

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2 4.00 3.99 3.94 4.00 3.99 3.94 5.00 ไม่บรรล ุ 5.00 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2 4.00 3.99 3.94 4.00 3.99 3.94 5.00 ไม่บรรล ุ 5.00 

หมายเหตุ :   
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2-1 เอกสารการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจ าปี 2555 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 25  

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 

ผลการด าเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่า
น้ าหนัก 

ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 2555 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง 
น้ าหนัก 

1 ผลงานที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

0.25 - - - - 3 0.75 

2 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดับชาติ (proceedings) 

0.50 58 29 59 29.50 31 15.50 

3 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดับนานาชาติ (proceedings) 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาต ิ

0.75 35 26.25 34 25.50 28 21.00 

4 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการระดบันานาชาต ิ 

1.00 1 1 13 13 31 31.00 

5 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.125 - - - - - - 

6 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาต ิ

0.25 - - - - - - 

7 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50 - - - - - - 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่า
น้ าหนัก 

ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 2555 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง 
น้ าหนัก 

8 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 - - - - - - 

9 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาต ิ

1.00 - - - - - - 

10 ผลรวมของผลงานทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ 99 61.25 106 68 93 68.25 
11 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท

ทั้งหมด 
125 124 124 

12 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

49 54.83 55.04 

13 คะแนนที่ได ้ 5
25
49
 =9.8 5

25
54.83

 =10.97 5
25

55.04
 =5.00 

หมายเหตุ : ข้อมูลไม่นับซ้ าจ านวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
3 61.25 49 68 54.63 68.25 55.04 5.00 5.00 5.00 5.00 บรรล ุ 5.00 

125 124 124 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
3 61.25 49 68 54.63 68.25 55.04 5.00 5.00 5.00 5.00 บรรล ุ 5.00 

125 124 124 

หมายเหตุ :   

 



3 - 300 

 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3-1 แบบเก็บด้านการผลิตบัณฑิต 6 ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
3-2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 50 

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 

ผลการด าเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 2555 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับ
นานาชาติหรือมีการตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI 

0.25 - - - - 6 1.50 

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติทีม่ีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. 

0.50 1 0.50 - - - - 

3 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ 
สมศ. 

0.75 8 6.00 - - 2 1.50 

4 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Joural Rank: www.scimagojr.com) 
ในปีล่าสุด ใน subject category ที่
ตีพิมพ ์หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทีม่ีชื่อ
ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรอื 
Scopus 

1.00 7 7.00 13 13.00 21 21.00 

http://www.scimagojr.com/
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 2555 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

5 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

0.125 - - - - - - 

6 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับชาต ิ

0.25 - - - - - - 

7 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50 - - - - - - 

8 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 - - - - - - 

9 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับนานาชาต ิ

1.00 - - - - - - 

10 ผลรวมของผลงานท่ีตีพมิพ์หรือเผยแพร ่ 16 13.50 13 13.00 29 26.00 
11 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอก

ทั้งหมด 
15 13 13 

12 ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอกท่ี
ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร ่

90 100 200 

13 คะแนนท่ีได ้ 5
50
90
 =9.00 5

50
100

 =10.00 5
50
200

 =5.00 

หมายเหตุ : ข้อมูลไม่นับซ้ าจ านวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
4 13.50 90.00 13.00 100 29 200 5.00 5.00 5.00 5.00 บรรล ุ 5.00 

15 13 13 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เทา่กับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
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ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
4 13.50 90.00 13.00 100 29 200 5.00 5.00 5.00 5.00 บรรล ุ 5.00 

15 13 13 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4-1 แบบเก็บด้านการผลิตบัณฑิต 7   ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
4-2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555 

  

ตัวบ่งชี้ท่ี 14  การพัฒนาคณาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ 5 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการด าเนินงาน    

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่า
น้ าหนัก 

ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 2555 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

1 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และไม่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ 

0 1 0 - - - - 

2 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และด ารงต าแหน่ง ผศ. 

1 - - - - - - 

3 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และด ารงต าแหน่ง รศ. 

3 - - - - - - 

4 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาตรี และด ารงต าแหน่ง ศ. 

6 - - - - - - 

5 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาโท และไม่มีต าแหนง่ทาง
วิชาการ 

2 46 92 43 86 38 76 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่า
น้ าหนัก 

ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 2555 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

6 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาโท และด ารงต าแหนง่ ผศ. 

3 25 75 22 66 19 57 

7 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาโท และด ารงต าแหนง่ รศ. 

5 15 75 14 70 12 60 

8 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาโท และด ารงต าแหนง่ ศ. 

8 1 8 1 8 1 8 

9 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และไม่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ 

5 104 520 113.5 567.5 114.5 572.50 

10 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และด ารงต าแหน่ง ผศ. 

6 46 276 44 264 51 306 

11 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และด ารงต าแหน่ง รศ. 

8 55 55 54.5 436 49 392 

12 จ านวนอาจารยป์ระจ าคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และด ารงต าแหน่ง ศ. 

10 4 40 3 30 5 50 

13 ผลรวม 297 1,526 295 1,527.5 289.50 1,521.5 
14 การพัฒนาคณาจารย์ (เต็ม 10) 5.14 5.18 5.26 
15 คะแนนที่ได ้ 5

6
5.14

  = 4.28 5
6

5.18
  = 4.31 5

6
5.26

 = 4.38 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
14 1,526 5.14 1,527.5 5.18 1,521.5 5.26 4.28 4.31 4.38 5.00 ไม่บรรล ุ 5.00 

297 295 289.5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
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ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
14 1,526 5.14 1,527.5 5.18 1,521.5 5.26 4.28 4.31 4.38 5.00 ไม่บรรล ุ 5.00 

297 295 289.5 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
14-1 ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
 คณะวิทยาศาสตร์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต ซึ่งคณะ
วิทยาศาสตร์ส่ ง เสริมให้นิสิตจั ดกิจกรรมที่ มุ่ ง พัฒนานิสิ ตให้สอดคล้องกับ อัตลักษณ์  เอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีการให้ความรู้แก่นิสิตด้าน
การน าระบบคุณภาพมาใช้ในการจัดกิจกรรม นอกจากนั้นแล้ว คณะยังมีระบบและกลไกในการให้ข้อมูล ข่าวสาร 
รวมทั้งจัดหาทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆให้กับนิสิต 
 ส าหรับผลการประเมินผลในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผล
การประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.4 

ตารางท่ี 2.4 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมาย
เหตุ 

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต               5.00 5.00   

3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและ
บริการดา้นข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00  

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม
นิสิต 

ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00  

3.3 ระบบการใหค้ าปรึกษาวิชาการระดับ
ปริญญาตร ี

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านมูลข่าวสาร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 

  2.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 

  3.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 

  4.  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

  5.  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

  6.  มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5 

  7.  มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ
ที่สนองความต้องการของนิสิต 

ผลการด าเนินงาน 
1. มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต  คณะวิทยาศาสตร์มีการ

จัดท าฐานข้อมูลนิสิตโดยมีแฟ้มประวัตินิสิตเป็นรายบุคคลรวมทั้งเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลของส านักทะเบียนและ
ประมวลผล (3.1-1-1) ในระดับภาควิชามีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการที่เหมาะสมโดยค านึงถึงสัดส่วนของ
อาจารย์ต่อนิสิต (3.1-1-2) มีการจัดสัมมนานิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปีการศึกษา (3.1-1-3)    

2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต คณะมีการจัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆ แก่นิสิต (3.1-2-1) ได้แก่ จัดให้มีศูนย์สารสนเทศและบริการนิสิต รับบริการด้านงานทะเบียน รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ต่างๆของนิสิตตลอดเวลา ให้ค าปรึกษาด้านการท ากิจกรรมของนิสิตรวมทั้งบันทึกชั่วโมงกิจกรรม มีห้องสมุด
คณะวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์และวางเครือข่ายไร้สายส าหรับนิสิตครอบคลุมทุกบริเวณในคณะฯ มีการ
จัดบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ได้แก่ การจัดให้มีซุ้มอ่านหนังสือท่ีร่มรื่นบริเวณหน้าภาควิชาต่างๆ จัด
ให้มีโรงอาหารบริการส าหรับนิสิต ให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตที่ขาดแคลนและนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีบริการให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่นิสิตและศิษย์ เก่าผ่านทางคู่มือนิสิต ป้ายประชาสัมพันธ์ อิ เล็ กทรอนิกส์  เว็บไซต์ของคณะ 
http//www.sci.ku.ac.th และหน้าเฟสบุคเพจคณะ (3.1-2-2) และศูนย์สารสนเทศและบริการนิสิต (3.1-2-3) 

3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต  คณะวิทยาศาสตร์ได้
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก โดยให้มีโครงการฝึกงานรวมทั้งการฝึกภาคสนามของภาควิชาต่างๆ เพ่ือพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต (3.1-3-1) จัดโครงการประชุมวิชาการระดับภูมิภาคอาเซียน 
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International Kasetsart University on Science and Technology Annual Research Symposium 
(IKUSTAR) ครั้งที่ 1 (3.1-3-2) เข้าร่วมงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือเยาวชน (3.1-3-3) เข้าร่วมประชุม
วิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (3.1-3-4)   

4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า แต่ละภาควิชาในคณะวิทยาศาสตร์ได้มีการ
จัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่าเพ่ือเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร การจัดอบรม สัมมนารวมทั้งการจัดกิจกรรมของคณะอันจะเป็น
ประโยชน์แก่ศิษย์เก่า (3.1-4-1) การเผยแพร่ข่าวสารโดยสมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ผ่านเว็บไซต์ (3.1-4-2)      

5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า โดยการเชิญรุ่นพ่ีและคณาจารย์
อาวุโส มาแนะน าการเข้าสู่ชีวิตการท างาน โดยการเล่าประสบการณ์การท างานให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่จะจบ
การศึกษาในโครงการปัจฉิมนิเทศ ซึ่งเป็นการการแบ่งปันความรู้จากพ่ีสู่น้อง จากศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน อีกทั้งศิษย์
เก่าและศิษย์ปัจจุบันยังได้รับค าแนะน าประสบการณ์ต่างๆ จากอาจารย์อาวุโสอีกด้วย (3.1-5-1) นอกจากนี้ยังมี
ช่องทางในการแลกเปลี่ยนความรู้ของศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ผ่านทาง facebook (3.1-5-2) และการอบรมการ
เพาะเห็ด 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
คณะฯมีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในด้านต่างๆ ข้างต้น ได้แก่ การประเมินการให้บริการศูนย์
สารสนเทศและบริการนิสิต (3.1-6-1) การประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา (3.1-6-2) แบบสอบถามบัณฑิตใหม่ในวันรับ
ปริญญา (3.1-6-3) แบบประเมินจากการฝึกงาน (3.1-6-4) และแบบประเมินการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี 
(3.1-6-5) 

7. มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่
สนองความต้องการของนิสิต คณะได้น าผลการประเมินคุณภาพมาปรับปรุงการให้บริการ ดังนี้ จัดหาคอมพิวเตอร์
ที่ทันสมัยให้บริการแก่นิสิตเพ่ิมเติม (3.1-7-1) จัดท าหน้าเฟสบุคเพจเพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารได้อย่างฉับไว 
บริการตอบค าถามของนิสิต การสมัครกิจกรรมแบบออนไลน์ รวมทั้งการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ฯลฯ (3.1-7-2) 
ปรับเปลี่ยนวิธีการลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตจากใบเซ็นชื่อเป็นแบบบาร์โค้ด (3.1-7-3)  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.1-1-1 ตัวอย่างแฟ้มประวัตินิสิตของภาควิชา  
3.1-1.2 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
3.1-1-3 สรุปโครงการนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา  
3.1-2-1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของการใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียน 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 
3.1-2-2 หน้าเฟสบุคเพจของคณะวิทยาศาสตร์ 
3.1-2-3 หน้าเฟสบุคเพจของศูนย์สารสนเทศและบริการนิสิต 
3.1-3-1 โครงการฝึกงาน และประเมินโครงการฝึกงาน ของภาควิชาต่างๆ  
3.1-3-2 เอกสารโครงการประชุมวิชาการ IKUSTARS ครั้งที่ 1 
3.1-3-3 งานประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือเยาวชน (วทท.จูเนียร์) 
3.1-3-4 การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3.1-4-1 ฐานข้อมูลศิษย์เก่าของภาควิชา  
3.1-4-2 จดหมายข่าวของสมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ www.sci.ku.ac.th 
3.1-5-1 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตภาควิชาพฤกษศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 
3.1-5-2 Facebook ภาควิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ 
3.1-6-1 สรุปแบบประเมินการให้บริการศูนย์สารสนเทศและบริการนิสิต 
3.1-6-2 สรุปแบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา 
3.1-6-3 แบบสอบถามบัณฑิตใหม่ในวันรับปริญญา 
3.1-6-4 สรุปแบบประเมินการประชุมวิชาการ IKUSTARS ครั้งที่ 1 
3.1-7-1 คอมพิวเตอร์ใหม่ในศูนย์สารสนเทศและบริการนิสิต 
3.1-7-2 หน้าเฟสบุคเพจของศูนย์สารสนเทศและบริการนิสิต 
3.1-7-3 โครงการปรับเปลี่ยนวิธีการลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิตจากใบเซ็นชื่อเป็นแบบบาร์โค้ด  

http://www.sci.ku.ac.th/
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. คณะจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

  2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 

  3. มีการส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่
ด าเนินการโดยนิสิตอย่างน้อย 5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 
ประเภทส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้ 
-  กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
-  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
-  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
-  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

  4. มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และระหว่าง
มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน 

  5. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 

  6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต 

ผลการด าเนินงาน 
1. คณะวิทยาศาสตร์มีการแต่งตั้งคณะท างานฝ่ายพัฒนานิสิต (3.2-1-1) มีการแต่งตั้งกรรมการสโมสรนิสิต 

(3.2-1-2) ก าหนดนโยบายที่ชัดเจนในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้านและสอดคล้องกับบุคลิกของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ (3.2-1-3) โดยในแต่ละปีได้มี
การจัดสรรงบประมาณส าหรับพัฒนานิสิตทั้งในส่วนของสโมสรนิสิตและกิจกรรมนิสิตของภาควิชา (3.2-1-4) 

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต โดยเป็นกิจกรรมในโครงการ
สัมมนาพัฒนากิจกรรมนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ (วันที่ 6-8 เม.ย.56) (3.2-2-1)     

3. มีการส่งเสริมให้นิสิตน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดยนิสิต
อย่างน้อย 5 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี (3.2-3-1) และอย่างน้อย 2 ประเภทส าหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา (3.2-3-2) จากกิจกรรมต่อไปนี้ 
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3.1 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ กิจกรรมประชุมวิชาการ 
IKUSTARS ครั้งที่ 1 กิจกรรมการเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
กิจกรรมค่ายสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ (Science Growth Camp) รวมทั้งการแข่งขันตอบปัญหา
วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมปลายในสาขาต่างๆ เช่น เคมี ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษ (เคมี) โครงการปรับพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมภาษาซี (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), Nuclear Camp (รังสีประยุกต์
และไอโซโทป), Genetics Youth Camp (พฤกษศาสตร์), ค่าย Earth Science (วิทยาศาสตร์พ้ืน
พิภพ) ฯลฯ  

3.2 กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ จัดกีฬาวิทยาศาสตร์เชื่อมความสัมพันธ์ วท.-
ลาดกระบัง วท.-วิทยาลัยแพทย์พระมงกุฏ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับภาควิชาต่างสถาบัน เช่น 
โคโลนีเกมส์ (จุลชีววิทยา), Bonding Games (เคมี), Fortran Games (สถิติ) กีฬาภายในคณะ 
(Conjugation Games) และกีฬาภายในภาควิชาต่างๆ  

3.3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กิจกรรมวันพัฒนาคณะและปลูกต้นไม้ วท. 
นิสิตร่วมบริจาคโลหิตในวาระต่างๆ เพ่ือเป็นพระราชกุศล การเดินทางไปมอบสิ่งของและเลี้ยง
อาหารแก่ผู้พิการ กิจกรรมเพื่อสังคมของภาควิชาต่างๆ กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ฯลฯ  

3.4 กิจกรรมนันทนาการ ได้แก่กิจกรรมสอนน้องร้องเพลง กิจกรรมแรกพบ (Science at First Sight) 
กิจกรรมสานสัมพันธ์ ฯลฯ 

3.5 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ โครงการพัฒนานิสิตอย่างไรให้ใช้ชีวิตร่วมกันได้
ในสังคมพหุวัฒนธรรม โครงการเรียนรู้ส านึกรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย ณ จังหวัดสุโขทัย จังวัด
ก าแพงเพชร  จังหวัดพรนครศรีอยุธยา 

3.6 กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้แก่กิจกรรมไหว้ครู ปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ ท าบุญสโมสรนิสิต 
รดน้ าอาจารย์อาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์ เป็นต้น  

4. คณะวิทยาศาสตร์สนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และระหว่าง
มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน ได้แก่ ส่งนิสิตเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายผู้น านิสิตด้านการพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพกิจกรรมนิสิต (3.2-4-1) สนับสนุนการจัดค่าย KEYS CAMP (Kasetsart Environment Younger 
Student) ซึ่งเป็นการโครงการร่วมระหว่างคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โครงการกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มก.และคณะวิทยาศาสตร์ มจท.ลาดกระบัง ฯลฯ  

5. คณะมีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตโดยนิสิตจะต้องท า
รายงานสรุปกิจกรรมและประเมินผลทุกกิจกรรมที่จัด (3.2-5-1) 

6. คณะมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตอย่างต่อเนื่อง 
(3.2-6-1)   

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.2 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.2 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.2-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานฝ่ายพัฒนานิสิต 
3.2-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการสโมสรนิสิต 
3.2-1-3 นโยบายด้านการพัฒนานิสิต 
3.2-1-4 เอกสารการอนุมัติงบประมาณกิจกรรมนิสิตปี 2555 และเกณฑ์ในการจัดสรรงบประมาณ 
3.2-2-1 โครงการสัมมนาพัฒนากิจกรรมนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ (6 – 8 เม.ย.56) 
3.2-3-1 โครงการพัฒนานิสิตด้านต่างๆที่ได้รับอนุมัติ 
3.2-3-2 การมีส่วนร่วมของนิสิตบัณฑิตศึกษาในกิจกรรมพัฒนาคณะ และการน าเสนอผลงานทาง

วิชาการในการประชุมวิชาการของมก. 
3.2-4-1 โครงการค่าย KEYS CAMP (Kasetsart Environment Younger Student) 
3.2-5-1 รายงานสรุปผลการประเมินโครงการพัฒนานิสิต 
3.2-6-1 แผนการปรับปรุงจากผลการประเมินโครงการพัฒนานิสิต 

 
 
 
 
 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ 

  2.  มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านต่างๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา 

  3.  มีการประชุมคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาวิชาการระดับคณะ เพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหา
และพัฒนานิสิต อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

  4.  มีการประเมินผลระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการและการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปี 

  5.  มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ผลการด าเนินงาน 
 1. คณะวิทยาศาสตร์มีการน าเสนอประเด็นทางวิชาการ และการเรียนการสอน เข้าพิจารณาในการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์อยู่เสมอ เพ่ือคณะกรรมการประจ าคณะได้ร่วมกันพิจารณาปัญหา 
อุปสรรคในการด าเนินการ และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขต่อไป (3.3-1-1) 
 2. มีการจัดเตรียมคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา (3.3-2-1)และคู่มือนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ปี 2555 /ปฏิทิน
กิจกรรม (3.3-2-2) แฟ้มประวัตินิสิตใหม่ (3.3-2-3) และข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (3.3-3-3) 
 3. จัดสัมมนาอาจารย์ใหม่ของคณะเป็นประจ าทุกปี เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของ
อาจารย์ใหม่ ทั้งในด้านการสอน และการเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการของนิสิต มีการประสานงานและให้ความ
ช่วยเหลือแก่อาจารย์ที่ปรึกษา (3.3-3-1) จากการสัมมนาอาจารย์ใหม่ท าให้อาจารย์สามารถดูแลให้ค าปรึกษานิสิต
ได้อย่างถูกต้องมากขึ้น ได้แก่ ผลของจ านวนนิสิตที่สอบผ่านวิชาพ้ืนฐานที่เพ่ิมข้ึนเป็น ร้อยละ 79.73 
 4. คณะวิทยาศาสตร์มีการประเมินผลระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการและการด าเนินงานของอาจารย์ที่
ปรึกษาเป็นประจ าทุกปี (3.3-4-1)  
 5. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (3.3-5-1) 
คณะวิทยาศาสตร์มีการสัมมนาอาจารย์ใหม่เป็นประจ าทุกปีเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าปฏิบัติหน้าที่ของ
อาจารย์ ส่งผลท าให้ผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาในปีการศึกษา 2554 ที่มีการประเมินโดยนิสิต มีระดับคะแนน
ที่เพ่ิมข้ึน  แสดงให้เห็นว่าระบบการให้ค าปรึกษาของอาจารย์มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ไว้วางใจของนิสิต 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.3-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
3.3-2-1 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
3.3-2-2 คู่มือนิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์ปี 2555 /ปฏิทินกิจกรรม 
3.3-2-3 แฟ้มประวัตินิสิตใหม่ 
3.3-2-4 ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
3.3-3-1 โครงการสัมมนาอาจารย์และบุคลากรใหม่ของคณะ โครงการนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาของ

ภาควิชาต่างๆ 
3.3-4-1 สรุปผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา 
3.3-5-1 สรุปผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา 

  
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

  คณะวิทยาศาสตร์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การ เป็นองค์ประกอบที่ค านึงถึงการ
บริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ ศักยภาพของอาจารย์และนักวิจัยในการขอทุนท าวิจัยทั้งจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย คุณภาพผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
การถ่ายทอดและน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และการจด
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ของผลงานวิชาการ รวมถึงการได้รับการอ้างอิงของบทความวิจัยในฐานข้อมูลสากล 

  ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 3 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 3  
ตัวบ่งชี้ พบว่า  มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.59 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.59 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.5 

ตารางที่ 2.5 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย                4.59 4.59   
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ 
ข้อ 7 7 7 7 5.00 7.00   

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00   

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า 

สัดส่วน 180,000 180,000 90,896,392 344,957 90,896,392 344,957 5.00 5.00   

263.5 263.5 

5 
(สมศ.) 

  

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ร้อยละ 70 70 217.75 75.0 217.75 75.0 5.00 5.00   
290.5 290.5 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด คน     289.50 289.50       
  จ านวนนักวิจัยท้ังหมด คน     1 1       

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน     9 2.25 9 2.25       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ี
มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน     4 2.00 4 2.00       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ 
สมศ. 

      58 43.50 58 43.50       
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR(SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) ในปีล่าสุด
ใน subject category ท่ีตีพิมพ์ หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
สากล ISI และ Scopus 

      170 170.00 170 170.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

6 
(สมศ.) 

งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 3 3 90 30.98 90 30.98 5.00 5.00   
290.5 290.5 

  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง     70 70       
  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง     2 2       

  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เรื่อง     11 11       

  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสร้างสรรค์ เรื่อง     7 7       

7 
(สมศ.) 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 20 20 14.75 5.08 14.75 5.08 2.54 2.54   
290.5 290.5 

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ 

เรื่อง     19 4.75 19 4.75       

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ 

เรื่อง     4 2.00 4 2.00       

  ต าราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตาม
เกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

เรื่อง     8 6.00 8 6.00       
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

  ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์
การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต ารา
หรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

เรื่อง     2 2.00 2 2.00       

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัย
ของคณะ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 

  3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย
แก่อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

  4.  มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

  5.  มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ ในประเด็น
ต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุน

การวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ  (visiting 
professor) 

- มีคณะกรรมการให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

  6.  มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 

  7.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
คณะ 

ผลการด าเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัย
ของคณะ และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

1.1 คณะวิทยาศาสตร์มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด โดยมีรอง
คณบดีฝ่ายวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบก ากับดูแลการวางแผนงานและการด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะ
วิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีระบบการบริหารและสนับสนุนงานวิจัยที่ประกอบด้วยคณะกรรมการ
ประจ าคณะ และคณะกรรมการอีกสองชุดที่ท าหน้าที่ร่วมกันวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุง
อย่างสม่ าเสมอ ได้แก่ คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ (4.1-1-1) และคณะกรรมการศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ (4.1-1-2)  

 
1.2 คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ตามนโยบาย

สนับสนุนการวิจัยต่างๆ เพ่ือให้การบริหารงานวิจัยบรรลุผลส าเร็จตามแผนงานที่วางไว้ คณาจารย์ นักวิจัยและนิสิต
สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ   

คณะวิทยาศาสตร์มีกลไกด้านการจัดหาแหล่งทุนและการจัดสรรทุนวิจัย การส่ งเสริมและพัฒนา
สมรรถนะแก่นักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น ทั้งทรัพยากรบุคคลทรัพยากรการเงิน เครื่องมือ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องผ่านทางนโยบายต่างๆ ของคณะ (4.1-1-3) ซึ่งประกอบด้วยนโยบายต่อไปนี้ 

BOAC (Staff) Budget for Overseas Academic Conference (Staff) 
งบประมาณส าหรับการประชุมวิชาการต่างประเทศ (บุคลากร) 

BOAC (Student) Budget for Overseas Academic Conference (Student) 
งบประมาณส าหรับการประชุมวิชาการต่างประเทศ (นิสิต) 

BRC Bilateral Research Cooperation 
การร่วมวิจัยแบบทวิภาคี 

CBRF Capability Building Research Fund 
ทุนเสริมสร้างขีดความสามารถการวิจัย 
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CBRU Capability Building Research Unit 
หน่วยเสริมสร้างความสามารถการวิจัย 

COE Center of Excellence 
ศูนย์ความเป็นเลิศ 

DeOE Department of Excellence 
ภาควิชาที่มีความเป็นเลิศ 

DiOE Discipline of Excellence 
สาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศ 

IDRSE 
 

Inbound Doctoral Research Student Exchange 
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตวิจัยปริญญาเอกขาเข้า 

IHP International Horizon Project 
โครงการขอบฟ้านานาชาติ 

IPC International Projects Coordinator 
ผู้ประสานงานโครงการนานาชาติ 

KU-ScKU ทุนวิจัยร่วม มก.-วท.มก. 
KURDI-ScKU ทุนวิจัยร่วม สวพ.-วท.มก. 
MF Matching Fund 

ทุนวิจัยสมทบ  
MP 
 

Mega Project (45 Year 45 Equipment) 
โครงการจัดหาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ราคาแพง 

ORSE Outbound Research Student Exchange 
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตวิจัยขาออก 

PF Postdoctoral Fellow 
นักวิจัยหลังปริญญาเอก 

PRF Preproposal Research Fund 
ทุนวิจัยก่อนเสนอโครงการ 

RA Research Assistance 
นักวิจัยผู้ช่วย 

RF Research Fellow 
นักวิจัย 

ScRF Science, Research Fund 
ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ 

SF Seeding Fund 
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ทุนวิจัยก่อตัว 
SRF Senior Research Fellow 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
SRU Special Research Unit 

หน่วยงานวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ 
TRF-ScKURF ทุนวิจัยร่วม สกว.-วท.มก. 

 

ตัวอย่าง วัตถุประสงค์ของนโยบายทุนสนับสนุนการวิจัยและการจัดสรรงบประมาณ 

1.2.1 ทุนวิจัยก่อนเสนอโครงการ Preproposal Research Fund (PRF) 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือพัฒนาอาจารย์บรรจุใหม่ที่ก าลังจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Proposal) ให้มีขีด
ความสามารถในการขอความสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยต่าง ๆ ดีขึ้น 

 เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์บรรจุใหม่ สามารถด าเนินการวิจัยเบื้องต้นได้ในระหว่างรอทุนสนับสนุนการวิจัย 

 กระตุ้นให้อาจารย์บรรจุใหม่ทุกท่านกระตือรือร้นในการจัดท าโครงการวิจัยเพ่ือสามารถดึงดูดทุนวิจัย
จากแหล่งทุนวิจัยต่างๆ  มาสู่คณะวิทยาศาสตร์ได้มากข้ึน 

การสนับสนุนงบประมาณ 
 คณะจะจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยดังนี้ อาจารย์บรรจุใหม่ผู้ขอรับทุนวิจัย 

PRF จะขอทุนวิจัยได้ในวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท โดยเงินทุนวิจัยจะใช้จ่ายได้เฉพาะรายการดังนี้ 
 -   เพ่ือจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น เคมีภัณฑ์ เครื่องแก้ว  
 -   เพ่ือจัดหาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขนาดเล็ก 
 -   เพ่ือเป็นค่าใช้สอย เช่น ค่าใช้จ่ายในการขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ค่าตอบแทนผู้ช่วย

วิจัย ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ต้องใช้ในงานวิจัยที่ระบุไว้ในโครงร่างที่เสนอขอทุนวิจัยเท่านั้น 

1.2.2 ทุนสนับสนุนงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ (Science Research Fund, ScRF) 

วัตถุประสงค์   

 เพ่ือกระตุ้นให้อาจารย์มีความตื่นตัวในการหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยทั้งภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์มีทุนสนับสนุนการท าวิจัยส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการท าวิจัยอย่างกว้างขวาง
ในคณะวิทยาศาสตร์ 

 เพ่ือเพ่ิมผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงที่สามารถตีพิมพ์ ในวารสารนานาชาติในฐานข้อมูล ISI 
การสนับสนุนงบประมาณ  
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 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดสรรวงเงินเพ่ือสนับสนุนงานวิจัยตามโครงการ Sc RF ปีละประมาณ 
3,500,000 บาท 

1.2.3 ทุนสนับสนุนการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน (Science Research Fund for Supporting 
Staff, ScRFSS) 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลากรสายสนับสนุนท าการวิจัยเพื่อพัฒนางานของคณะวิทยาศาสตร์ 

 ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนสะสมผลงานวิจัยเพื่อสามารถขอเลื่อนระดับให้สูงขึ้น 
การสนับสนุนงบประมาณ  

 คณะวิทยาศาสตร์จะจัดสรรวงเงินเพ่ือสนับสนุนงานวิจัยตามโครงการวิจัยไม่เกินโครงการละ 
50,000 บาท 

1.2.4 ทุนส่งเสริมการวิจัย สกว. - วท. มก. (TRF-ScKU) 
วัตถุประสงค์   

 เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตคณะวิทยาศาสตร์มีทุนสนับสนุนการวิจัย ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก 

 เพ่ือดึงดูดให้นิสิตที่มีคุณภาพสูงเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

 เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอกสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามแผนการศึกษา 
และเร็วขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

 เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานวิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัยให้สูงขึ้นและสามารถตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ที่มีคุณภาพสูงในมาตรฐานสากล 

 เพ่ือเพ่ิมจ านวนผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้นและสัดส่วนบทความตีพิมพ์ต่อวิทยานิพนธ์
ดีขึ้น 

การสนับสนุนงบประมาณ 
 คณะวิทยาศาสตร์ร่วมลงทุนวิจัยกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นทุนสกว. – 

วท มก. ในอัตราส่วน 1:1 

1.2.5 ทุนสมทบเงินทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ สวพ.มก. –วท.มก. (KURDI-ScKU Matching Fund) 
วัตถุประสงค์   

 เพ่ือสนับสนุนให้นักวิจัยรุ่นใหม่ของคณะที่ปฏิบัติงานไม่เกิน 5 ปีที่ไม่เคยรับทุนจากแหล่งใด มีโอกาส
ได้รับทุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

การสนับสนุนงบประมาณ 
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 คณะวิทยาศาสตร์จะสมทบเงินทุนวิจัยในอัตราส่วน 3:1 ให้กับผู้ได้รับทุนเพ่ือพัฒนานักวิจัยรุ่น
ใหม่จาก สวพ.มก.ที่ได้รับทุนไม่เกินทุนละ 200,000 บาทต่อปี ระยะเวลาการวิจัยไม่เกิน 2 ปี 

1.2.6 ทุนวิจัยร่วมแบบทวิภาคี (Bilateral Research Cooperation, BRC) 

วัตถุประสงค์ 

 ส่งเสริมการท าวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศท าให้เกิดการพัฒนาโครงการวิจัยให้ได้มาตรฐาน
ระดับนานาชาติ 

 พัฒนาองค์ความรู้ระดับบัณฑิตศึกษาสู่ระดับนานาชาติ 

 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาโทและเอกให้เท่าเทียมบัณฑิตท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

 เพ่ิมประสบการณ์ และจ านวนผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ 

 บรรเทาปัญหาการขาดแคลนและความไม่พร้อมด้านห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ลด
ช่วงเวลาในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกในคณะวิทยาศาสตร์ 

การสนับสนุนงบประมาณ 
 คณะวิทยาศาสตร์จัดสรรงบประมาณปีละ 2,000,000 บาท เพ่ือจัดเป็นทุนการท าวิจัยใน

มหาวิ ทย าลั ย ต่ า งป ร ะ เทศแก่ นิ สิ ต ซึ่ ง ล งทะ เบี ย น เป็ นนิ สิ ตคณะวิ ท ย าศ าสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ส าหรับนิสิตปริญญาโท ทุ น ล ะ ไ ม่ เ กิ น 
200,000  บาท 

 
1.2.7 ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนิสิตวิจัยระดับปริญญาเอก (Doctoral Research Student Exchange 

Scholarship, DRSS) 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและ/หรือการปฏิบัติตามข้อตกลงใน MOU ที่ได้ด าเนินการไว้จนเกิด
ผลสัมฤทธิ์ 

 เพ่ือกระตุ้นบรรยากาศการวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ 

 ส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ให้เป็นระดับมาตรฐานนานาชาติ และมีจ านวน
เพ่ิมข้ึน 

การสนับสนุนงบประมาณ 
 คณะวิทยาศาสตร์จัดให้มีทุน Doctoral Research Student Scholarship กับนิสิตระดับ

ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือหรือมี MOU กับคณะวิทยาศาสตร์ โดยจะ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือเป็นค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพ (living expense) ใน
อัตราเดือนละ 7,500 บาท และให้ต่อเนื่องได้โดยวงเงินรวมไม่เกิน 100,000 บาท 

1.2.8 ทุนโครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professorship, VP) 
วัตถุประสงค์   



3 - 321 

 

 

 พัฒนาการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ให้มีมาตรฐานเท่าเทียมกับนานาชาติ 

 นิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ได้รับความรู้ทางวิชาการถึงระดับแนวหน้า (Frontier knowledge) ใน
สาขาวิชาต่างๆ จากศาสตราจารย์อาคันตุกะ ที่ได้รับเชิญมาสอน 

 สร้างโอกาสให้นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ได้พบปะผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์สูง 

 พัฒนาความสามารถในการฟังบรรยาย และสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ 
การสนับสนุนงบประมาณ   

 คณะวิทยาศาสตร์จัดสรรงบประมาณ เพ่ือจัดเป็นทุน Visiting Professorship เป็นเงินทุนละ
ไม่เกิน 100,000 บาท 

1.2.9 ทุนบุคลากรแนวทางพิเศษ (Special Track Staff, STS) 
วัตถุประสงค์  

 พัฒนาบุคลากรวิจัยและส่งเสริมความสามารถในการสร้างผลงานวิจัยให้กับอาจารย์ประจ าและคณะ
วิทยาศาสตร์ 

 เพ่ือเพ่ิมผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI 
การสนับสนุนงบประมาณ 

 คณะวิทยาศาสตร์จะสนับสนุนงบประมาณให้กับภาควิชาที่ได้รับความเห็นชอบให้บรรจุ
บุคลากรแนวทางพิเศษในอัตราตามที่คณะฯก าหนด โดยนักวิจัยจะได้ค่าตอบแทนรายเดือน
เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

1.2.10 ทุนสนับสนุนนโยบายงบประมาณสนับสนุนการไปประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ (Budget 
for Oversea Academic Conferences, BOAC) 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ได้ไปเผยแพร่ผลงานวิจัยและร่วมประชุม
วิชาการระดับนานาชาติในต่างประเทศ 

การสนับสนุนงบประมาณ 
 คณะวิทยาศาสตร์จะน างบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรมารวมกับงบประมาณที่คณะออก

สมทบมาจัดสรรตลอด 4 ปีงบประมาณ ให้แต่ละบุคคลรายละ 70,000 บาท และลดลงตาม
สัดส่วนส าหรับบุคลลากรที่เข้ามาปฏิบัติราชการหลังจาก ปีงบประมาณ 2553 

1.2.11 ทุนผู้ช่วยสอน (Teaching Assistance, TA) และอาจารย์บางส่วนของเวลา (Part Time Instructor, PTI) 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือช่วยลดภาระงานสอนปฏิบัติการให้กับอาจารย์ที่มีภาระงานเกิน (Overloading) 

 เพ่ือให้อาจารย์มีเวลาเพียงพอที่จะปฏิบัติภารกิจทางวิชาการอ่ืน 

 เพ่ือช่วยลดภาระงานสอนปฏิบัติการ จะให้ Priority กับวิชาปฏิบัติการพ้ืนฐานก่อนเป็นล าดับต้นให้กับ
อาจารย์ที่มีข้อผูกพันที่ต้องสร้างผลงานวิจัยต่อผู้ให้ทุนวิจัย 
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การสนับสนุนงบประมาณ 
 คณะวิทยาศาสตร์จะจัดสรรวงเงินเพ่ือสนับสนุนนโยบายนี้ปีละ 1,200,000 บาทโดยก าหนด

อัตราดังนี้   ทุนผู้ช่วยสอนส าหรับ นิสิตปริญญาโท ทุนละ 15,000 บาท ต่อภาคการศึกษา 
นิสิตปริญญาเอก ทุนละ 20,000 บาท ต่อภาคการศึกษา 
อาจารย์บางส่วนของเวลาค่าตอบแทนคิดให้ตามอัตราของระเบียบกระทรวงการคลัง 

 
2. มีบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 

คณะวิทยาศาสตร์มีบูรณาการกระบวนการวิจัยกับกระบวนการเรียนการสอน  

 ในทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษานิสิตต้องท าวิจัยวิทยานิพนธ์โดยเป็นส่วนหนึ่งของทีมวิจัยของ
อาจารย์ (4.1-2-1) 

 ในวิชาปัญหาพิเศษของหลายภาควิชาก าหนดให้นิสิตระดับปริญญาตรีต้องท าโครงการวิจัย 1 เรื่อง 
(4.1-2-2) 

 คณะมีการจัดการเรียนการสอนในหลายหลักสูตรที่ก าหนดให้นิสิตทั้งในระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาต้องเข้าฟังสัมนาและรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยวิทยานิพนธ์และปัญหา
พิเศษ (4.1-2-3)  

 คณะมีการเชิญศาสตราจารย์อาคันตุกะและผู้ทรงคุณวุฒิ มาบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการท าวิจัยและ
ผลงานวิจัย โดยเปิดโอกาสให้คณาจารย์และนิสิตเข้าร่วมรับฟังและซักถามเกี่ยวกับการวิจัย อาทเิช่น 
o การบรรยายพิเศษของภาควิชาจุลชีววิทยา เรื่อง Reviving the antibiotics legend: Path from 

natural screening to synthetic biology” โดย Professor DENG Zixin จาก School of 
Pharmaceutical Sciences Wuhan University สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 27 
กรกฎาคม 2555 (4.1-2-4) 

o การบรรยายพิเศษของสาขาวิทยาการวัสดุนาโน เรื่อง “Investigation of Materials for solar 
energy conversion” โดย Dr.Thomas Dittrich เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 (4.1-2-5) 

o การบรรยายพิเศษของภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป เรื่อง “Uranium mining in Germany 
and resulting ecological problems” โดย Dr. Nils Baumann, Radiochemistry 
Specialist, Institute of Radiochemistry, Research Centre of Dresden-Rossendorf 
(Forschungs Zentrum Dresden, FZD), Germany (4.1-2-6) 

o การบรรยายพิเศษของภาควิชาเคมี เรื่อง “The revolution of personalized medicine – Are 
we going to cure all diseases and at what price ???” โดย Professor Aaron 
Ciechanover เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 (4.1-2-7) 

o การบรรยายพิเศษของภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป เรื่อง “Possible mechanisms 
behind the genotoxic effects of low dose and low dose rate” โดย Dr.Siamak 
Haghdoost เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 (4.1-2-8) 
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o การบรรยายพิเศษของภาควิชาเคมี เรื่อง "Asymmetric Synthesis of C3 Symmetic 
Buckybowls" โดย Professor Hidehiro Sakurai  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2556 (4.1-2-9) 

o การบรรยายพิเศษของภาควิชาเคมี  เรื่อง “Discovery of AZADOs: The Highly Active 
Organocataysts for Alcohol Oxidation” โดย Professor Yoshiharu lwabuchi เมื่อวันที่ 5 
มีนาคม 2556 (4.1-2-10) 

o การบรรยายพิเศษของภาควิชาเคมี เรื่อง “Sialyltransferase Inhibitors Suppress Cancer 
Metastasis in Vitro and in Vivo” โดย Professor Wen-Shan Li เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 
(4.1-2-11) 

 คณะจัดให้มีการแสดงผลงานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะเมื่อสิ้ นสุด
โครงการวิจัยประจ าปี (4.1-2-12) มีการรวบรวมผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของนิสิตมาน าเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการของภาควิชา (4.1-2-13) การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติของ
คณะวิทยาศาสตร์ (IKUSTARS) (4.1-2-14)  และมีการรวบรวมผลงานวิจัยของนิสิตบัณฑิตศึกษา
น าเสนอในการประชุมทางวิชาการประจ าปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (4.1-2-15)   

 คณาจารย์มีการน าความรู้จากการวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอน อาทิเช่น 

o รายวิชา 01403544 Kinetics & Mechanism of Chemical Reactions ของภาควิชาเคมี น า
ผลงานโครงการวิจัยเรื่อง  โครงการงานจัดจ้างที่ปรึกษางานวิจัยและพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา Post 
Metallocene (4.1-2-16) 

o รายวิชา 01419341  Determinative Bacteriology ของภาควิชาจุลชีววิทยา มีการน าความรู้
จากโครงการพัฒนาวิชาการเรื่อง การวิเคราะห์ล าดับเบสของจุลินทรีย์ เพ่ือการจัดจ าแนกมาใช้ใน
การเรียนการสอน และรายวิชา 01419436  Industrial Microbiology น าผลงานโครงการพัฒนา
วิชาการเรื่อง การใช้จุลินทรีย์บ าบัดน้ าเสียในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร มาใช้ในการเรียนการ
สอน (4.1-2-17) 

o รายวิชา 01401454 Plant Reproductive Physiology ของภาควิชาพฤกษศาสตร์ น าผลงาน
โครงการวิจัยเรื่อง โครงการการชักน าการออกดอกของบัวหลวงจีน (Nelumbo nucifera 
Gaertn.) และรายวิชา 01401351 Introductory Plant Physiology ได้น าความรู้จากการวิจัยใน
โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสาหร่ายดูนาลิเอลล่าในการผลิต-เบต้าแคโรทีน เพ่ือส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากพ้ืนที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” (4.1-2-18) 

 
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
คณะวิทยาศาสตร์จัดให้มีโครงการพัฒนาศักภาพการวิจัยและให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าในรูปแบบต่างๆ มีการเผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณนักวิจัย (4.1-3-1) และการเสวนา
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการขียนโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย การตีพิมพ์ผลงาน และการอบรม
ทักษะการใช้ครุภัณฑ์ขั้นสูงเพื่อการวิจัย อาทิเช่น 

o การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคและการประยุกตใชกลองจุลทรรศนชนิดสองกราดดวย
แสงเลเซอร (Techniques and Applications of Confocal Microscope) เมื่อวันที่ 26 - 27 
มิถุนายน 2555 (4.1-3-2) 

o การการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โฟโตโวลแทอิก” (Photovoltaics) เมื่อวันที่ 6 - 17 
สิงหาคม 2555 (4.1-3-3) 

o การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Basic Concapt and Operation of X-Ray 
Diffractometer” เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 (4.1-3-4) 

o โครงการนักวิจัยพ่ีเลี้ยง (Research Mentor Project) ครั้งที่ 2/2555 การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียน
รูเรื่อง: "การผลิตผลงานทางวิชาการใหเปนเลิศไมละเมิดจริยธรรมและลิขสิทธิ์” เมื่อวันที่ 31 
สิงหาคม 2555 (4.1-3-5) 

o การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและเทคนิคการ
วิเคราะห์ธาตุ (SEM-EDX)” เมื่อวันที่ 25 -26 ตุลาคม 2555 (4.1-3-6) 

o การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกตใชกลองจุลทรรศนชนิดสองกราดดวยแสงเลเซอร
(Training on Confocal Microscopy Applications) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 (4.1-3-7) 

4. มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ในปีการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณให้กับบุคลากร ส าหรับสนับสนุนการวิจัย

ตามนโยบายสนับสนุนการวิจัยต่างๆ (4.1-4-1) ดังนี้  

โครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor, VP.)  
ล าดับ

ที ่
ภาควิชา หัวหน้าโครงการ/ช่ืออาจารย ์ Professor สถาบัน / ประเทศ เรื่อง ระหว่าง

วันท่ี 
1 สถิต ิ ผศ.ดร.บุญอ้อม  โฉมท ี  Prof. Dr. 

John  J. 
Borkowski  

Montana State 
University / 
สหรัฐอเมริกา  

Response Surface 
Methodology พัฒนา
ทักษะด้านวิชาการให้นิสติ
และบุคลากรของภาควิชา  

20 มิ.ย.
2555 

2 ชีวเคมี ผศ.ดร.เกียรติทวี  ชูวงศ์โกมล  Prof. Dr. 
Anake Kitjao    

University of 
Porto / โปรตเุกส 

บรรยายโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง 
Secondary 
Metabolites From 
Extraction to structure 
elucidation  

12 - 16 
พ.ย. 
2555  

3 เคม ี รศ.ดร.สภุา  หารหนองบัว Dr.Gregory 
Heness  

University of 
Technology 

บรรยายพิเศษเรื่อง 
Introduction to 

12 - 30 
พ.ย. 
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ล าดับ
ที ่

ภาควิชา หัวหน้าโครงการ/ช่ืออาจารย ์ Professor สถาบัน / ประเทศ เรื่อง ระหว่าง
วันท่ี 

Sydney/Australia   Nanomaterials and 
advanced 
Nanomaterials   

2555  

4 เคม ี รศ.ดร.สภุา  หารหนองบัว Dr.Christian 
Blaise   

St. Lawrence 
Center /Canada    

บรรยายพิเศษเรื่อง การใช้
เทคนิคทาง BIOASSAYS 
และใช้สารปริมาณน้อย   

27 
พ.ย.- 7 
ธ.ค. 
2555  

5 สัตว
วิทยา 

รศ.ดร.มณจันทร ์ เมฆธน  Dr.Gaelle Le 
Goff  

University of 
Technology 
Sydney/Australia   

บรรยายพิเศษเป็นส่วน
หนึ่งในรายวิชาให้กับนิสิต
และคณาจารย ์  

5 ต.ค.
2555 

6 เคม ี รศ.ดร.สภุา  หารหนองบัว Prof. 
Madalena 
M.Pinto 

Research of 
Medicinal 
Chemistry U. of  
Proto /โปรตเุกส    

บรรยายพิเศษเรื่อง 
Chirality in Biologically 
Active Molecules  

19 - 30 
ม.ค. 
2556  

7 เคม ี รศ.ดร.สภุา  หารหนองบัว Prof. Harry 
J. Whitlow  

 University of  
Applied Science 
/Switzerland     

บรรยายพิเศษเรื่อง 
Nanoanalysis: 
chemical composition 
and mapping  

11 - 12 
ก.พ. 
2556  

8 เคม ี รศ.ดร.สภุา  หารหนองบัว Prof.Tamara 
Hendrickson  

Wayne State 
University / USA.    

บรรยายพิเศษเรื่อง 
Protein biosynthesis 
and tRNA 
aminoacylation   

17 - 21 
มิ.ย. 
2556  

9 สัตว
วิทยา 

รศ.ดร.มณจันทร ์ เมฆธน  Prof. Dr.G  University of   บรรยายพิเศษเป็นส่วน
หนึ่งในรายวิชาให้กับนิสิต
และคณาจารย ์  

9 ม.ค.
2556 

10 เคม ี รศ.ดร.สภุา  หารหนองบัว Prof. 
Alexander 
Angerhofer   

 University of  
Florida  / USA.     

บรรยายพิเศษเรื่อง 
Electron Paramagnetic 
Resonance 
Spectroscopy  

27 - 31 
พ.ค. 
2556  

11 ฟิสิกส ์ ผศ.นพฤทธิ ์ จินันทุยา   Prof. 
Dr.David P. 
Landau   

The University of 
Georgia/USA. 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง An Introduction 
to Computational 
Physic: From Newton 
to Wang-Landau  

7 - 14 
พ.ค.
2556 
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โครงการศึกษาต่อต่างประเทศ (Study Abroad Programe, SAP)   
ล าดับ

ที ่
ภาควิชา ช่ืออาจารย์ ศึกษาต่อระดับ สาขา / มหาวิทยาลัย / ประเทศ 

1 เคม ี อ.สุพัตรา  มิตรภานนท์  ป.เอก สาขาวิชาเคม ีณ มหาวิทยาลัยเวียนนา ประเทศ
ออสเตรยี  

2 ฟิสิกส ์ อ.ภุชงค์  กิจอ านาจสุข ป.เอก สาขาวิชาฟิสิกส์ ณ มหาวิทยาลัยรวัร์ ประเทศ
สหพนัธรัฐเยอรมน ี 

3 วิทยาศาสตร์พื้น
พิภพ 

อ.วศิน ี อัศวเสรีเลิศ  ป.เอก สาขาธรณีวิทยา วิชาวิทยาศาสตรพ์ื้นพิภพ ณ 
University of  Wisconsin-Madison ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  

4 จุลชีววิทยา อ.ปริศนา  วิริยะจติ
สมบูรณ ์ 

ป.เอก สาขาจุลชีววิทยา ณ Plant Pathology 
Department, Michigan State University  
ประเทศสหรัฐอเมริกา   

 
นโยบายงบประมาณสนับสนุนการไปประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ 

(Budget for Overseas Academic  Conferences, BOAC) 
ล าดับ

ที ่
ผู้เสนอค าขอ 

ช่ือ-สกุล 
ภาควิชา เสนอผลงานเรื่อง/ในการประชุม/ประเทศ/วัน/เวลาการประชุม 

1 ผศ.ดร.ภัททิรา  เรืองสินทรัพย ์ คณิตศาสตร ์ ประชุมวิชาการ / เสนอผลงานแบบเรื่อง The Effect of NaCl 
on Oxidized Lipid Bilayers / ญี่ปุ่น  / 27 ก.ย.55 

2 ดร.วรรณรดา  สุราช  พันธุศาสตร ์ ประชุมวิชาการ SMBE 2012 / เสนอผลงานแบบโปสเตอร์เรื่อง 
/ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ / 23-26 มิ.ย.55 

3 รศ.ดร.วิเชียร  กิจปรีชาวนิช  จุลชีววิทยา ประชุมวิชาการ 15th International Biotechnology 
Symposium and Exhibition / เสนอผลงานแบบเรื่อง / 
เกาหลี / 16-21 ก.ย.55 

4 ดร.อุไรวรรณ  อรัญวาสน ์ พันธุศาสตร ์ ประชุมวิชาการ SMBE 2012 / เสนอผลงานแบบเรื่อง 
Phylogenetic reconstruction of malaria vectors in 
Thailand using multilocus DNA sequences / สาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์ / 23-26 มิ.ย.55 

5 ดร.พินทุ์สดุา  วีรวัฒน์  เคม ี ประชุมวิชาการ TechConnect World 2012 / เสนอผลงาน
แบบเรื่อง Fabrication of microfluidic system for micro 
direct alcohol fuel cell / สหรฐัอเมริกา / 18-21 มิ.ย.55 

6 ดร.วัชรพล  พิมพ์เสริฐ  คณิตศาสตร ์ ประชุมวิชาการ The 8th East Asia SIAM Conference 
(EASIAM 2012) / เสนอผลงานแบบเรื่อง Pexiderized foems 
of a logarithmic functional equation / ไต้หวัน / 25-27 
มิ.ย.55 
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ล าดับ
ที ่

ผู้เสนอค าขอ 
ช่ือ-สกุล 

ภาควิชา เสนอผลงานเรื่อง/ในการประชุม/ประเทศ/วัน/เวลาการประชุม 

7 ศ.ดร.วิเชียร  เลาหโกศล  คณิตศาสตร ์ ประชุมวิชาการ Third Palestinian Conference on Modern 
Trends in Mathematics and Physics / เสนอผลงานแบบ
เรื่อง The concept of q-cycles and some of its 
applications / Palestine / 16-18 ก.ค.55 

8 ดร.อัญชล ี เอาผล  สัตววิทยา ประชุมวิชาการ The 5th Asian Herpetological 
Conference / เสนอผลงานแบบปากเปล่าเรื่อง 
Morphological Differences and Call Characteristics of 
the Genus Chiromantis in Thailand / จีน / 1-4 มิ.ย.55 

9 ดร.กันตภณ  คูหาพัฒนกุล  คณิตศาสตร ์ ประชุมวิชาการ Third Palestinian Conference on Modern 
Trends in Mathematics and Physics / เสนอผลงานแบบ
เรื่อง The tribonacci p-numbers and the tribonacci p- 
triangle / Palestine / 16-18 ก.ค.55 

10 ดร.ผกาเกษ  วัตุยา วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

ประชุมวิชาการ The 26th  Annual Conference of 
Japanese Society for Artificial / เสนอผลงานแบบปากเปล่า 
เรื่อง Using soft case-based reasoning in model order 
selection for image segmentation ensemble  / ญี่ปุ่น / 
12-15 มิ.ย.55 

11 ดร.วิวัฒน์  วงศ์ก่อเกื้อ  ฟิสิกส ์ ประชุมวิชาการ EXRS 2012 / เสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง 
X-ray absorption near edge structure of Al2O3-Cr2O3 
series / ออสเตรยี / 18-22 มิ.ย.55 

12 รศ.ดร.เลศิลักษณ ์ เงินศิร ิ พันธุศาสตร ์ ประชุมวิชาการ The 24th International Congress of 
Entomology / เสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง Vitellogenin 
cDNA gene of giant water bug / เกาหลีใต้ / 19-25 ส.ค.55 

13 รศ.ดร.สุนันทา  รัตนาโภ  ชีวเคมี ประชุมวิชาการ Natural Anticancer  Drugs / เสนอผลงาน
แบบเรื่อง  / สาธารณรัฐเชค / 30 ม.ิย.-4 ก.ค.55 

14 ดร.ชัยยะ  เหลืองวิริยะ  ฟิสิกส ์ ประชุมวิชาการ ICCCE 2012 / เสนอผลงานแบบเรื่อง 
Influence of Temperature on a Spiral Wave in 
Excitable Chemical Madia / เกาหลีใต้ / 29-30 มิ.ย.55 

15 ดร.สุธาสิน ี กิตยาการ  เคม ี ประชุมวิชาการ XAFS-XV  / เสนอผลงานแบบเรื่อง EXAFS 
study on cedoped TiO2 prepare by sol-gel method / 
จีน / 21-29 ก.ค.55 

16 ผศ.ดร.ประชุมพร  คงเสร ี ชีวเคมี ประชุมวิชาการ The 26th International  Carbohydrate 
Symposium / เสนอผลงานแบบโปสเตอร์ เรื่อง  / สเปน / 21-
28 ก.ค.55 
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ล าดับ
ที ่

ผู้เสนอค าขอ 
ช่ือ-สกุล 

ภาควิชา เสนอผลงานเรื่อง/ในการประชุม/ประเทศ/วัน/เวลาการประชุม 

17 รศ.ดร.นิรันดร ์ จันทวงศ์ พฤกษศาสตร ์ ประชุมวิชาการ 26th Chinese Lotus Exposition and 
International Lotus Conference / เสนอผลงานแบบปาก
เปล่า เรื่อง Sequencing of RubisCo gene of Sacred 
Lotus / จีน /5-7 ก.ค.55 

18 รศ.ดร.อุทัยวรรณ  โกวิทวที  สัตววิทยา ประชุมวิชาการ The International Meeting on Biology 
and Conservation of Freshwater Bivalves 2012 / เสนอ
ผลงานแบบปากเปล่า เรื่อง Reproductive cycle and in 
vitro culture of freshwater mussel glochidia / โปรตเุกส 
/ 1-7 ก.ย.55 

19 รศ.ดร.สภุา  หารหนองบัว  เคม ี ประชุมวิชาการ 244th ACS National Meeting / เสนอผลงาน
แบบ เรื่อง Innovative Chemistry Research for Health 
and Medicine: East meets West / สหรัฐอเมริกา / 18-24 
ส.ค.55 

20 ดร.ณัฏฐา  เสนีวาส  พฤกษศาสตร ์ ประชุมวิชาการ 5th Meeting on the biology of 
Sphagnum / เสนอผลงานแบบ เรื่อง Diversity and 
Distribution of the genus Sphagnum L. in Phuluang 
Wildlife Sanctuary,Loei Province / สาธารณรัฐเอสโตเนยี / 
8-19 ส.ค.55 

21 รศ.ดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร ์ พันธุศาสตร ์ ประชุมวิชาการนานาชาติ 2nd World Congress on Virology 
/ เสนอผลงานแบบ เรื่อง MicroRNAs Expression of 
Asocenda Orchid under Stress of Cymbidium Mosaic 
Virus Infection / USA /20-22 ส.ค.55 

22 ผศ.ดร.พรสวาท  วัฒนกูล  วิทยาศาสตร์พื้น
พิภพ 

ประชุมวิชาการ The 34th International Geological 
Congress 2012 / เสนอผลงานแบบ เรื่อง Indication of low 
temperature heating in Mozambique ruby samples by 
AFM and FTIR / ออสเตรเลยี / 4-11 ส.ค.55 

23 ดร.ภาสกร  ปนานนท ์ วิทยาศาสตร์พื้น
พิภพ 

ประชุมวิชาการ AOGS-AGU (WPGM) Joint Assembly / 
เสนอผลงานแบบ เรื่อง Paleoseismology Study of the 
Mae Chan Fault in the Northern Thailand  / สิงคโปร์ / 
13-17 ส.ค.55 
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การจัดสรรทุน Preproposal Research Fund (PRF) 

ล าดับ 
ที ่

ผู้รับทุน 
หัวข้อการวิจัยของ Proposal  

ชื่อ-นามสกุล ภาควิชา 

1 ดร.ภมู ิ พิมพ์ประพันธ ์ พฤกษศาสตร ์ นิเวศวิทยาเชิงวิวัฒนาการของกลว้ยไม้ดิน Habenaria 
rhodocheila I.: แมลงผสมเกสรของประชากรที่มีความ
แตกต่างในเรื่องสดีอก  

2 ดร.อรอุษา ค าสุข พฤกษศาสตร ์ การปรับตัวทางโครงสร้างและชีวโมเลกลุของข้างป่าบางชนิด 
(Oryza spp.) ต่อสภาพน้ าท่วมขัง  

3 ดร.ภาคภูม ิ เรือนจันทร ์ ฟิสิกส ์ Theoretical study of defects and dopents in 
perouskite SrTio3 

4 ดร.ธีรศักดิ ์ เอโกบล พันธุศาสตร ์ การใช้เชื้อแบคทีเรียก่อโรค Pasteurella multocida เพื่อ
ศึกษารูปแบบการกระจายของยีนที่ส่งเสรมิความรุนแรงใน
การก่อโรคในสุกร โค และกระบือ ของประเทศไทย 

5 ดร.ปิยะดา จันทวงศ ์ พันธุศาสตร ์ การศึกษาคุณสมบตัิทางชีวเคมีของกลุ่มยีน ERF เพื่อการ
พัฒนาสบู่ด าสายพันธ์ุทนน้ าท่วม 

6 ดร.สริ ี ตั้งบุญสุข เคม ี การสังเคราะห์วสัดุเชิงประกอบนาโนอนุภาคโลหะบนก
ราฟีนส าหรับการประยุกต์ใช้เซลลเ์ชื้อเพลิงแอลกอฮอล ์

7 น.สพ.ดร.วีระศักดิ ์ ฟุ้งเฟือง สัตววิทยา ระบาดวิทยาและอณูชีววิทยาของโรคมาลาเรียในลิงและยุง
บริเวณเขาช่องกระจก อ.เมือง จ.ประจวบครีีขันธ ์

8 ดร.ชมดาว สินธุวณิชย ์ ชีวเคมี Study the anticancer mechanisms of lytic peptide 
aggregates 

9 สพ.ญ.ดร.สร้อยสุดา โชติมานุกูล สัตววิทยา Effect of TLR4 antagonist (Eritoran) on anti-
inflammatory responses in bovine endometrial 
cells 

10 ดร.ปราโมทย ์ ช านาญปืน สัตววิทยา An Experimentally Validation of Genome-Scale 
Metabolic Models of Oleaginous Fungi, Mortierella 
alpine and Mucor circinelloides  

 
นโยบายการต่ออายุราชการ ภาระงานผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ (SRF) ( Resrarch Fund, SRF) 

ล าดับ
ที ่

ภาควิชา หัวหน้าโครงการวิจัย  ผลงานตีพิมพ์ผู้ประพันธ์หลัก 
(Corresponding author)  

ตีพิมพ์ในวารสาร  ค่า Impact 
factor  

      เร่ือง     

1 เคม ี รศ.ดร.งามผ่อง  คงคา
ทิพย์  

จ านวน 1 เรื่อง First synthesis 
and anticancer activity of 
novel naphthoquinone 
amides  

European Journal of 
Medicinal Chemistry 
เล่มที่ 49 ปี 2012 หน้า 
253-270  

ประมาณ  
3.2  
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ล าดับ
ที ่

ภาควิชา หัวหน้าโครงการวิจัย  ผลงานตีพิมพ์ผู้ประพันธ์หลัก 
(Corresponding author)  

ตีพิมพ์ในวารสาร  ค่า Impact 
factor  

      เร่ือง     

2 เคม ี รศ.ดร.สุธาทิพย ์ ศิริ
ไพศาลพิพัฒน์  

จ านวน 4 เรื่อง  Synthesis and 
fluorescence of multi-
dimensional structures of two 
cobalt (II) complexes between 
2,2- bipyridine and different 
chain length of aliphatic 
dicarboxylic,succinic or 
glutaric acid  

Journal of  Molecular 
Structure  เล่มที่ 987 ปี 
2011 หน้า 101-105  

รวมไม่ต่ า
กว่า 2.5  

3 เคม ี ศ.ดร.งามผ่อง  คงคา
ทิพย์  

จ านวน 1 เรื่อง Synthesis of 
novel naphthoquinone 
aliphatic amides and esters 
and their anticancer 
evaluation   

European Journal of 
Medicinal Chemistry 
เล่มที่ 60 ปี 2013 หน้า 
271-284  

ประมาณ  
3.346  

 
ข้อมูลการลงทุนในนโยบาย Sc Awake 

ล าดับ ภาควิชา จ านวนผู้ขอทนุ วงเงินรวม (บาท) 

1 คณิตศาสตร ์ 6 107,846.00 

2 เคม ี 14 253,222.80 

3 จุลชีววิทยา 5 93,738.86 

4 ชีวเคมี 9 153,814.50 

5 พฤกษศาสตร ์ 2 72,000.00 

6 พันธุศาสตร ์ 2 14,480.00 

7 ฟิสิกส ์ 3 34,538.60 

8 รังสีประยุกต ์ 3 58,030.00 

9 วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 4 65,148.00 

10 วิทยาการคอมฯ 1 9,500.00 

11 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 24,000.00 

12 สถิต ิ 8 96,382.62 

13 สัตววิทยา 2 10,200.00 

14 ส านักงานเลขาฯ 4 19,500.00 

รวมท้ังสิ้น 64 1,012,401.38 



3 - 331 

 

 

5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะอย่างน้อย 2 ประเด็น
ต่อไปนี้ 

คณะวิทยาศาสตร์มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยตามอัตลักษณ์ของคณะใน 4  ประเด็น ได้แก ่
5.1  ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัยฯ 
   ในแต่ละภาควิชาของคณะวิทยาศาสตร์มีการจัดสรรพ้ืนที่เป็นห้องปฏิบัติการวิจัย  
   มีศูนย์เครื่องมือคณะวิทยาศาสตร์ (Science, Scientific Equipments Center, ScSEC) เพ่ือ

ให้บริการด้านอุปกรณ์และเครื่องมือการวิจัย 
   มีศูนย์บริการฉายรังสีแกมมาและวิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี (Gamma Irradiation Service and 

Nuclear Technology  Research  Center, GISC) ให้บริการเพ่ือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้
สารรังสีและการฉายรังสี ภายใต้การก ากับดูแลของภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป 

   มีการจัดท าบัญชีความต้องการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (4.1-5-1) 
 มีเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ  (International Network) (4.1-5-2) 
 มีหน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะ (Special Research Unit, SRU)  เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทาง

วิชาการ ได้แก่  
ล าดับที่ หน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะ ที่ตั้ง/ภาควิชา 

1 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเคมีคอมพิวเตอร์และเคมีประยุกต์  
(Laboratory for Computational and Applied 
Chemistry, LCAC) 

ภาควิชาเคมี 

2 หน่วยปฏิบัติการวิจัยการพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารปริมาณน้อย 
(Analytical Method Development in Trace Analysis) 

ภาควิชาเคมี 

3 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเคมีสารสนเทศ (Cheminformatics)  ภาควิชาเคมี 
4 หน่วยปฏิบัติการวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเคมีอินทรีย์

สังเคราะห ์(Natural Products and Organic Synthesis, 
NPOS) 

ภาควิชาเคมี 

5 หน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมค้นหายาและการออกแบบ
โมเลกุล (Innovative Research on Drug Discovery and 
Molecular Design) 

ภาควิชาเคมี 

6 หน่วยปฏิบัติการวิศวกรรมโปรตีนและโปรตีนชีวสารสนเทศ 
(ปวส) (Protein Engineering and Protein 
Bioinformatics) 

ภาควิชาชีวเคมี 

7 หน่วยปฏิบัติการวิจัยส ารวจธรณีประยุกต์   ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 
8 หน่วยวิจัยเฉพาะด้านอัญมณีและวิทยาการแร่ ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 

http://earth.sci.ku.ac.th/index.php?option=com_content&view=section&id=22&Itemid=35
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ล าดับที่ หน่วยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะ ที่ตั้ง/ภาควิชา 
9 หน่วยวิจัยเทคโนโลยีธรณีสิ่งแวดล้อมและพิบัติภัยธรรมชาติ ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 
10 ห้องปฏิบัติการดินและน้ า ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 
11 หน่วยวิจัยพันธุศาสตร์วิวัฒนาการและการประมวลผลทาง

ชีววิทยา [Evolutionary Genetics and Computational 
Biology (EGCB) research unit] 

ภาควิชาพันธุศาสตร์ 

12 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทฤษฎีจ านวน การ
วิเคราะห์เชิงแบบฉบับ และการประยุกต์ 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ 

13 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านพิษวิทยาสาร
ก าจัดศัตรูชีวภาพ 

ภาควิชาสัตววิทยา 

14 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการจัดระบบ
และนิเวศวิทยาของสัตว์ 

ภาควิชาสัตววิทยา 

 คณะวิทยาศาสตร์เป็นที่ตั้งท าการของศูนย์ความเป็นเลิศ ซึ่งให้การสนับสนุนการวิจัยเฉพาะทาง
และการวิจัยขั้นสูง ให้กับคณาจารย์และนิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ และคณะอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการวิจัยเฉพาะทางในด้านต่างๆ ได้แก่ 

 

 ล าดับที่ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ตั้ง/ภาควิชา 
1 ศูนย์นาโนเทคโนโลยี (The Center of Nanotechnology) อาคารกฤษณา ชุติมา/ภาควิชาเคมี 
2 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านปาล์มน้ ามัน  (Center of 

Excellence -Oil Palm) 
อาคารกฤษณา ชุติมา/ภาควิชาเคมี 

3 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมเคมี (Center of 
Excellence for Innovation in Chemistry) 

อาคารกฤษณา ชุติมา/ภาควิชาเคมี 

 
5.2 ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ  

คณะวิทยาศาสตร์ใช้ห้องสมุดประจ าคณะ และห้องสมุดกลางของมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นแหล่ง
ค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย และใช้ฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก . ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการพัฒนาระบบและบริหารจัดการด้าน
สารสนเทศ เพื่อการวิจัยของมหาวิทยาลัย  (4.1-5-3) 

  
5.3 ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 

คณะวิทยาศาสตร์มีระบบการจัดเก็บของเสียสารเคมีเป็นประจ าทุกปี  ปีละ 2 ครั้ง (4.1-5-4) และมี
การจัดการความรู้เรื่องการจัดการของเสีย โดยภาควิชาเคมีได้จัดท านโยบายด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
เรื่องการจัดการของเสีย (4.1-5-5) นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดท าประกันภัยคุ้มครองอาคาร และทรัพย์สิน

http://genetics.sci.ku.ac.th/EGCB.html
http://genetics.sci.ku.ac.th/EGCB.html
http://genetics.sci.ku.ac.th/EGCB.html
http://genetics.sci.ku.ac.th/EGCB.html
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ทั่วทั้งคณะ ในวงเงิน 770,000 บาท (4.1-5-6) นอกจากนี้ในภาควิชาได้จัดระบบการจัดการเรื่องความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการวิจัย การจัดท าคู่มือ และการอบรมให้ความรู้กับนิสิตในด้านการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย
และการจัดการของเสีย อาทิ เช่น 

o ภาควิชาเคมี จัดท าระบบจัดเก็บสารเคมีและวางมาตรการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
(4.1-5-7) 

o ภาควิชาชีวเคมี จัดท าคู่มือข้อปฏิบัติส าหรับนิสิตที่ต้องท าวิจัยในเรื่องความปลอดภัย การใช้
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และระเบียบปฏิบัติอื่นๆ (4.1-5-8) 

o ศูนย์เครื่องมือคณะวิทยาศาสตร์ มีระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัย โดยมีการจัดท าแผน
ที่ห้องปฏิบัติการและจุดตั้งวางครุภัณฑ์ มีการติดตั้งอุปกรณ์ถังดับเพลิงชนิดที่เหมาะสมตามจุด
ที่อาจเกิดอุบัติภัย มีการจัดระบบการเข้า - ออกศูนย์ และการเพ่ิมพูนความรู้ของ
นักวิทยาศาสตร์โดยการไปฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ านความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการจัดระบบการจัดเก็บวัสดุเหลือทิ้งที่เป็นสารเคมี (4.1-5-9) 

  
5.4 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การ

จัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

คณะวิทยาศาสตร์กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัย ได้แก่ การจัดฝึกอบรมให้บุคลากร นิสิตนักศึกษา
และนักวิจัยที่จัดโดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพ่ือเสริมความรู้หลักทฤษฎีและทักษะการใช้เครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
มีการเข้าร่วมจัดประชุมวิชาการเพ่ือเผยแพร่งานวิจัย รวมถึงมีการจัดการบรรยายพิเศษโดยศาสตราจารย์อาคันตุกะ
รับเชิญ 

 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคและการประยุกตใชกลองจุลทรรศนชนิดสองกราดด
วยแสงเลเซอร (Techniques and Applications of Confocal Microscope) เมื่อวันที่ 26 
- 27 มิถุนายน 2555 (4.1-5-10) 

 การการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โฟโตโวลแทอิก” (Photovoltaics) เมื่อวันที่ 6 - 17 
สิงหาคม 2555 (4.1-5-11) 

 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Basic Concept and Operation of X-Ray 
Diffractometer” เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 (4.1-5-12) 

 โครงการนักวิจัยพี่เลี้ยง (Research Mentor Project) ครั้งที่ 2/2555 การเสวนาแลกเปลี่ยน
เรียนรูเรื่อง: "การผลิตผลงานทางวิชาการใหเปนเลิศไมละเมิดจริยธรรมและลิขสิทธิ์” เมื่อวันที่ 
31 สิงหาคม 2555 (4.1-5-13) 

 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและเทคนิคการ
วิเคราะห์ธาตุ (SEM-EDX)” เมื่อวันที่ 25 -26 ตุลาคม 2555 (4.1-5-14) 
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 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกตใชกลองจุลทรรศนชนิดสองกราดดวยแสง
เลเซอร (Training on Confocal Microscopy Applications) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 
(4.1-5-15) 

 การบรรยายโดยศาสตราจารย์อาคันตุกะรับเชิญที่จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาต่างๆ 
(4.1-5-16) 

 
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 

 คณะวิทยาศาสตร์มีการติดตามและประเมินผลส าเร็จการรับทุนสนับสนุนการวิจัยตามโครงการทุน
ต่างๆ ได้แก่  ทุนวิจัยก่อนเสนอโครงการ (PRF) (4.1-6-1) ทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ (ScRF) (4.1-6-2) มีการสรุป
และประเมินผลของโครงการบรรยายพิเศษ การเสวนา และการฝึกอบรมที่จัดขึ้นเพ่ือสนับสนุนการวิจัยทุกโครงการ (4.1-
6-3) มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานและการให้บริการของศูนย์เครื่องมือ (4.1-6-4) 

 

 7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะ 

คณะวิทยาศาสตร์มีการน าผลการประเมินผลส าเร็จการรับทุนสนับสนุนการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุง
นโยบายการให้ทุนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ในปี 2555 ได้มีการปรับปรุงนโยบายทุนสนับสนุน
การวิจัยเดิมบางนโยบาย ได้แก่ การปรับปรุงนโยบาย ScAWAKE (4.1-7-1) นโยบายส่งเสริมการวิจัยเชิงนวัตกรรม 
(Faculty Innovative Research in Science and Technology, ScKUFIRST) (4.1-7-2) การปรับปรุงนโยบาย
ทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมการวิจัยร่วมแบบทวิภาคี (BRC) (4.1-7-3) 

คณะวิทยาศาสตร์ได้ท าการส ารวจประเมินความต้องการใช้ครุภัณฑ์ขั้นสูงของบุคลากร และความต้องการ
ของภาควิชา และน าผลการประเมินมาใช้พิจารณาจัดท าแผนการจัดหาครุภัณฑ์ขั้นสูงของศูนย์เครื่องมือคณะ
วิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการวิจัยต่อไป   (4.1-7-4)  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
4.1-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
4.1-1-3 เวปไซต์นโยบายทุนสนับสนุนการวิจัย http://www.sci.ku.ac.th:8000/th/funding/ 
4.1-2-1 ผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ที่มีชื่อนิสิตและอาจารย์ 
4.1-2-2 สรุปวิชาปัญหาพิเศษนิสิตระดับปริญญาตรีของทุกภาควิชา 
4.1-2-3 แนวปฏิบัติในการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาชีวเคมี 
4.1-2-4 การบรรยายพิเศษของภาควิชาจุลชีววิทยา เรื่อง Reviving the antibiotics legend: Path 

from natural screening to synthetic biology” โดย Professor DENG Zixin จาก 
School of Pharmaceutical Sciences Wuhan University สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อ
วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 

4.1-2-5 การบรรยายพิเศษของสาขาวิทยาการวัสดุนาโน เรื่อง “Investigation of Materials for 
solar energy conversion” โดย Dr.Thomas Dittrich เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 

4.1-2-6 การบรรยายพิเศษของภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป เรื่อง “Uranium mining in 
Germany and resulting ecological problems” โดย Dr. Nils Baumann, 
Radiochemistry Specialist, Institute of Radiochemistry, Research Centre of 
Dresden-Rossendorf (Forschungs Zentrum Dresden, FZD), Germany 

4.1-2-7 การบรรยายพิเศษของภาควิชาเคมี เรื่อง “The revolution of personalized medicine – 
Are we going to cure all diseases and at what price ???” โดย Professor Aaron 
Ciechanover เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 

4.1-2-8 รวมกับ ส านักงานปรมานูเพื่อสันติจัดการบรรยายพิเศษของภาควิชารังสีประยุกตและ
ไอโซโทป เรื่อง “Possible mechanisms behind the genotoxic effects of low dose 
and low dose rate” โดย Dr.Siamak Haghdoost เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 

4.1-2-9 การบรรยายพิเศษของภาควิชาเคมี เรื่อง "Asymmetric Synthesis of C3 Symmetic 

http://www.sci.ku.ac.th:8000/th/funding/
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
Buckybowls" โดย Professor Hidehiro Sakurai  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2556 

4.1-2-10 การบรรยายพิเศษของภาควิชาเคมี  เรื่อง “Discovery of AZADOs: The Highly Active 
Organocataysts for Alcohol Oxidation” โดย Professor Yoshiharu lwabuchi เมื่อ
วันที่ 5 มีนาคม 2556 

4.1-2-11 การบรรยายพิเศษของภาควิชาเคมี เรื่อง “Sialyltransferase Inhibitors Suppress Cancer 
Metastasis in Vitro and in Vivo” โดย Professor Wen-Shan Li เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 
2556 

4.1-2-12 การแสดงผลงานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรีครั้งที่ 5 
4.1-2-13 การประชุมวิชาการของนิสิตระดับปริญญาตรี เวปไซต์ของภาควิชาเคมี 

http://chem.sci.ku.ac.th/chemie/index.php/th/ 
4.1-2-14 การประชุมวิชาการนานาชาติของคณะวิทยาศาสตร์ (IKUSTARS) 
4.1-2-15 เอกสารการประชุมวิชาการประจ าปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2556 
4.1-2-16 SAR ภาควิชาเคมี 
4.1-2-17 SAR ภาควิชาจุลชวีวิทยา 
4.1-2-18 SAR ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 
4.1-3-1 เวปไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์ http://www.sci.ku.ac.th:8000/45year/ 
4.1-3-2 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคและการประยุกตใชกลองจุลทรรศนชนิดสองกราดด

วยแสงเลเซอร (Techniques and Applications of Confocal Microscope) เมื่อวันที่ 26 
- 27 มิถุนายน 2555 

4.1-3-3 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โฟโตโวลแทอิก” (Photovoltaics) เมื่อวันที่ 6 - 17 
สิงหาคม 2555 

4.1-3-4 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Basic Concapt and Operation of X-Ray 
Diffractometer” เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 

4.1-3-5 โครงการนักวิจัยพี่เลี้ยง (Research Mentor Project) ครั้งที่ 2/2555 การเสวนาแลกเปลี่ยน
เรียนรูเรื่อง: "การผลิตผลงานทางวิชาการใหเปนเลิศไมละเมิดจริยธรรมและลิขสิทธิ์” เมื่อวันที่ 
31 สิงหาคม 2555 

4.1-3-6 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและเทคนิคการ
วิเคราะห์ธาตุ (SEM-EDX)” เมื่อวันที่ 25 -26 ตุลาคม 2555 

4.1-3-7 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกตใชกลองจุลทรรศนชนิดสองกราดดวยแสง
เลเซอร (Training on Confocal Microscopy Applications) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 

4.1-4-1 การจัดสรรงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์ 
4.1-5-1 บัญชีความต้องการครุภัณฑ์ของภาควิชา ปี 2555 

http://chem.sci.ku.ac.th/chemie/index.php/th/
http://www.sci.ku.ac.th:8000/45year/
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.1-5-2 ความร่วมมือนานาชาติ เวปไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์ 

http://www.sci.ku.ac.th:8000/scintaff/mou/ 
4.1-5-3 ฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก. ที่เวปไซต์ http://www.rdi.ku.ac.th/ 
4.1-5-4 รายงานการประชุมครั้งที่ 9/2555 วาระท่ี 3.6  
4.1-5-5 นโยบายด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเรื่องการจัดการของเสีย ภาควิชาเคมี 
4.1-5-6 การท าประกันภัยคุ้มครองอาคารและทรัพย์สินทั่วทั้งคณะ 
4.1-5-7 การจัดท าระบบจัดเก็บสารเคมีและวางมาตรการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ภาควิชา

เคมี 
4.1-5-8 คู่มือข้อปฏิบัติส าหรับนิสิตที่ต้องท าวิจัยในเรื่องความปลอดภัย การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์

และระเบียบปฏิบัติอ่ืนๆ ภาควิชาชีวเคมี 
4.1-5-9 ศูนย์เครื่องมือคณะวิทยาศาสตร์ 
4.1-5-10 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคและการประยุกตใชกลองจุลทรรศนชนิดสอง

กราดดวยแสงเลเซอร (Techniques and Applications of Confocal Microscope) เมื่อ
วันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2555 

4.1-5-11 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โฟโตโวลแทอิก” (Photovoltaics) เมื่อวันที่ 6 - 17 
สิงหาคม 2555 

4.1-5-12 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Basic Concept and Operation of X-Ray 
Diffractometer” เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 

4.1-5-13 โครงการนักวิจัยพี่เลี้ยง (Research Mentor Project) ครั้งที่ 2/2555 การเสวนาแลกเปลี่ยน
เรียนรูเรื่อง: "การผลิตผลงานทางวิชาการใหเปนเลิศไมละเมิดจริยธรรมและลิขสิทธิ์” เมื่อวันที่ 
31 สิงหาคม 2555 

4.1-5-14 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและเทคนิคการ
วิเคราะห์ธาตุ (SEM-EDX)” เมื่อวันที่ 25 -26 ตุลาคม 2555 

4.1-5-15 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกตใชกลองจุลทรรศนชนิดสองกราดดวยแสง
เลเซอร (Training on Confocal Microscopy Applications) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 

4.1-5-16 การบรรยายโดยศาสตราจารย์อาคันตุกะรับเชิญที่จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาต่างๆ 
4.1-6-1 สรุปและประเมินผลของทุน PRF 
4.1-6-2 สรุปและประเมินผลของทุน ScRF 
4.1-6-3 สรุปและประเมินผลของโครงการบรรยายพิเศษ การเสวนา และการฝึกอบรมต่างๆ 
4.1-6-4 รายงานประจ าปีของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
4.1-7-1 การปรับปรุงนโยบาย ScAWAKE 

http://www.sci.ku.ac.th:8000/scintaff/mou/
http://www.rdi.ku.ac.th/
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.1-7-2 นโยบายส่งเสริมการวิจัยเชิงนวัตกรรม (Faculty Innovative Research in Science and 

Technology, ScKUFIRST) 
4.1-7-3 การปรับปรุงนโยบายทุนสนับสนุนโครงการส่งเสริมการวิจัยร่วมแบบทวิภาคี (BRC) 
4.1-7-4 รายงานการประชุมของศูนย์เครื่องมือคณะวิทยาศาสตร์ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

  2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  3.  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

  4.  มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

  5.  มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  6.  มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร (เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

ผลการด าเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 



3 - 339 

 

 

 มีระบบและกลไกการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวงการวิชาการ ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ  โดยคณะวิทยาศาสตร์มีโครงการรางวัลคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(ScKU AWARDS) เป็นการมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตร "ผลงานวิจัยและสิทธิบัตร ประจ าปี
การศึกษา 2555 "  ในวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ (4.2-1-1)  โดยในปี  2555 (ปีปฏิทิน) มี
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI จ านวนรวม 153 เรื่อง  

 มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและการแลกเปลี่ยนนิสิตบัณฑิตศึกษากับสถาบันการศึกษา
นานาชาติโดยการท าเอกสารความร่วมมือ (MOU) (4.2-1-2)   

 มีระบบและกลไกการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ โดยนโยบายทุน
สนับสนุนส าหรับไปน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการต่างประเทศ ( BOAC) แก่บุคลากรและ
นิสิต และนโยบายโครงการเพ่ิมพูนปัญญา ความสามารถ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ คณะ
วิทยาศาสตร์ (ScAwake) เพ่ือสนับสนุนทุนการไปประชุมวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศแก่
บุคลากร (4.2-1-3)   

  เข้าร่วมในการจัดประชุมวิชาการประจ าปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยการมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาและเผยแพร่งานวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ (4.2-1-4) 

 มีการจัดบรรยายพิเศษและการเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือกระตุ้นบุคลากรให้ขอทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ต่างๆ และมีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติอย่างมีคุณภาพ ได้แก่  

o โครงการนักวิจัยพ่ีเลี้ยง (Research Mentor Project) ครั้งที่ 2/2555 การเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง: "การผลิตผลงานทางวิชาการใหเปนเลิศไมละเมิดจริยธรรมและ
ลิขสิทธิ์” เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 (4.2-1-5) 

o การบรรยายพิเศษของภาควิชาเคมี เรื่อง “The revolution of personalized medicine 
– Are we going to cure all diseases and at what price ???” โดย Professor Aaron 
Ciechanover เมือ่วันที่ 19 ตุลาคม 2555 (4.2-1-6) 

 
 2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

คณะวิทยาศาสตร์มีการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้ที่
คนทั่วไปเข้าใจได้ โดยภาควิชาพฤษศาสตร์ได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ทางพฤกษศาสตร์ (4.2-2-1) ภาควิชาสัตว
วิทยาได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้สัตววิทยา (4.2-2-2) 

 คณะวิทยาศาสตร์มีระบบในการคัดเลือกผลงานวิชาการและงานวิจัยที่เป็นเรื่องเด่นและน่าสนใจเพ่ือ
น าเสนอเผยแพร่องค์ความรู้ต่อสาธารณชนทุกระดับในการประชุมทางวิชาการประจ าปีของมหาวิทยาลัยเกษตร
ศาตร์ (4.2-2-3) คณะกรรมการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์จะเป็นผู้พิจารณาคัดกรองเนื้อหา และคณะกรรมการ
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ประจ าคณะให้ความเห็นชอบในการด าเนินการ นอกจากนี้แต่ละภาควิชาจะเป็นผู้คัดสรรและเผยแพร่องค์ความรู้โดย
สื่อต่างๆ ตามความเหมาะสม  
  

 3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

คณะวิทยาศาสตร์มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้องทาง
เวปไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก. (4.2-3-1) และเวปไซต์ของภาควิชา  รวมถึงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
องค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากความรู้ที่ได้จากการวิจัยในหัวข้อที่เป็นประเด็นน่าสนใจใน
ขณะนั้นๆ ผ่านสื่อทางวารสารหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ 

 ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป น าองค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์ผลงานวิจัย เผยแพร่สู่
สาธารณชนผ่าน TINT Magazine: วารสารส าหรับผู้สนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
(4.2-3-2) ในหัวข้อ  

o “รังสี เส้นทางสู่เคมีสีเขียว” ฉบับ 022 เดือน มกราคม-มีนาคม 2555 
o “การวัดปริมาณรังสีทางชีวภาพ: การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับเหตุฉุกเฉินทางรังสีใน
ประเทศไทย” ฉบับ 023 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2555 

 ภาควิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ  มีการน าองค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์ผลงานวิจัย เผยแพร่สู่
สาธารณชนผ่านสื่อต่างๆ  (4.2-3-3)  
o บทความเรื่อง “Talk of the cloud” เผยแพร่ทาง http://www.bangkokbiznews 

.com  โดย อ.ดร.ภาณุ ตรัยเวช  
o บทความเรื่อง “วิจัยไทย รู้แจ้ง ฟ้า – ดิน” หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 17 สิงหาคม 

2555 โดย รศ.วีระศักดิ์ อุดมโชค  
o บทความเรื่อง “วันสิ้นโลก โลกจะสิ้นก่อนเรา หรือเราจะสิ้นก่อนโลก..?” หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 17 สิงหาคม 2555 โดย อ.ดร.ภาสกร ปนานนท์ 

 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีการน าองค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์ผลงานวิจัยเผยแพร่สู่
สาธารณชนผ่านวารสารไมโครคอมพิวเตอร์ (4.2-3-4) 

 ภาควิชาสัตววิทยา มีการน าองค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์ผลงานวิจัย เผยแพร่สู่สาธารณชน
ผ่านสื่อต่างๆ (4.2-3-5) 

o การให้สัมภาษณ์ เรื่อง “แคปซูลเลือดจระเข้อาหารเสริมบ ารุงสุขภาพ” ในรายการเกษตร
น าไทย เผยแพร่วันที่ 23 มีนาคม 2555 โดย รศ.ดร.วิน เชยชมศรี 

o การให้สัมภาษณ์เรื่อง “อธิบายคุณสมบัติและประโยชน์ของเลือดจระเข้” ในรายการข่าว 
5 หน้า 1 ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 วันที่ 31 ตุลาคม 2555 
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 ภาควิชาพฤกษศาสตร์มีการเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่สาธารณชนในรูปของพิพิธภัณฑ์องค์
ความรู้ทางพฤกษศาสตร์ และประชาสัมพันธ์ทางเวปไซต์ (4.2-3-6) 

 ภาควิชาสัตววิทยาการเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่สาธารณชนในรูปของพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้
สัตววิทยาและประชาสัมพันธ์ทางเวปไซต์ (4.2-3-7) 

 
 4. มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริง
จากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน  

 คณะวิทยาศาสตร์มีผลงานวิจัยที่น ามาใช้ให้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนในปี 2555 รวม 90  
ผลงาน (4.2-4-1) โดยเป็นการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะจ านวน 70 ผลงาน เชิงนโยบาย 2 ผลงาน เชิงพาณิชย์
จ านวน 11 ผลงาน และการใช้ประโยชน์ทางอ้อมของานสร้างสรรค์ จ านวน 7 ผลงาน โดยมีการน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในโครงการต่างๆ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน อาทิเช่น  

 ผลงานวิจัยของภาควิชาชีวเคมี  
o Identification of species (meat and blood samples) Using nested - PCR  

analysis of mitochondrial DNA 
หน่วยงานภายนอก : บริษัท ศรีราชาโมด้า จ ากัด  
รายละเอียดการน าไปใช้  :  เพ่ือตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากจระเข้แท้ในตลาดเทียบกับผลิตภัณฑ์จาก
บริษัทอ่ืนๆ 

 ผลงานวิจัยของภาควิชาพันธุศาสตร์  
o Efficient and rapid plant regeneration of oil palm zygotic embryo cv. 

‘Tenera’ through sanatic embryogenesis  
  หน่วยงานภายนอก : บริษัท โกลเด้นเทเนอร่า จ ากัด  
   รายละเอียดการน าไปใช้  :  น าไปขยายพันธุ์ปาล์ม  

 ผลงานวิจัยของภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 
o คลื่นวิทยุเตือนภัยน้ าป่า  

หน่วยงานภายนอก : อบต. ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชยีงใหม่ 
รายละเอียดการน าไปใช้  :  เป็นระบบที่อาศัยข้อมูลปริมาณน้ าฝนที่วัดฝ่านการแปลงสัญญาณแบบ
จ านวนเคาะ จากสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นสัญญาณวิทยุ ส่งจากยอดเขาลงมาที่เซิร์ฟเวอร์ ของอบต . 
และส่งต่อมายังเซิร์ฟเวอร์ ของ ม.เกษตรศาสตร์ เพ่ือค านวณสภาพภูมิอากาศว่าฝนตกปริมาณ
เท่าไร น้ าจะมาเท่าไร จากนั้นจะส่งข้อมูลกลับไปยัง อบต. เพ่ือเป็นข้อมูลตัดสินใจ แจ้งลูกบ้านให้
เตรียมรับมือตามแผนอพยพ 

 ผลงานวิจัยของภาควิชาฟิสิกส์  
o โครงการวิจัยแมกนีโตมิเตอร์แบบสั่นตัวอย่างราคาประหยัด 
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  หน่วยงานภายนอก : หน่วยวิจัยเทคโนโลยีโมเลกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
        : โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 
   รายละเอียดการน าไปใช้  :  น าไปใช้บริการวัดสมบัติแม่เหล็ก 

 ผลงานวิจัยของภาควิชาสัตววิทยา  
o Degradation of Solid Wastes in Two Types of Bioreactors 

  หน่วยงานภายนอก : บริษัท ชัชวาลกรุ๊ป 
   รายละเอียดการน าไปใช้  :  ใช้เป็นชีวภัณฑ์เพ่ือเกษตรกร 

 ผลงานวิจัยของภาควิชาเคมี  
o การวิจัยและพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา Post Mettallocene 

  หน่วยงานภายนอก : บริษัท ปตท. จ ากัด มหาชน 
   รายละเอียดการน าไปใช้  :  เป็นการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาที่น าไปใช้ประโยชน์ ในภาคอุตสาหกรรม 

 โมโนลิทชนิดซิลิกาอินทรีย์ส าหรับโครมาโทกราฟีบนชิ้นงานขนาดเล็ก เพ่ือการวิเคราะห์เททระไซค
ลินในน้ าเสีย  

  หน่วยงานภายนอก : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
   รายละเอียดการน าไปใช้  :  การวิเคราะห์หาองค์ประกอบ สารไฮโดรคาร์บอนในสิ่งแวดล้อม 

 การออกแบบและผลิตวัสดุนาโนที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่ออุตสาหกรรม  
  หน่วยงานภายนอก : สยามซีเมนต์กรุ๊ป 

 รายละเอียดการน าไปใช้  :  ใช้ในการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของเสียในกระบวนการผลิต
ปูนซีเมนต์ให้เป็นท่อนาโนคาร์บอน วัสดุเสริมความแข็งแกร่ง นอกจากเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ 
ยังช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

 ผลงานวิจัยของภาควิชาพฤกษศาสตร์ 
o Propagation of some rare and endangered native species through tissue 

culture for conservation and sustainable uses 
  หน่วยงานภายนอก : สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า  จ.พิษณุโลก 

 รายละเอียดการน าไปใช้  :  สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า ได้น าพันธุ์ไม้ป่าหายากที่ได้จากการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ไปปลูกในสวนป่า เพ่ือการอนุรักษ์พันธุกรรมและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
o Diversity of the in vitro propagated Nepenthes sp. for conservation and 

sustainable uses 
  หน่วยงานภายนอก : สวนหลวง ร. ๙ 

 รายละเอียดการน าไปใช้  :  สวนหลวง ร. ๙  ได้น าต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง ไปปลูกประดับในอาคาร
แสดงพรรณไม้ในร่ม เพื่อให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจเข้าชม 

5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 



3 - 343 

 

 

ผลงานวิจัยและพัฒนาของคณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์ ส่วนหนึ่งเข้าข่ายเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่

ส า มา รถขอรั บ คว ามคุ้ มค รอ งป ระ เภทสิ ท ธิ บั ต ร และอนุ สิ ท ธิ บั ต ร ได้ โ ด ย ใ ช้ ร ะบบและกล ไกขอ ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (4.2-5-1)  ซึ่งทางคณะวิทยาศาสตร์ได้มีการมอบรางวัลและเกียรติบัตรผลงานอนุ

สิทธิบัตร ในวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2555 เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจและก าลังใจแก่นักวิจัย 

(4.2-5-2) 

 6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
(เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

คณะวิทยาศาสตร์มีการส่งเสริมให้บุคลากรน าผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ไปยื่นจดสิทธิบัตร หรือ อนุสิทธิบัตร ซึ่ง
อาจจะน าไปสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ ในปี 2555 คณะวิทยาศาสตร์มีจ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาจ านวน 2 ผลงาน ได้แก่ 1. สิทธิบัตรเรื่อง “Biodegradability of PLA, its 
composition and applicable microorganisms” ของรศ.ดร. วิเชียร กิจปรีชาวนิช ภาควิชาจุลชีววิทยา ร่วมกับ 
Shizuoka University ประเทศญี่ปุ่น  (4.2-6-1)  และ 2. อนุสิทธิบัตร เรื่อง กรรมวิธีการผลิตไหมอัดและรังไหมอัด
ที่ได้จากกรรมวิธีดังกล่าว ของผศ.ดร.อมรรัตน์  พรหมบุญ ภาควิชาชีวเคมี (4.2-6-2) มีผลงานการยื่นขอจดอนุ
สิทธิบัตร 1เรื่อง คือ กรรมวิธีการผลิตโปรตีนพิษจากเนื้อเมล็ดสบู่ด า ของรศ.ดร.สุนันทา  รัตนาโภ ภาควิชาชีวเคมี 
(4.2-6-3) และมีผลงานการยื่นขอจดสิทธิบัตร 2 เรื่อง คือ “อุปกรณ์วัดคลื่นในทะเล” ของรศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค 
และคณะ ภาควิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ (4.2-6-4) และ เรื่อง “การปรับปรุงพ้ืนผิวซิลิกาของตัวรองรับตัวเร่ง
ปฏิกิริยา” ของดร.พินท์สุดา วีรวัฒน์ และคณะ ภาควิชาเคมี (4.2-6-5) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.2 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

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

1 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป และครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติม

เฉพาะกลุ่ม 
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ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.2 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.2-1-1 สูจิบัตร วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ 2555 
4.2-1-2 เครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและการแลกเปลี่ยนนิสิตบัณฑิตศึกษากับสถาบันการศึกษา

นานาชาติโดยการท าเอกสารความร่วมมือ (MOU) 
4.2-1-3 นโยบายทุนสนับสนุนส าหรับไปน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุม (เวบไซต์คณะ) 
4.2-1-4 สูจิบัตร และแผ่น CD การจัดประชุมวิชาการประจ าปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2555 

สาขาวิทยาศาสตร์ 
4.2-1-5 โครงการนักวิจัยพี่เลี้ยง (Research Mentor Project) ครั้งที่ 2/2555 การเสวนาแลกเปลี่ยน

เรียนรูเรื่อง: "การผลิตผลงานทางวิชาการใหเปนเลิศไมละเมิดจริยธรรมและลิขสิทธิ์” เมื่อวันที่ 
31 สิงหาคม 2555 

4.2-1-6 การบรรยายพิเศษของภาควิชาเคมี เรื่อง “The revolution of personalized medicine – 
Are we going to cure all diseases and at what price ???” โดย Professor Aaron 
Ciechanover เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 

4.2-2-1 พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ทางพฤกษศาสตร์ 
4.2-2-2 พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้สัตววิทยา 
4.2-2-3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดประชุมวิชาการประจ าปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2555 
4.2-3-1 ข้อมูลจากเวปไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 
4.2-3-2 SAR ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป 
4.2-3-3 SAR ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 
4.2-3-4 SAR ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
4.2-3-5 SAR ภาควิชาสัตววิทยา 
4.2-3-6 พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ทางพฤกษศาสตร์ 
4.2-3-7 พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้สัตววิทยา 
4.2-4-1 สรุปจ านวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่น ามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน 

ประจ าปี 2555 (เวปไซต์ http://research.rdi.ku.ac.th/) 
4.2-5-1 เวปไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา มก. (เวปไซต์ http://research.rdi.ku.ac.th/) 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.2-5-2 สูจิบัตรวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์  
4.2-6-1 สิทธิบัตรเรื่อง “Biodegradability of PLA, its composition and applicable 

microorganisms” ของรศ.ดร. วิเชียร กิจปรีชาวนิช ภาควชิาจุลชีววิทยา 
4.2-6-2 การยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร เรื่อง กรรมวิธีการผลิตไหมอัดและรังไหมอัดที่ได้จากกรรมวิธี

ดังกล่าวและได้รับการอนุมัติอนุสิทธิบัตร ณ 30 กันยายน 2553 (9 กรกฎาคม -29 กันยายน 
2559) ของ ผศ.ดร.อมรรัตน์  พรหมบุญ ภาควิชาชีวเคมี 

4.2-6-3 ผลงานการยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร เรื่อง กรรมวิธีการผลิตโปรตีนพิษจากเนื้อเมล็ดสบู่ด า ของรศ.
ดร.สุนันทา  รัตนาโภ ภาควชิาชีวเคมี 

4.2-6-4 มีผลงานการยื่นขอจดสิทธิบัตร เรื่อง “อุปกรณ์วัดคลื่นในทะเล” ของรศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค 
และคณะ ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 

4.2-6-5 ผลงานการยื่นขอจดสิทธิบัตร เรื่อง “การปรับปรุงพื้นผิวซิลิกาของตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริยา” 
ของดร.พินท์สุดา วีรวัฒน์ และคณะ ภาควิชาเคมี  

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 เงินสนับสนุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 

เป้าหมาย  180,000 บาท/คน  

รอบระยะเวลา   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ผลการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตร์มีเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายใน จ านวน 14,747,701 บาท และ
ภายนอก จ านวน 76,148,691 บาท รวมทั้งหมด 90,896,392 บาท มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง จ านวน 
263.50 คน ลาศึกษาต่อ จ านวน 15 ลาเขียนต ารา/ลาท าวิจัย จ านวน 11  คนและนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 
จ านวน - คน ลาศึกษาต่อ 1 คน รวมอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ปฏิบัติจริงทั้งหมด 263.50 คน 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 
      =       จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
   จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 
   = 90,896,392/263.50 = 344,957.84 บาท/คน 

 คะแนนที่ได้ =  5
180,000

344,957.84
   =   5.00 คะแนน 
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เกณฑ์การประเมิน 
ให้แปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 โดยเกณฑ์

ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
1) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะที่ก าหนดให้เป็นคะแนน

เต็ม 5 = 180,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ ์

เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
4.3 99,400,011 368,148.20 103,641,183 375,511.54 90,896,392 344,957.84 5.00 5.00 5.00 180,000 บรรลุ 180,000 

270 276 263.50 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้
ที่ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ ์

เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
4.3 99,400,011 368,148.20 103,641,183 375,511.54 90,896,392 344,957.84 5.00 5.00 5.00 180,000 บรรลุ 180,000 

270 276 263.50 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.3-1 สรุปจ านวนเงินวิจัยที่ได้รับจากทุนอุดหนุนวิจัย มก. 
4.3-2 สรุปจ านวนเงินวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก 
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ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 70 

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 

ผลการด าเนินงาน   (ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลของ สวพ.มก.) 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่า
น้ าหนัก 

ผลการด าเนินงาน (ปปีฏิทิน) 
2553 2554 2555 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

1 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับ
นานาชาติหรือมีการตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI 

0.25 9 2.25 11 2.75 9 2.25 

2 ผลงานท่ีมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติทีม่ีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ 
สมศ. 

0.50 4 2.00 6 3.00 4 2.00 

3 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ สมศ. 

0.75 20 15 4 3.00 58 43.50 

4 ผลงานที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการ
จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Joural 
Rank: www.scimagojr.com) ในปีล่าสุด 
ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ 
Scopus 

1.00 189 189 234 234 170 170 

5 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

0.125       

6 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับชาต ิ

0.25       

7 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50       

8 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับ 0.75       

http://www.scimagojr.com/
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่า
น้ าหนัก 

ผลการด าเนินงาน (ปปีฏิทิน) 
2553 2554 2555 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

ภูมิภาคอาเซียน 
9 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับ

นานาชาติ 
1.00       

10 ผลรวมของผลงานทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ 222 208.25 255 242.75 241 217.75 
11 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยประจ าทั้งหมด 301.50 300 290.50 
12 งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ไดร้ับการตีพิมพ์

หรือเผยแพร่ 
69.07 80.92 75.00 

 คะแนนทีไ่ด ้ 5
20

69.07
 = 17.26 5

20
80.92

 = 20.23 5
20
75
 = 18.75  

หมายเหตุ : ข้อมูลไม่นับซ้ าจ านวนผลงานของอาจารย์และนิสิต 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 
กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
5 208.25 69.07 242.75 80.92 217.75 75.00 5.00 5.00 5.00 ร้อยละ 

70 
บรรล ุ ร้อยละ 

70 301.50 300 290.50 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
5 208.25 69.07 242.75 80.92 217.75 75.00 5.00 5.00 5.00 ร้อยละ 

70 
บรรล ุ ร้อยละ 

70 301.50 300 290.50 
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หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5-1 ฐานข้อมูลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวชิาการระดบัชาติและ

นานาชาติ จาก สวพ. มก. https://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx 
  

ตัวบ่งชี้ท่ี 6  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 3 

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 

ผลการด าเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงาน (ปปีฏิทิน) 
2553 2554 2555 

1 งานวิจยัที่น าไปใชป้ระโยชน์ 53 34 90 
 - เชิงสาธารณะ   70 
 - เชิงนโยบาย   2 
 - เชิงพาณชิย ์   11 
 - ทางอ้อมของงานสรา้งสรรค ์   7 
2 งานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใชป้ระโยชน์   - 
3 ผลรวมของจ านวนงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ทีน่ าไปใช้

ประโยชน ์
53 34 90 

4 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยทั้งหมด (นบัรวมที่
ศึกษาต่อ) 

301.50 300 290.50 

5 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน ์

17.58 11.33 30.98 

6 คะแนนทีไ่ด ้ 5
20

17.58
 = 4.40 5

20
11.33

 = 2.83 5
20

30.98
 = 5.00 

หมายเหตุ : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จะเป็นผลงานของปีใดก็ได้ แต่ดูผลการน าไปใช้ประโยชน์ตามปปีฏิทินที่ระบุ 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
6 53 17.58 34 11.33 90 30.98 4.40 2.83 5.00 3 บรรล ุ 3 

301.50 300 290.50 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
6 53 17.58 34 11.33 90 30.98 4.40 2.83 5.00 3 บรรล ุ 3 

301.50 300 290.50 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
6-1 แบบเก็บวิจัย 2 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7  ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 20 

รอบระยะเวลา  ปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 

ผลการด าเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่า 
น้ าหนัก 

ผลการด าเนินงาน (ปปีฏิทิน) 
2553 2554 2555 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

1 บทความวชิาการที่ได้รับการตีพมิพ์
ในวารสารระดบัชาต ิ

0.25 4 1.00 4 1.00 19 4.75 

2 บทความวชิาการที่ได้รับการตีพมิพ์
ในวารสารระดบันานาชาติ 

0.50 209 104.50 236 118 4 2.00 
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ข้อ ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่า 
น้ าหนัก 

ผลการด าเนินงาน (ปปีฏิทิน) 
2553 2554 2555 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวน ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

3 ต าราหรือหนังสือที่มีการประเมนิ
ผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวฒุทิี่
สถานศึกษาก าหนด 

0.75 9 6.75 2 1.50 8 6.00 

4 ต าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงาน
ทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
หรือต าราหรือหนังสือท่ีมคีุณภาพสูง มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑก์าร
ขอต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00 3 3.00 9 9.00 2 2.00 

5 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวชิาการทีไ่ด้รับ
รองคุณภาพ 

225 115.25 251 129.50 33 14.75 

6 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยประจ า
ทั้งหมด  (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) 

301.50 276 290.50 

 คะแนนทีไ่ด ้ 5
10

38.22
 = 19.11 5

10
46.92

 = 23.46 5
10
5.08

 = 2.54 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
7 225 19.11 129.5 23.46 14.75 5.08 5.00 5.00 2.54 ร้อยละ 

20 
ไม่บรรล ุ ร้อยละ  

20 301.50 276 290.5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 
7 225 19.11 129.5 23.46 14.75 5.08 5.00 5.00 2.54 ร้อยละ 

20 
ไม่บรรล ุ ร้อยละ  

20 301.50 276 290.5 
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หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7-1 แบบเก็บวิจัย 3 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 

 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

 คณะวิทยาศาสตร์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม ซึ่ง
เป็นองค์ประกอบที่ค านึงถึงกระบวนการและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคม รวมทั้งศักยภาพของอาจารย์
ในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการแก่สังคม การจัดกิจกรรม ตลอดจนการน าความรู้และประสบการณ์
มาพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย 

 ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 2 
ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 4 ตัวบ่งชี้ ซึ่งไม่น าคะแนนมาประเมิน 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 18.1 และ 18.2 พบว่า มี
ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.6 

ตารางที ่2.6 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหต ุ  

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม              5.00 5.00   

5.1 ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

8 
(สมศ.) 

ผลการน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจยั 

ร้อยละ 30 30 92 306.67 26 61.90 5.00 0.00   

30 42 

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง     69 8       

  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง     22 3       
  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน

และการวจิัย 
เรื่อง     21 15 
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหต ุ  

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร ตัวหาร 

  - โครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการทั้งหมด 

เรื่อง     30 42 
    

  

9 
(สมศ.) 

ผลการเรยีนรู้และเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 

  3.  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 

  4.  มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

  5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

หมายเหตุ: เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2 และข้อ 3 

ผลการด าเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด   

  คณะวิทยาศาสตร์ มีความตระหนักว่า การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่ง 
ของคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์จึงได้มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ (5.1-
1-1) และแผนด าเนินงานประจ าปี (5.1-1-2) ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และแผนด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้ยึดแนวปฏิบัติตามก าหนดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการบริการทางวิชาการตามระบบการ
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ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านทางระบบโครงการพัฒนาวิชาการ ซึ่งในแบบขอ
อนุมัติต้องมีการระบุชื่อของผู้ขอรับบริการ ประเภทของโครงการพัฒนาวิชาการ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ การบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย การน าไปใช้ประโยชน์ 
นอกจากนี้ระบบการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย ยังระบุให้มีการตรวจสอบ รายงานผล
ด าเนินงาน มีการติดตาม รวมทั้ง การประเมินผล เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการ (5.1-1-3) 

  ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ ได้มีนโยบายสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเพ่ิมเติม เช่น 
นโยบายแผนสร้างแรงจูงใจการพัฒนาวิชาการ (Academic Development, Incentive Scheme, ADIS) นโยบาย
โครงการพัฒนาธุรกิจ (Business Development Project, BDP) และนโยบายโครงการความเป็นผู้ประกอบการ
คณะวิทยาศาสตร์ (ScKU Entrepreneurship Programme, ScKU EP) เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนางานบริการ
วิชาการแบบมีรายได้ ซึ่งจะมีการก าหนดระเบียบหลักเกณฑ์การแบ่งสัดส่วนรายได้ ระหว่างผู้ให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับคณะวิทยาศาสตร์ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ (5.1-1-4 เว็บไซด์คณะวิทยาศาสตร์) 

  นอกจากโครงการพัฒนาวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ยังได้มีการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมใน
รูปแบบอื่นๆ เช่น โครงการเรียนล่วงหน้า โครงการอบรมครู โครงการบรรยายพิเศษ การจัดอบรมสัมมนา โดยแต่ละ
ภาควิชาฯ ที่เป็นหน่วยปฏิบัติการ ได้มีการก าหนดแผนด าเนินการด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมไว้ในแผน
ด าเนินการประจ าปีของแต่ละภาควิชา (5.1-1-5 SAR ของภาควิชาต่างๆ) ตามศักยภาพและความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรในภาควิชา  และมีการเชื่อมโยงการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย รวมถึงการ
น าผลที่ได้จากการบริการวิชาการไปต่อยอดงานวิจัย พร้อมทั้งการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ เพ่ือให้คณะ
วิทยาศาสตร์ได้เป็นองค์กรหนึ่งที่เผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยไปสู่สังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 

 คณะวิทยาศาสตร์  มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
ตัวอย่างเช่น การจัดโครงการบรรยายพิเศษและฝึกอบรม เรื่อง Special Seminar and Training Course on 
“Emerging Green Synthesis of Polymer-based Nanomaterials Using Ionizing Radiation” ระหว่างวันที่ 
11 - 14 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวัสดุพอลิเมอร์ และวัสดุระดับ
นาโนเมตร ด้วยรังสีก่อไอออน เพ่ือให้นิสิต อาจารย์ รับทราบความก้าวหน้าของนาโนเทคโนโลยี (5.1-2-1)  
โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Secondary Metabolites; From Extraction to Structure Elucidation 
ภาควิชาชีวเคมี ระหว่างวันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555 เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ และความก้าวหน้าทางชีวเคมีด้าน
การค้นหาสารออกฤทธิ์จากพืช (5.1-2-2)  โครงการงานจัดจ้างที่ปรึกษางานวิจัยและพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา Post 
Metallocene ของ ดร.พิมพา หอมนิรันดร์ ภาควิชาเคมี ได้น าความรู้ที่ได้จากการบริการทางวิชาการดังกล่าวไปใช้
ในการเรียนการสอนรายวิชา Kinetics & Mechanism of Chemical Reactions รหัสวิชา 01403544 (5.1-2-3)   
โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางพฤกษศาสตร์ระดับมัธยมปลายครั้งที่ 7 (5.1-2-4)  ที่มีเนื้อหาครอบคลุมชีววิทยาพืช 
ความรู้ทั่วไปด้านพฤกษศาสตร์และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและนิสิต
ของภาควิชาพฤกษศาสตร์ ที่เป็นผู้ด าเนินการ โครงการพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ของภาควิชา
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พฤกษศาสตร์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ มีการจัดแสดงตัวอย่างรวมถึงสื่อต่างๆ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้าน
พฤกษศาสตร์ส าหรับนักเรียน นิสิต อาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป โดยมีอาจารย์และนิสิตปริญญาโทเป็น
วิทยากร ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้จากการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ ของภาควิชาพฤกษศาสตร์ มาใช้กับการ
ให้บริการทางวิชาการ (5.1-2-5) ภาควิชาจุลชีววิทยามีการน าความรู้จากโครงการพัฒนาวิชาการเรื่อง การวิเคราะห์
ล าดับเบสของจุลินทรีย์ เพ่ือการจัดจ าแนกมาใช้ในการเรียนการสอนวิชา Determinative Bacteriology 
(01419341) (5.1-2-6)  และความรู้จากโครงการพัฒนาวิชาการเรื่อง การใช้จุลินทรีย์บ าบัดน้ าเสียในอุตสาหกรรม
การผลิตอาหารมาใช้ในการเรียนการสอนวิชา Industrial Microbiology (01419436) (5.1-2-7)  โครงการบริการ
ให้ค าปรึกษาด้านสถิติเพ่ือการวิจัย (5.1-2-8) โดยภาควิชาสถิติได้ส่งนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสถิติ ร่วมให้
ค าปรึกษาในโครงการ “บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย ของส านักหอสมุด ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษารายวิชาสัมมนาในแต่ละภาคการศึกษา และโครงการพิพิธภัณฑ์สัตววิทยาที่ให้ความรู้เรื่องสัตว์ของภาควิชา
สัตววิทยา (5.1-2-9) 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 

 คณะวิทยาศาสตร์มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย ตัวอย่างเช่น  การจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Secondary Metabolites : From Extraction to structure elucidation ของ
ภาควิชาชีวเคมี ระหว่างวันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555 เพ่ือการวิจัยเกี่ยวกับการค้นหาสารออกฤทธิ์จากพืช (5.1-
3-1) การขอเข้าฝึกประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เรื่องการคัดเลือก
สายพันธุ์และทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อ Bacillus thuringiensis var. kursta ki สายพันธุ์ไทยในการป้องกัน
ก าจัดหนอนใยผัก ของภาควิชาสัตววิทยา (5.1-3-2) การอบรมการใช้แมลงน้ าชี้วัดคุณภาพน้ าที่ได้รับผลกระทบจาก
การเกษตร ณ พ้ืนที่ชุ่มน้ าเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือเผยแพร่ความรู้เบื้องต้นในการใช้แมลงน้ า
เป็นตัวชี้วัดคุณภาพน้ าแก่เกษตรกรนากุ้ งและเกษตรกรอ่ืนๆ พร้อมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมจากการกระท าของมนุษย์ (5.1-3-3) ของภาควิชาสัตววิทยา โครงการพัฒนาวิชาการ การศึกษาสัณฐาน
วิทยา กายวิภาค และพัฒนาการของตาดอก ดอก ผล และเมล็ดปาล์มน้ ามันในระดับเซลล์และเนื้อเยื่อ ภาควิชา
พฤกษศาสตร์ ซึ่งน าปัญหาเรื่องการติดผลของปาล์มน้ ามัน ที่รับทราบจากนักวิจัยของ บริษัทชุมพรอุตสาหกรรม
น้ ามันปาล์ม จ ากัด มหาชน ซึ่งได้ขอรับค าแนะน าจาก รศ.ดร.ประศาสตร์  เกื้อมณี ระหว่างการน านิสิตไปชมกิจการ
ของบริษัท (ต.ค. 2554) และ รศ.ดร.ประศาสตร์ น ามาพัฒนาเป็นโครงการวิจัยในปี 2555 โดยบริษัทปาล์มน้ ามัน
เป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย (5.1-3-4) โครงการฝึกอบรมพฤกษศาสตร์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การใช้ประโยชน์
ของบัว ในปี 2551 - 2553 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ท าให้ทราบว่าปัญหาพื้นฐานที่เกษตรกรประสบคือ บัวหลวงมีการ
ติดเมล็ดค่อนข้างน้อย จากปัญหาที่เกษตรกรประสบมาพัฒนาและต่อยอดสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ผ่าน
กระบวนการวิจัย โครงการการชักน าการออกดอกของบัวหลวงจีน (Nelumbo nucifera Gaertn.) ด้วยช่วงแสง
และการตอบสนองต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตเมล็ดต่อช่วงแสงธรรมชาติของลูกผสมพันธุ์ไทยผสมจีนในปี 2553 
และได้น าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยมาใช้ในการให้บริการวิชาการ โครงการฝึกอบรมพฤกษศาสตร์และการใช้
ประโยชน์ผลิตภัณฑ์บัว ปี 2555 นอกจากนี้ยังได้บูรณาการกับการเรียนการสอน โดยน าผลการวิจัยไปใช้ในวิชา 
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Plant Reproductive Physiology (01401454) (5.1-3-5)  โครงการสัมมนาวิชาการ “การพัฒนาสาหร่ายดูนาลิ
เอลล่าในการผลิต-เบต้าแคโรทีน เพ่ือส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ของ
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ วันที่ 29 มีนาคม 2555 ได้น าความรู้จากการวิจัยในโครงการวิจัยด้านการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ : การพัฒนาสาหร่ายดูนาลิเอลล่าในการผลิตเบต้าแค
โรทีนเพ่ือส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ดินเค็ม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปถ่ายทอดสู่ชุมชน เพ่ือให้ชุมชน
ได้รับทราบแนวทางการน าสาหร่ายดูนาลิเอลล่าไปใช้แก้ไขปัญหาดินเค็ม ในขณะเดียวกันก็จะได้รับทราบปัญหาของ
ชุมชนในการที่จะน าสาหร่ายดูนาลิเอลล่าไปใช้ขยายผลให้เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังได้บูรณาการกับการเรียนการ
สอน โดยน าผลการวิจัยไปใช้ในวิชา Introductory Plant Physiology (01401351) (5.1-3-6) โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ของภาควิชาสถิติ เพ่ือส่งเสริมและอบรมด้าน
สถิติที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย เช่น โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 2007 (5.1-3-7) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติโดยใช้โปรแกรม R (5.1-3-8) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SAS 
(5.1-3-9)  การน าเครื่องวัดสมบัติแม่เหล็กแบบตัวอย่างสั่น (VSM) ที่สร้างขึ้นโดย ดร. พงศกร  จันทรัตน์  มาใช้
บริการวัดสมบัติแม่เหล็กและฝึกอบรมให้กับสถาบันต่างๆ ของภาควิชาฟิสิกส์ (5.1-3-10)  รศ.ดร.อรพินท์  เจียร
ถาวร น าการบริการทางวิชาการเรื่อง การวิเคราะห์หาองค์ประกอบสารไฮโดรคาร์บอนในสิ่งแวดล้อม ไปบูรณาการ
กับงานวิจัยเรื่อง โมโนลิท ชนิดซิลิกาอินทรีย์ส าหรับโครมาโทกราฟีบนชิ้นงานขนาดเล็ก เพ่ือการวิเคราะห์เททระไซค
ลินในน้ าเสีย (5.1-3-11) ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป จัดให้มีบรรยายพิเศษและฝึกอบรมเรื่อง Special 
Seminar and Training Course on “Emerging Green Synthesis of Polymer-based Nanomaterials 
using Ionizing Radiation โดยศาสตราจารย์รับเชิญ Prof.Dr. Olgun Guven จาก Department of Chemistry, 
Hacettepe University Ankara, Turkey ระหว่างวันที่ 11 - 14 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่
ความรู้ด้านการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวัสดุพอลิเมอร์และวัสดุระดับนาโนเมตร ด้วยรังสีก่อไอออน (5.1-3-12)  
 
 นอกจากนี้ คณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ ยังได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ กรรมการ
สอบวัดคุณสมบัติระดับบัณฑิตศึกษา กรรมการวิชาการ/วิชาชีพจากสถาบันต่างๆ ดังตัวอย่างที่ปรากฏในรายการ
หลักฐานที่ (5.1-3-13)  

4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

 คณะวิทยาศาสตร์มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย โดยมีการประเมินในหลายมิติ กล่าวคือมีการประเมินผลส าเร็จจากตัวผู้ให้บริการเอง 
จากผู้รับบริการ จากระบบของแต่ละภาควิชา จากระบบคณะฯ ไปจนถึงระบบของมหาวิทยาลัย ตัวอย่างเช่น  

 การประเมินผลความส าเร็จจากตัวผู้ให้บริการเอง เช่น การจัดท ารายงานโครงการบริการวิชาการ ซึ่ง
ผู้ด าเนินงานต้องจัดท ารายงานสรุป วิเคราะห์ทบทวน ถึงหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ แผนการด าเนินงาน 
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งบประมาณ วิธีการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ การวิเคราะห์ผลประเมินจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม วิเคราะห์
ข้อเสนอแนะของผู้ขอรับบริการ เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ให้บริการเอง ในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานครั้ง
ต่อไป ดังตัวอย่างที่แสดงในรายการหลักฐานที่ 5.1-4-1 และ 5.1-4-2 

 การประเมินผลความส าเร็จจากผู้รับบริการ เช่น การประเมินผลการเรียนการสอนโครงการเรียน
ล่วงหน้าคณะวิทยาศาสตร์ (5.1-4-3) การประเมินผลการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาของหลักสูตรวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า ชั้นปีที่ 1 ผ่านระบบประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย หรือ
จากผลการประเมินการอบรม ซึ่งผู้ให้บริการจัดท าขึ้นเอง เพ่ือรับทราบประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและข้อเสนอแนะ 
ดังตัวอย่างหลักฐานที่ 5.1-4-4  ที่ได้จากนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์พฤกษศาสตร์ของภาควิชา
พฤกษศาสตร์ เป็นต้น 

 การประเมินผลความส าเร็จจากระบบของแต่ละภาควิชา เช่น ตั วอย่างแบบประเมินผลส าเร็จของ
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย ที่ได้จัดท าขึ้นตามระบบของ
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ (5.1-4-5) และตัวอย่างเอกสารติดตามการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ของ
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ (5.1-4-6)  

 การประเมินผลความส าเร็จจากระบบของมหาวิทยาลัย เช่น ระบบโครงการพัฒนาวิชาการที่ต้องมี
การส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะ แล้วแต่ข้อตกลงระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ขอรับบริการ ซึ่งถ้าผู้ขอรับ
บริการได้ข้อมูลในแต่ระยะของรายงานความก้าวหน้าไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการได้ โครงการนั้นจะถูกพิจารณายกเลิกสัญญาตามที่ได้ตกลงกันไว้ นอกจากนี้ ระบบของมหาวิทยาลัยยัง
ก าหนดให้มีระบบขออนุมัติปิดโครงการพัฒนาวิชาการ ซึ่งต้องแสดงรายการสรุปทั้งหมด รวมทั้งรวบรวมจัดท า
รายงานโครงการพัฒนาวิชาการฉบับสมบูรณ์เพ่ือเสนอต่ออธิการบดี โดยผ่านทางส านักงานบริการวิชาการ และรอง
อธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการเพ่ือทราบต่อไป ตามตัวอย่างหลักฐานล าดับที่ (5.1-4-7)  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมี
ระบบให้รายงานผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ ซึ่งบางผลงานวิจัยจะเป็นงานวิจัยที่เกิดขึ้นจากการบริการวิชาการ 
เช่น ผลงานของ ดร.พิมพา หอมนิรันดร์ ภาควิชาเคมี ซึ่งได้ด าเนินการตามความต้องการของบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งได้รายงานไว้ ตามรายการหลักฐานที่ 5.1-4-8 เป็นต้น  

 ในส่วนของการประเมินผลความส าเร็จโดยคณะวิทยาศาสตร์เอง เช่น การขออนุมัติเบิกเงินโครงการ
บริการที่จัดขึ้นของภาควิชาต่างๆ ต้องมีการส่งรายงานสรุปโครงการให้แก่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือพิจารณา
อนุมัติ ดังตัวอย่าง การขออนุมัติเบิกเงิน โครงการบริการจัดการเรียนปฏิบัติการนักเรียนในหลักสูตร Talented 
Class Program ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ของโรงเรียนราชวินิตบางเขน จากภาควิชาฟิสิกส์ (5.1-4-9) 
นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์ยังได้มีการติดตามการประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอน และการวิจัย ในภาพรวมของคณะฯ โดยได้ด าเนินการให้แต่ละภาควิชาด าเนินการ
ประเมินผลส าเร็จในภาพรวมของทุกโครงการหรือกิจกรรมที่ภาควิชาด าเนินการในรอบปี 2555 (มิ.ย. 55 - พ.ค. 56) 
พร้อมทั้งจัดท าแผนด าเนินงานด้านการบริการงานบริการวิชาการแก่สังคม ในปี 2556 ที่ได้จากการน าผลการ
ประเมินความส าเร็จในรอบปี 2555 มาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการดังกล่าว ดังเอกสารหลักฐานที่ (5.1-4-10) 
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5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

 คณะวิทยาศาสตร์ ได้ติดตามการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมผ่านทางแบบการติดตาม
การประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน และวิจัย ของคณะ
วิทยาศาสตร์ เพื่อให้แต่ละภาควิชาได้ประเมินผลส าเร็จในภาพรวมของภาควิชา (5.1-4-10) รวมทั้งผ่านทางรายงาน
การประเมินตนเองของแต่ละภาควิชา (SAR) โดยที่ในแบบประเมินผลส าเร็จของการบริการทางวิชาการที่จัดท าโดย
คณะฯ จะให้แต่ละภาควิชาส่งแผนด าเนินงานด้านการบริการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมในปี 2556 ที่ได้จาก
การน าผลการประเมินความส าเร็จในรอบปี 2555 มาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน และในการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 7/2556 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติให้แต่ละภาควิชา 
ด าเนินการงานด้านบริการวิชาการแก่สังคมตามแผนพัฒนาปรับปรุง โดยมีการประเมินผลกระทบของการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคมกับชุมชน/หน่วยงาน พร้อมทั้งติดตามให้มีการรับรองการใช้ประโยชน์ (5.1-5-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

5.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

5.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-1-1 แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ 
5.1-1-2 แผนการด าเนินงานประจ าปี 2555 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.1-1-3 การปฏิบัติการด าเนินโครงการพัฒนาวิชาการ 
5.1-1-4 เว็บไซด์คณะวิทยาศาสตร์ 
5.1-1-5 SAR ของภาควิชาต่างๆ 
5.1-2-1 โครงการบรรยายพิเศษและฝึกอบรม เรื่อง Special Seminar and Training Course on 

“Emerging Green Synthesis of Polymer-based Nanomaterials Using Ionizing 
Radiation”  

5.1-2-2 โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Secondary Metabolites; From Extraction to 
Structure Elucidation ภาควิชาชีวเคมี 

5.1-2-3 การวิจัยและพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา Post Mettallocene งานวิจัยของดร. พิมพา  หอมนิ
รันดร์ ภาควิชาเคมี 

5.1-2-4 โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางพฤกษศาสตร์ระดับมัธยมปลาย ครั้งที่ 7 ภาควิชา
พฤกษศาสตร์ 

5.1-2-5 พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ด้านพฤษกศาสตร์ 
5.1-2-6 โครงการพัฒนาวิชาการ “การวิเคราะห์ล าดับเบสของจุลินทรีย์เพื่อการจัดจ าแนก” ภาควิชา

จุลชีววิทยา 
5.1-2-7 โครงการพัฒนาวิชาการเรื่อง “การใช้จุลินทรีย์บ าบัดน้ าเสียในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร” 

ภาควิชาจุลชีววิทยา 
5.1-2-8 รายงานการให้ค าปรึกษาทางสถิติ ภาควิชาสถิติ 
5.1-2-9 พิพิธภัณฑ์สัตววิทยา ภาควิชาสัตววิทยา 
5.1-3-1 โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Secondary Metabolites; From Extraction to 

Structure Elucidation ภาควิชาชีวเคมี 
5.1-3-2 เอกสารการขอเข้าฝึกประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราช

วิทยาลัย เรื่องการคัดเลือกสายพันธุ์และทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อ Bacillus 
thuringiensis var. kursta ki สายพันธุ์ไทยในการป้องกันก าจัดหนอนใยผัก ของภาควิชาสัตว
วิทยา  

5.1-3-3 เอกสารการอบรมการใช้แมลงน้ าชี้วัดคุณภาพน้ าที่ได้รับผลกระทบจากการเกษตร ณ พ้ืนที่ชุ่ม
น้ าเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาควิชาสัตววทิยา  

5.1-3-4 โครงการพัฒนาวิชาการ การศึกษาสัณฐานวิทยา กายวิภาค และพัฒนาการของตาดอก ดอก 
ผล และเมล็ดปาล์มน้ ามันในระดับเซลล์และเนื้อเยื่อ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 

5.1-3-5 โครงการฝึกอบรมพฤกษศาสตร์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การใช้ประโยชน์ของบัว ภาควิชา
พฤกษศาสตร์ 

5.1-3-6 โครงการ “การพัฒนาสาหร่ายดูนาลิเอลล่าในการผลิต-เบต้าแคโรทีน เพ่ือส่งเสริมการใช้
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
ประโยชน์จากพ้ืนที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 

5.1-3-7 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Excel 2007  ภาควิชาสถิติ 

5.1-3-8 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม 
R ภาควิชาสถิติ 

5.1-3-9 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SAS ภาควิชาสถิติ 
5.1-3-10 สรุปแบบประเมินผลการให้บริการเครื่องวัดสมบัติแม่เหล็กแบบตัวอย่างสั่น (VSM) ภาควิชา

ฟิสิกส์ 
5.1-3-11 โครงการ การวิเคราะห์หาองค์ประกอบสารไฮโดรคาร์บอนในสิ่งแวดล้อม ของรศ.ดร.อรพินท์  

เจียรถาวร ภาควิชาเคมี 
5.1-3-12 โครงการบรรยายพิเศษและฝึกอบรม  Special Seminar and Training Course on 

“Emerging Green Synthesis of Polymer-based Nanomaterials using Ionizing 
Radiation” ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป 

5.1-3-13 ตัวอย่าง หนังสือเชิญเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
5.1-4-1 ตัวอย่างโครงการพัฒนาวิชาการ 
5.1-4-2 ตัวอย่างและแบบประเมินโครงการฝึกอบรม 
5.1-4-3 ประเมินผลโครงการเรียนล่วงหน้าคณะวิทยาศาสตร์ 
5.1-4-4 ประเมินผลทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์พฤกษศาสตร์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 
5.1-4-5 แบบประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน

หรือการวิจัย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 
5.1-4-6 เอกสารติดตามการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 
5.1-4-7 รายงานสรุปปิดโครงการพัฒนาวิชาการ  
5.1-4-8 แบบรายงานผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ 
5.1-4-9 โครงการบริการจัดการเรียนปฏิบัติการนักเรียนในหลักสูตร Talented Class Program 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ของโรงเรียนราชวินิตบางเขน จากภาควิชาฟิสิกส์ 
5.1-4-10 เอกสารการติดตามการประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับ

การเรียนการสอนและการวิจัย  
5.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 7/2556 ในวันที่ 22 

พฤษภาคม 2556 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
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ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือ
ประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ 

  2.  มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

  3.  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 

  4.  มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง
วิชาการ 

  5.  มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
คณะและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

ผลการด าเนินงาน 

 1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อ
ประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ 

 คณะวิทยาศาสตร์มีนโยบายให้แต่ละภาควิชามีการบริการทางวิชาการแก่สังคมตามจุดเน้น และตาม
ความเชี่ยวชาญของแต่ละภาควิชา เนื่องจากบุคลากรของแต่ละภาควิชามีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายและแตกต่าง
กัน ดังนั้นแต่ละภาควิชาจะก าหนดทิศทาง และแผนบริการวิชาการที่แตกต่างกัน ตามความถนัดของแต่ละภาควิชา 
ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ โดยสามารถตรวจสอบได้จากแผนด าเนินงาน และตัวอย่างการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคมท่ีแสดงใน SAR ของแต่ละภาควิชา (5.2-1-1) 

  แนวทางในการบริการทางวิชาการแก่สังคมของแต่ละภาควิชาคือการให้บริการตามความต้องการ
ของชุมชน หรือภาครัฐหรือภาคเอกชน เพ่ือให้ผู้ขอรับบริการมีความพึงพอใจและตรงตามความต้องการของ
ผู้รับบริการให้ได้มากท่ีสุด ยกตัวอย่างเช่น การทางพิเศษแห่งประเทศไทยขอความอนุเคราะห์ภาควิชาพฤกษศาสตร์
ตรวจสอบชนิดของพืช เพื่อหาวิธีก าจัดคราบสกปรกที่เกิดขึ้นบนก าแพงคอนกรีตของทางพิเศษ (5.2-1-2) โครงการ
พัฒนาวิชาการของภาควิชาพฤกษศาสตร์ เรื่องสัณฐานวิทยาภายวิภาค และพัฒนาการของตาดอก ดอก ผล และ
เมล็ดปาล์มน้ ามันในระดับเซลล์และเนื้อเยื่อ ที่บริการให้กับบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม มหาชน จ ากัด 
(5.2-1-3) การขอความอนุเคราะห์ภาควิชาพฤกษศาสตร์ น านักเรียนจากโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม เข้าฝึก
ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพ่ือเป็นการฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง (5.2-1-4)  โครงการ
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ฝึกอบรมพฤกษศาสตร์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการใช้ประโยชน์ของบัวให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจน าความรู้ที่
ได้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และใช้ประโยชน์จากบัว ของภาควิชาพฤกษศาสตร์ (5.2-1-5) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือ
จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557 – 
2561) ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (5.2-1-6) โครงการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของ สสปน. 
ระยะ 3 ปี (ปี 2556 – 2558) ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่บริการให้ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (5.2-1-7) โครงการพัฒนาวิชาการท่ีปรึกษาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ททท. พ.ศ. 2556 – 2559 ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่
บริการให้แก่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (5.2-1-8) โครงการการจ้างท าโปรแกรมการส ารวจการใช้หนังสือเรียน
ของสถานศึกษาด้วยระบบออนไลน์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ให้บริการแก่ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (5.2-1-9) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใน
หัวข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SAS ให้กับบริษัทเซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จ ากัด ของภาควิชาสถิติ (5.2-1-10) 
โครงการพัฒนาวิชาการ Talented Class Program ที่ภาควิชาฟิสิกส์ จัดบริการตามความต้องการของโรงเรียนราช
วินิตบางเขน (5.2-1-11) การเข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายของ ผศ.พัชรี  หิรัญมาศสุวรรณ และ ดร.กันย์  สุ่นยี่ขัน 
อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ ในการจัดโครงการอบรมครูคณิตศาสตร์มืออาชีพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
หัวข้อ การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตามหนังสือเรียน
เชิญบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร ของคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (5.2-1-12) การเชิญ 
ศ.ดร.วิเชียร  เลาหโกศล ภาควิชาคณิตศาสตร์ ให้เป็นวิทยากรโครงการอบรมครูคณิตศาสตร์ เรื่องทฤษฎีจ านวนและ
การวิเคราะห์เชิงแบบฉบับ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และความเข้าใจในทฤษฎีจ านวนและการวิเคราะห์ ของมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ (5.2-1-13) โครงการการวิเคราะห์หาองค์ประกอบสารไฮโดรคาร์บอนในสิ่งแวดล้อม ของภาควิชาเคมี ที่
ให้บริการแก่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (5.2-1-14) โครงการพัฒนาวิชาการ โครงการศึกษาความเป็นไปได้
และการจัดท าแผนธุรกิจ โครงการพัฒนาระบบจัดการกากกัมมันตรังสี ของภาควิชารังสีประยุกต์ และไอโซโทป ที่
ให้บริการตามความต้องการของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (5.2-1-15) โครงการพัฒนา
วิชาการการวิเคราะห์ล าดับเบสของจุลินทรีย์ เพ่ือการจัดจ าแนก ของภาควิชาจุลชีววิทยาที่ให้การบริการแก่
มหาวิทยาลัยมหิดล (5.2-1-16) โครงการพัฒนาวิชาการ การใช้จุลินทรีย์บ าบัดน้ าเสียในอุตสาหกรรมการผลิต
อาหารของภาควิชาจุลชีววิทยา ที่บริการให้ตามความต้องการของบริษัท เอ วัน พลัส พรีเมี่ยม (ประเทศไทย) จ ากัด 
(5.2-1-17) โครงการพัฒนาวิชาการ เรื่องการตรวจจุลินทรีย์ในตัวอย่างหัวเชื้อเข้มข้นสมบัติชาติ ของภาควิชาจุล
ชวีวิทยา ที่บริการให้ตามความประสงค์ของ บริษัท ไมโคร ไบโอเทค (5.2-1-18) 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

  คณะวิทยาศาสตร์มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการ  เพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน หรือภาคเอกชนหรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ เช่น การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยการให้
ความรู้แก่ประชาชนเช่น โครงการอบรมการเพาะเห็ด ของภาควิชาจุลชีววิทยา ที่จัดต่อเนื่องตลอดมาทุกปี (5.2-2-
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1) โครงการฝึกอบรมพฤกษศาสตร์และการใช้ประโยชน์ผลิตภัณฑ์บัว (5.2-2-2) ที่จัดอบรมให้แก่เกษตรกรและ
ประชาชนผู้สนใจ ของภาควิชาพฤกษศาสตร์ โครงการพัฒนาวิชาการการเพ่ิมประมาณเชื้อเห็ดเผาะบนอาหารเลี้ยง
เชื้อ เพื่อน าไปขยายต่อในแปลงปลูกกล้ายางนา เพื่อใช้ส าหรับการปลูกสร้างสวนป่าของภาควิชาจุลชีววิทยา (5.2-2-
3)  โครงการพัฒนาวิชาการโครงการขายเชื้อจุลินทรีย์ เพ่ือการเรียนการสอน เพ่ือบริการเชื้อจุลินทรีย์ให้กับโรงเรียน
หรือหน่วยงานต่างๆ ของภาควิชาจุลชีววิทยา (5.2-2-4)  การรับนักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 
เข้าฝึกประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสกัดเปปไทด์ จากพืชในท้องถิ่น เพ่ือต้านแบคทีเรีย ของภาควิชา
ชีวเคมี (5.2-2-5) การจัดกิจกรรม BC - DO - DEE 2012 ภาควิชาชีวเคมี คืนชีวีสู่ท้องทะเลไทย เพ่ือเป็นการสร้าง
จิตส านึกให้กับนิสิตทุกชั้นปี ให้มีจิตสาธารณะรู้รับผิดชอบและมีส่วนร่วมกับสังคมในการใส่ใจอนุรักษ์ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรมพ้ืนฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล อนุรักษ์พ้ืนฟูแนวปะการังคืนความสมดุลให้กับ
ธรรมชาติทางทะเล คืนชีวิตปะการังกลับสู่ท้องทะเลไทย ณ เกาะขาม อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และการปลูกป่า
ชายเลนเพ่ือป้องกันคลื่น  (5.2-2-6) การจัดค่ายวิทยาศาสตร์เพ่ือเยาวชนของชาติ (Kub – Sci Camp) ภาควิชา
ชีวเคมี เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมต้นถึงมัธยมปลาย ที่ต้องการ
เสริมสร้างประสบการณ์จากการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ (5.2-2-7) โครงการวิเคราะห์หาองค์ประกอบ
สารไฮโดรคาร์บอนในสิ่งแวดล้อม ของภาควิชาเคมีที่ด าเนินการให้แก่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (5.2-2-8) 
การร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในการเตรียมพร้อมเป็นจ้าภาพจัดการ
แข่งขันโอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ 56 ในปี พ.ศ. 2558 โดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิ สอวน. สสวท. และ
สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย สสวท. ได้เชิญ ศ.ดร.วิเชียร เลาหโกศล เข้าร่วม
สังเกตการณ์การจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 54 ประจ าปี พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 
18 – 28 กรกฏาคม 2556 ณ เมืองซานตามาร์ตา ประเทศโคลัมเบีย เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขัน (5.2-2-9) โครงการพัฒนาวิชาการ โครงการศึกษาความเป็นไปได้และจัดท าแผนธุรกิจ โครงการ
พัฒนาระบบจัดการกากกัมมันตรังสี ที่มีความร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
(5.2-2-10) โครงการพัฒนาวิชาการ Talented Class Pragram ของภาควิชาฟิสิกส์ ที่มีความร่วมมือกับโรงเรียน
ราชวินิต บางเขน เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (5.2-2-11) การให้ความ
ร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการให้ ผศ.ดร.นพฤทธิ์  
จินันทยา เป็นวิทยากร หัวข้อฟิสิกส์กับมาตรวิทยาในการประชุมวิชาการฟิสิกส์ประยุกต์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 การ
ประยุกต์ฟิสิกส์สู่อุตสาหกรรมระดับอาเซียน (5.2-2-12) โครงการประมวลผลข้อมูลภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์
ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2554 ให้กับส านักทดสอบทาง
การศึกษา ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (5.2-2-13) โครงการการจ้างท าโปรแกรมการส ารวจการใช้หนังสือ
เรียนของสถานศึกษาด้วยระบบออนไลน์ ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ด าเนินการร่วมกับส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ (5.2-2-14) การให้บริการ
ทางวิชาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ เช่น โครงการ
เรียนล่วงหน้า (5.2-2-15) การให้บริการที่ตอบสนองต่อหน่วยงานวิชาชีพ เช่น การให้บริการการเรียนการสอนนิสิต
แพทย์ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  
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3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 

  คณะวิทยาศาสตร์มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
เช่น การประเมินผลการเรียนการสอนของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยการ
ประชุมสัมมนาร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ว่าการเรียนการสอนตรงตามประเด็นที่
ต้องการหรือไม่ ต้องการให้ทางคณะวิทยาศาสตร์ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมการสอนในส่วนใด (5.2-3-1)  การ
ประเมินผลความส าเร็จของโครงการเรียนล่วงหน้า ว่าการจัดการเรียนการสอนประสบความส าเร็จหรือไม่ มีนักเรียน
ได้เรียนต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในคณะต่างๆ มากน้อยเพียงใด มีนักเรียนสนใจเรียนโครงการเรียนล่วงหน้า
เพ่ิมขึ้นหรือลดลงอย่างไร (5.2-3-2)  นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ยังได้มีการประเมินผลกระทบของการให้บริการ
ทางวิชาการต่อสังคมที่เกิดขึ้นกับนิสิตของคณะวิทยาศาสตร์เอง ผ่านทางการติดตามผลการประเมินความพึงพอใจ
ต่อการจัดการสอน/การให้บริการแก่นิสิต โดยใช้ระบบการประเมินของมหาวิทยาลัย และการส ารวจความพึงพอใจ
ต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต โดยใช้ระบบการประเมินของมหาวิทยาลัย (5.2-3-3) เป็นต้น  การประเมินประโยชน์ของ
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมที่คณะวิทยาศาสตร์จัดอบรม เช่น โครงการ เสริมทักษะการเรียนด้าน
พฤกษศาสตร์อบรมให้นักเรียนชั้นมัธยมปลายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ที่ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ได้มีการสอบถามความ
คิดเห็น ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากแบบประเมินทั่วไป เป็นแบบค าถาม
ปลายเปิด เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในการประเมินตนเองภายหลังได้รับการอบรม นอกจากนี้ยั งได้รับ
ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปใช้พัฒนาปรับปรุง โครงการครั้งต่อไป (5.2-3-4) การประเมินผลกิจกรรมทัศนศึกษา
พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ทางพฤกษศาสตร์ (5.2-3-5) 

 ในส่วนของโครงการพัฒนาวิชาการได้มีการประเมินประโยชน์ และผลกระทบของการให้บริการตลอด
ระยะเวลาที่ด าเนินโครงการ ตัวอย่างเช่น โครงการพัฒนาวิชาการ โครงการเพ่ิมรายได้และช่องทางจ าหน่ายข้าวให้
เกษตรกรในระดับต าบล กิจกรรม : การศึกษาการยกระดับราคาและประกันรายได้สินค้าเกษตร ภาควิชา
พฤกษศาสตร์ที่มีการวิเคราะห์นโยบายและมาตรการด้านการบริหารจัดการอุปสงค์ อุปทาน การยกระดับรายได้ 
รวมทัง้ มาตรการประกันรายได้สินค้าเกษตร มีการศึกษาผลกระทบจากการเปิดตลาดเสรีทางการค้าภายใต้ข้อตกลง
การค้าระหว่างประเทศ เพ่ือศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ และรูปแบบการด าเนินการประกันรายได้ของสินค้า
เกษตรเป้าหมายได้แก่ ปาล์มน้ ามัน กุ้งขาวแวนนาไม และล าไย รวมทั้งเสนอแนะรูปแบบการด าเนินการประกัน
รายได้และการพัฒนาปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีด าเนินการประกันรายได้สินค้าเกษตรเป้าหมายที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 
ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส าปะหลัง (5.2-3-6) โครงการประมวลผลข้อมูลภาพรวมการประเมินผล
สัมฤทธิ์ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2554 ที่มีภาควิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ร่วมด าเนินกับส านักทดสอบทางการศึกษา เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์และประมวลผล
ข้อมูลภาพรวม สรุปผลและจัดท ารายงานผลประเมินในภาพรวมระดับประเทศ สังกัด เขตตรวจราชการ จังหวัด เขต
พ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และผลสอบรายบุคคล ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และส าเร็จตามเป้าหมายภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือให้หน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานต้นสังกัด เขตตรวจราชการ จังหวัด เขต พ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษา และผู้เรียน สามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง ส่งเสริมสนับสนุ นและพัฒนาการจัด
การศึกษาตามบทบาทหน้าที่รับผิดชอบได้ทันการณ์ (5.2-3-7) โครงการพัฒนาวิชาการโครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือ
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จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557 - 
2561) ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ต้องมีการทบทวนและประมวลผลการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในช่วงปีพ.ศ. 2552 – 2556 มีการศึกษาสถานะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557 – 2561) ด าเนินการ
วิเคราะห์ความต้องการและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในช่วงปีพ.ศ. 2557 – 
2561 (5.2-3-8) โครงการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของ สสปน. ระยะ 3 ปี (ปี 2556 – 2558) ที่
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด าเนินการให้กับส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการที่ต้องมีการศึกษา
แผนแม่บทเดิม เพื่อน ามาพัฒนาปรับปรุงจัดท าแผนสารสนเทศการตลาด Digital Marketing plan ส าหรับปี 2556 
ที่ประกอบด้วยแผนพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ และฐานข้อมูลของ สสปน.  เพ่ือจัดท า Road map เทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กร ระยะ 3 ปี (ปี 2556 - 2558)  ให้มีทิศทางและแนวทางที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อม และสภานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของอุตสาหกรรมไมซ์และศึกษาหาแนวทางในการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ให้สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่ง (5.2-3-9) โครงการ
พัฒนาวิชาการที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณาปรับปรุงโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ททท. พ.ศ. 2556 - 2559 ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพ่ือด าเนินการทบทวน
และด าเนินการปรับปรุงโครงการตามแผนแม่บท ให้มีความสอดคล้องกับแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายใน
ระดับต่างๆ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลและแนวโน้มของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป (5.2-3-10) โครงการพัฒนาวิชาการ 
Talented Class Program ของภาควิชาฟิสิกส์ที่ด าเนินการโดยต่อเนื่องให้แก่ โรงเรียนราชวินิต บางเขน เพ่ือ
มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพ่ือให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ มีเจตคติที่
ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพ่ือให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้ท า
แบบประเมินความพึงพอใจ จากการส ารวจพบว่ามีนักเรียนที่เคยเข้าร่วมโครงการครั้งที่ผ่านมาแล้ว ยังสนใจมาเข้า
ร่วมโครงการในปัจจุบัน (5.2-3-11) นอกจากนี้ ภาควิชาฟิสิกส์ยังได้ท าการประเมินผลการให้บริการเครื่องวัดสมบัติ
แม่เหล็กแบบตัวอย่างสั่น (VSM) ที่สร้างขึ้นจากโครงการวิจัยแมกนีโตมิเตอร์แบบสั่น ตัวอย่างราคาประหยัดของ ดร.
พงศกร จันทรัตน์ ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ที่มารับบริการว่า เครื่อง VSM ที่สร้างโดย ดร.พงศกร จันทรัตน์ มี
ประสิทธิภาพการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดีมาก เครื่องมือสามารถตอบโจทย์ของวัตถุประสงค์ที่ต้องการตรวจวัด และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัยและงานวิทยานิพนธ์ได้ (5.2-3-12) โครงการศึกษาความเป็นไปได้และจัดท า
แผนธุรกิจ โครงการพัฒนาระบบจัดการกากกัมมันตรังสี ของภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ที่ให้บริการแก่
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่ต้องมีการวิเคราะห์ศึกษาผลกระทบความเป็นไปได้ด้าน
เทคนิค ด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้านธุรกิจ และการลงทุน เพ่ือจัดท าแผนธุรกิจโครงการพัฒนาระบบจัดการกาก
กัมมันตรังสี (5.2-3-13) โครงการงานจัดจ้างงานวิจัยและพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา Post Mettallocene ของภาควิชา
เคมี ที่ได้มีการประเมินการใช้ประโยชน์ ทั้งในด้านการเรียนการสอน การน าผลงานบริการทางวิชาการบูรณาการเข้า
กับการวิจัย โดยน าข้อมูลที่ได้ไปน าเสนอผลงานระดับนานาชาติ ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 243 ACS National 
Meeting ณ เมือง San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านวิชาการ และวิจัยระดับ
นานาชาติ และผลงานบริการทางวิชาการที่ได้ยังถูกน าไปใช้ประโยชน์จริงในภาคอุตสาหกรรม ของบริษัท ปตท. 
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จ ากัด (มหาชน) (5.2-3-14) โครงการวิเคราะห์หาองค์ประกอบสารไฮโดรคาร์บอนในสิ่งแวดล้อม ของภาควิชาเคมี 
ที่ด าเนินการให้แก่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เนื่องด้วยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยศูนย์วิจัยและ
ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ก าลังด าเนินโครงการจัดล าดับความส าคัญของพ้ืนที่ปนเปื้อน เพ่ือป้องกันแก้ปัญหาและ
การบ าบัดพ้ืนฟูดิน และน้ าใต้ดิน ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง ภายใต้แผนปฏิบัติการลด และขจัดมลพิษ ในเขตควบคุม
มลพิษ จังหวัดระยอง พ.ศ. 2553 - 2556 (5.2-3-15) การที่ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ขอเชิญ ศ.ดร.สุภา  หารหนอง
บัว สังกัดภาควิชาเคมี เป็นที่ปรึกษากลุ่มงานวิจัย Nanoscale Simulation Laboratory เพ่ือเป็นที่ปรึกษาส าหรับ
การวิจัยในห้องปฏิบัติการค านวณระดับนาโน (5.2-3-16) การจัดอบรมสัมมนาเรื่องไม้กฤษณา...ธุรกิจที่น่าลงทุน 
ของภาควิชาเคมี เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไม้กฤษณาตั้งแต่การปลูก การกระตุ้นให้เกิดสารหอม 
การใช้ประโยชน์เพ่ือให้ให้ปริมาณผลิตผลสูงในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ทางด้านไม้กฤษณาระหว่าง นักวิจัย เกษตรกร นักธุรกิจ และประชาชน
ผู้สนใจทั่วไป ท าให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เห็นช่องทางในการท าธุรกิจไม้กฤษณา รวมทั้งตลาดของน้ ามันกฤษณาใน
รูปแบบต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการท าให้เกิดความร่วมมือกันของผู้ท าธุรกิจไม้กฤษณา เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพในการท าธุรกิจไม้กฤษณาอย่างครบวงจร (5.2-3-17) 

4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 

 คณะวิทยาศาสตร์มีการสนับสนุนให้น าผลการประเมินการให้บริการทางวิชาการไปพัฒนาการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ดังแสดงในหลักฐานรายงานการประชุมคณะกรรมการคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่  
7/2556 ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 ที่ได้มีการส่งเสริมให้แต่ละภาควิชาน าผลการประเมินความส าเร็จของ
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยในรอบปี 2555 ไปปรับปรุงการ
ด าเนินการภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคมของภาควิชาต่างๆ ในรอบปี 2556 (5.2-4-1)   

 ในส่วนของโครงการบริการวิชาการต่างๆ ผู้ให้บริการก็ได้ใช้ผลการประเมินการให้บริการทางวิชาการ
ไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการให้บริการ รูปแบบ และขอบเขตการให้บริการ ระยะเวลาในการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่น  งานบริการวิชาการด้านปาล์มน้ ามันของ รศ .ดร.วิทยา  ปั้นสุวรรณ ภาควิชาเคมีที่ได้
ด าเนินงานบริการวิชาการด้านปาล์มน้ ามัน ที่มีการพัฒนาจากผลด าเนินงานที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง และเห็นผลอย่าง
เป็นรูปธรรม มีการติดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ ามัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการอบรม
เทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซล การผลิตไบโอดีเซลจากน้ ามันพืชที่ใช้แล้ว และน ามาใช้ส าหรับรถบริการส่งบุคลากร 
นิสิต และบุคคลทั่วไป โดยไม่เก็บค่าโดยสารภายในมหาวิทยาลัย (5.2-4-2) โครงการอบรมวิชาชีพส าหรับประชาชน
วิชาเพาะเห็ดประจ าปี 2556 ของภาควิชาจุลชีววิทยา ที่ได้จัดต่อเนื่อง เป็นประจ าทุกปี ให้กับส านักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไป
ประกอบอาชีพหลัก อาชีพเสริม หรือน าไปประยุกต์ใช้ปรับปรุงอาชีพเดิมที่ท าอยู่ให้ดีขึ้น โดยในการอบรมเพาะเห็ด
ในแต่ละปี จะมีการสรุปปัญหาและแนวความคิดที่ได้จากผู้อบรมในครั้งๆก่อน เพ่ือให้เกษตรกรได้รับทราบปัญหา 
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(5.2-4-3)  การน าผลประเมินการจัด The 1st Chemistry Postgraduate Symposium (ChPGS) ในวันที่ 8 
สิงหาคม 2512 มาพัฒนาปรับปรุงการจัด The 2nd Chemistry Postgraduate Symposium (ChPGS2) ในวันที่ 
27 มีนาคม 2013 ของภาควิชาเคมี  (5.2-4-4)  โครงการพัฒนาวิชาการ Telented Class Program ที่ด าเนินการ
ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ได้น าผลประเมินจากการจัดโครงการ Telented 
Class Program ที่จัดครั้งที่ผ่านมาระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 มาพัฒนา
ปรับปรุงระยะเวลาของการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีเวลาฝึกประสบการณ์เพ่ิมมากขึ้น (5.2-4-5) โครงการอบรม 
Open source เพ่ือใช้เป็น Tools สร้างโซลูชันให้กับผู้ประกอบการที่จัดร่วมกันระหว่างภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ร่วมกับส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่ได้มีการจัดฝึกอบรม 
Open Source Technology และ Free services ให้กับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และของ
องค์กรภายใต้โครงการ “โครงการเพ่ิมขีดความสามารถของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทย โดยใช้ Open Source 
Technology and Free services” เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยและเพ่ือให้ผู้ประกอบการและ
บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรเข้าใจและสามารถพัฒนางาน โดยใช้งาน  Open Source 
Technology และ Free services เพ่ือเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ 
สมาคมอาเซียนในปี 2558 โดยมีการอบรมทั้งหมด 15 หลักสูตร 16 รอบ ต่อเนื่องกันไปแต่ละรอบมีการจัดท า
แบบสอบถาม ในขณะสมัครเข้ารับการฝึกอบรม มีการสรุปผลแบบสอบถามในขณะสมัครเข้ารับการฝึกอบรม และมี
การประเมินการฝึกอบรมของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม และข้อเสนอแนะเป็นรายหลักสูตร เพ่ือพัฒนาปรับปรุง
การด าเนินการในรอบถัดไป (5.2-4-6) โครงการอบรมการจัดเก็บข้อมูลและเขียนรายงานประกันคุณภาพอย่างมือ
อาชีพ 55/1 และ 55/2 ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งพัฒนามาจาการจัดอบรมหลักสูตรการเก็บข้อมูล
ประกันคุณภาพด้วยเอ็กเซลล์ที่ผ่านมา 10 รุ่น มีข้อมูลจาการประเมินผลการอบรมที่แสดงว่าสถาบันการศึกษายังมี
ความต้องการอย่างมากในการพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้เครื่องมือโดยเฉพาะเทคโนโลยี สารสนเทศ เพ่ือเพ่ิม
สมรรถนะในการท างานของบุคลากร เพ่ือให้สามารถใช้เครื่องมือในการลดระยะเวลาในการท างาน และมีข้อมูลที่
สามารถสนองตอบต่อความต้องการของระบบประกันคุณภาพที่มีการพัฒนาตัวบ่งชี้ใหม่ๆ เสมอ ท าให้ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปรับปรุงกระบวนการการท างานภายใน เพ่ือลดขั้นตอนในการท างาน 
โดยมีการปรับปรุงใช้การจัดเก็บข้อมูลด้วยเอ็กเซลล์ และการใช้ไมโครซอฟต์เวิร์ด ช่วยเตรียมต้นฉบับรายงาน (5.2-
4-7)   โครงการฝึกอบรมพฤกษศาสตร์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการใช้ประโยชน์ของบัว ที่จัดด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยภาควิชาพฤกษศาสตร์ได้มีการศึกษาและวิจัยบัวมาตั้งแต่ปี 2549 เกิดองค์ความรู้จากการศึกษาและวิจัย
อย่างต่อเนื่องตลอดมา และมีการส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ต่อเกษตรกรและผู้สนใจให้น าไปพัฒนาเป็นอาชีพ 
และมีการส่งเสริมพัฒนาให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง มีการจัดตั้งหน่วยวิจัยบัว ซึ่งปฏิบัติการวิจัย 
และพัฒนาบัวและพรรณไม้น้ า มีเครือข่ายการศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างบูรณาการเป็นระบบและครบวงจร ตั้งแต่
การศึกษารวบรวมพันธุ์ การแปรรูป และการใช้ประโยชน์ที่เชื่อมโยงจากท้องถิ่นสู่ระดับประเทศและนานาชาติ ซึ่งใน
ปี 2556 ได้มีการจัดฝึกอบรมพฤกษศาสตร์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการใช้ประโยชน์ของบัวให้แก่เกษตรกรและ
ผู้สนใจ โดยมีทั้งการบรรยายและการเรียนปฏิบัติการภาคสนาม โดยจัด ณ โรงเรียนเทศบาล อ.เมือง จ.หนองบัวล าภู  
(5.2-4-8)  ในส่วนของกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการแก่ นิสิต และนักเรียน เช่น โครงการแข่งขันตอบปัญหา
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ทางพฤกษศาสตร์ระดับมัธยมปลาย ที่มีการจัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7  ซึ่งได้มีการน าผลการประเมินในรอบปีที่ผ่าน
มาน ามาปรับปรุงโครงการปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง (5.2-4-9) 

5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในคณะและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน 

 คณะวิทยาศาสตร์มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการในการถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในคณะ และเผยแพร่สู่สาธารณชน ตัวอย่างเช่น โฮมเพจของ
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ที่มีการเผยแพร่เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ องค์ความรู้ทางพฤกษศาสตร์ การเผยแพร่บทเรียน
ออนไลน์ การเผยแพร่เกี่ยวกับการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย เผยแพร่การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ต่างๆ รวมทั้งมีการน าภาพตัวอย่างพรรณไม้ สื่อต่างๆ ภายในพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ไปเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของภาค นอกจากนี้ในเว็บไซต์ของภาควิชาพฤกษศาสตร์ยังมีเว็บบอร์ดที่เป็นช่องทางให้ผู้สนใจเกี่ยวกับ
ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ สามารถใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากรของ
ภาควิชาได้โดยตรง (5.2-5-1)  โฮมเพจภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ที่ได้เผยแพร่ความรู้จากการจัดกิจกรรม
บริการวิชาการ Nuclear Camp ครั้งที่ 7 ข้อมูลการให้บริการตรวจวิเคราะห์สารกัมมันตรังสี นอกจากนี้ ยังมีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรือบริการวิชาการของคณาจารย์ ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้โดยง่าย (5.2-5-2)   

 นอกจากการเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการผ่านทางโฮมเพจของแต่ละภาควิชา
แล้ว ยังมีการส่งเสริมให้เกิดการประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น การน าความรู้ที่ได้จากการ
บริการทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาสาหร่ายดูนาลิเอลล่าในการผลิตเบต้าแคโรทีน และส่งเสริมการใช้ประโยชน์พ้ืน
จากที่ดินเดิมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของภาควิชาพฤกษศาสตร์ ถ่ายทอดต่อเกษตรกรชุมชน ณ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลพันดุง และโรงเรียนหนองสะแก อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา (5.2-5-3) การน าความรู้ที่ได้จากการ
บริการทางวิชาการแก่สังคม เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการใช้ประโยชน์ของบัว ของภาควิชาพฤกษศาสตร์ ไป
ฝึกอบรมให้แก่เกษตรและผู้สนใจ ณ ห้องประชุม อาคาร 2 โรงเรียนเทศบาล1 อ.เมือง จ.หนองบัวล าภู (5.2-5-4) 
โครงการพัฒนาวิชาการโครงการพัฒนาระบบและเครือข่ายฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศระยะ
ที่ 1 ปี 2553 ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่เผยแพร่ในรูปแบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
ระดับประเทศ (5.2-5-5) โครงการประมวลผลข้อมูลภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2554 ที่ได้เผยแพร่ข้อมูลให้แก่หน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานต้น
สังกัด เขตตรวจราชการ จังหวัด เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และผู้เรียน เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถ
น าข้อมูล/สารสนเทศที่ได้จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนปีการศึกษา 2554 มาใช้ประกอบในการตัดสินใจ การ
ก าหนดนโยบายและการบริหารงาน เพ่ือพัฒนามาตรฐานการศึกษาของชาติให้ดีขึ้น (5.2-5-6) โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ระดับเจ้าหน้าที่ของรัฐ) และ (ระดับ
วิทยากร) เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านหญ้าแฝก ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ. 
พนมสารคาม  จ.ฉะเชิงเทรา และ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ.ดอยสะเก็ด จ.
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เชียงใหม่ (5.2-5-7)  โครงการบรรยายพิเศษและฝึกอบรม Special Seminar and Traning Course on 
“Emerging Green Synthesis of Polymer-based Nanomaterials using Ionizing Radiation” ของภาควิชา
รังสีประยุกต์และไอโซโทป เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจกับนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรที่สนใจในสถาบันการศึกษา 
และสถาบันวิจัยต่างๆ ให้เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาวัสดุพอลิเมอร์ และวัสดุระดับนาโนเมตร ด้วยกระบวนการทาง
รังสี (5.2-5-8)  การอบรมสัมมนาเรื่อง ไม้กฤษณาธุรกิจที่น่าลงทุน เพ่ือเป็นการเผยแพร่ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูก การกระตุ้น การใช้ประโยชน์ วิธีการจัดท ามาตรฐานน้ ามันกฤษณา การเห็นช่องทางใน
การท าธุรกิจไม้กฤษณา ที่ท าให้ได้รับผลตอบแทนสูง รู้จักตลาด และราคาน้ ามันกฤษณาทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ ของภาควิชาจุลชีววิทยา (5.2-5-9) โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Secondary Metabolites 
: From Extraction to structure elucidation ของภาควิชาชีวเคมี ที่เล็งเห็นความส าคัญของงานวิจัยด้านการ
ค้นหาสารออกฤทธิ์จากพืชสมุนไพรนั้น เป็นงานวิจัยที่จะช่วยยกระดับภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่น การช่วยพัฒนาศาสตร์
การรักษาโรคด้วยแพทย์ทางเลือกด้วยวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ เพ่ือเพ่ิมความม่ันใจให้กับผู้ป่วยในการใช้สมุนไพรในการ
รักษาโรค อีกทั้งเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ และความก้าวหน้าทางชีวเคมีด้านการค้นหาสารออกฤทธิ์จากพืช แก่นิสิต 
คณาจารย์ และผู้ที่สนใจทั่วไป (5.2-5-10) 

 นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดความรู้เผยแพร่สาธารณชนผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น การน าความรู้จากการ
บริการทางวิชาการเรื่อง โครงการอบรม Open source เพ่ือใช้เป็น Tools สร้างโซลูชันให้กับผู้ประกอบการ ของ
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ น าไปเขียนบทความวิชาการเรื่อง เพ่ิมขีดความสามารถองค์กรเพ่ือเข้าสู่  AEC ด้วย 
Open Source โดย ผศ.ดร.สุขมาล กิติสิน เผยแพร่ในวารสารไมโครคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนกันยายน 2012 (5.2-5-
11) และเรื่อง แนวโน้มโอเพ่นซอร์ส ซอฟต์แวร์ยอดนิยม ผศ.ดร.ชวลิต ศรีสถาพรพัฒน์ เผยแพร่ในวารสาร
ไมโครคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมกราคม 2013 (5.2-5-12) การเผยแพร่ความรู้ทางด้านรังสี ของภาควิชารังสี
ประยุกต์และไอโซโทป ในวารสาร TINT Magazine ซึ่งเป็นวารสารส าหรับผู้สนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ ที่จัดท าโดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เรื่อง รังสีเส้นทางสู่เคมีสีเขียว โดย ดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์ ฉบับเดือนมกราคม - มีนาคม 2012 (5.2-5-13) และ
เรื่องการวัดปริมาณรังสีทางชีวภาพ การเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉินทางรังสีในประเทศไทย โดย ผศ .ดร.วันวิสา สุด
ประเสริฐ ฉบับเดือนเมษายน - มิถุนายน 2012 (5.2-5-14) การให้ความรู้เกี่ยวกับไคโตซาน ของ ดร.วรรณวิมล 
ปาสาณพันธ์ ของภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ในรายการใต้ร่มธงไทย (5.2-5-15) 

 ในกรณีของการให้บริการแก่เกษตรกร การถ่ายทอดความรู้ทางอินเทอร์เน็ตอาจเป็นวิธีการที่ไม่
สามารถครอบคลุมได้ในกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์ โดยภาควิชาจุลชีววิทยา จึงได้จัดท าเป็น
เอกสารคู่มือการอบรมปฏิบัติการให้แก่เกษตรกร เช่น คู่มือการเพาะเห็ด เป็นต้น (5.2-5-16) 

เกณฑ์การประเมิน 

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

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

5.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

5.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.2-1-1 SAR ของ 12 ภาควิชา และส านักงานเลขานุการ 
5.2-1-2 การทางพิเศษแห่งประเทศไทยขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบชนิดของพืช  ภาควิชา

พฤกษศาสตร์ 
5.2-1-3 โครงการพัฒนาวิชาการ การศึกษาสัณฐานวิทยา กายวิภาค และพัฒนาการของตาดอก ดอก ผล 

และเมล็ดปาล์มน้ ามันในระดับเซลล์และเนื้อเยื่อ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 
5.2-1-4 ขอความอนุเคราะห์น านักเรียนจากโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมเข้าฝึกปฏิบัติการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 
5.2-1-5 โครงการฝึกอบรมพฤกษศาสตร์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การใช้ประโยชน์ของบัว ภาควิชา

พฤกษศาสตร์ 
5.2-1-6 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557 – 2561) ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
5.2-1-7 โครงการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของ สสปน. ระยะ 3 ปี (ปี 2556 – 2558) 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
5.2-1-8 โครงการพัฒนาวิชาการที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ททท. พ.ศ. 2556 – 2559 ภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

5.2-1-9 โครงการการจ้างท าโปรแกรมการส ารวจการใช้หนังสือเรียนของสถานศึกษาด้วยระบบออนไลน์ 

1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

5.2-1-10 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SAS ภาควิชาสถิติ 
5.2-1-11 โครงการบริการจัดการเรียนปฏิบัติการนักเรียนในหลักสูตร Talented Class Program ระดับ

มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนราชวินิตบางเขน ภาควิชาฟิสิกส์ 
5.2-1-12 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการจัดโครงการอบรมครูคณิตศาสตร์มืออาชีพ ของ ผศ.พัชรี  หิรัญ

มาศสุวรรณ และ ดร.กันย์  สุ่นยี่ขัน ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
5.2-1-13 ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมครูคณิตศาสตร์ ของ ศ.ดร.วิเชียร  เลาหโกศล ภาควิชา

คณิตศาสตร์ 
5.2-1-14 โครงการ การวิเคราะห์หาองค์ประกอบสารไฮโดรคาร์บอนในสิ่งแวดล้อม ของรศ.ดร.อรพินท์  

เจียรถาวร ภาควิชาเคมี 
5.2-1-15 โครงการพัฒนาวิชาการ โครงการศึกษาความเป็นไปได้และการจัดท าแผนธุรกิจ โครงการพัฒนา

ระบบจัดการกากกัมมันตรังสี  ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป 
5.2-1-16 โครงการพัฒนาวิชาการ “การวิเคราะห์ล าดับเบสของจุลินทรีย์เพื่อการจัดจ าแนก” ภาควิชาจุล

ชีววิทยา 
5.2-1-17 โครงการพัฒนาวิชาการเรื่อง “การใช้จุลินทรีย์บ าบัดน้ าเสียในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร” 

ภาควิชาจุลชีววิทยา 
5.2-1-18 โครงการพัฒนาวิชาการ เรื่องการตรวจจุลินทรีย์ในตัวอย่างหัวเชื้อเข้มข้นสมบัติชาติ ภาควิชาจุล

ชีววิทยา 
5.2-2-1 โครงการอบรมการเพาะเห็ด ภาควิชาจุลชีววิทยา 
5.2-2-2 โครงการฝึกอบรมพฤกษศาสตร์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การใช้ประโยชน์ของบัว ภาควิชา

พฤกษศาสตร์ 
5.2-2-3 โครงการพัฒนาวิชาการการเพ่ิมประมาณเชื้อเห็ดเผาะบนอาหารเลี้ยงเชื้อ เพ่ือน าไปขยายต่อใน

แปลงปลูกกล้ายางนา ภาควิชาจุลชีววิทยา 
5.2-2-4 โครงการพัฒนาวิชาการโครงการขายเชื้อจุลินทรีย์ เพ่ือการเรียนการสอน ภาควิชาจุลชีววทิยา 
5.2-2-5 ให้ความอนุเคราะห์นักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี เข้าฝึกประสบการณ์ด้าน

วิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี 
5.2-2-6 โครงการ ชีวเคมี คืนชีวีสู่ท้องทะเลไทย (BC-DO-DEE 2012) ภาควิชาชีวเคมี 
5.2-2-7 โครงการ ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อเยาวชนของชาติ (Kub - Sci Camp) ภาควิชาชีวเคมี 
5.2-2-8 โครงการวิเคราะห์หาองค์ประกอบสารไฮโดรคาร์บอนในสิ่งแวดล้อม ภาควิชาเคมี 
5.2-2-9 เข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ของศ.ดร.วิเชียร 

เลาหโกศล ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
5.2-2-10 โครงการพัฒนาวิชาการ โครงการศึกษาความเป็นไปได้และการจัดท าแผนธุรกิจ โครงการพัฒนา
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
ระบบจัดการกากกัมมันตรังสี  ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป 

5.2-2-11 โครงการพัฒนาวิชาการ Talented Class Program ที่ด าเนินการโดยต่อเนื่องให้แก่ โรงเรียน
ราชวินิต บางเขน  ภาควิชาฟิสิกส์ 

5.2-2-12 ร่วมเป็นวิทยากร ในการประชุมวิชาการฟิสิกส์ประยุกต์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 การประยุกต์ฟิสิกส์สู่
อุตสาหกรรมระดับอาเซียน ของ ผศ.ดร.นพฤทธิ์  จินันทยา ภาควิชาฟิสิกส์ 

5.2-2-13 โครงการประมวลผลข้อมูลภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2554  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

5.2-2-14 โครงการการจ้างท าโปรแกรมการส ารวจการใช้หนังสือเรียนของสถานศึกษาด้วยระบบออนไลน์ 
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

5.2-2-15 โครงการเรียนล่วงหน้า 
5.2-3-1 การจัดสัมมนาร่วมกับ วพม. 
5.2-3-2 ประเมินผลเรียนล่วงหน้า 
5.2-3-3 ประเมินผลออนไลน์มหาวิทยาลัย 
5.2-3-4 ประเมินผลโครงการเสริมทักษะการเรียนด้านพฤกษศาสตร์อบรมให้นักเรียนชั้นมัธยมปลาย 

ภาควิชาพฤกษศาสตร์  
5.2-3-5 การประเมินผลกิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ทางพฤกษศาสตร์ 
5.2-3-6 โครงการเพิ่มรายได้และช่องทางจ าหน่ายข้าวให้เกษตรกรในระดับต าบล กิจกรรม : การศึกษา

การยกระดับราคาและประกันรายได้สินค้าเกษตร ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 
5.2-3-7 แบบประเมินผลโครงการประมวลผลข้อมูลภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2554  ภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

5.2-3-8 โครงการพัฒนาวิชาการโครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557 - 2561) 

5.2-3-9 โครงการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของ สสปน. ระยะ 3 ปี (ปี 2556 – 2558) 
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

5.2-3-10 โครงการพัฒนาวิชาการที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ททท. พ.ศ. 2556 – 2559 ภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

5.2-3-11 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจโครงการพัฒนาวิชาการ Talented Class Program ภาควิชา
ฟิสิกส์ 

5.2-3-12 สรุปแบบประเมินผลการให้บริการเครื่องวัดสมบัติแม่เหล็กแบบตัวอย่างสั่น (VSM) 
5.2-3-13 โครงการพัฒนาระบบจัดการกากกัมมันตรังสี ของภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป ที่
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
ให้บริการแก่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

5.2-3-14 ประเมินผลโครงการงานจัดจ้างงานวิจัยและพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา Post Mettallocene 
ภาควิชาเคมี 

5.2-3-15 โครงการวิเคราะห์หาองค์ประกอบสารไฮโดรคาร์บอนในสิ่งแวดล้อม ภาควิชาเคมี 
5.2-3-16 โครงการที่ปรึกษาส าหรับห้องปฏิบัติการค านวณระดับนาโน ภาควิชาเคมี 
5.2-3-17 การจัดอบรมสัมมนาเรื่องไม้กฤษณา...ธุรกิจที่น่าลงทุน 
5.2-4-1 แบบประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน

และการวิจัยในรอบปี 2555 
5.2-4-2 ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านปาล์มน้ ามัน ภาควิชาเคมี 
5.2-4-3 โครงการเพาะเห็ด ภาควิชาจุลชีววิทยา 
5.2-4-4 ผลประเมินการจัด The 1st Chemistry Postgraduate Symposium (ChPGS) มาพัฒนา

ปรับปรุงการจัด The 2nd Chemistry Postgraduate Symposium (ChPGS2) ภาควิชาเคมี   
5.2-4-5 ผลประเมินจากการจัดโครงการ Telented Class Program 
5.2-4-6 โครงการอบรม Open source เพ่ือใช้เป็น Tools สร้างโซลูชันให้กับผู้ประกอบการ ภาควิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
5.2-4-7 โครงการอบรมการจัดเก็บข้อมูลและเขียนรายงานประกันคุณภาพอย่างมืออาชีพ 55/1 และ 

55/2 ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
5.2-4-8 โครงการฝึกอบรมพฤกษศาสตร์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการใช้ประโยชน์ของบัว 
5.2-4-9 โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางพฤกษศาสตร์ระดับมัธยมปลาย 
5.2-5-1 โฮมเพจของภาควิชาพฤกษศาสตร์ 
5.2-5-2 โฮมเพจภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป 
5.2-5-3 การบริการทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาสาหร่ายดูนาลิเอลล่าในการผลิตเบต้าแคโรทีน 
5.2-5-4 การบริการทางวิชาการแก่สังคม เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการใช้ประโยชน์ของบัว ภาควิชา

พฤกษศาสตร์ 
5.2-5-5 โครงการพัฒนาวิชาการโครงการพัฒนาระบบและเครือข่ายฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

ระดับประเทศระยะที่ 1 ปี 2553 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
5.2-5-6 โครงการประมวลผลข้อมูลภาพรวมการประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
5.2-5-7 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก ภาควิชารังสีประยุกต์และ

ไอโซโทป 
5.2-5-8 โครงการบรรยายพิเศษและฝึกอบรม Special Seminar and Traning Course on 

“Emerging Green Synthesis of Polymer-based Nanomaterials using Ionizing 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
Radiation” ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป 

5.2-5-9 การอบรมสัมมนาเรื่อง ไม้กฤษณาธุรกิจที่น่าลงทุน ภาควิชาจุลชีววิทยา 
5.2-5-10 โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Secondary Metabolites : From Extraction to 

structure elucidation ภาควิชาชีวเคมี 
5.2-5-11 บทความวิชาการเรื่อง เพิ่มขีดความสามารถองค์กรเพ่ือเข้าสู่ AEC 
5.2-5-12 บทความวิชาการเรื่อง แนวโน้มโอเพ่นซอร์ส ซอฟต์แวร์ยอดนิยม ผศ.ดร.ชวลิต ศรีสถาพรพัฒน์ 
5.2-5-13 บทความวิชาการเรื่อง รังสีเส้นทางสู่เคมีสีเขียว โดย ดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์ ภาควิชารังสี

ประยุกต์และไอโซโทป 
5.2-5-14 บทความวิชาการเรื่องการวัดปริมาณรังสีทางชีวภาพ การเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉินทางรังสีใน

ประเทศไทย โดย ผศ.ดร.วันวสิา สุดประเสริฐ 
5.2-5-15 การให้ความรู้เกี่ยวกับไคโตซาน ของ ดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์ ภาควิชารังสีประยุกต์และ

ไอโซโทป ในรายการใต้ร่มธงไทย 
5.2-5-16 คู่มือการเพาะเห็ด ภาควิชาจุลชีววิทยา 

 
 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8  ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 30  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการด าเนินงาน 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 2555 

1 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาการเรียน
การสอน 

56 109 8 

2 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาการวิจัย 26 48 3 
3 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาทั้งในส่วน

ของการเรียนการสอนและการวิจัย 
20 57 15 



3 - 375 

 

 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 
2553 2554 2555 

4 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด 112 34 42 
5 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการท่ีน ามาใช้พัฒนาการเรียน

การสอนและการวิจัย 
91.07 75.00 61.90 

6 คะแนนที่ได้ 5
30

91.07
   

= 15.18 

5
30

75.00


 
 = 12.50 

5
30

61.90
   

= 10.32 

 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

8 102 91.07  75.00 92 306.67 15.18 12.50 51.11 ร้อยละ 
30 

บรรลุ ร้อยละ 
30 112  30 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที ่

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

8 102 91.07  75.00 26 61.90 15.18 12.50 10.32 ร้อยละ 
30 

บรรลุ ร้อยละ 
30 112  42 

หมายเหตุ :   
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

8-1 แผนการด าเนนิงานประจ าปี ดา้นการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555  
8-2 แบบเก็บบริการวชิาการ 1  งานบริการวิชาการแก่สังคม 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

 

 

เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 

  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

  3.  ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

  4.  ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์
และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 

  5.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

ผลการด าเนินงาน 

1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร  

  คณะวิทยาศาสตร์มีการวางแผนการด าเนินงานเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งต่อชุมชน 
โดยมีการด าเนินงานทั้งในระดับภาควิชาและระดับคณะ แต่ส่วนใหญ่คณะวิทยาศาสตร์จะมอบหมายให้ภาควิชาเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการ เนื่องจากแต่ละภาควิชามีองค์ความรู้ ความถนัด ความหลากหลายที่แตกต่างกัน 
ดังนั้น การให้สิทธิแก่ภาควิชาในการบริหารจัดการ เรื่องงานบริการทางวิชาการตามแนวทางท่ีภาควิชาถนัดจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญ และก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด 
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 ในรอบปี 2555 คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการวางแผนเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งต่อ
ชุมชนหรือองค์กรต่างๆ อย่างมากมายในหลายประเด็นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย อาทิ 
โครงการเรียนล่วงหน้า โครงการอบรมครู การสนับสนุนการสอนนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 ให้แก่วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
รพ. พระมงกุฎเกล้า โดยคณะมีการจัดท าแผนการด าเนินโครงการ มีการด าเนินโครงการตามแผน มีการประเมินผล
ส าเร็จ และการน าผลประเมินมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้จาก ยุทธศาสตร์และแผน
ด าเนินงาน ประจ าปี 2555 ของคณะวิทยาศาสตร์ (9.1-1)  

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

  คณะวิทยาศาสตร์มีการด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผน ร้อยละ 100 โดยสามารถด าเนิน
กิจกรรมได้ตามแผนที่วางไว้ และบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของโครงการทุกตัวบ่งชี้ (9.2-1 ผลส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2555) 

3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  

  ผลการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ของคณะวิทยาศาสตร์ นั้นเป็นไปด้วยความต่อเนื่อง เช่น 
โครงการเรียนล่วงหน้า ในรอบปี 2555 (9.3-1) เป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 7 และมีการประเมินผล
ส าเร็จของการด าเนินการทุกปี  โครงการอบรมครู (9.3-2) ที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
โครงการอบรมเพาะเห็ด (9.3-3)  โครงการอบรมสัมมนาพฤกษศาสตร์ การใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์บัว ที่จัดอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี (9.3-4) โครงการ Talented Class Program (9.3-5) การสนับสนุนการสอนนิสิตแพทย์
ชั้นปีที่ 1 ให้แก่วิทยาลัย แพทยศาสตร์ รพ. พระมงกุฎเกล้า เป็นต้น 

4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 

  คณะวิทยาศาสตร์มีโครงการอบรมเทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซลจากเครื่อง KUB-200 ซึ่งเป็น
เครื่องผลิตไบโอดีเซลที่ได้ผ่านการจดสิทธิบัตรโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการวิจัยด้านน้ ามันไบโอดีเซลของ 
รศ.ดร.วิทยา  ปั้นสุวรรณ ภาควิชาเคมี ที่ด าเนินการบริการและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง มีการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการด้านปาล์มน้ ามัน (Center of Excellence-oil palm, CEO) เพ่ือวิจัยด้านพลังงานทดแทน คุณสมบัติ
ทางเคมีของน้ ามันปาล์ม ตลอดจนการใช้ส่วนที่เหลือใช้ เช่น ทะลายปาล์ม กะลา และล าต้น เพ่ือผลิตเอทานอล 
และไบโอดีเซล มีการวิจัยการผลิตไบโอดีเซลจากน้ ามันที่ใช้แล้ว โดยมีการขอรับบริจาคน้ ามันที่ใช้แล้วตามจุดต่างๆ 
ภายในมหาวิทยาลัย จากนั้นน ามาผลิตไบโอดีเซลด้วยเครื่อง KUB-200 โดยน้ ามันไบโอดีเซลที่ได้จะน าไปใช้กับ
ยานพาหนะของกองยานพาหนะ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เช่น รถขนส่งวัสดุงานสวน รถรับส่งบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย รถโดยสารที่ให้บริการแก่นิสิต บุคลากร บุคคลทั่วไป โดยไม่เก็บค่าโดยสาร ท าให้มหาวิทยาลัย
สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายส าหรับค่าเชื้อเพลิงส่วนกลาง รวมทั้งบุคลากร นิสิต บุคคลที่มาติดต่องานในมหาวิทยาลัย 
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ได้รับประโยชน์ร่วมกัน  (9.4-1) โครงการเรียนล่วงหน้าที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเป็นปีที่ 7 ได้มีการให้
โอกาสทางด้านการศึกษาแก่เยาวชนของชาติ ในปัจจุบันมีนิสิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้จากการคัดเลือก
ผ่านโครงการเรียนล่วงหน้ามากมาย และยังมีนิสิตที่คงยังศึกษาอยู่ในคณะวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ในรอบปี 2556 ยังขยายโอกาสให้กับนักเรียนในภูมิภาคมีโอกาสได้เรียนล่วงหน้าได้ โดย
ผ่านการสอนแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน วิทยาเขตสกลนคร 
และ รร. แก่นนคร จ.ขอนแก่น (9.4-2) โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 ให้แก่วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ รพ. พระมงกุฎเกล้า ที่ด าเนินการสอนรายวิชาพ้ืนฐานเป็นประจ าทุกปีการศึกษา ปีการศึกษาละ 100 
คน โครงการเพาะเห็ด ที่ปัจจุบันยังมีเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปเปิดธุรกิจด้าน
ฟาร์มเห็ด และยังส่งบุคลากรของฟาร์มเข้ารับการอบรมเพ่ิมเติมเป็นประจ าทุกปี (9.4-3) 

5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

  จากตัวอย่างโครงการตามข้อ3 และ 4 ที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า โครงการบริการทางวิชาการทั้ง
สองโครงการนั้น สามารถแสดงให้ เห็นผลกระทบที่ เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าแก่สังคม ทั้ งในองค์กรคือ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และยังเผยแพร่สู่ชุมชน องค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เกิดประโยชน์ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

9 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

9 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 
หมายเหตุ :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

5 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
9.1-1 ยุทธศาสตร์และแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2555 ของคณะวิทยาศาสตร์ 
9.2-1 ผลส าเร็จของการด าเนินการตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2555 
9.3-1 โครงการเรียนล่วงหน้า 
9.3-2 โครงการอบรมครู 
9.3-3 โครงการอบรมเพาะเห็ด 
9.3-4 โครงการอบรมสัมมนาพฤกษศาสตร์ การใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์บัว 
9.3-5 โครงการ Talented Class Program 
9.4-1 โครงการอบรมการผลิตไบโอดีเซลจากเครื่อง KUB-200 ของ รศ.ดร.วิทยา  ปั้นสุวรรณ 

ภาควิชาเคมี 
9.4-2 โครงการเรียนล่วงหน้า 
9.4-3 หนังสือรับรองจากฟาร์มเห็ดยายฉิม 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะวิทยาศาสตร์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
เป็นองค์ประกอบที่ค านึงถึงการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์พัฒนา และเสริมสร้างเอกลักษณ์ศิลป
และวัฒนธรรมแก่บุคลากร และนิสิต 

 ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามตัวบ่งชี้ สกอ.  
1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย ... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ... รายละเอียด
ดังตารางที ่2.7 

ตารางที ่2.7 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม             5.00 5.00   

6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 6 6 5.00 5.00   

10 
(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 4 4 5 5 5.00 5.00   
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิต 

  3.  มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

  4.  มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

  5.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

  6.  มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ 

ผลการด าเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
คณะวิทยาศาสตร์ มีระบบและกลไก รวมทั้งงบประมาณที่สนับสนุนทางด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการพิเศษเป็นผู้รับผิดชอบและด าเนินงาน   (6.1-1-1) มีการก าหนด
นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  มีการจัดท าแผนงบประมาณโครงการ (6.1-1-2)  มีการท าแผนการ
ท างานแต่ละโครงการ (6.1-1-3) มีการก าหนดตัวชี้วัดด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีการน างานศิลปะและวัฒนธรรมสู่
การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยทุกคนมีส่วนร่วม มีการติดตามผลการด าเนิน งานอย่างเป็นระบบและมีการน าสู่การ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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 2. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นิสิต  
 คณะฯสนับสนุนให้มีการน าการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน และ
กิจกรรมนิสิต เช่น  
   2.1 โครงการศึกษาพรรณไม้สมุนไพรและวัฒนธรรมไทยภายในวัดบวรนิเวศวิหาร วัดชนะสงคราม และ
สวนสันติชัยปราการ จากวิชาพืชสมุนไพร(01401424)  โดยภาควิชาพฤกษศาสตร์ (6.1-2-1) มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้นิสิตสามารถจ าแนกพรรณพืชสมุนไพรได้อย่างถูกต้อง  สามารถน ามาใช้โดยปราศจากความผิดพลาด  
นอกจากนี้เมื่อนิสิตได้ไปศึกษานอกสถานที่ร่วมกัน ช่วยให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ  วัดจัดเป็นสถานที่ที่มีการ
รวบรวมความรู้และวัฒนธรรมของชาติมาตั้งแต่อดีต  วัดบวรนิเวศวหิารเป็นวัดหนึ่งที่มีความส าคัญคู่กับ
กรุงเทพมหานครมาช้านาน มีศิลปกรรมงดงามเหมาะเป็นที่ที่นิสิตสามารถศึกษาความงดงามของศิลปกรรมไทย  
ความเงียบสงบภายในวัดท าให้นิสิตเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา มีจิตใจอ่อนโยน เป็นการพัฒนาทางด้าน
จิตใจไปพร้อมกับความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรของไทย  นิสิตจะเกิดความรักและหวงแหนวัฒนธรรมไทย ตลอดจน
ทรัพยากรพรรณพืชที่มีการน ามาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะพืชสมุนไพร      มีผู้ร่วมโครงการทั้งสิ้น 29 คน   
ด าเนินงานเมื่อ  วันที่ 24 กรกฎาคม 2555    มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 3,000.00  บาท 
 2.2  โครงการศึกษาพรรณไม้เศรษฐกิจในวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์  บริเวณอ าเภอทองผาภูมิและอ าเภอ
สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จากวิชาพฤกษเศรษฐกิจ (01401462)  โดยภาควิชาพฤกษศาสตร์ (6.1-2-2) มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตศึกษาความหลากหลายของทรัพยากรพืชพรรณเศรษฐกิจ ที่มีการใช้ประโยชน์ในแต่ละกลุ่ม
ชาติพันธุ์  ที่อาศัยตามแนวชายแดนประเทศไทยด้านตะวันตก  ตามแนวขนานเทือกเขาตะนาวศรี  ให้นิสิตตระหนัก
ถึงความส าคัญของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ทราบขนบธรรมเนียม ประเพณีและพฤกษศาสตร์
พ้ืนบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านั้น  มูลค่าทางเศรษฐกิจของพรรณพืชที่มีการน ามาจ าหน่าย  มีผู้ร่วมโครงการทั้งสิ้น  
19 คน  ด าเนินงานเมื่อวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2556  มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  23,980.00 บาท 
 2.3  โครงการ Agglomeration สอนน้องออกฟิลด์ จัดโดยชุมนุมนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ (6.1-
2-3)  หลักการและเหตุผลคือ ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ เป็นสาขาวิชาที่เน้นการส ารวจในภาคสนาม ในทุกพ้ืนที่
และทุกสภาพอากาศ สิ่งส าคัญที่นิสิตต้องมีคือ ความอดทนต่อความยากล าบาก การดูแลช่วยเหลือกันระหว่างนิสิต 
การแบ่งงานกันท าและต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ รวมถึงมีทักษะในการออกภาคสนาม  การมี
ความสามารถต่างๆและความรักใคร่กลมเกลียวกันของนิสิตในชั้นปีเดียวกัน  ระหว่างชั้นปี และอาจารย์ จึงมีส่วน
ส าคัญที่จะท าให้นิสิตประสบความส าเร็จในการศึกษา  ค าว่า Agglomeration หมายถึง กระบวนการรวมตัวของ
อนุภาค และการเกิดหินภูเขาไฟขนาดใหญ่ เสมือนการหลอมรวมสิ่งต่างๆ ให้เป็นก้อนเดียวที่มีความคงทนถาวร เฉก
เช่นเดียวกับการสร้างความอดทน สร้างสายสัมพันธ์ในภาควิชาให้มีความกลมเกลียว ส่วนการสอนน้องออกฟิลด์จะ
เป็นกิจกรรมที่พ่ีสอนให้รุ่นน้องรู้จักการออกศึกษาในภาคสนาม เพ่ือให้มีประสบการณ์การเรียนมากขึ้น  มีอาจารย์  
บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมโครงการ 97 คน ด าเนินการเมื่อวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2555  มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  
83,050.00 บาท 
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 2.4 โครงการ Earth Science Camp ครั้งที่ 5 จัดโดยชุมนุมนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ จัด ณ 
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อ าเภอเทพสถิต อุทยานแห่งชาติไทรทอง อ าเภอหนองบัวระเหว อุทยานแห่งชาติภูแลน
คา อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ และสถานที่ทางธรณีวิทยาส าคัญในจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่น้ าตก ตาดโตน (6.1-2-
4)  เป็นโครงการถ่ายทอดความรู้วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก ทั้งในด้าน ธรณีวิทยา อุทกวิทยา บรรยากาศวิทยาและ
ชีววิทยา แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกลุ่มเป้าหมาย ได้มีความรู้ความเข้าใจ โดยมีการศึกษาจาก
สถานที่จริง เพ่ือให้น าไปประยุกต์ใช้รับมือและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ โครงการนี้ท าให้นิสิตได้เพ่ิมโอกาสการศึกษาภาคสนาม นอกจากนี้ท าให้ผู้ร่วมโครงการมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์สภาพ แวด ล้อม มีจิตอาสาในการช่วยเหลือชุมชน   มีอาจารย์ บุคลากรและนิสิตเข้าร่วม
โครงการ  59 คน  มีนักเรียนจากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการจ านวน 49 คน  ด าเนินการเมื่อวันที่ 25 
– 27 มกราคม 2556 มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  247,730.00 บาท  
 
 3.  มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

 คณะวิทยาศาสตร์ได้เผยแพร่กิจกรรมหรือบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ  วัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน  เช่น 

3.1 จัดโครงการออกก าลังกายแบบจินกังกง (6.1-3-1) โดยเปิดโอกาสให้สาธารณชนจากหน่วยงานต่างๆ
นอกคณะวิทยาศาสตร์ และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย มาร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพ่ือให้แต่ละคนที่มา
ออกก าลังกายมีสุขภาพแข็งแรง สามารถท าประโยชน์ให้ประเทศชาติได้ นอกจากนี้ได้เผยแพร่ทางเว็บไซด์ถึง
ประโยชน์ของการออกก าลังกายจินกังกง เพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบ  คอลัมน์ ฟ้ากว้าง ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
วันที่ 21 เมษายน 2556 ได้กล่าวถึงการออกก าลังกายจิน กัง กง ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท า
ให้ทราบกันทั่วถึงท้ังประเทศ (6.1-3-2) 

3.2 จัดโครงการ “รื่นรมย์ชมศิลป์  เยือนถิ่นเมืองเพชร เตร็ดเตร่ไหว้พระ” (6.1-3-2)   จัดเมื่อวันเสาร์ที่  16 
กันยายน  2555  โดยเปิดโอกาสให้บุคลากร ชวนบิดา มารดา  สามี  ภรรยา  บุตร มาร่วมโครงการด้วยได้โดยเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่น้อยมาก เพื่อให้ใช้เวลาทัศนศึกษา  นมัสการพระตามวัดต่างๆร่วมกับครอบครัวอย่างมีคุณค่า  

3.3 คณะฯได้จัดงานวันสถาปนาคณะครบรอบ 47 ปีเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 (6.1-3-3) มีพิธีมอบรางวัล
วิทยาศาสตร์แก่ศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงานระดับสูง  ศิษย์เก่าที่ท าคุณประโยชน์ให้คณะฯ และ
บุคคลอ่ืนๆภายนอกที่ท าคุณประโยชน์ให้คณะวิทยาศาสตร์ มีศิษย์เก่าที่อยู่ต่างจังหวัด  หน่วยงานอ่ืนๆและบุคคล
อ่ืนๆมาร่วมงานเป็นจ านวนมาก 

3.4 คณะฯได้จัดงาน “แสดงความยินดี เชิดชูเกียรติ บุคลากร ศิษย์เก่า และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปี 
2556” (6.1-3-4) เมื่อวันที่ 15  พฤษภาคม  2556 ณ ห้องลาดพร้าว โรงแรมเซ็นทารา  แกรนด์ แอท เซ็นทรัล
พลาซ่า ลาดพร้าว มีบุคลากร  มีศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จมีชื่อเสียงจากที่ต่างๆ ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ  จ านวน
มาก และมีบุคคลภายนอกมาร่วมงานเป็นจ านวนมาก รวมแล้วประมาณ 100 คน  
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 4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

4.1 มีการติดตามผลการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิต มีการก าหนดตัวบ่งชี้ และติดตามผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ  ได้มีการประเมินโครงการ ศึกษา
พรรณไม้สมุนไพรและวัฒนธรรมไทยภายในวัดบวรนิเวศวิหาร วัดชนะสงคราม และสวนสันติชัยปราการ  ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดี ได้ 4.49 จากคะแนนเต็ม 5 (6.1-4-1) 

4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาพรรณไม้เศรษฐกิจในวัฒนธรรมของกลุ่มชาติ
พันธุ์  บริเวณอ าเภอทองผาภูมิและอ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  อยู่ในระดับดี ได้ 4.34  จากคะแนนเต็ม 5 
(6.1-4-2) 

4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ Agglomeration สอนน้องออกฟิลด์ อยู่ในระดับดี 
ได้ 4.4 จากคะแนนเต็ม 5 นิสิตชอบกิจกรรมนี้มาก (6.1-4-3) 

4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ Earth Science Camp ครั้งที่ 5 อยู่ในระดับดี ได้ 
4.3 จากคะแนนเต็ม 5 นักเรียนที่ร่วมโครงการชอบกิจกรรมนี้มาก มีความเห็นว่าควรจัดให้น้องทุกๆปี (6.1-4-4) 
 5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มีการน าผลการประเมินทางด้านพรรณไม้และวัฒน ธรรมไทยไป
พัฒนากระบวนการ บูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน  โดยใช้หลักการของ 
PDCA  โดยโครงการลักษณะนี้ได้จัดต่อเนื่องมาจนปีนี้เป็นตอนที่ 5 (โครงการ ศึกษาพรรณไม้สมุนไพรและ
วัฒนธรรมไทยภายในวัดบวรนิเวศวิหาร วัดชนะสงคราม และสวนสันติชัยปราการ ) เมื่อปี2554 เป็นตอนที่ 4 
(โครงการ ศึกษาพรรณไม้สมุนไพรและวัฒนธรรมไทยภายในวัดบวรนิเวศวิหาร )   เมื่อปี 2553 เป็นตอนที่ 3 
(โครงการ ศึกษาพรรณไม้สมุนไพรและวัฒนธรรมไทยภายในวัดบวรนิเวศวิหาร   และ โครงการตามรอ ย
พฤกษศาสตร์ในสถาปัตยกรรมไทย ที่พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้า  วังสระปทุม ) ส่วน ปี 2552  ได้จัด
โครงการวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไม้ตอนที่ 2 “วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหา ราชวัง” เมื่อวันที่ 20 
กุมภาพันธ์ 2553   จึงเห็นได้ว่ามีการน าผลประเมินปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมน าสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม  (6.1-5-1) 
          ส่วนโครงการ  Earth Science Camp ของภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ได้จัดต่อเนื่องกันมาทุกปี จนปี  
2555  จัดเป็นครั้งที่ 5 ซึ่งการจัดแต่ละครั้งได้น าผลประเมินไปปรับปรุงโครงการอยู่เสมอ  
 
 6. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ ยอมรับใน
ระดับชาติ 
 6.1  เมื่อวันมาฆบูชา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556  ผศ. อรรณพ  หอมจันทร์ อาจารย์ประจ าภาควิชา
วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยาย ณ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา มีผู้เข้าร่วมฟัง
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บรรยายและสนทนาธรรมเป็นจ านวนมาก เป็นที่ทราบข่าวกันอย่างกว้างขวางในระดับชาติ (6.1-6-1) สามารถเข้าไป
ดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ บ้านธัมมะ www.dhammahome.com  
 6.2 นิสิตชื่อ น.ส.ศรีสุดา  โรจน์เสถียร นิสิตภาควิชาเคมี ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทความเรียงเยาวชน อายุ 
16 – 25 ปี รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 14 ความเรียงเรื่องทางกลับบ้าน เนื้อความบรรยายเรื่องความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ธรรมชาติ และสามารถเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเชื่อมโยงได้เป็นอย่างดี (6.1-6-2) 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

6.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 บรรลุ 5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

6.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 บรรลุ 5 

หมายเหตุ :   
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6.1-1-1 รายชื่อคณะกรรมการฝ่ายกิจการพิเศษ 
6.1-1-2 แผนงบประมาณฝ่ายกิจการพิเศษและกีฬาปี 2555-2556 
6.1-1-3 แผนการท างานโครงการต่างๆ 
6.1-2-1 โครงการศึกษาพรรณไม้สมุนไพรและวัฒนธรรมไทยภายในวัดบวรนิเวศวิหาร วัดชนะ

สงคราม และสวนสันติชัยปราการ 
6.1-2-2 โครงการศึกษาพรรณไม้เศรษฐกิจในวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์  บริเวณอ าเภอทองผาภูมิ

และอ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 หรือ 6 ข้อ 

http://www.dhammahome.com/
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
6.1-2-3 โครงการ Agglomeration สอนน้องออกฟิลด์ 
6.1-2-4 โครงการ Earth Science Camp ครั้งที่ 5 
6.1-3-1 โครงการออกก าลังกายแบบจินกังกง 
6.1-3-2 โครงการ “รื่นรมย์ชมศิลป์  เยือนถิ่นเมืองเพชร เตร็ดเตร่ไหว้พระ” 
6.1-3-3 โครงการวันสถาปนาคณะครบรอบ 47 ปี 
6.1-3-4 โครงการ“แสดงความยินดี เชิดชูเกียรติ บุคลากร ศิษย์เก่า และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปี 

2556” 
6.1-4-1 สรุปแบบประเมินโครงการศึกษาพรรณไม้สมุนไพรและวัฒนธรรมไทยภายในวัดบวรนิเวศ

วิหาร วัดชนะสงคราม และสวนสันติชัยปราการ 
6.1-4-2 สรุปแบบประเมินโครงการศึกษาพรรณไม้เศรษฐกิจในวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์  บริเวณ

อ าเภอทองผาภูมิและอ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
6.1-4-3 อ้างถึง 6.1-2-3 โครงการ Agglomeration สอนน้องออกฟิลด์ 
6.1-4-4 อ้างถึง 6.1-2-4 โครงการ Earth Science Camp ครั้งที่ 5 
6.1-5-1 รายงานประชุมภาควิชาพฤกษศาสตร์  
6.1-6-1 ซีดีที่ Copy จาก website บ้านธัมมะ 
6.1-6-2 เกียรติบัตรและเนื้อหาความเรียงเรื่องทางกลับบ้าน 

  
 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 10  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  5 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

  2.  บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

  3.  มีการด าเนินงานสม่ าเสมอย่างต่อเนื่อง 

  4.  เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ผลการด าเนินงาน 
 1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
   คณะวิทยาศาสตร์มีการก าหนดนโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดท าแผน

งบประมาณโครงการ การก าหนดผู้รับผิดชอบ (10-1-1) มีการท าแผนการท างานแต่ละโครงการ  (10-1-2) มีการ
ก าหนดตวัชี้วัดด้านศิลปะและวัฒนธรรม   มีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ  มีการประเมินผลการ
ท างานทุกโครงการ (10-1-3) และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ ปรับปรุงเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (10-1-4) 

 
          2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 คณะวิทยาศาสตร์ด าเนินการจัดโครงการต่างๆตามแผนประจ าปี ครบทุกโครงการ บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 
100 (10-2-1) 
 
 3.  มีการด าเนินงานสม่ าเสมอย่างต่อเนื่อง 

คณะวิทยาศาสตร์ ได้ก าหนดแผนการท าโครงการทางด้านศิลปวัฒนธรรม โดยก าหนด 
ช่วงเวลาที่ชัดเจน และท าเช่นนั้นสม่ าเสมอต่อเนื่องทุกปี เช่น โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ จัดทุกวันที่ 9 
มีนาคม ของทุกปี,  มุมลูกของเราจัดทุกช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนและช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคมของทุกปี , งานรดน้ า
ขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ จัดก่อนวันหยุดสงกรานต์ทุกปี , วันปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์จัดใน
เดือนพฤษภาคมทุกปี , วันพัฒนาและปลูกต้นไม้คณะวิทยา ศาสตร์ จัดเดือนมิถุนายนวันเดียวกับของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  โครงการไหว้พระทัศนาโบราณสถานจังหวัดต่างๆ จัดในเดือนสิงหาคมของทุกปี  ฯลฯ 
(10-3-1) 
 
 4.  เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 
 โครงการต่างๆที่คณะฯด าเนินการมีประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชน  ทั้งในคณะวิทยา ศาสตร์ ใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  เช่น 
 โครงการส่งเสริมสุขภาพจินกังกง มีผู้ร่วมโครงการจ านวนมากรวมทั้งบุคคลภายนอก คณะฯยินดีที่คน
ภายนอกสถาบันเข้ามาร่วมกิจกรรมเพราะเมื่อทุกคนมีสุขภาพดี จะเป็นก าลังส าคัญที่จะช่วยกันท างานพัฒนา
ประเทศ ไม่ต้องไปหาหมอรักษาอาการเจ็บป่วยก็ช่วยประหยัดงบประมาณแผ่นดินในทางอ้อม (10-4-1) 
  โครงการพัฒนาจิต คือโครงการไหว้พระทัศนาโบราณสถานจังหวัดต่างๆ กิจกรรมนี้อนุญาตให้บุคลากร
พาบิดา/มารดา สามี/ภรรยา , บุตร หรือญาติเข้าร่วมโครงการได้ โดยเก็บค่าใช้จ่ายในราคาที่ต่ ามาก โดยคณะอยาก
เห็นภาพที่พ่อแม่พาลูกๆเข้าวัด  ชี้ชวนดูภาพวาดที่ผนังโบสถ์ ซึ่งเป็นการกล่อมเกลาจิตใจเยาวชนให้สนใจพุทธ
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ศาสนาตั้งแต่เด็ก  หรือการที่บุคลากรจูงมือบิดามารดาที่ชราภาพไปกราบพระที่วัดต่างๆ เด็กเล็กๆที่ไปร่วมโครงการ
ก็จะเห็นคนอ่ืนพาบิดามารดาที่ชราไปไหว้พระ  จะท าให้เห็นแบบอย่างที่ดี (10-4-2) 
 การบรรยายธรรม ในวันมาฆบูชา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 โดย ผศ. อรรณพ  หอมจันทร์ อาจารย์
ประจ าภาควิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยาย ณ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา 
(10-4-3) 
 
 5.  ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
 นิสิตชื่อ น.ส.ศรีสุดา  โรจน์เสถียร นิสิตภาควิชาเคมี ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทความเรียงเยาวชน อายุ 16 
– 25 ปี รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 14 ความเรียงเรื่องทางกลับบ้าน เนื้อความบรรยายเรื่องความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ธรรมชาติ และสามารถเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเชื่อมโยงได้เป็นอย่างดี (10-5-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

10 5 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 5.00 4.00 5.00 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

10 5 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 5.00 4.00 5.00 4 ข้อ บรรลุ 4 ข้อ 
หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

10-1-1 แผนการด าเนินงานประจ าปีคณะวิทยาศาสตร์ 
10-1-2 แผนงานโครงการต่างๆ    
10-1-3 ผลประเมินโครงการต่างๆ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได ้1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
10-1-4 การปรับปรุงข้อบกพร่องจากการจัดโครงการ 
10-2-1 โครงการต่างๆทางด้านทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่คณะฯจัด 
10-3-1 อ้างตาม 10-2-1 โครงการต่างๆทางด้านทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่คณะฯจัด 
10-4-1 โครงการ จิน กัง กง 
10-4-2 โครงการไหว้พระจังหวัดเพชรบุรี 
10-4-3 อ้าง 6.1-6-1  ซีดีที ่Copy จาก website บ้านธัมมะ 
10-5-1 อ้าง 6.1-6-2 เกียรติบัตรและเนื้อหาความเรียงเรื่องทางกลับบ้าน 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 11  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  5 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

  2.  สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี
ความสุนทรีย์ 

  3.  ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  4.  การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วน
ร่วมอย่างสม่ าเสมอ 

  5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5  (ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

ผลการด าเนินงาน 

 1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมท่ีดี 
 การมีส่วนร่วมของบุคลากรที่แสดงถึงความมีน้ าใจ เสียสละเพ่ือส่วนรวม เช่น 
 -  โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้คณะวิทยาศาสตร์ (11-1-1) ทุกๆปีจะมีทั้งคณาจารย์  บุคลากร นิสิตทั้ง
ปริญญาตรี  โท เอก มาร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาคณะฯ ปี 2555  มีผู้เข้าร่วมโครงการ 2,430 คน ประกอบด้วย นิสิต
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 จ านวน 750  คน ชั้นปีที่ 2 - 4 จ านวน  1,033 คน  นิสิตปริญญาโท – เอก จ านวน  321  คน 



3 - 389 

 

 

คณาจารย์ 125 คน และบุคลากรสายต่างๆ อีก   210  คน ใช้งบประมาณของฝ่ายกิจการพิเศษเป็นเงิน 
283,082.00  บาท   และฝ่ายพัฒนานิสิต เป็นเงิน  33,000.00  บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด    316,082.00 บาท 
(สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดสิบสองบาทถ้วน)   โดยมีรายละเอียดการร่วมกิจกรรม ดังนี้  
 กิจกรรม ๗ ส. และการพัฒนาอาคารและสถานที่   ทุกภาควิชาและส านักงานเลขานุการคณะ ท าความ
สะอาดภายในอาคารและบริเวณโดยรอบอาคาร  ท าความสะอาดห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ ห้องท างาน  ห้อง
ส านักงานธุรการ ห้องน ้า  ด าเนินกิจกรรม ๗ ส. ในสถานที่ท างาน 
 การปลูกต้นไม้และการพัฒนาบริเวณ  ท าความสะอาด  เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณลานจอดรถทุกลาน
ในคณะ  ลานไปรษณีย์  รอบๆอาคารทวี  ญาณสุคนธ์  เรือนเพาะช า  ขัดโต๊ะและเก้าอ้ีม้าหินรอบๆคณะ  
 ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ   เป็นกิจกรรมที่ดีท าให้บุคลากรและนิสิตมีจิตสาธารณะ  มีความเสียสละ และรู้สึก
เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  อยากเห็นคณะและมหาวิทยาลัยมีความสะอาด  สวยงาม  ร่มรื่น ท าให้มีผู้มาร่วมแรงร่วม
ใจบ าเพ็ญประโยชน์ในกิจกรรมเป็นจ านวนมาก มีความสัมพันธ์ที่ดีและสามัคคีกัน   
  

 2.  สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี
ความสุนทรีย์ 

    2.1 คณะวิทยาศาสตร์ ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆรอบคณะ และได้ขอให้ทุกภาควิชาติดกล้อง
วงจรปิดภายในภาค เพ่ือช่วยในการตรวจสอบเหตุต่างๆและรักษาความปลอดภัย (11-2-1) 

    2.2  คณะฯได้จ้างบริษัทที่จัดยามรักษาความปลอดภัยในจุดต่างๆ รอบคณะฯ (11-2-2) 

    2.3 คณะฯได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนให้ท าความสะอาดในตัวอาคารและนอกตัวอาคาร  ท าให้สะอาด
สวยงาม ถูกสุขลักษณะ (11-2-3) 

 3.  ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   3.1 คณะฯ ได้ว่าจ้างบริษัทเอกชน มาดูแลตกแต่ง ปรับปรุงภูมิทัศน์ของคณะให้สวยงาม มีการปลูกต้นไม้
เพ่ิมเติม  ท าสวนหย่อม ปูสนามหญ้า ปลูกดอกไม้บริเวณป้ายชื่อคณะทุกจุดให้สวยงาม ดูแลสับเปลี่ยนต้นไม้ ต้นใดที่
โทรมก็น าต้นใหม่มาเปลี่ยน เพ่ือให้ดูสวยงามตลอดเวลา (11-3-1) 

   3.2  คณะฯได้จ้างบริษัทปรับภูมิทัศน์พื้นที่สวนระหว่างอาคาร SMC และอาคารสุขประชา  วาจานนท์ 
ก าลังอยู่ระหว่างด าเนินการ (11-3-2) 

 

 4.  การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วน
ร่วมอย่างสม่ าเสมอ 

 คณะวิทยาศาสตร์มีพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมอย่างพอเพียง และจัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ เช่น  
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- โถงชั้นล่างอาคารทวี ญาณสุคนธ์ ใช้จัดกิจกรรม รดน้ าขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ทุกๆปี, จัดงาน
เกษียณอายุราชการ, จัดเลี้ยงวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ฯลฯ (11-4-1) 

- โถงชั้นล่างอาคารสุขประชา  วาจานนท์ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจินกังกง (11-4-2) 

- ชั้น 2 อาคารศาลาลอย จัดกิจกรรมมุมลูกของเรา  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพโยคะและมวยจีน (11-4-3) 

 

 5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5  (ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา ที่มีต่อคณะวิทยาศาสตร์ ในประเด็นที่ 1 – 4 ได้คะแนน 
3.84 จากคะแนนเต็ม 5  (11-5-1)    

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

11 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมนิของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

11 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 
หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

11-1-1 โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2555  
11-2-1 หลักฐานเรื่องการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
11-2-2 หลักฐานสัญญาการจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย 
11-2-3 หลักฐานสัญญาการจ้างงานท าความสะอาด 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
11-3-1 หลักฐานสัญญาการจ้างบริษัทดูแลสวน 
11-3-2 หลักฐานสัญญาการจ้างบริษัทปรับภูมิทัศน์ระหว่างอาคาร SMC และอาคารสุขประชา วาจา

นนท์ 
11-4-1 โครงการน้ าขอพรเนื่องในวันสงกรานต์,   โครงการเกษียณอายุราชการ, โครงการวันสถาปนา

คณะวิทยาศาสตร์ 
11-4-2 โครงการส่งเสริมสุขภาพจินกังกง 
11-4-3 โครงการมุมลูกของเรา   
11-5-1 เอกสารสรุปผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อการพัฒนาสุนทรียภาพใน

มิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีต่อคณะต่างๆ จากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
  

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

  คณะวิทยาศาสตร์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ  เป็น
องค์ประกอบที่ค านึงถึงการบริหารจัดการที่ดีแบบธรรมภิบาล การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การเปิดโอกาส
ให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงาน รวมถึงการถ่ายทอดตัวบ่งชี้ระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล 

 ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 4 ตัว
บ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.87 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ
ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.87 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
รายละเอียดดังตารางที่ 2.8 

 

ตารางที่ 2.8 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา ปีงบประมาณ ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ             4.87 4.87   

7.1 ภาวะผู้น าของ
คณะกรรมการประจ าคณะ
และผูบ้ริหารทุกระดับของ
คณะ 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา ปีงบประมาณ ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

เรียนรู ้

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

7.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00   

13 
(สมศ.) 

การปฏิบัตติามบทบาท
หน้าท่ีของผู้บริหารสถาบัน 

คะแนน 5 5 4.35 4.35 4.35 4.35   

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าคณะและผู้บริหารทุกระดับ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  คณะกรรมการประจ าคณะปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับท่ีก าหนดครบถ้วนและมีการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดล่วงหน้า 

  2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 

  3.  ผู้บริหารมีการก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 

  4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
การศึกษา 

  5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของคณะเต็มตามศักยภาพ 

  6.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วน
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

เสีย 

  7.  คณะกรรมการประจ าคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผู้บริหารน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 หมายเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 

ผลการด าเนินงาน 
1. คณะกรรมการประจ าคณะปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 

ตามมาตรา  33  (7.1-1-1) ก าหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหน้าที่ดังแบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2555  (7.1-1-2) แบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ
และข้อบังคับของคณะกรรมการประจ าคณะ เป็นการประเมินตนเอง เพ่ือให้ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ในการ
ปฎิบัติหน้าที่คณะกรรมการประจ าคณะ และเพ่ือน าผลประเมินเป็นข้อเสนอแนะต่อคณบดีในการพัฒนาปรับปรุง
การบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งองค์กรต่อไป ประกอบด้วย การวางนโยบายและ
แผนงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยการพิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับ
หลักสูตรส าหรับคณะเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยการพิจารณาวางระเบียบ และออกข้อบังคับภายในคณะ ตามที่
สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยการพิจารณาเสนอเกี่ยวกับการด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการของคณาจารย์ในคณะต่อมหาวิทยาลัยการวัดผล ประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษาของคณะการ
ส่งเสริมการวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมการให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็น
ต่อคณบดีการปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวกับกิจการของคณะหรือตามที่อธิการบดีมอบหมาย ข้อเสนอแนะอ่ืนๆซึ่งมีผลการ
ประเมินโดยภาพรวมเท่ากับ 3.95  และรายงานต่อสาธารณชนทาง website ของคณะฯ (7.1-1-4) 
 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 
         -   ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ
ทาง website (7.1-2-1) ทางท่ีประชุมคณะกรรมการคณะฯ (7.1-2-2) การประชุมประจ าปี (AGM) (7.1-2-3)   
            -   ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะมีส่วนร่วมกันในการก าหนดนโยบายและจัดท าวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และน าสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบ ชัดเจน  โดยจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าวิสัยทัศน์
และแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่1 (7.1-2-4) และการทบทวนวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายในการประชุม mini AGM ครั้งที่ 1 วันที่ 16 พฤษภาคม 2555 (7.1-2-5)  โดยมีการก าหนดเป้าหมาย ของกรอบ
ภาระกิจหลักเช่น การวิจัย การจัดการศึกษาและวิชาการ  การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  
           -   ผู้บริหารสร้างระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ให้หน่วยงานและ
บุคลากรทุกระดับทราบและมีความเข้าใจร่วมกันทาง website เข่น นโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ การรับเข้า
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ศึกษา  ทุนสนับสนุนงานวิจัย   การประกันคุณภาพ   หน่วยงานสนับสนุน   คู่มือบุคลากร รายงานการประชุมคณะ 
เป็นต้น (7.1-2-6) 
          -  จัดท าระบบฐานข้อมูลของคณะให้ทันสมัย น ามาใช้ในการติดตามผลการบริหารสารสนเทศ การ
รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) ที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ เช่น รายชื่อบุคลากรที่ได้รับการ
จัดสรรทุนวิจัยต่างๆ  (7.1-2-7) และน าข้อมูลที่ได้มาใช้เพ่ือการตัดสินใจปรับแผนกลยุทธ์ได้อย่างทันการ  เช่น การ
ปรับปรุงนโยบาย ในการประชุมคณะกรรมการคณะฯครั้งที่ 12/2555 (7.1-2-8)  ครั้งที่ 13/2555 (7.1-2-9)  และ 
ครั้งที ่14/2555 (7.1-2-10) 
 

3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามทีมอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการด าเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 
                 ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามผลการน านโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ซึ่งมีการประชุมเดือนละ 2 ครั้ง (7.1-3-1) เพ่ือทบทวนเป้าหมายหรือปรับแผนการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ยิ่งขึ้นเช่นการปรับปรุงนโยบายกระตุ้นการขอต าแหน่งวิชาการ (7.1-3-2) 
พร้อมทั้งสร้างกลไกภายในเพ่ือสื่อสารแผนการด าเนินงานไปยังบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทุกระดับที่เกี่ยวข้อง ทาง 
Website ของคณะฯ (7.1-3-3) 
            ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย  เช่นการติดตามการยืม
เงินส ารองจ่าย ซึ่งงานคลังและพัสดุจะรายงานทุก ๆ  สิ้นเดือน (7.1-3-4) ผู้บริหารมีการก ากับดูแล ติดตามผลการ
ด าเนินงานตามที่มอบหมาย โดยมีการก ากับติดตามเป็นล าดับชั้น ในที่ประชุมหัวหน้างาน / หัวหน้าหน่วย ส านักงาน
เลขานุการคณะ (7.1-3-5)  
 ผู้บริหารมีการประเมินผลการด าเนินงานที่ส าคัญตามภารกิจของคณะอย่างครบถ้วน  รวมทั้งการ
ติดตามผลสัมฤทธิ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (7.1-3-6)  
 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อานาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 
          ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสมเพ่ือปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบอ านาจในการตัดสินใจแก่
ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติระดับถัดไป เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัว เช่น การแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายต่างๆ  (7.1-4-1)  ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานฝ่ายต่างๆ (7.1-4-2) 
          ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจต่อบุคลากรเป็นประจ า
อย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดโครงการรางวัลคณะวิทยาศาสตร์ (7.1-4-3) ในการจัดงานครบรอบวันสถาปนาคณะ
วิทยาศาสตร์ ปีที่ 47 ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 เพ่ือที่จะได้แสดงความขอบคุณ ประกาศเกียรติคุณ และยกย่องผู้
ประกอบคุณประโยชน์ในทุกด้านที่ส่งผลและเสริมสร้างให้เกิดความเจริญก้าวหน้าต่อคณะ โดยจัดพิธีมอบโล่เกียรติ
บัตร เชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตรผลงานทางวิชาการ  เช่น 
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 - ผู้มีผลงานวิจัยที่มีค่า การอ้างอิงรวมสูงสุด (Highest Citation Award) แบ่งเป็นนักวิจัยอาวุโส 
และนักวิจัยดาวรุ่ง 
 - ผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ยอดเยี่ยม (Outstanding Publication Award) 
 - ผลงานวิจัยตีพิมพ์ 
 - ผลงานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
 - ผลงานนวัตกรรมการวิจัย 
 - ผลงานต ารา 
 - บุคลากรผู้ประสบความส าเร็จทางวิชาการได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
 - บุคลากร ที่สร้างชื่อเสียง หรือได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก 
 - นวัตกรรมในงานบริหารและธุรการ 
 - นิสิต ที่สร้างชื่อเสียงหรือได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก 
 - นิสิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น 
 - นิสิตที่มีความประพฤติอยู่ในระเบียบวินัย แต่งกายเรียบร้อย และมารยาทดี 
 - นิสิตที่มีกิจกรรมนอกหลักสูตรดีเด่น 
 - ศิษย์เก่าผู้ประสบความส าเร็จ/ผู้บ าเพ็ญคุณประโยชน์ 
 - บุคลากรปฏิบัติราชการ ครบ 25 ปี 
 - รางวัลโครงการประกันคุณภาพ 
 

          ผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากรทั้งคณะ เช่นการประชุมประจ าปีคณะฯวิทยาศาสตร์  ครั้งที่ 8 
(Annual General Meeting, AGM VIII) (7.1-4-4) เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
อันจะท าให้ได้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯซึ่ง
ประกอบด้วยรองคณบดี  หัวหน้าภาควิชาและผู้แทนคณาจารย์โดยมีหัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะเป็นกรรมการ
และเลขานุการ มีการประชุมเป็นประจ าทุกเดือนๆละ 2 ครั้งตลอดปี (7.1-4-5) โดยมีการเผยแพร่รายงานการ
ประชุมให้บุคลากรทั้งคณะฯรับทราบทางเวบไซต์ของคณะ (7.1-4-6) และหัวหน้าภาควิชาน าไปเข้าที่ประชุม
ภาควิชาเพ่ือแจ้งให้บุคลากรในภาควิชารับทราบต่อไป 
     

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
คณะเต็มตามศักยภาพ 
          ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงาน โดยเน้นการเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องหรือเพ่ิมศักยภาพในการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ การสอนงานในหน้างาน (on - the - job training) 
เช่น มีการจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานของบุคลากร (7.1-5-1)  
         ผู้บริหารในระดับต่างๆ น าหลักการจัดการความรู้มาใช้ เพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู้ และถ่ายทอด
ประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานโดยมีการจัดท าโครงการการจัดองค์ความรู้ (Knowledge Management : 
KM) เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ที่ปฏิบัติงาน สนับสนุนการจัดการ
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ความรู้ เพื่อพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถน าไปปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ส าเร็จ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน ในปีนี้คณะฯจัด โครงการการจัดองค์ความรู้ จ านวน 15 โครงการ คือ โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) 
ครั้งที่ 11 เรื่อง ด้านการประกันคุณภาพเยี่ยมบ้านคุณภาพ กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ (7.1-5-2)  โครงการ
จัดการองค์ความรู้ (KM) ครั้งที่ 12 เรื่อง การท าวิจัยในชั้นเรียน (7.1-5-3) โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) ครั้งที่ 
13 เรื่อง แผนฉุกเฉินซ้อมหนีไฟ (7.1-5-4) โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) ครั้งที่ 14 เรื่อง แนวทางการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการต่างๆ (7.1-5-5) โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) ครั้งที่ 15 เรื่อง การยืมเงินจาก
บัญชี กวท. (7.1-5-6) โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) ครั้งที่ 16 เรื่อง ระบบการบริหารทรัพยากรองค์การ 
(Enterprise Resource Planning : ERP) ทางด้านงานการเงินและบัญชี (7.1-5-7) โครงการจัดการองค์ความรู้ 
(KM) ครั้งที่ 17 เรื่อง ระบบการบริหารทรัพยากรองค์การ (Enterprise Resource Planning : ERP) ทางด้านพัสดุ 
(7.1-5-8) โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) ครั้งที่ 18 เรื่อง ระบบการบริหารทรัพยากรองค์การ (Enterprise 
Resource Planning : ERP) เพ่ือผู้บริหาร โดยน าเสนอเกี่ยวกับผลสรุปที่ได้จากระบบ ERP (7.1-5-9) โครงการ
จัดการองค์ความรู้ (KM) ครั้งที่ 19 เรื่อง การฝึกปฏิบัติใช้งานระบบ ERP และระบบ e-GP ในเรื่องการจองเงิน เพ่ือ
ด าเนินการทางด้านพัสดุ (7.1-5-10) โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) ครั้งที่ 20 เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
บันทึกบัญชีด้วยระบบการบริหารทรัพยากรองค์การ (7.1-5-11) โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) ครั้งที่ 21 เรื่อง 
การเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมก่อนการใช้งาน ระบบบริหารทรัพยากรองค์การ (Enterprise Resource 
Planning :ERP) (7.1-5-12) โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) ครั้งที่ 22 เรื่อง การใช้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ระยะที่ 2 ของผู้บริหารเพ่ือการตัดสินใจ (7.1-
5-13) โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) ครั้งที่ 23 เรื่อง จะท าประกันคุณภาพอย่างไร เพ่ือให้เป็นไปตามแนว
ทางการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 (7.1-5-14) โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) ครั้งที่ 24 เรื่อง 
โครงการการจัดการองค์ความรู้ด้านประกันคุณภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะกรรมการประกันคุณภาพ มก. วิทยา
เขตก าแพงแสน (7.1-5-15) โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) ครั้งที่ 25 เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง
แบบฟอร์มใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบาร์โค้ด (7.1-5-16) และเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ของคณะ
วิทยาศาสตร์ (7.1-5-17) 
 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ผู้บริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารการด าเนินงานของคณะให้ไปสู่ทิศทางที่
ก าหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารคณะ และคณะกรรมการประจ าคณะ โดยให้สอดคล้องทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของประเทศและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 

 หลักธรรมาภิบาล 
                   1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา โดยจัดท าแผนการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ และมีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
 (7.1-6-1) 
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                  2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยการก าหนดนโยบายต่างๆที่ครอบคลุมทุกพันธกิจ (7.1-6-2) และเครื่องมือการ 
บริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ ตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   เช่น  การตั้งศูนย์เครื่องมือคณะวิทยาศาสตร์  (7.1-6-3)  ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี 
(7.1-6-4)  มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ เพ่ือช่วยลดกระบวนการ ลดระยะเวลา 
ลดการใช้ทรัพยากร ทั้งต้นทุน และแรงงาน ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน ได้แก่ 
 -  ระบบ e-Office คณะวิทยาศาสตร์ (7.1-6-5)  ตารางการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ตารางการขอใช้
ห้องประชุม ระบบการใช้งานบริการงานช่าง 
  -   ระบบ e-meeting การประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (7.1-6-6)   
  -  ระบบสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ (7.1-6-7)  ) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์ รายงานการประชุมหัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วย โครงการตามนโยบายของคณะ 

      3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างเช่นโครงการบริการวิชาการ 
(7.1-6-8) และโครงการพัฒนาวิชาการ (7.1-6-9) 
                  4.  หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และ
ผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ดังรายงานประเมินตนเองตามองค์ประกอบทั้ง 9 ด้าน (7.1-6-10) โดยความ
รับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะรวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการ
รับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ   (7.1-6-11)   
              5.  หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมี
ข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้าม  ตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุก
ขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ ทาง website ของคณะฯ (7.1-6-
12) และ  website CHE QA online  (7.1-6-13) 
  คณะวิทยาศาสตร์ มีการแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน (7.1-6-14) มี
การจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน (7.1-6-15) รายงานสรุปรายรับรายจ่ายเมื่อสิ้นไตรมาส (7.1-6-16) และการ
น าแผนการใช้เงิน หรือสรุปลูกหนี้เข้ารายงานในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ (7.1-6-17) มีผู้ตรวจสอบ
ภายใน  (7.1-6-18)  ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย   

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่

ส าคัญที่เก่ียวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาใน

ฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา เช่น  การประเมินผลการท างานของคณบดี โดยใช้ระบบการประเมินผลออนไลน์ รายงาน
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ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ (7.1-6-19) สายตรงคณบดี (7.1-6-20)  การประเมิน

คุณภาพโดยมีกรรมการจากภายนอก  (7.1-6-21)  

           7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจทรัพยากร และ
ภารกิจให้แก่ภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร    การมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียการปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ  เช่น  

 - จัดหาบุคคลภายนอกผู้เชี่ยวชาญมารักษา ตกแต่ง ต้นไม้ บริเวณรอบคณะฯ (7.1-6-22) 

 - จัดจ้างบริษัทรักษาความสะอาดบริเวณคณะฯ (7.1-6-23) 

 - จัดจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยดูแลบริเวณรอบคณะฯ (7.1-6-24) 
           - ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี (7.1-6-25)   

 - การแต่งตั้งรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ   (7.1-6-26)  

 - การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานฝ่ายต่างๆ (7.1-6-27)  

           8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับในการ
บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีระบบการ
สอบสวนผู้กระท าผิด หรือ ถูกร้องเรียน โดยการมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในกรณีร้องเรียนต่างๆ  
(7.1-6-28) 
            9. หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่
มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ  เช่น การ
เปิดรับสมัครบุคลากร (7.1-6-29) การรับนิสิตเข้าศึกษาในโครงการต่างๆ (7.1-6-30) 
            10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่
ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ เช่น การประชุมประจ าปีคณะ
วิทยาศาสตร์  ครั้งที่ 8 (Annual General Meeting, AGM VIII) (7.1-6-31)  
          ผู้บริหารมีการด าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็นการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องในการด าเนินงานโดยมีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา (7.1-6-32) รวมทั้งการประเมินคุณภาพ
ภายนอก รอบสามจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) (7.1-6-33) 
          ผู้บริหารมีการเปิดเผยประวัติ (7.1-6-34)  มีรายงานประเมินตนเอง (7.1-6-35) จัดท ารายงานสรุปผลการ
ท างานและรายงานการเงินของคณะ เสนอต่อบุคลากรทั้งคณะในการประชุมประจ าปีคณะฯวิทยาศาสตร์  ครั้งที่ 8 
(Annual General Meeting, AGM VII) (7.1-6-36)    
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        ผู้บริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในของคณะ 
(7.1-6-37) และรายงานการเงินของคณะฯเป็นประจ าทุกปี (7.1-6-38) และรายงานการเงินในการประชุมประจ าปี
คณะฯวิทยาศาสตร์  ครั้งที่ 8 (Annual General Meeting, AGM VIII) (7.1-6-39) 
 

7. คณะกรรมการประจ าคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะและผู้บริหารน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 7.1  กรรมการประจ าคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะและผู้บริหารตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย
หรือพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย และข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลผู้บริหารและ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมิน (7.1-7-1) 

 7.2  กรรมการประจ าคณะยึดหลักการประเมินผลการบริหารงานแบบกัลยาณมิตร กล่าวคือใช้
หลักการที่มุ่งเน้นการให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา หรือปรับปรุงคณะให้
เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง (7.1-7-2) 

 7.3  ผู้บริหารมีการน าผลการประเมินจากกรรมการประจ าคณะไปใช้ปรับปรุงการบริหารงานและรายงาน
ผลการด าเนินงานต่อกรรมการประจ าคณะในโอกาสที่เหมาะสมโดยแจ้งเรื่องที่จะด าเนินการในรอบใหม่เสนอต่อบุคลากร
ทั้งคณะในการประชุมประจ าปีคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8 (Annual General Meeting, AGM VIII) (7.1-7-3) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.1 N/A 7 ข้อ 7 ข้อ N/A 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.1 N/A 7 ข้อ 7 ข้อ N/A 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

หมายเหตุ :   

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.1-1-1 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 ตามมาตรา  33 
7.1-1-2 แบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2555 
7.1-1-3 สรุปแบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 

2555 
7.1-1-4 สรุปแบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 

2555 บน Website ของคณะวิทยาศาสตร์ 
7.1-2-1 Website  ของคณะวิทยาศาสตร์ 
7.1-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะฯ 
7.1-2-3 การประชุมประจ าปี (AGM) 
7.1-2-4 การจัดท าวิสัยทัศน์ (Vision) และแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) (2011 - 2012) 

โรงแรมแคนทารี  กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี   
7.1-2-5 การจัด Mini AGM ครั้งที ่1 วันที่ 16 พฤษภาคม 2555 เพ่ือทบทวนวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

คณะวิทยาศาสตร์ 
7.1-2-6 Website  ของคณะวิทยาศาสตร์ 
7.1-2-7 รายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยต่างๆใน Website 
7.1-2-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที ่12/2555 วาระท่ี 4.5 

การปรับปรุงนโยบาย ScAWAKE ครั้งที่ 5 
7.1-2-9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13/2555 วาระท่ี 2.2 

การปรับปรุงนโยบาย ScAWAKE ครั้งที่ 6 
7.1-2-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14/2555 วาระท่ี 4.3 

นโยบายส่งเสริมการวิจัยเชิงนวัตกรรม 
7.1-3-1 ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
7.1-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 18/2555 วาระท่ี  4.4 

การปรับปรุงนโยบายกระตุ้นการขอต าแหน่งวิชาการ 
7.1-3-3 Website ของคณะวิทยาศาสตร์ 
7.1-3-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 19/2555 วาระท่ี  3.3 

สรุปลูกหนี้เงินรายได้ ประจ าเดือน ตุลาคม 2555 
7.1-3-5 รายงานการประชุมหัวหน้างาน / หัวหน้าหน่วยส านักงานเลขานุการคณะ  
7.1-3-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที ่7/2556  วาระท่ี 4.7

ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์  และ วาระท่ี 4.8 ติดตามรายงานผล
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี 2555 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7.1-4-1 การแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายต่างๆ    
7.1-4-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานฝ่ายต่างๆ (ภาคผนวกท้ายเล่ม SAR) 
7.1-4-3 สูจิบัตรงานสถาปนาคณะครบรอบ 47 ปี 
7.1-4-4 Power point การประชุมประจ าปีคณะฯวิทยาศาสตร์  ครั้งที่ 8 (Annual General 

Meeting, AGM VIII) 
7.1-4-5 ตารางการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
7.1-4-6 รายงานการประชุมกรรมการคณะบนเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ 
7.1-5-1 เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
7.1-5-2 โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) ครั้งที่ 11 เรื่อง ด้านการประกันคุณภาพเยี่ยมบ้านคุณภาพ 
7.1-5-3 โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) ครั้งที่ 12 เรื่อง การท าวิจัยในชั้นเรียน 
7.1-5-4 โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) ครั้งที่ 13 เรื่อง แผนฉุกเฉินซ้อมหนีไฟ 
7.1-5-5 โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) ครั้งที่ 14 เรื่อง แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดท า

โครงการต่างๆ 
7.1-5-6 โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) ครั้งที่ 15 เรื่อง การยืมเงินจากบัญชี กวท. 
7.1-5-7 โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) ครั้งที่ 16 เรื่อง ระบบการบริหารทรัพยากรองค์การ 

(Enterprise Resource Planning : ERP) ทางด้านงานการเงินและบัญชี 
7.1-5-8 โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) ครั้งที่ 17 เรื่อง ระบบการบริหารทรัพยากรองค์การ 

(Enterprise Resource Planning : ERP) ทางด้านพัสดุ 
7.1-5-9 โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) ครั้งที่ 18 เรื่อง ระบบการบริหารทรัพยากรองค์การ 

(Enterprise Resource Planning : ERP) เพ่ือผู้บริหาร โดยน าเสนอเกี่ยวกับผลสรุปที่ได้
จากระบบ ERP 

7.1-5-10 โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) ครั้งที่ 19 เรื่อง การฝึกปฏิบัติใช้งานระบบ ERP และระบบ 
e-GP ในเรื่องการจองเงิน เพ่ือด าเนินการทางด้านพัสดุ 

7.1-5-11 โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) ครั้งที่ 20 เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบันทึกบัญชีด้วย
ระบบการบริหารทรัพยากรองค์การ 

7.1-5-12 โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) ครั้งที่ 21 เรื่อง การเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อม
ก่อนการใช้งาน ระบบบริหารทรัพยากรองค์การ (Enterprise Resource Planning :ERP) 

7.1-5-13 โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) ครั้งที่ 22 เรื่อง การใช้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ระยะที่ 2 ของผู้บริหารเพื่อ
การตัดสินใจ 

7.1-5-14 โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) ครั้งที่ 23 เรื่อง จะท าประกันคุณภาพอย่างไร เพ่ือให้
เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7.1-5-15 โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) ครั้งที่ 24 เรื่อง โครงการการจัดการองค์ความรู้ด้านประกัน

คุณภาพ 
7.1-5-16 โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) ครั้งที่ 25 เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแบบฟอร์มใบ

เซ็นชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบาร์โค้ด 
7.1-5-17 เว๊บไซต์การจัดการองค์ความรู้ คณะวิทยาศาสตร์ http://www.sci.ku.ac.th:8000/sckm/ 
7.1-6-1 - แผนการด าเนินงานประจ าการศึกษา 2555 

- ผลการด าเนินงานประจ าการศึกษา 2555 
7.1-6-2 นโยบายต่างๆ 
7.1-6-3 ศูนย์เครื่องมือคณะวิทยาศาสตร์   
7.1-6-4 ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี 
7.1-6-5 ระบบ e-Office คณะวิทยาศาสตร์ ตารางการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ตารางการขอใช้ห้อง

ประชุม ระบบการใช้งานบริการงานช่าง 
7.1-6-6 ระบบ e-meeting การประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
7.1-6-7 ระบบสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ

วิทยาศาสตร์ รายงานการประชุมหัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วย โครงการตามนโยบายของคณะ 
7.1-6-8 ตัวอย่างโครงการบริการวิชาการ 
7.1-6-9 ตัวอย่างโครงการพัฒนาวิชาการ 
7.1-6-10 SAR คณะวิทยาศาสตร์ 
7.1-6-11 ตัวอย่างโครงการบริการวิชาการ และตัวอย่างโครงการพัฒนาวิชาการ 
7.1-6-12 Website  ของคณะวิทยาศาสตร์ 
7.1-6-13 Website  CHE QA online 
7.1-6-14 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 6375/2552  เรื่อง แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน 
7.1-6-15 รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
7.1-6-16 รายงานสรุป รายรับรายจ่ายเมื่อสิ้นไตรมาส 1 - 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
7.1-6-17 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทศาสตร์ ครั้งที่ 19/2555 วาระท่ี 2.1 และ 

3.3 
7.1-6-18 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 1640/252 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในของ

หน่วยงาน ระดับคณะ สถาบัน ส านัก 
7.1-6-19 รายงานความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ.2555 
7.1-6-20 สายตรงคณบดี 
7.1-6-21 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์ 
7.1-6-22 จัดหาบุคคลภายนอกผู้เชี่ยวชาญมารักษา ตกแต่ง ต้นไม้ บริเวณรอบคณะฯ 

http://www.sci.ku.ac.th:8000/sckm/
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7.1-6-23 จัดจ้างบริษัทรักษาความสะอาดบริเวณคณะฯ 
7.1-6-24 จัดจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยดูแลบริเวณรอบคณะวิทยาศาสตร์ 
7.1-6-25 ศูนย์วิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี 
7.1-6-26 การแต่งตั้งรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆ    
7.1-6-27 การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานฝ่ายต่างๆ 
7.1-6-28 ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
7.1-6-29 การเปิดรับสมัครบุคลากร 
7.1-6-30 การรับนิสิตเข้าศึกษาในโครงการต่างๆ 
7.1-6-31 การประชุมประจ าปีคณะฯ วิทยาศาสตร์  ครั้งที่ 8 (Annual General Meeting, AGM VIII) 
7.1-6-32 SAR คณะวิทยาศาสตร์ปีต่างๆ 
7.1-6-33 รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของคณะวิทยาศาสตร์ 
7.1-6-34 รายละเอียดเพ่ิมเติมของผู้บริหารใน Website 
7.1-6-35 แบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2555 
7.1-6-36 การประชุมประจ าปีคณะฯ วิทยาศาสตร์  ครั้งที่ 8 (Annual General Meeting, AGM VIII)  
7.1-6-37 รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2555 
7.1-6-38 รายงานเงินไตรมาส 1 - 4 ปีงบประมาณ 2555 
7.1-6-39 การประชุมประจ าปีคณะฯ วิทยาศาสตร์  ครั้งที่ 8 (Annual General Meeting, AGM VIII) 
7.1-7-1 สรุปผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 

2555 
7.1-7-2 ข้อเสนอแนะในสรุปผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 

ประจ าปี 2555 
7.1-7-3 การประชุมประจ าปีคณะฯ วิทยาศาสตร์  ครั้งที่ 8 (Annual General Meeting, AGM VIII)  

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของคณะอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

  2.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

  3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

  4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทัง้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

  5.  มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ผลการด าเนินงาน 

 

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
คณะอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

 คณะวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากล คณะฯ จึงมีเป้าหมายในการ
จัดการความรู้ที่มุ่งเน้นเรื่องการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีงานวิจัยที่มีคุณภาพ และการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
(7.2-1-1) คณะวิทยาศาสตร์มีการถ่ายทอดนโยบายเรื่อง การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ไปสู่ภาควิชา และ
ส านักงานเลขานุการคณะ โดยให้แต่ละภาควิชาใช้การจัดการความรู้ (KM) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและ
นิสิต ซึ่งแต่ละภาควิชาจะมีแผนในการจัดการความรู้และมีการก าหนดประเด็นความรู้ที่เห็นเป็นรูปธรรม และชัดเจน
และรายงานผลด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ไว้ในรายงานการประเมินตนเองของแต่ละภาควิชา (7.2-1-2) 

  
 2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 จากตัวอย่างแผนการก าหนดประเด็นความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์ 
(7.2-2-1) และแบบเก็บการบริหารจัดการ 1  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ของภาควิชา (7.2-2-2) 
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 3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
 คณะวิทยาศาสตร์ได้เชิญบุคลากรภายในและภายนอกคณะที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการและ
ผลงานทางด้านวิจัยรวมทั้งบุคลากรทางด้านสายสนับสนุนที่มีความเชี่ยวชาญในงานอย่างดี มาถ่ายทอดความรู้ เคล็ด
ลับผ่านทางการจัดประชุมสัมมนา การจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดบรรยายพิเศษอย่างสม่ าเสมอ อาทิเช่น  
การเสวนาและอภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิเรื่องพิชิตทุนวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด และเป็นศาสตราจารย์เมื่ออายุ 30+ ได้
อย่างไร โดยวิทยากร 3 ท่าน คือ ศ.ดร.จ ารัส ลิ้มตระกูล ศาสตราเมธาจารย์ คนแรกของประเทศไทย นักวิจัยดีเด่น
แห่งชาติ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจ าปี 2549 ศ.นพ.ดร.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร อาจารย์ประจ า 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปี 2549 
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นของไทย ประจ าปี 2551 เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่น
ใหม่ สาขาชีวเคมี ประจ าปี 2548 รางวัล L'OREAL-UNESCO Fellowship for women in science ประจ าปี 
พ.ศ. 2546 โดยมีเป้าหมายการจัดเพ่ือพัฒนาศักยภาพ คณาจารย์ใหม่ที่เพ่ิงบรรจุเข้ามาปฏิบัติราชการ ให้สามารถ
สร้างผลงานวิจัยได้ภายในเวลาที่ก าหนด (7.2-3-1)  
  ภาควิชาเคมี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใชโปรแกรม LabSkills” ใหกับนิสิตระดับ
ปริญญาตรีชั้นปที่ 2 ของภาควิชาเคมีและชีวเคมี วันที่ 5 มิถุนายน 2555 (7.2-3-2)  
 คณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหความรวมมือกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ) กระทรวงศึกษาธิการ ที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย (ทวท.) และสมาคมวิทยา
ศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภจัด “โครงการจัดอบรมครูวิทยาศาสตรคณิตศาสตร คอมพิวเตอร 
เคมี” เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร คอมพิวเตอร โลก-ดาราศาสตร อวกาศ ของ
ครูวิทยาศาสตรระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  และสรางเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานพัฒนา
หลักสูตร  หนวยงานที่เปนตนสังกัดของครูผูสอนและสถาบันอุดมศึกษา โดยจัดใหมีการฝกอบรม 3 รายวิชาไดแก
คณิตศาสตร เคมี คอมพิวเตอร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหวางวันเสารที่ 2 - วันอาทิตยที่ 4 มิถุนายน 2555 
(7.2-3-3) 
 ภาควิชาเคมี จัดโครงการอบรมการจัดการความปลอดภัยในห องปฏิบัติการใหแกอาจารยผู
ประสานงานรายวิชาปฏิบัติการเคมีและเจาหนาที่ของภาควิชาเคมีทุกคน เพ่ือรับทราบแนวทางการจัดการความ
ปลอดภัยส าหรับหองปฏิบัติการวิจัย การจัดการสารเคมีและการก าจัดของเสีย วันที่ 5 มิถุนายน 2555 (7.2-3-4) 
 ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร จัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคและการประยุกตใชกลอง
จุลทรรศนชนิดสองกราดดวยแสงเลเซอร (Techniques and Applications of Confocal Microscope) เพ่ือเผย
แพรความรูทางวิชาการทางดานเทคนิควิเคราะหภาพที่มีความละเอียดระดับสูงสามารถศึกษาโครงสรางของเซลล
และวัสดุตั้งแตพ้ืนผิวจนถึงภายในไดซึ่งผูที่เขารับการอบรมในครั้งนี้จะไดรับการอบรมทักษะเบื้องตนในการวิเคราะห
ภาพและน าความรูและประสบการณที่ไดรับไปประยุกตใชในงานวิจัยและงานที่เกี่ยวของตอไป โดยไดรับเกียรติจาก 
คุณวิภัทร พรประเสริฐสม บริษัทฮอลลีวูด อินเตอรเนชั่นแนลเปนวิทยากรบรรยาย วันอังคารที่ 26 – วันพุธที่ 27 
มิถุนายน 2555 (7.2-3-5) 
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 ภาควิชาชีวเคมี จัดโครงการการส่งเสริมศักยภาพงานวิจัยของคณาจารย์ภาควิชาเคมี ปีก ารศึกษา 
2555 เรื่อง “Speclficlties of Glycoside Hydrolase” เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการรับฟังผลงานวิจัย
จากนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยได้รับเกียรติจาก Assoc.Prof.James R. Ketudat 
Caims เป็นวิทยากร วันที่ 10 กรกฎาคม 2555 (7.2-3-6)  
 ภาควิชาเคมี  จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “เมื่อนักวิทยาศาสตรท าประกันคุณภาพการศึกษา”โดยได
รับเกียรติจาก รศ.ดร.รัตนา มากี เปนวิทยากรบรรยาย วันที่ 3 กรกฎาคม 2555 (7.2-3-7) 
 ภาควิชาจุชีววิทยา จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง Reviving the antibiotics legend: Path from 
natural screening to synthetic biology” โดยได้รับเกียรติจาก Professor DENG Zixin จาก School of 
Pharmaceutical Sciences Wuhan University สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 (7.2-3-8) 
  สาขาวิทยาการวัสดุนาโน จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Investigation of Materials for solar 
energy conversion” โดยไดรับเกียรติจาก Dr.Thomas Dittrich เปนวิทยากรบรรยาย วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 
(7.2-3-9) 
 สาขาวิทยาการวัสดุนาโนและศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร จัดโครงการการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง“โฟโตโวลแทอิก” (Photovoltaics) เพ่ือผูฝกอบรมไดเขาใจหลักการ Photovoltaics คุณสมบัติของวัสดุกึ่ง
ตัวน า ค านวณหาประสิทธิภาพของเซลลแสงอาทิตยและสามารถน าไปใชเพ่ือขยายผลการท างานและศึกษาวิจัยดาน
เซลลแสงอาทิตยไดตอไป โดยไดรับเกียรติจาก Dr.Thomas Dittrich เปนวิทยากรวันจันทรที่ 6 - วันศุกรที่ 17 
สิงหาคม 2555 (7.2-3-10) 
 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ร่วมกับบริษัท บรูเกอร์ ไบโอสปิน เอจี ประเทศไทย จัดโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Basic Concept and Operation of X-Ray Diffractometer” เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
พ้ืนฐาน เทคนิค และทักษะในการใช้เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ (XRD) วันที่ 22 สิงหาคม 2555 (7.2-3-11)  
 ภาควิชาชีวเคมี จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพงานวิจัยของคณาจารย์ภาควิชาชีวเคมี ปีการศึกษา 
2555 เรื่อง “Drug from the SEA, An Immunosuppressant Peptide for the Treatment of Autoimmune 
Diseases” โดยได้รับเกียรติจาก Professor Ray Norton, Monash Institute of Pharmaceutical Science, 
AUSTRALIA เป็นวิทยากรบรรยาย วันที่ 28 สิงหาคม 2555 (7.2-3-12)  
 คณะวิทยาศาสตร์ มก. ร่วมกับ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก จัดโครงการสัมมนา RGJ 
Seminar Series ครั้งที่ 88 ในหัวข้อเรื่อง “Microbial Resources: Their Biodiversity and Utillzation” เพ่ือให้
นักศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ได้เสนอผลงานความก้าวหน้าของงานวิจัย และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ผู้รับทุน เพ่ือเป็นเวทีให้เกิดการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ เมื่อวันศุกร์ที่ 
24 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม 202 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ (7.2-3-13)  
 ภาควิชาเคมี จัดโครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 เรื่อง “การใช้ก๊าซ และการ
ใช้ Liquid nitrogen, Liquid helium” เพ่ือเพ่ิมความรู้และศักยภาพให้กับคณาจารย์ นิสิต บุคลากร ในการใช้งาน
อย่างถูกต้องและข้อควรระวังในการใช้งานและพร้อมรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉิน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 
2555 ณ ห้องประชุม 202 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ (7.2-3-14)  
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 คณะกรรมการส งเสริมการวิจัยและวิเทศสัมพันธ  โดยคณะท างาน โครงการนักวิจัยพ่ีเลี้ยง 
(Research Mentor Project) ครั้งที่ 2/2555 การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง: "การผลิตผลงานทางวิชาการใหเป
นเลิศไมละเมิดจริยธรรมและลิขสิทธิ์” วันที่ 31 สิงหาคม 2555 ไดรับเกียรติจากวิทยากร 3 ทาน รวมเสวนาคือ 1.
ศ.ดร.นวลฉวีรุงธนเกียรติภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร 2. ศ.ดร.อังศุมาลยจัทราปตย ภาค
วิชากีฎวิทยา คณะเกษตร 3. รศ.ดร.สุภา หารหนองบัว ภาควิชาเคมี  โดยมีประเด็นที่ส าคัญในการเสวนาคือ 1. ตอง
เตรียมความพรอมอยางไรในการเขียนต าราที่ดีเพ่ือขอต าแหนงทางวิชาการ 2. แนะแนวการวางแผนการท างานเพ่ือ
การเขียนต ารา 3. การขจัดปญหาและอุปสรรคที่อาจมีในการเขียนต ารา 4. มุมมองจากประสบการณของผูทรง  
คุณวุฒิในการประเมินต ารา (7.2-3-15) และในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2555 ได้จัดโครงการนักวิจัยพ่ีเลี้ยง 
(Research Mentor Project) ครั้งที่ 3/2555 การบรรยายพิเศษเรื่อง “Plagiarism and the ethics of scientific 
publishing” เพ่ือแสดงให้สังคมวิทยาศาสตร์ประจักษ์ถึงผลส าเร็จในการวิจัยของตน และเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย
ของตนให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างของประชาคมในสาขาวิชาเดียวกันหรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกัน โดยได้รับเกียรติ
จาก Professor Harry J. Whitlow จาก Institute of Applied Microtechnology. University of Applied 
Sciences, Switzerland เป็นวิทยากร (7.2-3-16)  
 ภาควิชาสัตววิทยา จัดโครงการเตรียมความพร้อมเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซี ยน AEC2015 และ
เตรียมความพร้อมในการท าประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับนิสิต ระหว่าง นิสิตภาควิชาสัตววิทยา และนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยองกรณ์ เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับ
สถานการณ์ในอนาคตของประชาคมอาเซียน วันเสาร์ที่  25 สิงหาคม 2555 มีการบรรยาย 2 หัวข้อ คือ 1. 
AEC2015 เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน...คุณเตรียมความพร้อมหรือยัง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสถาบัน
อัพทูเดย์ส เป็นวิทยากร 2. การประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับนิสิต โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย์ 
วิทยากรประจ าเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางเอกชน จากสกอ. เป็นวิทยากร และในวันเดียวกันนี้ได้มี
การลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) เกี่ยวกับนิสิตทั้ง 2 สถาบันจะด าเนินการร่วมกัน (7.2-3-17) 
 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมจัด “โครงการเพ่ิม
รายได้และช่องทางการจ าหน่ายข้าวให้กับเกษตรกรในระดับต าบล กิจกรรม : การศึกษาการยกระดับราคาและ
ประกันรายได้สินค้าเกษตร” วันที่ 7 กันยายน 2555 (7.2-3-18)   
 การประชุมนานาชาติ IS-BIOPEN ครั้งที่ 2 จัดโดยภาควิชาสัตววิทยา ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะเกษตร มก. บางเขน และก าแพงแสน คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันจันทร์ที่ 24 - วันพุธที่ 26 
กันยายน 2555 (7.2-3-19)  
 ภาควิชาชีวเคมี จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพงานวิจัยของคณาจารย์ภาควิชาชีวเคมี ปีการศึกษา 
2555 เรื่อง “Functional complexity of Arabidopsis UDP-dependent glycosyltransferase 73Bs” โดย
ได้รับเกียรติจาก ดร.ศุภอรรจ ศิริกันธรมาศ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น
วิทยากร (7.2-3-20)  
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 ภาควิชาเคมี จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “Understanding and Using High Performance 
Computing over National e-Science Infrastructure Consortium’s Resources” โดยได้รับเกียรติจาก 
วิทยากรจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) มาเป็นวิทยากรบรรยาย วัน
พฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2555 (7.2-3-21)  
 ภาควิชาเคมี จัดโครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 เรื่อง การก าจัดของเสียใน
ห้องปฏิบัติการ เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยให้ทุกคนตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องความปลอดภัยของ
ตนเอง ผู้ร่วมงาน สิ่งแวดล้อม ทรัพย์สิน และอาคารสถานที่ ซึ่งเป็นของส่วนรวม และมีความรู้ความเข้าใจและ
รับผิดชอบในบทบาทของตนในการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความปลอดภัยในการท างาน วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 
2555 (7.2-3-22)  
 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมและบรรยายพิเศษ เรื่อง 
“Nanostructured Materials-Synthesis, Characterization and Properties” ให้มีความเข้าใจและเสริมสร้าง
ความรู้ด้านการสังเคราะห์ และวิเคราะห์คุณลักษณะของวัสดุนาโน โดยได้รับเกียรติจาก  Prefessor Dr.m Johann 
Plank  จาก Technical University of Munich (TUM) ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันจันทร์ที่ 
17-วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2555 (7.2-3-23)  
 ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “Uranium mining in Germany 
and resulting ecological problems” เพ่ือให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต และผู้สนใจ ได้รับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับผลกระทบของการท าเหมืองแร่ยูเรเนียมที่มีต่อระบบนิเวศ รวมทั้งรับทราบความก้าวหน้าของเทคนิคการ
วิเคราะห์ปริมาณยูเรเนียมด้วยวิธี Time-resolved Laser-induced Fluorescence Spectrometry (TRLFS) โดย
ได้รับเกียรติจาก Dr. Nils Baumann, Radiochemistry Specialist, Institute of Radiochemistry, Research 
Centre of Dresden-Rossendorf (Forschungs Zentrum Dresden, FZD), Germany (7.2-3-24)  
 ฝ่ายวิชาการ ส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยฯ 
คณะวิทยาศาสตร์จัดการอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ภายใต้โครงการ” ก้าวแรกของนักวิจัยรุ่นใหม่ สู่บันไดนักวิจัยอาชีพ 
สกว.” เพ่ือให้ข้อมูลการสมัครและแนวทางการพิจารณาทุนวิจัยของฝ่ายวิชาการ และทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและ
งานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) รวมถึงแนะน าแนวทางในการเตรียมข้อเสนอโครงการที่มีคุณภาพและแนวทางการ
ด าเนินการงานวิจัยส าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ของ สวก. เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2555 ในกิจกรรมจัดให้มีการบรรยาย
ดังนี้ 1. การสร้างทัศนคติที่ดีต่องานวิจัยและแบ่งปันประสบการณ์ โดย ศ.ดร.อมเรศ ภูมิรัตน 2. แนวทางการ
พิจารณาข้อเสนอโครงการของ สกว. โดย ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 3. แนวทางในการสมัครทุนวิจัยฝ่ายวิชาการ
และทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพ่ืออุตสาหกรรม (พวอ.) และแนะน าการเขียนข้อเสนอโครงการ ที่มี
คุณภาพ โดย รศ.ดร.อุดมศิลป์ ปิ่นสุข และ รศ.ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์ (7.2-3-25)  
 คณะวิทยาศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “ทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพ่ืออุตสาหกรรม พวอ. 
(RRI GRANTS) ระดับปริญญาโท-เอก” เพ่ือรับฟังรายละเอียดการรับสมัครและแนวทางการพิจารณาทุนวิจัย 
แนะน าแนวทางการเตรียมข้อเสนองานวิจัยจากผู้ดูแลโครงการโดยตรง โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อัญชลีพร วาริท
สวัสดิ์ หล่อทองค าเป็นวิทยากรบรรยาย วันที่ 1 ตุลาคม 2555 (7.2-3-26)  
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 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ ในสาขาวิชาเคมี 
ให้กับ Professor Aaron Ciechanover นักวิทยาศาสตร์ รางวัลโนเบล สาขาเคมี ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2555 ใน
โอกาสนี้ Professor Aaron Ciechanover มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “The revolution of personalized 
medicine – Are we going to cure all diseases and at what price ???” (7.2-3-27)  
 การประชุมวิชาการนานาชาติทางคณิตศาสตร์ International Conference on Number Theory 
and applications 2012 (ICNA 2012) จัดโดยภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 
(7.2-3-28)  
 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จัดการ
บรรยายพิเศษ เรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจในการท าวิจัย” โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร 
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2555 เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2555 (7.2-3-29) 
  ภาควิชาเคมี จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “Getting Started in HPLC with Merck” โดยได้รับ
เกียรติจาก ดร.พัลธิกา ถมยา จาก Merck LTD ประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555 
(7.2-3-30)  
 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท ITS จัดการ
สัมมนาเรื่อง “MicroCal ITC200: LABEL-FREE MEASUREMENT OF BINDING AFFINITY AND 
THERMODYNAMICS FOR PROTEIN INTERACTION ANALYSIS” โดยได้รับเกียรติจาก Zhu Hua Regional 
Product Specialist, GE Healthcare, Singapore เป็นวิทยากร เมื่อวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2555 (7.2-3-31) 
  ศูนย์สารสนเทศและบริการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนา
อาจารย์เพ่ือการเรียนการสอนยุคใหม่” ภายใต้โครงการ ScKU Teaching Development (ScKU TD) เพ่ือให้
คณาจารย์ได้เรียนรู้และมีความตื่นตัวเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการเรียนการสอนในยุคใหม่ นิสิตปัจจุบันมีวิธีคิด และ
วิธีการเรียนรู้อย่างไร เพ่ือที่เราจะได้น าข้อมูลเหล่านี้มาปรับใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนที่คณะของเราให้
ประสบความส าเร็จยิ่งๆ ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 48 ท่าน 
ประกอบด้วย อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มก. อาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร และอาจารย์จากวิทยาเขตศรี
ราชา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555 (7.2-3-32)  
 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้พ้ืนฐาน เทคนิค
และทักษะในการใช้เครื่องมือ เรื่อง “กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและเทคนิคการวิเคราะห์ธาตุ (SEM-
EDX)” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุวิทย์ ปุณณชัยยะ ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผศ.
ดร.สุคคเรศ ตุงคะสมิต ภาควิชาปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร 
ระหว่างวันที่ 25 -26 ตุลาคม 2555 (7.2-3-33)  
 คณะวิทยาศาสตรรวมกับ Tokyo Institute of Technology จากประเทศญี่ปุน จัดการแนะแนว
การศึกษาตอจากสถาบัน Tokyo Institute of Technology เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2555 (7.2-3-34) 
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  หลักสูตรวิทยาศาสตรชีวภาพ จัดการสัมมนาพิเศษ เรื่อง "Chemical diversity by 
Actinomycetes" โดยนักวิทยาศาสตรอาคันตุกะ Dr. Jean-Jacques Sanglier จาก บริษัท Novartis Institutes 
for Bio Medical Research ประเทศ Switzerland เปนวิทยากรบรรยาย วันที่ 31 ตุลาคม 2555 (7.2-3-35)  
 ภาควิชาชีวเคมี จัดโครงการสงเสริมศักยภาพงานวิจัยของคณาจารยภาควิชาชีวเคมีปการศึกษา 
2555 เรื่อง “The Architecture of a Ciliary Partitioning System” โดยไดรับเกียรติจาก ดร.ปวย อุนใจ 
Lawrence Berkeley National Laboratory เปนวิทยากรบรรยาย เมื่อวันจันทรที่ 5 พฤศจิกายน 2555 (7.2-3-36)  
 ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป รวมกับ ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง 
“Possible mechanisms behind the genotoxic effects of low dose and low dose rate” เพ่ือใหอาจารย
นักวิจัย นิสิต และผูสนใจทั่วไป ไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับกลไกตาง ๆ ที่กอใหเกิดผลกระทบที่เปนพิษตอสารพันธุ
กรรมจากรังสีแกมมาระดับต่ า โดยไดรับเกียรติจาก Dr.Siamak Haghdoost ผูเชี่ยวชาญทางดานชีววิทยารังสีจาก 
Centre for Radiation Protection Research, Department of Genetics, Microbiology and Toxicology, 
Stockholm University ประเทศสวีเดน เปนวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 (7.2-3-37)  
 ภาควิชาชีวเคมี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Secondary Metabolites From Extraction 
to structure elucidation” ภายใตโครงการศาสตราจารยอาคันตุกะ (Visiting Professor – VP) เปดโอกาสให
อาจารย นักวิจัย นักวิชาการรวมทั้งผูสนใจทั่วไป ไดพัฒนาองคความรูและความกาวหนาทางดานชีวเคมีดานการค
นหาสารออกฤทธิ์จากพืช โดยไดรับเกียรติจาก ศ.ดร.เอนก กิจเจาจากมหาวิทยาลัยปอรโต ประเทศโปรตุเกสเปนวิ
ทยากรบรรยาย ระหวางวันจันทรที่ 12 - วันศุกรที่ 16 พฤศจิกายน 2555 (7.2-3-38)  
 ภาควิชาเคมี จัดการสัมมนาพิเศษ เรื่อง “Structure - Based Drug Design and Drug 
Development at Concordia University Wisconsin-from Tuberculosis to Vascular Disease” โดยไดรับ
เกียรติจาก Dr.Daniel S.Sem, Associate Professor of Pharmaceutical Sciences Concordia University 
Wisconsin, USA เปนวิทยากรบรรยาย เมื่อวันศุกรที่ 23 พฤศจิกายน 2555 (7.2-3-39)  
 ภาควิชาเคมี จัดการสัมมนาพิเศษเรื่อง “How to Design a Specific End Product Using 
Available Rubber Compounds” โดยไดรับเกียรติจาก Prof.Bassel HAIDAR จาก Institute de Sciences des 
Matériaux de Mulhouse (IS2M) Mulhouse, France เปนวิทยากรบรรยาย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 
2555 (7.2-3-40)  
 คณะวิทยาศาสตรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือความส าเร็จ
ส าหรับนิสิตโครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.) ภาคตน ป
การศึกษา 2555” เพ่ือใหนิสิตมีบุคลิกภาพที่ดีมีความมั่นใจในตนเองตอการเขาสังคม เพ่ือสรางภาพลักษณที่ดีนา
เชื่อถือของนิสิตตอบุคคลที่พบเห็นเพ่ือเตรียมความพรอมในการเขารับการสัมภาษณเมื่อสอบชิงทุนไปศึกษาตอตาง
ประเทศโดยมีหัวขอในการบรรยาย คือ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือความส าเร็จ” โดย
ไดรับเกียรติจาก อ.วีรพล สวรรคพิทักษ ผูชวยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย , ผศ.ดร.วลัย 
วัฒนะศิร ิอาจารยคณะนิเทศศาสตรมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยและคณะ เปนวิทยากรบรรยาย วันที่ 1 พฤศจิกายน 
2555 (7.2-3-41)  
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 คณะวิทยาศาสตรจัดโครงการคายภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตเตรียมแพทยป 1 เพ่ือสรางทักษะการ
ออกเสียงและการฟงที่ถูกตองเพ่ือสรางความม่ันใจและฝกการสนทนาในสถานการณตาง ๆ โดยไดรับเกียรติจาก ดร.
รัตนา มากีและคณะ เปนวิทยากรบรรยาย เมื่อวันเสารที่ 1, 8, 15 และ วันอาทิตยที่ 2, 9 ธันวาคม 2555 (7.2-3-42)  
 คณะวิทยาศาสตรจัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “Genomic tools for Molecular breeding” โดยได
รับเกียรติจาก ดร.สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง นักวิทยาศาสตรรุนใหม ประจ าป 2555 เปนวิทยากรบรรยาย วันที่ 11 
ธันวาคม 2555 (7.2-3-43)  
 ภาควิชาเคมี จัดการสัมมนาพิเศษ เรื่อง “Turning Dihydrogen into a Highly Versatile 
Reagent in Enantioselective Synthesis” โดยไดรับเกียรติจาก Professor Pher Andresson, University 
Uppsala University, Department of Biochemistry and Organic Chemistry จากประเทศสวีเดน เปนวิทยา
กรบรรยาย วันที่ 12 ธันวาคม 2555 (7.2-3-44) ภาควิชาเคมี จัดโครงการ Research Digest ครั้งที่ 2 โดยไดรับ
เกียรติจาก ดร.พิทักษ เชื้อวงศ อาจารยประจ าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มก. เปนวิทยากรบรรยาย วันที่ 14 
ธันวาคม 2555 (7.2-3-45) ภาควิชาเคมี จัดโครงการ Research Digest ครั้งที่ 3 โดยไดรับเกียรติจาก ดร.บุญฤทธิ์
สุขเจริญภิญโญ อาจารยประจ าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มก. เปนวิทยากรบรรยาย วันที่ 21 ธันวาคม 2555 
(7.2-3-46)  
 ภาควิชาสัตววิทยา จัดการสัมมนาพิเศษเรื่อง “Heterochrony and ecological diversification 
of pterioidean bivalves” ในโครงการศาสตราจารยอาคันตุกะ (Visiting Professor) เพ่ือใหนิสิตและบุคลากรได
รับความรูทางดานสัตววิทยาของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง โดยเฉพาะกลุมหอยสองฝาที่เปนมอลลัสกน้ าเค็ม (Marine 
Bivalve) ทั้งทางดานอนุกรมวิธาน (Taxonomy) นิเวศวิทยา (Ecology) และวิวัฒนาการ (Evolution) โดยไดรับ
เกียรติจาก Dr.llya Tëmkin,. Biology Department, Northern Virginia Community College, Annandale, 
Va, USA เปนวิทยากรบรรยาย วันที่ 18 ธันวาคม 2555 (7.2-3-47)  
 ภาควิชาเคมี จัดโครงการ Research Digest ครั้งที่ 4 โดยไดรับเกียรติจาก ผศ.ดร.พัชรีนารถ ทรัพย
อาภากร อาจารยประจ าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มก. เปนวิทยากรบรรยาย ในวันศุกรที่ 4 มกราคม 2556 
(7.2-3-48) ภาควิชาเคมี จัดโครงการ Research Digest ครั้งที่ 5 โดยไดรับเกียรติจาก ดร.ไพบูลย เงินมีศรี 
อาจารยประจ าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มก. เปนวิทยากรบรรยาย ในวันศุกรที่ 11 มกราคม 2556 (7.2-3-
49) ภาควิชาเคมี จัดการสัมมนาพิเศษ เรื่อง “Structural Views of Carbohydrate-Protein Interaction 
Systems as Potential Therapeutic Targets” โดยไดรับเกียรติจาก Professor Koichi Kato จาก Institute 
for Molecular Science and Okazaki Institute for Integrative Bioscience, Okazaki, ประเทศญี่ปุน เปน 
วิทยากรบรรยาย วันที่ 22 มกราคม 2556 (7.2-3-50) ภาควิชาเคมี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Chirality 
in Biologically Active Molecules” โดยไดรับเกียรติจาก Professor Madalena M.M.Pinto, Professor of 
Organic and Medicinal Chemistry Faculty of Pharmacy and Research Centre of Medicinal 
Chemistry University จาก Porto เปนวิทยากรบรรยาย ระหวางวันจันทรที่ 21 - วันศุกรที่ 25 มกราคม 2556 
(7.2-3-51) ภาควิชาเคมี จัดการสัมมนาพิเศษเรื่อง “Introduction Seminar of Tokyo Chemical Industry 



3 - 412 

 

 

(TCI)” โดยไดรับเกียรติจาก Yuki Fujino Sales Executive of Thailand at TCI เปนวิทยากรบรรยาย เมื่อวัน
จันทรที่ 4 กุมภาพันธ 2556 (7.2-3-52)  
 ภาควิชารังสีประยุกต และไอโซโทป ร วมกับ ภาควิชาวัสดุศาสตร  จัดโครงการอบรม เรื่อง 
“Emerging Green Synthesis of Polymer-based Nanomaterials using lionizing Radiation” ไดรับเกียรติ 
Professor Dr.Olgun Güven Professor of Chemistry Department of Chemistry Hacettepe University, 
Ankara, Turkey เปนวิทยากรบรรยาย ระหวางวันจันทรที่ 11 - วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ 2556 (7.2-3-53) 
ภาควิชาเคมี  จัดโครงการ Research Digest ครั้งที่ 7 โดยไดรับเกียรติจาก ดร.วิชชา อ่ิมอราม อาจารยประจ า
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มก. เปนวิทยากรบรรยาย วันที่ 15 กุมภาพันธ 2556 (7.2-3-54) ภาควิชารังสีประ
ยุกตและไอโซโทป จัดการสัมมนาพิเศษ เรื่อง “Planning a Successful Research Carrier” โดยไดรับเกียรติจาก 
Professor Dr.Olgun Güven Professor of Chemistry Department of Chemistry Hacettepe University, 
Ankara, Turkey เปนวิทยากรบรรยาย วันที่ 18 กุมภาพันธ 2556 (7.2-3-55) ภาควิชาเคมี จัดการบรรยายพิเศษ
เรื่อง "Asymmetric Synthesis of C3 Symmetic Buckybowls" โดยไดรับเกียรติจาก Professor Hidehiro 
Sakurai, Ph.D. , Institute for Molecular Science, Japan เปนวิทยากรบรรยาย วันที่ 19 กุมภาพันธ 2556 
(7.2-3-56)  
 ภาควิชาเคมี จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง "การเรียนและการท างานในยุคประชาคมอาเซียน" โดยไดรับ
เกียรติจาก คุณอภิรดี เลาหบุตร Head of Talent Recruitment Center บริษัทสยามซีเมนต (SCG) เปนวิทยากร
บรรยาย วันที่ 20 กุมภาพันธ 2556 (7.2-3-57)   
 ภาควิชาจุลชีววิทยา จัดการสัมมนาพิเศษ เรื่อง “Trends of microbial identification including 
MALDI/TOF MS analysis” โดยไดรับเกียรติจาก Dr.Hiroko Kawasaki Senior Chief, Yeast section leader, 
NITE Biological Resource Center (NBRC), National Institute of Technology and Evaluation, Japan  
เปนวิทยากรบรรยาย เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ 2556 (7.2-3-58)   
 ภาควิชาเคมี  จัดโครงการ Research Digest ครั้งที่ 8 โดยไดรับเกียรติจาก ดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร
อาจารยประจ าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มก. เปนวิทยากรบรรยาย วันที่ 22 กุมภาพันธ 2556  (7.2-3-59)   
ภาควิชาเคมี  จัดการสัมมนาพิเศษ เรื่อง “Creation of Novel Biologically Active Molecules Designed 
Based on natural Products” โดยไดรับเกียรติจาก Professor Go Hirai, Ph.D. Synthetic Organic 
Chemistry Laboratory, RIKEN, Japan เปนวิทยากรบรรยาย วันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 (7.2-3-60)   ภาควิชา
เคมี  จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ Activities based English Intensive course ครั้งที่ 11 (AEIC XI) ใหกับ
นิสิตเคมีชั้นปที่ 3 - 4 และนิสิตบัณฑิตศึกษาและโครงการอบรมภาษาอังกฤษ Activities based English 
Intensive course ครั้งที่ 7 ใหกับบุคลากรสายสนับสนุนภาควิชาเคมี เพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถในการสื่อสารดวย
ภาษาอังกฤษ ไดพัฒนาตนเอง น าภาษาอังกฤษมาใชในการท างาน รวมทั้งในชีวิตประจ าวัน โดยไดรับเกียรติจาก 
Mr.Richard Burgess เปนวิทยากรบรรยาย ระหวางวันจันทรที่ 21 มกราคม - วันศุกรที่ 15 กุมภาพันธ 2556 
(7.2-3-61)  ภาควิชาเคมี จัดโครงการ Research Digest ครั้งที่ 9 เรื่อง “Molecular Modeling for 
Homogeneous” โดยไดรับเกียรติจาก ดร.ธานิน ธานอก อาจารยประจ าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มก. เปนวิ
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ทยากรบรรยาย วันที่ 1 มีนาคม 2556 (7.2-3-62)  ภาควิชาเคมี  จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “Discovery of 
AZADOs: The Highly Active Organocataysts for Alcohol Oxidation” โดยไดรับเกียรติจาก Professor 
Yoshiharu lwabuchi จาก Graduate School of Pharmaceutical Sciences, Tohoku University, ประเทศ
ญี่ปุ นเปนวิทยากรบรรยาย วันที่ 5 มีนาคม 2556 (7.2-3-63)  ภาควิชาเคมี  จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง 
“Sialyltransferase Inhibitors Suppress Cancer Metastasis in Vitro and in Vivo” โดยไดรับเกียรติจาก 
Professor Wen-Shan Li จาก Institute of Chemistry, Academic Sinca, ประเภทไตหวัน เปนวิทยากร
บรรยาย วันที่ 8 มีนาคม 2556  (7.2-3-64)  ภาควิชาเคมี จัดโครงการ Research Digest ครั้งที่ 10 เรื่อง 
“Physical Chemistry” โดยไดรับเกียรติจาก ดร.พิมพา หอมนิรันดร อาจารยประจ าภาควิชาเคมี คณะวิทยา
ศาสตร มก. เปนวิทยากรบรรยาย วันที่ 8 มีนาคม 2556 (7.2-3-65)  ภาควิชาเคมี จัดโครงการ Research Digest 
ครั้งที่ 11 เรื่อง “Molecular Modeling and Cheminformatics Methods Applied to Chemical Biology 
Problems” โดยไดรับเกียรติจาก Dr.Matthew Paul Gleeson Research Fellow ภาควิชาเคมี คณะวิทยา
ศาสตร มก. เปนวิทยากรบรรยาย วันที่ 15 มีนาคม 2556 (7.2-3-66)   
 ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร  รวมกับบริษัทฮอลลีวูด อินเตอรเนชั่นแนล จัดโครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง การประยุกตใชกลองจุลทรรศนชนิดสองกราดดวยแสงเลเซอร (Training on Confocal 
Microscopy Applications) เพ่ือใหอาจารยนักวิจัย นักวิทยาศาสตร นิสิต ประยุกตใชกลองจุลทรรศนชนิดสอง 
กราดดวยเลเซอรในงานวิจัยและงานที่เกี่ยวของ เพ่ือใหผูเขารับการอบรมสามารถประยุกตใชเทคนิคการวิเคราะห
ภาพที่มีความละเอียดระดับสูง ศึกษาวิเคราะหโครงสรางของเซลล โดยไดรับเกียรติจาก คุณวิภัทร พรประเสริฐสม ผู
ชวยผูจัดการ บริษัทฮอลลีวูด อินเตอรเนชั่นแนล เปนวิทยากรบรรยาย วันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 (7.2-3-67)  
ภาควิชาพฤกษศาสตร จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาพฤกษศาสตรประจ าป 2556 เรื่อง “การจัดท า 
SWOT Analysis และจัดท าแผนกลยุทธภาควิชาพฤกษศาสตร” เพ่ือทบทวนการด าเนินงานโครงการพัฒนาภาควิชา 
ที่ไดด าเนินการมาแลว ตั้งแตป 2549 - ปจจุบัน เพ่ือจัดท า SWOT Analysis ของภาควิชาเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ภาควิชา ปการศึกษา 2556 โดยไดรับเกียรติจาก ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว หัวหนาภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตรมก. 
เปนวิทยากรบรรยายวันจันทรที่ 1 - วันอังคารที่ 2 เมษายน 2556 (7.2-3-68)   
 
 4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 
 คณะวิทยาศาสตร์มีการสังเคราะห์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่
ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่ โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการเผยแพร่ความรู้ในองค์กร เพ่ือให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเพ่ิมพูน
ความรู้ความสามารถเข้าถึงแนวปฏิบัติที่ดี โดยมีการเผยแพร่เอกสารความรู้หรือข้อสรุปที่ได้จากการสังเคราะห์การ
จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เช่น แนวปฏิบัติการใช้บริการรถตู้ คณะวิทยาศาสตร์ พ .ศ.2555  มีการรวบรวม
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ความรู้และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยการจัดท าเอกสารเป็นรูปเล่ม (7.2-4-1)  และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์ (7.2-
4-2) ทั้งของคณะฯ และของภาควิชาต่างๆ เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการเรียนรู้สามารถเข้าถึงความรู้นั้นได้ 
 พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ของภาควิชาพฤกษศาสตร์มีการเผยแพร่ทางเว็บไซด์ http://158.108.17.142/ 
museum/ (7.2-4-3) 
  

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 ส านักงานเลขานุการคณะมีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ที่เผยแพร่ในรูปแบบเอกสารและ
เว็บไซต์ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ การขออนุมัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีตก
ลงราคา (7.2-5-1) การขอใช้บริการรถตู้ของคณะวิทยาศาสตร์ (7.2-5-2) 
 โครงการจัดการการจัดการองค์ความรู้ ครั้งที่ 25 เรื่องอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแบบฟอร์มใบ
เซ็นชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบาร์โค้ด จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมการด าเนินงานด้านธุรการ ที่ได้รับ
รางวัลดีเยี่ยมจากการประกวด ในโครงการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 มาถ่ายทอดองค์
ความรู้ในการสร้างฟอร์มใบเซ็นชื่อเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบาร์โค้ด ให้นักวิชาการศึกษา และสโมสรนิสิต 
สังกัดคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานกิจกรรมนิสิตในองค์กร ต่างๆ 
ก่อให้เกิดการช่วยเหลือกันและกัน และเพ่ิมพูนทักษะในการท างาน (7.2-5-3) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.2 N/A 5 ข้อ 5 ข้อ N/A 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.2 N/A 5 ข้อ 5 ข้อ N/A 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

http://158.108.17.142/%20museum/
http://158.108.17.142/%20museum/
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หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7.2-1-1 แผนจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์ 
7.2-1-2 SAR ภาควิชาต่างๆ  
7.2-2-1 แผนจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์  
7.2-2-2 แบบเก็บการบริหารจัดการ 1  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ที่แสดงใน SAR ของ

ภาควิชาต่างๆ 
7.2-3-1 การเสวนาและอภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิเรื่องพิชิตทุนวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด 
7.2-3-2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใชโปรแกรม LabSkills” ในจดหมายข่าว

อิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 เดือน กรกฎาคม 2555 
7.2-3-3 โครงการจัดอบรมครูวิทยาศาสตรคณิตศาสตร คอมพิวเตอร เคมี ในจดหมายข่าว

อิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 เดือน กรกฎาคม 2555 
7.2-3-4 โครงการอบรมการจัดการความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ ในจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปี

ที่ 2 ฉบับที่ 7 เดือน กรกฎาคม 2555 
7.2-3-5 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคและการประยุกตใชกลองจุลทรรศนชนิดสอง

กราดดวยแสงเลเซอร (Techniques and Applications of Confocal Microscope) ใน
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 เดือน กรกฎาคม 2555 

7.2-3-6 โครงการการส่งเสริมศักยภาพงานวิจัยของคณาจารย์ภาควิชาเคมี ปีการศึกษา 2555 เรื่อง 
“Speclficlties of Glycoside Hydrolase” ในจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 
เดือน สิงหาคม 2555 

7.2-3-7 การบรรยายพิเศษเรื่อง “เมื่อนักวิทยาศาสตรท าประกันคุณภาพการศึกษา” ในจดหมายข่าว
อิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 เดือน สิงหาคม 2555 

7.2-3-8 จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง Reviving the antibiotics legend: Path from natural 
screening to synthetic biology” ในจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 เดอืน 
สิงหาคม 2555 

7.2-3-9 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Investigation of Materials for solar energy conversion” 
ในจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 เดือน สิงหาคม 2555 

7.2-3-10 โครงการการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“โฟโตโวลแทอิก” (Photovoltaics) ในจดหมาย
ข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 เดือน กันยายน 2555 

7.2-3-11 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Basic Concept and Operation of X-Ray 
Diffractometer” ในจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 เดือน กันยายน 2555 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7.2-3-12 โครงการส่งเสริมศักยภาพงานวิจัยของคณาจารย์ภาควิชาชีวเคมี ปีการศึกษา 2555 เรื่อง 

“Drug from the SEA. An Immunosuppressant Peptide for the Teatment of 
Autoimmune Diseases” ในจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 เดือน กันยายน 
2555 

7.2-3-13 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก จัดโครงการสัมมนา RGJ Seminar Series ครั้งที่ 88 
ในหัวข้อเรื่อง “Microbial Resources: Their Biodiversity and Utillzation” ใน
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 เดือน กันยายน 2555 

7.2-3-14 โครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 เรื่อง “การใช้ก๊าซ และการใช้ 
Liquid nitrogen, Liquid helium” ในจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 เดือน 
กันยายน 2555 

7.2-3-15 โครงการนักวิจัยพี่เลี้ยง (Research Mentor Project)  ครั้งที่ 2/2555 การเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง: "การผลิตผลงานทางวิชาการใหเปนเลิศไมละเมดิจริยธรรมและ
ลิขสิทธิ์” ในจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 เดือน กันยายน 2555 

7.2-3-16 โครงการนักวิจัยพี่เลี้ยง (Research Mentor Project) ครั้งที่ 3/2555 การบรรยายพิเศษ
เรื่อง “Plagiarism and the ethics of scientific publishing” ในจดหมายข่าว
อิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 เดือน กันยายน 2555 

7.2-3-17 โครงการเตรียมความพร้อมเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน AEC2015 และเตรียมความพร้อม
ในการท าประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับนิสิต ในจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 
9 เดือน กันยายน 2555 

7.2-3-18 โครงการเพิ่มรายได้และช่องทางการจ าหน่ายข้าวให้กับเกษตรกรในระดับต าบล  
กิจกรรม: การศึกษาการยกระดับราคาและประกันรายได้สินค้าเกษตร  ในจดหมายข่าว
อิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม 2555 

7.2-3-19 การประชุมนานาชาติ IS-BIOPEN ครั้งที่ 2 ในจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 
เดือน ตุลาคม 2555 

7.2-3-20 โครงการส่งเสริมศักยภาพงานวิจัยของคณาจารย์ภาควิชาชีวเคมี ปีการศึกษา 2555 เรื่อง 
“Functional complexity of Arabidopsis UDP-dependent glycosyltransferase 
73Bs” ในจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม 2555 

7.2-3-21 การบรรยายพิเศษเรื่อง “Understanding and Using High Performance Computing 
over National e-Science Infrastructure Consortium’s Resources” ในจดหมายข่าว
อิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม 2555 

7.2-3-22 โครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 เรื่อง “การก าจัดของเสียใน
ห้องปฏิบัติการ” ในจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม 2555 
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7.2-3-23 โครงการฝึกอบรมและบรรยายพิเศษ เรื่อง “Nanostructured Materials-Synthesis, 

Characterization and Properties” ในจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 
เดือน ตุลาคม 2555 

7.2-3-24 จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “Uranium mining in Germany and resulting ecological 
problems” ในจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม 2555 

7.2-3-25 การอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ภายใต้โครงการ” ก้าวแรกของนักวิจัยรุ่นใหม่ สู่บันไดนักวิจัยอาชีพ 
สกว.” ในจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม 2555 

7.2-3-26 จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “ทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม พวอ. (RRI 
GRANTS) ระดับปริญญาโท-เอก” ในจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 เดือน 
ตุลาคม 2555  

7.2-3-27 พิธีมอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ ให้กับ Professor Aaron Ciechanover 
นักวิทยาศาสตร์ รางวัลโนเบล สาขาเคมี มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “The revolution of 
personalized medicine – Are we going to cure all diseases and at what price 
???” ในจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 เดือน ตุลาคม 2555 

7.2-3-28 การประชุมวิชาการนานาชาติทางคณิตศาสตร์ International Conference on Number 
Theory and applications 2012 (ICNA 2012) ในจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 2 
ฉบับที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2555 

7.2-3-29 จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจในการท าวิจัย” ในจดหมายข่าว
อิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2555 

7.2-3-30 การบรรยายพิเศษเรื่อง “Getting Started in HPLC with Merck” ในจดหมายข่าว
อิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2555 

7.2-3-31 จัดการสัมมนาเรื่อง “MicroCal ITC200: LABEL-FREE MEASUREMENT OF BINDING 
AFFINITY AND THERMODYNAMICS FOR PROTEIN INTERACTION ANALYSIS”  
ในจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2555 

7.2-3-32 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาอาจารย์เพ่ือการเรียนการสอนยุคใหม่”  
ในจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2555 

7.2-3-33 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและ
เทคนิคการวิเคราะห์ธาตุ (SEM-EDX)” ในจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 
เดือน พฤศจิกายน 2555 

7.2-3-34 จัดการแนะแนวการศึกษาตอจากสถาบัน Tokyo Institute of Technology ในจดหมาย
ข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2555 

7.2-3-35 จัดการสัมมนาพิเศษ เรื่อง "Chemical diversity by Actinomycetes" ในจดหมายข่าว
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อิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2555 

7.2-3-36 โครงการสงเสริมศักยภาพงานวิจัยของคณาจารยภาควิชาชีวเคมีปการศึกษา 2555 เรื่อง 
“The Architecture of a Ciliary Partitioning System” ในจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 12 เดือน ธันวาคม 2555 

7.2-3-37 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Possible mechanisms behind the genotoxic effects of 
low dose and low dose rate” ในจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 12 เดือน 
ธันวาคม 2555 

7.2-3-38 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Secondary Metabolites From Extraction to 
structure elucidation” ในจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 12 เดือน ธันวาคม 
2555 

7.2-3-39 การสัมมนาพิเศษ เรื่อง “Structure - Based Drug Design and Drug Development at 
Concordia University Wisconsin-from Tuberculosis to Vascular Disease”  
ในจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 12 เดือน ธันวาคม 2555 

7.2-3-40 การสัมมนาพิเศษเรื่อง “How to Design a Specific End Product Using Available 
Rubber Compounds” ในจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 12 เดือน ธันวาคม 
2555 

7.2-3-41 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือความส าเร็จส าหรับนิสิต
โครงการพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.) 
ภาคตน ปการศึกษา 2555” ” ในจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 12 เดือน 
ธันวาคม 2555 

7.2-3-42 โครงการคายภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตเตรียมแพทยป 1 ในจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 
3 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2556 

7.2-3-43 การบรรยายพิเศษเรื่อง “Genomic tools for Molecular breeding” ในจดหมายข่าว
อิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 2556 

7.2-3-44 การสัมมนาพิเศษ เรื่อง “Turning Dihydrogen into a Highly Versatile Reagent in 
Enantioselective Synthesis” ในจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือน 
มกราคม 2556 

7.2-3-45 โครงการ Research Digest ครั้งที่ 2 ในจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือน 
มกราคม 2556 

7.2-3-46 โครงการ Research Digest ครั้งที ่3 ในจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือน 
มกราคม 2556 

7.2-3-47 การสัมมนาพิเศษเรื่อง “Heterochrony and ecological diversification of 
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pterioidean bivalves” ในจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม 
2556 

7.2-3-48 โครงการ Research Digest ครั้งที่ 4 ในจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือน 
กุมภาพันธ์ 2556 

7.2-3-49 โครงการ Research Digest ครั้งที่ 5 ในจดหมายขา่วอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือน 
กุมภาพันธ์ 2556 

7.2-3-50 การสัมมนาพิเศษ เรื่อง “Structural Views of Carbohydrate-Protein Interaction 
Systems as Potential Therapeutic Targets” ในจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 3 
ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2556 

7.2-3-51 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Chirality in Biologically Active Molecules” ใน
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2556 

7.2-3-52 การสัมมนาพิเศษเรื่อง “Introduction Seminar of Tokyo Chemical Industry (TCI)” 
ในจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 2556 

7.2-3-53 โครงการอบรม เรื่อง “Emerging Green Synthesis of Polymer-based 
Nanomaterials using lionizing Radiation” ในจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 
3 เดือน มีนาคม 2556 

7.2-3-54 โครงการ Research Digest ครัง้ที่ 7 ในจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 เดือน 
มีนาคม 2556 

7.2-3-55 การสัมมนาพิเศษ เรื่อง “Planning a Successful Research Carrier”  ในจดหมายข่าว
อิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 2556 

7.2-3-56 การบรรยายพิเศษเรื่อง "Asymmetric Synthesis of C3 Symmetic Buckybowls"  ใน
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 2556 

7.2-3-57 การบรรยายพิเศษเรื่อง "การเรียนและการท างานในยุคประชาคมอาเซียน" ในจดหมายข่าว
อิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 2556 

7.2-3-58 จัดการสัมมนาพิเศษ เรื่อง “Trends of microbial identification including 
MALDI/TOF MS analysis” ในจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 
2556 

7.2-3-59 โครงการ Research Digest ครั้งที่ 8 ในจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 เดือน 
มีนาคม 2556 

7.2-3-60 การสัมมนาพิเศษ เรื่อง “Creation of Novel Biologically Active Molecules 
Designed Based on natural Products” ในจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 
เดือน มีนาคม 2556 
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7.2-3-61 โครงการอบรมภาษาอังกฤษ Activities based English Intensive course ครั้งที ่11 และ

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ Activities based English Intensive course ครั้งที่ 7  ใน
จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 2556 

7.2-3-62 โครงการ Research Digest ครั้งที่ 9 เรื่อง “Molecular Modeling for Homogeneous”  
ในจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 เดือน เมษายน 2556 

7.2-3-63 การบรรยายพิเศษเรื่อง “Discovery of AZADOs: The Highly Active Organocataysts 
for Alcohol Oxidation” ในจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 เดือน เมษายน 
2556 

7.2-3-64 การบรรยายพิเศษเรื่อง “Sialyltransferase Inhibitors Suppress Cancer Metastasis in 
Vitro and in Vivo” ในจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 เดือน เมษายน 2556 

7.2-3-65 โครงการ Research Digest ครั้งที่ 10 ในจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 เดือน 
เมษายน 2556 

7.2-3-66 โครงการ Research Digest ครั้งที่ 11 ในจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 เดือน 
เมษายน 2556 

7.2-3-67 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประยุกตใชกลองจุลทรรศนชนิดสองกราดดวยแสง
เลเซอร (Training on Confocal Microscopy Applications) ในจดหมายข่าว
อิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 เดือน พฤษภาคม 2556 

7.2-3-68 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาควิชาพฤกษศาสตรประจ าป 2556 เรื่อง “การจัดท า 
SWOT Analysis และจัดท าแผนกลยุทธภาควิชาพฤกษศาสตร” ในจดหมายข่าว
อิเล็กทรอนิกส์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 เดือน พฤษภาคม 2556 

7.2-4-1 เอกสารแนวปฏิบัติการใช้บริการรถ พ.ศ.๒๕๕๕ 
7.2-4-2 www.sci.ku.ac.th  การจัดการองค์ความรู้ คณะวิทยาศาสตร์ 
7.2-4-3 เว็บไซต์ http://158.108.17.142/museum/  พิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ทางพฤกษศาสตร์ 
7.2-5-1 เอกสารการขออนุมัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคา 
7.2-5-2 เอกสารการขอใช้บริการรถตู้ของคณะวิทยาศาสตร์ 
7.2-5-3 โครงการจัดการการจัดการองค์ความรู้ (KM) ครั้งที่ 25 เรื่องอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง

แบบฟอร์มใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบาร์โค้ด 
 
 
 
 
 
 

http://www.sci.ku.ac.th/
http://158.108.17.142/museum/
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2554) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

  2.  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ โดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถ
น าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

  3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

  4.  มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

  5.  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีก าหนด 

ผลการด าเนินงาน 
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

 คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนักวิชาการคอมพิวเตอร์ดูแลระบบ
สารสนเทศของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งแผนระบบสารสนเทศในปีที่ผ่านมาที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน การสืบค้น และการวิจัย ให้รองรับกับจ านวนของนิสิตและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ที่
เพ่ิมข้ึนได้แก่  

1.1 ติดตั้งจุดกระจายสัญญาณเครือข่าย Wireless (ชั่วคราว) ดังนี้ 
 1.1.1  ห้องประชุมทวี  ญาณสุคนธ์ เพ่ือใช้ในโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ส าหรับ 

นิสิตเตรียมแพทย์ปี 1 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2555 (7.3-1-1) 
   1.1.2 อาคารจุลชีววิทยา – พันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (ชั่วคราว) จ านวน 3 จุด  
   -  ครั้งที่ 1 ขอยืมอุปกรณ์ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์  - 30 เมษายน 2556 (ระยะเวลา 3 
เดือน) (7.3-1-2) (7.3-1-3)  
   - ครั้งที่ 2 ขอขยายเวลาการขอยืมอุปกรณ์ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 
2556 (ระยะเวลา 6เดือน) (7.3-1-4)   

1.2 ซ่อมแซมและน า Access Point เข้าระบบ เพื่อท่ีส านักบริการคอมพิวเตอร์จะได้ 
ตรวจสอบการท างานได้ง่ายและสะดวก  

1.3 ด าเนินการจัดท าคุณลักษณะของระบบเครือข่ายไร้สาย ท้ังคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อ 
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จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้าง  
1.4 เปลี่ยนแปลงจุดเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตหลักในคณะวิทยาศาสตร์ แจ้งส านัก 

บริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือขอเปลี่ยนแปลงจุดเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตหลักในคณะ
วิทยาศาสตร์ จากชั้นที่ 1 อาคารสถิติ-คณิตศาสตร์-วิทยาการคอมพิวเตอร์ (SMC) มายัง ชั้นที่ 1 อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กายภาพ (อาคาร 45 ปี) (7.3-1-5) 

1.5 เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร และ ส่งข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรคณะ 
วิทยาศาสตร์และบุคคลทั่วไปทราบถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในคณะวิทยาศาสตร์ 
   1.5.1 เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์  (7.3-1-6) 
   1.5.2 จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (7.3-1-7) 
   1.5.3 Facebook คณะวิทยาศาสตร์ (7.3-1-8) 
   1.5.4 การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แบบกลุ่มด้วย (Mailing lists) มก.  
    -  แบบส่งส าหรับบุคลากรทั้งคณะ (7.3-1-9)  
    - แบบส่งเฉพาะอาจารย์ (7.3-1-10) 
 

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ โดยอย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ  

คณะวิทยาศาสตร์ มีการสร้างระบบสารสนเทศให้ผู้บริหารใช้ในการบริหารและการตัดสินใจในเรื่อง 
ดังต่อไปนี้ 

  2.1 ด้านงานวิจัย บุคลากร นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ
ทุนสนับสนุนวิจัยและนโยบายต่าง ๆ ความเชี่ยวชาญการท างานวิจัยของอาจารย์ และความร่วมมือทางด้านงานวิจัย
และวิชาการ ได้เว็บไซต์ดังนี้  

  2.1.1 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ นโยบายเกี่ยวกับการให้เงินทุนสนับสนุนการท าวิจัย ซ่ึง
จะรวบรวมทุกนโยบายของคณะวิทยาศาสตร์ โดยดูได้จากเว็บไซต์คู่มือบุคลากร :: 
http://www.sci.ku.ac.th:8000/manual/main/ (7.3-2-1) ในเว็บไซต์นี้ได้แบ่งออกเป็นเว็บไซต์ย่อยดังนี้ 

  -  เว็บไซต์การบริหารและพัฒนาบุคลากร (7.3-2-2) 
  - เว็บไซต์ทุนสนับสนุนการวิจัย (7.3-2-3) 
  -  เว็บไซต์วิชาการและการจัดการศึกษา (7.3-2-4) 
  -  เว็บไซต์การประกันคุณภาพ 
  -  เว็บไซต์การพัฒนานิสิต (7.3-2-5) 
  -  เว็บไซต์การพัฒนาและบริการวิชาการ 
  -  เว็บไซต์กิจการพิเศษ (7.3-2-6) 
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  2.2  ด้านการเรียนการสอน  
2.2.1 ทุนการศึกษา  
  2.2.1.1 คณะวิทยาศาสตร์มีการให้ทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  ส าหรับนิสิต

ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นประจ าทุกปี โดยจะท าการประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ช่วงเดือนมิถุนายน – 
กรกฎาคม โดยนิสิตสามารถทราบข่าวทุนการศึกษาได้จากเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ หมวดข่าวทุนการศึกษา 
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://www.sci.ku.ac.th (7.3-2-7) (7.3-2-8) 

  2.2.1.2 การสมัครรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี-โท-
เอก รุ่นที่ 5 โครงการพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ประจ าปีการศึกษา 
2556  เว็บไซต์ http://www.sc.mahidol.ac.th/scholarship/sast/ (7.3-2-9) 

2.2.2 การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในโครงการต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 
- โครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ปีการศึกษา 2555 เป็นเว็บไซต์ที่ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและการรับสมัครสอบ Online โครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ของคณะวิทยาศาสตร์ 
http://www.sci.ku.ac.th/sisc/olympic (7.3-2-10) ในปี 2556 นี้ หลังจากนักเรียนสมัครออนไลน์แล้วให้
นักเรียนสามารถพิมพ์ใบสมัครออกจากระบบ และ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัครได้ด้วยตนเอง ก่อนส่ง
ใบสมัครมายังศูนย์ (7.3-2-11) 

 - โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (พสวท.) ปี 2556 เป็นเว็บไซต์ที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและการรับสมัครสอบ Online โครงการพัฒนา
และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (พสวท.)  ของคณะวิทยาศาสตร์  
http://www.sci.ku.ac.th/sisc/ipst (7.3-2-12) ในปี 2556 นี้ หลังจากนักเรียนสมัครออนไลน์แล้วให้นักเรียน
สามารถพิมพ์ใบสมัครออกจากระบบ และ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัครได้ด้วยตนเอง ก่อนส่งใบสมัคร
มายังศูนย์ (7.3-2-13) 

- โครงการเพชรนนทรี ปีการศึกษา 2556 เป็นเว็บไซต์ที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและ
การรับสมัคร สอบ Online โครงการเพชรนนทรี ของคณะวิทยาศาสตร์  
http://www.sci.ku.ac.th/sisc/scnontri  (7.3-2-14) ในปี 2556 นี้ หลังจากนักเรียนสมัครออนไลน์แล้วให้
นักเรียนสามารถพิมพ์ใบสมัครออกจากระบบ และ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัครได้ด้วยตนเอง ก่อนส่ง
ใบสมัครมายังศูนย์ (7.3-2-15) 
 

 3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  
 คณะวิทยาศาสตร์ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ดังนี้ 
   3.1 คณะวิทยาศาสตร์ มีการน าระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ที่พัฒนาโดยส านัก
บริการคอมพิวเตอร์ มาใช้กับการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ โดยด าเนินการใช้งานตั้งแต่ปี 2551 
- ปัจจุบัน เพ่ือทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการใช้งานของผู้เข้าร่วมประชุม จึงได้มีการท าแบบประเมินความพึง
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พอใจการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ระดับผู้เข้าร่วมประชุม ของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
ผลคะแนน 4.40 จากคะแนนเต็ม 5 ผลการประเมิน  ดีมาก (7.3-3-1) 
   3.2 มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ต่อการใช้เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
แบบ Online จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
    ครั้งที่ 1 : ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2556 ผลคะแนน 3.30 จากคะแนน
เต็ม 5 เกณฑ์ ผลการประเมิน ดี (7.3-3-2) 
     ครั้งที่ 2 : ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 19 เมษายน 2556 ผลคะแนน 3.54จากคะแนน
เต็ม 5 เกณฑ์ ผลการประเมิน ดี (7.3-3-3) 
   3.3 มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ต่อการใช้เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ ผล
คะแนน 3.75 จากคะแนนเต็ม 5 ผลการประเมิน ดี (7.3-3-4) 
   3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ต่อการใช้บริการห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ผลคะแนน 4.08 จากคะแนนเต็ม 5 ผลการประเมิน ดีมาก (7.3-3-5) 
   3.5 มีการประเมินความพึงพอใจของต่อการจัดทาจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
(ScKU e-newsletter) แบบ Online ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 19 เมษายน 2556 ผลคะแนน 4.24 จากคะแนน
เต็ม 5 ผลการประเมิน ดีมาก (7.3-3-6) 
 
 4.  มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
จากการประเมินความพึงพอใจของใช้ระบบสารสนเทศที่ผ่านการพิจาณาจากผู้บริหารแล้วมาจัดท าแผนปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ 
  4.1 จากผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ระดับผู้เข้าร่วม
ประชุม ของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ มีข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุงระบบดังนี้ 

ข้อเสนอแนะ แผนการปรับปรุง 
1 .  ค ว รมี ก า ร ต ร ว จซ่ อมบ า รุ ง รั กษ า เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ 
2. จอมิเตอร์ยิ่งมีที่เสียอยู่บ้าง 
3. ต าแหน่งของปลั๊กไฟไม่ดี สะดุดบ่อยท าให้สาย
หลุด 

แจ้งช่างไฟฟ้ามาตรวจสอบ ซ่อมบ ารุงจอมอนิเตอร์
และปลั๊กไฟ ให้ใช้งานให้เป็นปกติ 
 

   
4.2 จากผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ต่อการใช้เว็บไซต์คณะ

วิทยาศาสตร์ แบบ Online ครั้งที่ 1 และ ครั้งท่ี 2 มีข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุงระบบดังนี้ 
ข้อเสนอแนะ แผนการปรับปรุง 

1.  แจ้งข่าวสารที่ส าคัญ เช่น ขั้นตอนการขอจบ
การศึกษา เป็นต้น 

1. ตรวจสอบทุกลิงค์ให้สามารถท างานได้เป็นปกติ 
2. ศึกษาวิธีการใช้โปรแกรมจัดการเว็บไซต์ Joomla อยู่ 
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ข้อเสนอแนะ แผนการปรับปรุง 
2. ข้อมูลเกี่ยวกับทุนของคณะไม่สามารถสืบค้นได้ 
3. ไฟล์ที่ต้องการอ่านถูกลบออกไปจึงไม่สามารถหา
ข้อมูลได้เช่นกัน 
4. ลิงค์ไปภาควิชาไม่ค่อยได้ 
5. ขอ link webmail ของเกษตรไว้ขางหน้าเว็บไซต์
ของคณะ 

เสมอ เพ่ือน าความรู้ ใหม่ที่ ได้มาปรับปรุงเว็บไซต์ให้
สวยงาม และเป็นปัจจุบัน 
3. ท าให้ข่าวเก่าให้ยังคงอยู่ ไม่ลบออกอัตโนมัติ เพ่ือง่าย
ต่อการเปิดอ่านข่าวย้อนหลัง 
4.  ปรับปรุ ง เทมเพลตให้ เป็น เอกลักษณ์  ของคณะ
วิทยาศาสตร์ 

6. ควรท าลิงค์ข่าวให้อยู่กับที่ ท าให้ไม่สามารถคลิกได้
ทัน เนื่องจากหัวข้อข่าว เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ 
เลื่อนไปยังหัวข้อข่าวอ่ืน ท าให้ไม่สะดวกในการคลิก
ข่าวเพื่อ 

5. ปรับปรุงเว็บไซต์ทุนสนับสนุนวิจัยเป็นเว็บไซต์คู่มือ
บุคลากร ซึ่งจะรวมทุกทุนสนับสนุนวิจัยและนโยบายต่าง 
ๆ ของคณบดีไว้ที่เดียวกัน 

อ่านรายละเอียด ไม่ต้องให้ลิงค์ข่าวเปลี่ยนไปเองตาม
เวลาที่ก าหนด แต่ให้ผู้ที่ต้องการอ่านเลือกได้ตาม
หัวข้อใหญ่ เช่น คลิกหัวข้ออ่านข่าวประชาสัมพันธ์ ก็
สามารถคลิกอ่านได้เอง ไม่ต้องปรับเปลี่ยนตามเวลา 

 

7. ลักษณะของเว็บไซต์มีความวุ่นวายจนเกินไป ควร
จัดการให้เป็นสัดส่วนที่ชัดเจน 

 

8. หน้าแรกของเว็บไซต์มีความส าคัญอย่างมาก สิ่งที่
จ าเป็นคือการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ควรปรับปรุงโดยท า
ให้มีเนื้อหาที่กระชับไม่ต้องแสดงทุกสิ่งอย่างในหน้านี้ 

 

9. การใช้รูปภาพในการสื่อสาร รูปภาพควรมีความ
ชัดเจน สามารถสื่อถึงสิ่งที่กล่าวถึงได้ 

 

10. ควรมีการวางแผนโครงสร้างของ template ว่า
ส่วนไหนต้องใช้รูปที่มีขนาด 

 

เท่าไหร่ ตรงไหนควรมีไอคอน ตรงไหนควรมีพวก 
dropdown menu และท่ีส าคัญ template ควรมี
เอกภาพ ซึ่งก็คือใช้ template ที่คิดว่าเหมาะสม
เพียงแบบเดียว ไม่ควรเปลี่ยนไปเรื่อย 

 

11. ถ้าเว็บไซต์สร้างจากโปรแกรม Joomla ก็ควรจะ
หาตัว module หรือ plug in ที่เหมาะสมมาใช้ได้ไม่
ยาก  
12. การวาง layout ค่อนข้างมั่ว  
13. banner ที่ใส่ไว้ด้านบนรู้สึกเกะกะ ขวางเนื้อหา 
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ข้อเสนอแนะ แผนการปรับปรุง 
ส่วนอื่น และมีที่ว่างเหลือไม่ได้ใช้ประโยชน์ (ซึ่งเป็น
พ้ืนที่ส่วนที่เห็นง่าย แต่กลับ 

 

ปล่อยโล่ง)  
14. เนื้อหาส าคัญที่มีการอับเดตบ่อยๆ หรือประกาศ
ประชาสัมพันธ์ควรอยู่ด้านบน ไม่ต้องเสียเวลา เลื่อน
เพจลงมา 

 

15. เนื้อหาที่ไม่มีความจ าเป็นในการเข้าถึงของบุคคล
ทั่วไปไม่ควรจะอยู่ในหน้าแรกให้รก ควรจะจัดหมด
หมู่ ให้ผู้ที่มีความต้องการเข้าเฉพาะเรื่องเข้าเอง 
16. แบบเก่าดีกว่า หรือถ้าจะเอาแบบใหม่น่าจะมี
จุดเด่นที่บอกความเป็นวิทยาศาสตร์ มก. ในเว็บ
มากกว่านี้ 
17. ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง ให้กระชับ และสืบค้นง่าย 
18. เว็บไซต์จากที่อ่ืนเข้าได้ยาก ช้า ต้องปรับปรุง 

 

   
4.3 จากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ต่อการใช้เว็บไซต์คณะ

วิทยาศาสตร์ มีข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุงระบบดังนี้ 
ข้อเสนอแนะ แผนการปรับปรุง 

1. บางช่วงเวลาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีความล่าช้าใน
การเข้าถึง 
2. ควรมีการ update ข้อมูลตลอดเวลา 

ตรวจสอบระบบเครือข่ายให้สามารถใช้สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น 
 

   
4.4 จากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ต่อการใช้บริการห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มีแผนการปรับปรุงระบบดังนี้ 
ข้อเสนอแนะ แผนการปรับปรุง 

1. ควรมีการเพ่ิมจุดกระจายสัญญาณ WIFI 
2. มีนิสิตเข้ามาใช้งานเป็นจ านวนมาก ควรขยายขนาด
ของห้องและจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
3. มีนิสิตนั่งเล่นเกมส์ ท าให้รบกวนสมาธิในการท างาน 

1. อยู่ระหว่างก าลังด าเนินการเพ่ิมจุดกระจายสัญญาณ 
WIFI 
2. ห้ามปรามและออกกฎห้ามนิสิตเล่นเกมส์ 
3. เตือนนิสิตอย่าเสียงดัง รบกวนผู้อ่ืนที่ก าลังท างาน 
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 4.5 จากผลการประเมินความพึงพอใจของต่อการจัดทาจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ คณะ
วิทยาศาสตร์ (ScKU e-newsletter) แบบ Online ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 19 เมษายน 2556 มีแผนการ
ปรับปรุงระบบดังนี้ 

ข้อเสนอแนะ แผนการปรับปรุง 
1. ตัวอักษรเล็กเกินไป ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน
โดยเฉพาะการแสดงไฟล์ pdf ควรใช้พ้ืนที่หน้าจอ
แสดงผลให้คุ้มค่ากว่านี้ 
2. คณะวิทยาศาสตร์ควรมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
บ้าง ไม่ใช่ส่วนใหญ่รอแต่ข่าวที่จะมีบุคลากรส่งให้ 
และคณะฯ มีบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการ
ประชาสัมพันธ์อยู่แล้ว ควรใช้ศักยภาพของบุคลากร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคณะวิทยาศาสตร์ 
3. ข่าวด้านการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน 
4. ปกติอ่านผ่านๆ เพ่ือดูว่ามีหัวข้ออะไรบ้าง และ
สรุปว่าอะไร ไม่ได้อ่านรายละเอียดมากนัก 

1. จัดท ารูปแบบของจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ให้
น่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
2. ฝึกฝนวิธีการเขียนข่าวในเชิงรุก 

  
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกเกณฑ์การประเมิน 

 คณะวิทยาศาสตร์ มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย ได้แก่ 
  5.1 ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) 
(7.3-5-1) งานนโยบายและแผน คณะวิทยาศาสตร์ได้ให้ร่วมมือในการกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่อง  
  5.2 ระบบสนับสนุนการขออนุมัติหลักสูตร (7.3-5-2) ระบบนี้เป็นระบบที่กองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดท าขึ้นเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์กรอกข้อมูล
รายละเอียดของหลักสูตร วันที่รับเข้า-ส่งออกจากคณะ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่เท่าไหร่เข้าสู่
ระบบ เพ่ือให้เกิดความสะดวกและง่ายต่อการติดตามสถานะของหลักสูตรว่าครบก าหนดในการปรับปรุงหลักสูตร
หรือหลักสูตรใหม่เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วขณะนี้ด าเนินการถึงขั้นตอนใด งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ได้ให้
ร่วมมือในการกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่อง 
  5.3 ระบบระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) (7.3-5-3) เป็นการด าเนินงานปรับปรุง
ระบบการจัดการด้านการเงินการคลังของภาครัฐให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพ่ือปรับกระบวนการด าเนินงานและการจัดการภาครัฐด้านการงบประมาณ การบัญชี 
การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย และการบริหารทรัพยากร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายปฏิรูปราชการที่เน้น
ประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการด าเนินงาน รวมทั้งมุ่งหวังให้เกิดการใช้ทรัพยากรภายในองค์กรอย่างคุ้มค่า
เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลสถานภาพการคลังภาครัฐที่ถูกต้องรวดเร็ว สามารถตอบสนองนโยบายการบริหารเศรษฐกิจของ
ประเทศ  
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  งานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ให้ร่วมมือในการกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่อง 
  5.4 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Thai Government Procurement) (7.3-5-4) เป็นการ
กรอกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) งานพัสดุ คณะ
วิทยาศาสตร์ ได้ให้ร่วมมือในการกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่อง และคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับ e-GP ดังนี้ 
   1. โครงการการจัดการองค์ความรู้ ครั้งที่ 22 เรื่อง “การใช้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ระยะที่ 2 ของผู้บริหารเพ่ือการตัดสินใจ” 
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ ของภาควิชาและหน่วยงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 
เพ่ือเป็นการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการกรอกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (7.3-5-5) 
  5.5 ระบบระบบงานงบประมาณเงินรายได้ (7.3-5-6) เป็นการกรอกข้อมูลการจัดท างบประมาณ
เงินรายได้ประจ าปี ผ่านระบบ e-Revenue งานนโยบายและแผน คณะวิทยาศาสตร์ ได้ให้ร่วมมือในการกรอก
ข้อมูลเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่อง  
  5.6 ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning (ERP)) (7.3-5-7) 
(7.3-5.8) (7.3-5.9)  เป็นระบบที่น ามาใช้ในงานด้านการเงินและบัญชี งบประมาณ พัสดุ ของทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือให้การท างานเป็นระบบเดียวกัน และคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับ ERP ดังนี้ 
   1. โครงการการจัดการองค์ความรู้ ครั้งที่ 16 – 19 เรื่อง “ระบบการบริหาร 
ทรัพยากรองค์การ (Enterprise Resource Planning: ERP” ทางด้านการเงินและพัสดุ” ให้แก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี งานพัสดุ ของภาควิชาและหน่วยงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 , 19, 21, 
25 ธันวาคม 2555 เพ่ือเป็นการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise 
Resource Planning (ERP))   (7.3-5-10) 
   2. โครงการการจัดการองค์ความรู้ ครั้งที่ 21 เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้พร้อมก่อนการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์การ (ERP)” ให้แก่ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ของ
ภาควิชาและหน่วยงาน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 เพ่ือเป็นการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning (ERP))   (7.3-5-11) 
  5.7 ระบบ มคอ.ออนไลน์ (KU-TQF) (7.3-5-12) เป็นระบบที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษา ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) จัดท าข้อมูล
ตามแบบ มคอ.3 – 6 เป็นรายภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้สนองนโยบายจึงได้จัดท าระบ มคอ . 
ออนไลน์ ขึ้น เพ่ือให้อาจารย์เกิดความสะดวกในการกรอกข้อมูล และคณะวิทยาศาสตร์ได้จัด โครงการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับ ระบบ มคอ.ออนไลน์ (KU-TQF)  ดังนี้ 
   1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดท าข้อมูล มคอ. ออนไลน์ (มคอ.3)” เมื่อ
วันที่ 14 กันยายน 2555 ให้แก่อาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง (7.3-5-13) 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชีท้ี่ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

7.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรลุ 5 ข้อ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

7.3-1-1 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งจุดกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย 
(ชั่วคราว) ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 

7.3-1-2 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอยืมอุปกรณ์เครือข่ายเพ่ือติดตั้งตั้งจุดกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้
สาย (ชั่วคราว) ลงวันที่ 11 มกราคม 2556 

7.3-1-3 บันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งการเข้าไปเดินสายสัญญาณเพ่ือเชื่อต่อจุดกระจายสัญญาณ
เครือข่ายไร้สาย (ชั่วคราว) ลงวันที่ 22 มกราคม 2556 

7.3-1-4 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอขยายเวลายืมอุปกรณ์เครือข่าย ลงวันที่ 25 เมษายน 2556 
7.3-1-5 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงจุดเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตหลักในคณะ

วิทยาศาสตร์ ลงวันที่ 1 เมษายน 2556 
7.3-1-6 เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ (ภาษาไทย) : http://www.sci.ku.ac.th 
7.3-1-7 จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ScKU e-newsletter : 

http://www.sci.ku.ac.th/th/sckuenews 
7.3-1-8 Facebook คณะวิทยาศาสตร์ : http://www.facebook.com/scienceku 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7.3-1-9 แบบฟอร์ม ขอชื่ออีเมล์แบบกลุ่มอัตโนมัติ (Mailing lists) แบบส่งส าหรับบุคลากรทั้งคณะ 
7.3-1-10 แบบฟอร์ม ขอชื่ออีเมล์แบบกลุ่มอัตโนมัติ (Mailing lists) แบบส่งเฉพาะอาจารย์ 
7.3-2-1 หน้าหลักเว็บไซต์ คู่มือบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ :  

http://www.sci.ku.ac.th:8000/manual/main 
7.3-2-2 หน้าหลักเว็บไซต์ การบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ::  

http://www.sci.ku.ac.th:8000/manual/manage 
7.3-2-3 หน้าหลักเว็บไซต์ ทุนสนับสนุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ :: 

http://www.sci.ku.ac.th:8000/th/funding 
7.3-2-4 หน้าหลักเว็บไซต์ ทุนเกี่ยวกับวิชาการและการจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ :: 

http://www.sci.ku.ac.th:8000/manual/educate 
7.3-2-5 หน้าหลักเว็บไซต์ ทุนเกี่ยวกับการพัฒนานิสิต คณะวิทยาศาสตร์ :: 

http://www.sci.ku.ac.th:8000/manual/devnisit 
7.3-2-6 หน้าหลักเว็บไซต์ ทุนเกี่ยวกับกิจการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ :: 

http://www.sci.ku.ac.th:8000/manual/special 
7.3-2-7 หน้าหลักเว็บไซต์ หมวดข่าวทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  
7.3-2-8 ประกาศรับสมัครทุนการบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 และประกาศ

คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ผู้ได้รับทุนการบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 
ลงวันที่ 5 กันยายน 2555 

7.3-2-9 เว็บไซต์การสมัครรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี-โท-เอก  
รุ่นที่ 5 โครงการพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) 
ประจ าปีการศึกษา 2556 : http://www.sc.mahidol.ac.th/scholarship/sast/ 

7.3-2-10 เว็บไซต์โครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) : 
http://www.sci.ku.ac.th:8000/sisc/olympic/ 

7.3-2-11 ตัวอย่างแบบฟอร์มใบสมัครที่พิมพ์จากระบบการรับสมัครออนไลน์ โครงการโอลิมปิก
วิชาการ (สอวน.) ปีการศึกษา 2556 

7.3-2-12 โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) 
: http://www.sci.ku.ac.th/sisc/ipst   

7.3-2-13 ตัวอย่างแบบฟอร์มใบสมัครที่พิมพ์จากระบบการรับสมัครออนไลน์ โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ปีการศึกษา 2556 

7.3-2-14 โครงการเพชรนนทรี : http://www.sci.ku.ac.th/sisc/scnontri/ 
7.3-2-15 ตัวอย่างแบบฟอร์มใบสมัครที่พิมพ์จากระบบการรับสมัครออนไลน์ โครงการเพชรนนทรี  ปี

การศึกษา 2556 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7.3-3-1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ

ผู้เข้าร่วมประชุม ของคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
7.3-3-2 สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจในการใช้บริการหน้าเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มก.  

http://www.sci.ku.ac.th (แบบออนไลน์) ครั้งที่ 1 : ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม – 31 
ตุลาคม 2555 

7.3-3-3 สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจในการใช้บริการหน้าเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มก.  
http://www.sci.ku.ac.th (แบบออนไลน์) ครั้งที่ 2 : ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 19 เมษายน 
2556 

7.3-3-4 สรุปผลการแบบประเมินความพึงพอใจต่อใช้งานเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ 
ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 

7.3-3-5 สรุปผลการแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คณะ
วิทยาศาสตร์ ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 

7.3-3-6 สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการจัดท าจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
Scku e-Newsletter (แบบออนไลน์) ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 19 เมษายน 2556 

7.3-5-1 หน้าหลักเว็บไซต์ ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE 
QA Online) :: http://202.44.139.26/default.aspx 

7.3-5.2 หน้าหลักเว็บไซต์ ระบบสนับสนุนกระบวนการขออนุมัติหลักสูตร 
https://phpweb.cpc.ku.ac.th:8443/workflow/index.php?menu=home 

7.3-5.3 หน้าหลักเว็บไซต์ ระบบระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) 
http://www.gfmis.go.th 

7.3-5.4 
 

หน้าหลักเว็บไซต์ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Thai Government Procurement) :: 
http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP 

7.3-5-5 โครงการการจัดการองค์ความรู้ ครั้งที่ 22 เรื่อง “การใช้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ระยะที่ 2 ของผู้บริหารเพื่อ
การตัดสินใจ” 

7.3-5-6 หน้าหลักเว็บไซต์ ระบบระบบงานงบประมาณเงินรายได้ :: https://acc3d.ku.ac.th/ 
7.3-5-7 หน้าหลัก ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning (ERP))  
7.3-5-8 บันทึกข้อความ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เทคนิคประจ าหน่วยงานเพ่ือใช้งาน

ในระบบบริหารทรัพยากรองค์การ (ERP)” ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2555 
7.3-5-9 บันทึกข้อความ เรื่อง “ขอส่งรายชื่อเพ่ือก าหนดสิทธิ์ (Account) เข้าใช้งาน ERP” ลงวันที่ 4 

ธันวาคม 2555 
7.3-5-10 บันทึกข้อความ เรื่อง “ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการจัดองค์ความรู้ ครั้งที่ 16 - 19” ลงวันที่ 

https://acc3d.ku.ac.th/


3 - 432 

 

 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
26 พฤศจิกายน 2555 

7.3-5-11 บันทึกข้อความ เรื่อง “ขอประชาสัมพันธ์โครงการการจัดการองค์ความรู้ ครั้งที่ 21 เรื่อง 
การเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมก่อนการใช้งานระบบการบริหารทรัพยากรองค์การ 
(ERP)” ลงวันที่ 8 มกราคม 2556 

7.3-5-12 หน้าหลักเว็บไซต์ ระบบ มคอ. ออนไลน์ (KU-TQF) :: https://tqf.cpe.ku.ac.th 
7.3-5-13 บันทึกข้อความ เรื่อง “ขออนุมัติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าข้อมูล มคอ. 

(มคอ. 3)” ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ  

รอบระยะเวลา   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง และ
ตัวแทนที่รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

  2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม
บริบทของหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น 
-   ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที่) 
-   ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
-   ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
-   ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารงาน การให้บริการ 

การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
-   ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

บุคลากร 
-   ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
-  อ่ืนๆ ตามบริบทของหน่วยงาน 

  3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

วิเคราะห์ในข้อ 2 

  4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 

  5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

ผลการด าเนินงาน 
 1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง และ
ตัวแทนที่รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน  มีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนที่รับผิดชอบภารกิจหลักของ
หน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน  ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะ
วิทยาศาสตร์  ที่ 34/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์  ประกอบด้วยคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์เป็นประธานกรรมการ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นรองประธาน
กรรมการ  รองคณบดีฝ่ายวิจัย  หัวหน้าภาควิชาทั้ง 13 ภาค และหัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ เป็นกรรมการ
และเลขานุการ มีหัวหน้างาน/หน่วยในส านักงานเลขานุการคณะเกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการมี
หน้าที่ (7.4-1-1) 

- ด าเนินการบริหารความเสี่ยงภายในคณะวิทยาศาสตร์ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- ด าเนินการวิเคราะห์ ระบุปัจจัยเสี่ยง และจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง 
- เสนอมาตรการความเสี่ยง และจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร์ 
- ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานผลการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการประเมินการ

ควบคุมภายใน ตามข้อ 6 ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งก าหนดแนวทาง/
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตร์ 
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วิทยาเขตบางเขน 

 2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบท
ของหน่วยงาน ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
(7.4-2-1) 

1) ความเสี่ยงด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ (หรือกลยุทธ์) ตามภารกิจหลัก 
2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน/การบริหารจัดการ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  

- ด้านการบริหาร  
- ด้านการเงิน การบัญชี  
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- ด้านการผลิต (ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน) 
- ด้านอื่นๆ (ด้านบริหารงานบุคลากร,ด้านระบบสารสนเทศ,ด้านพัสด)ุ 

3) ความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
4) ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการที่มีงบลงทุนเกิน 1 ล้านบาทขึ้นไป (เฉพาะ

กองแผนงาน) 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ ได้วิเคราะห์ความเสี่ยง

ครบทุกด้าน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่มี 3 โครงการที่ต้องจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ดังนั้นส านักงาน

เลขานุการ ในฐานะกรรมการ /เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ 

ได้น าโครงการมาวิเคราะห์ และจัดท า(ร่าง) เพ่ือการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้ เกิดความเสี่ยง 

โดยแจ้งเวียนให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ พิจารณา และส านักงานเลขานุการ ด าเนินการ

รวบรวมสรุป  คือ 

1) การบริหารความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน : โครงการเพิ่มจ านวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย (ปริญญาโท แผน ก.และปริญญาเอก) โดยพิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพจาก

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2555 

น าจุดที่ควรพัฒนาในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต เกี่ยวกับจ านวนนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ

วิทยาศาสตร์ที่ยังไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐาน (7.4-2-2) 

2) การบริหารความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน : การเพ่ิมสัดส่วนต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมให้

อาจารย์ท าการศึกษาวิจัย โดยแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สามารถน าไปใช้ใน

การเรียนการสอน และเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ประสบการณ์ อันน าไปสู่การด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (7.4-2-3) 

 3) การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน : การบริหารพัสดุ  สืบเนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์มีการ

ด าเนินการด้านพัสดุเป็นจ านวนมาก และในปัจจุบันมีระบบการท างานที่มีการควบคุม และติดตาม การด าเนินงานให้

ถูกต้องตามระเบียบ อย่างเข้มงวด อีกทั้งยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญ เนื่องจากการเกษียณอายุ

ราชการ ท าให้การบริหารงานด้านพัสดุมีความส าคัญอย่างยิ่ง จึงจ าเป็นต้องมีการวางแผน และบริหารจัดการที่ดี 

(7.4-2-4) 

 3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์
ในข้อ 2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ด าเนินการในขั้นตอนและวิธีการตามคู่มือการบริหารเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (7.4-3-1) ในความเสี่ยงทั้ง 3 โครงการ ตามแบบฟอร์ม KU-ERM 6 คือ   

1) การบริหารความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน : โครงการเพิ่มจ านวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัย (ปริญญาโท แผน ก.และปริญญาเอก)  (7.4-3-2) 

2) การบริหารความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน : การเพ่ิมสัดส่วนต าแหน่งทางวิชาการ (7.4-3-3) 
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3) การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน : การบริหารพัสดุ  (7.4-3-4) 

 4.  มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน เมื่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงน าผลการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงมาจัดล าดับความเสี่ยงแล้ว 
จึงน าผลที่มีความเสี่ยงสูงตามล าดับ มาจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง ทั้ง 3 โครงการ ตามแบบฟอร์ม KU-ERM 6 
(7.4-4-1) และ R-ERM.F2  พร้อมทั้งระบุผู้รับผิดชอบ และก าหนดแล้วเสร็จ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพ่ือ
ด าเนินการตามแผน และเสนอรายงานต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (7.4-4-2) คือ 

1) การบริหารความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน : โครงการเพิ่มจ านวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัย (ปริญญาโท แผน ก.และปริญญาเอก) 

2) การบริหารความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน : การเพ่ิมสัดส่วนต าแหน่งทางวิชาการ   

3) การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน : การบริหารพัสดุ  

เนื่องจากในปีช่วงปลายปี พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยครั้ง

ใหญ่ ส่งผลให้คณะวิทยาศาสตร์ได้รับผลกระทบตามไปด้วย มหาวิทยาลัยจึงก าหนดให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

จัดท าแผนด ารงความต่อเนื่องตามภารกิจยามเกิดภัยพิบัติ (Business Continuity Plan) เพ่ือเป็นแผนในการเตรียม

ความพร้อม เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ (7.4-4-3) 

 5.  มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ส านักงานเลขานุการ ได้จัดท ารายงานผลการติดตามการด าเนินการ
ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
(7.4-5-1) และเสนอต่อมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดการความเสี่ยงของทั้ง 3 โครงการ  (7.4-5-2) 

 6.  มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป ส านักงานเลขานุการ ได้ท าหน้าที่สนับสนุนในการด าเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงทั้ง 3 โครงการ จนแล้วเสร็จ (7.4-6-1) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ได้
พิจารณา และมีมติเห็นชอบ ทั้งนี้คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ได้รับทราบเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และมีมติให้ปรับปรุงนโยบายบริหารความเสี่ยงของ
คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป (7.4-6-2)  

เกณฑ์การประเมิน 

 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.3 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.3 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 5.00 6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
7.4-1-1 ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 34/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะ

วิทยาศาสตร์ 
7.4-2-1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
7.4-2-2 โครงการบริหารความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน : โครงการเพิ่มจ านวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ใน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย (ปริญญาโท แผน ก.และปริญญาเอก) 
7.4-2-3 โครงการบริหารความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน : การเพ่ิมสัดส่วนต าแหน่งทางวิชาการ 
7.4-2-4 โครงการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน : การบริหารพัสดุ 
7.4-3-1 คู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
7.4-3-2 ตาราง KU-ERM 6 : การบริหารความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน : โครงการเพิ่มจ านวน

นิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย (ปริญญาโท แผน ก.และ
ปริญญาเอก)  

7.4-3-3 ตาราง KU-ERM 6 : การบริหารความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน : การเพ่ิมสัดส่วนต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

7.4-3-4 ตาราง KU-ERM 6 : การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน : การบริหารพัสดุ   
7.4-4-1 ตาราง KU-ERM 6 : การบริหารความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน : โครงการเพิ่มจ านวน

นิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย (ปริญญาโท แผน ก.และ
ปริญญาเอก)  ตาราง KU-ERM 6 : การบริหารความเสี่ยงด้านการเรียนการสอน : การเพ่ิม
สัดส่วนต าแหน่งทางวิชาการ และ ตาราง KU-ERM 6 : การบริหารความเสี่ยงด้านการ
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
ปฏิบัติงาน : การบริหารพัสดุ   

7.4-4-2 รายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
7.4-4-3 แผนด ารงความต่อเนื่องตามภารกิจยามเกิดภัยพิบัติ (Business Continuity Plan) 
7.4-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17/2555 วาระที่ 4.11 
7.4-5-2 เอกสารติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2555 
7.4-6-1 เอกสารติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2555 
7.4-6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17/2555 วาระที่ 4.12 

 

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 13  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าคะแนน 5 (ดูจาก SAR ปีการศึกษา 2554) 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 2555 
1 คะแนนผลการประเมินผู้บริหารจากคณะกรรมการที่

แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 
4.44 4.52 4.35 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผู้บริหารจากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5)  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

13 4.44 4.52 4.35 4.44 4.52 4.35 5 ไม่บรรลุ 5 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมนิของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

 เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

13 4.44 4.52 4.35 4.44 4.52 4.35 5 ไม่บรรลุ 5 
หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

13-1 ผลประเมินตัวบ่งชี้ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

  คณะวิทยาศาสตร์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมารณ เป็น
องค์ประกอบที่ค านึงถึงการมีระบบและกลไกในการบริหารจัดการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส รวมถึงมีการใช้
ทรัพยากรภายในและภายนอกหน่วยงานร่วมกัน 

  ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.9 

ตารางที ่2.9 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ           5.00 5.00   
8.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 
ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   
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ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ  

รอบระยะเวลา   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 

  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

  3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะและ
บุคลากร 

  4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 

  5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของคณะอย่างต่อเนื่อง 

  6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าขอ้มูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

หมายเหตุ: แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของ
คณะที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของคณะให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผน
กลยุทธ์ของคณะ คณะควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ แต่ละกล
ยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาว
เท่ากับเวลาที่คณะใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของ
เงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษางบประมาณแผ่นดิน
หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือคณะ
จะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติมระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของ
แผนกลยุทธ์ของคณะ 
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ผลการด าเนินงาน 
 1.  มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มีการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (8.1-1-1) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ (8.1-1-2) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  
(8-1-3) ของคณะวิทยาศาสตร์ ที่แสดงแหล่งที่มาทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรรเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามภารกิจ และเงินรายได้ที่ได้มาจากการแสวงหารายได้หลักเพ่ือการพัฒนาตนเอง และตอบสนอง
นโยบายภาครัฐและความต้องการของสังคม และน าข้อมูลเหล่านั้นมาจัดท าค าของบประมาณประจ าปี ทั้ง
งบประมาณแผ่นดิน (8.1-1-4) และ งบประมาณเงินรายได้ (8.1-1-5)  
 2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ คณะวิทยาศาสตร์มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร หรือเงินรายได้ที่ได้มาจากการแสวงหารายได้ จึงน ามาใช้เพ่ือการบริหารงานใน
ภาพรวมของคณะที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนเกือบทั้งสิ้น ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์มีแนวทางการจัดหาทรัพยากร
ทางการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน ที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร
ทั้งสิ้น (8.1-2-1) โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ (8.1-2-2) 
 3.  มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนาหน่วยงาน  
และบุคลากร  คณะวิทยาศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน (8.1-3-1) และงบประมาณเงินรายได้ (8.1-3-
2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ที่สามารถน าไปบริหารจัดการให้สอดคล้องกับภารกิจตามการด าเนินงาน เพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินการของหน่วยงาน ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ 
 4.  มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  มีการจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันรายงานต่อผู้บริหารคณะ เป็นประจ าทุกวัน และ
ส่งรายงานเงินคงเหลือประจ าวันรายงานต่อมหาวิทยาลัย เป็นประจ าทุกสัปดาห์ (8.1-4-1) รายงานสรุปการยืมเงิน
ทดรองจ่าย ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เป็นประจ าทุกเดือน (8.1-4-2) อีกทั้งยังมีการรายงานสรุปฐานะการเงิน
คณะวิทยาศาสตร์ เป็นรายไตรมาส (8.1-4-3) 
 5.  มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความม่ันคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง คณะวิทยาศาสตร์น าข้อมูลทางการเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
พ.ศ.2555 (8.1-5-1) เสนอต่อผู้บริหารคณะเป็นประจ า เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารสามารถวางแผนในการบริหาร
จัดการหน่วยงานได้ เช่น ค่าสาธารณูปโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค่าไฟฟ้า ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ 
ต่อไปคณะวิทยาศาสตร์ อาจจะไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจ่ายค่าสาธารณูปโภคให้กับหน่วยงานทั้งคณะได้ จึงมี
แนวทางในการบริหารรายจ่ายค่าไฟฟ้า โดยน างบประมาณเงินรายได้มาสมทบ (8.1-5-2) และมีการจัดสรรค่าไฟฟ้า
ให้กับภาควิชาโดยใช้วิธีการค านวณ (8.1-5-3) เพ่ือให้การใช้ไฟฟ้าที่เสียไปเกิดประโยชน์สูงสุด  

นอกจากนี้ คณะยังได้จัดท าผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 โดยมี
การวิเคราะห์สถานะทางการเงิน และหาแนวทางแก้ไข เพ่ือมิให้สถานะทางการเงินมีผลกระทบกับการบริหารจัดการ
ของคณะ (8.1-5-4) 
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 6.  มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด มีผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ด าเนินการตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการ (8.1-6-1) 
 7.  ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ  ผู้บริหารของคณะวิทยาศาสตร์ มีการติดตามผลการใช้เงิน โดยให้
ส านักงานเลขานุการ จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันรายงานต่อผู้บริหารคณะ เป็นประจ าทุกวัน และส่งรายงานเงิน
คงเหลือประจ าวันรายงานต่อมหาวิทยาลัย เป็นประจ าทุกสัปดาห์ (8.1-7-1) รายงานสรุปการยืมเงินทดรองจ่าย ต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ เป็นประจ าทุกเดือน (8.1-7-2) อีกท้ังยังมีการรายงานสรุปฐานะการเงินคณะวิทยาศาสตร์ 
เป็นรายไตรมาส (8.1-7-3) เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณเงินรายได้ในปีงบประมาณต่อไป (8.1-7-4) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

8.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกขอ้มูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

8.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 5.00 7 ข้อ บรรลุ 7 ข้อ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
8.1-1-1 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2559 
8.1-1-2 Strategy Map คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2555-2558 
8.1-1-3 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2555-2558 
8.1-1-4 ค าของบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
8.1-1-5 ค าของบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
8.1-2-1 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2559 
8.1-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 18/2554 วาระท่ี 3.2 และ

ครั้งที่ 21/2554 วาระที่ 4.4.1 
8.1-3-1 การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
8.1-3-2 การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
8.1-4-1 รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
8.1-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17/2554 วาระที่ 3.5 ,ครั้ง

ที่ 18/2554 วาระท่ี 3.2 ,ครั้งที่ 20/2554 วาระท่ี 3.4 ,ครั้งที่ 21/2554 วาระท่ี 4.4 ,ครั้งที่ 
1/2555 วาระที่ 3.4 ,ครั้งที่ 2/2555 วาระที่ 3.2 ,ครั้งที่ 5/2555 วาระที่ 3.5 ,ครั้งที่ 8/2555 
วาระท่ี 3.12 ,ครั้งที่ 11/2555 วาระท่ี 3.5 ,ครั้งที่ 15/2555 วาระท่ี 3.2 

8.1-4-3 ข้อมูลแสดงฐานะการเงิน เงินรายได้ ปี 2555 
8.1-5-1 เปรียบเทียบงบประมาณแผ่นดินได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
8.1-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 21/2554 วาระที่ 4.4.1 
8.1-5-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17/2554 วาระที่ 4.10 
8.1-5-4 ผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2555 
8.1-6-1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 1640/2552 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในของ

หน่วยงาน ระดับคณะ สถาบัน ส านัก 
8.1-7-1 รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
8.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17/2554 วาระที่ 3.5 ,ครั้ง

ที่ 18/2554 วาระท่ี 3.2 ,ครั้งที่ 20/2554 วาระท่ี 3.4 ,ครั้งที่ 21/2554 วาระท่ี 4.4 ,ครั้งที่ 
1/2555 วาระที่ 3.4 ,ครั้งที่ 2/2555 วาระที่ 3.2 ,ครั้งที่ 5/2555 วาระที่ 3.5 ,ครั้งที่ 8/2555 
วาระท่ี 3.12 ,ครั้งที่ 11/2555 วาระท่ี 3.5 ,ครั้งที่ 15/2555 วาระท่ี 3.2 

8.1-7-3 ข้อมูลแสดงฐานะการเงิน เงินรายได้ ปี 2555 
8.1-7-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 19/2555 วาระที่ 3.8 
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

  คณะวิทยาศาสตร์ มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
เป็นองค์ประกอบที่ค านึงถึงการด าเนินการตามระบบและกลไก และถ่ายทอดองค์ความรู้ในระบบประกันคุณภาพ
ให้แก่นิสิต ตลอดจนการวัดระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายใน 

 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตาม 
ตัวบ่งชี้ สกอ. 1 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.95 ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.95 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที ่2.10 

ตารางที่ 2.10 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมาย
เหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ             4.95 4.95   
9.1 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
ข้อ 9 9 9 0 5.00 5.00   

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคณุภาพ
ภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

คะแนน 5 5 4.91 0.00 4.91 4.91   

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เป้าหมาย  9 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของคณะ ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ 

  3.  มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

  4.  มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การ
ควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ และจัดส่งส านักประกัน
คุณภาพตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท า
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
คณะ 

  5.  มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

  6.  มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ 

  7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต 
และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ 

  8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย และ
มีกิจกรรมร่วมกัน 

  9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีคณะพัฒนาขึ้น และเผยแพร่
ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

ผลการด าเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะ ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด  

   คณะวิทยาศาสตร์ ใช้ระบบประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนด ซึ่งระบบประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งเน้นให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการ
บริการการศึกษาทีด่ าเนินการเป็นประจ า โดยเริ่มจากการวางแผน การด าเนินการตามแผน การตรวจสอบ ประเมิน
และการปรับปรุงพัฒนา เพื่อให้การด าเนินภารกิจบรรลุเป้าประสงค์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ดังแสดงในคู่มือ
ตัวบ่งชี้   และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในปี การศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555  ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (9.1-1-1) คณะวิทยาศาสตร์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะ
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วิทยาศาสตร์ (9.1-1-2)  ท าหน้าที่ประสานงานด้านการประกันคุณภาพ เพ่ือผลักดันให้มีการประกันคุณภาพเกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับคณะวิชา ภาควิชา จนถึงระดับผู้ปฏิบัติแต่ละบุคคล 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ  

 คณะวิทยาศาสตร์ให้ความส าคัญ และก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน ดัง
แสดงไว้ในแผนยุทธศาสตร์การบริหารและแผนด าเนินงานประจ าปี 2555 ของคณะวิทยาศาสตร์ (9.1-2-1) โดยมี
รองคณบดีฝ่ายบริหารและคณะกรรมการประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์รับผิดชอบการจัดระบบการประกัน
คุณภาพ พร้อมทั้งก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมแก่ภาควิชา  
  คณะวิทยาศาสตร์ได้รับความสนับสนุนความรู้และหลักเกณฑ์งานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
จากส านักประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านทางการจัดประชุม สัมมนา อบรม ที่ส านัก
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยจัดขึ้น  อาทิเช่น การส่งบุคลากรจ านวน 10 คน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2555 (9.1-2-2) รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
บริหารและบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE 
OA Online) ในวันที่ 29 มิถุนายน 2555 (9.1-2-3) การให้ความร่วมมือกับส านักประกันคุณภาพในการเป็น
หน่วยงานกรณีศึกษา โครงการเยี่ยมบ้านคุณภาพ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2555 เพ่ือให้ผู้ที่มา
เยี่ยมชมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดีจากหน่วยงานโดยตรง ในวันที่ 7 สิงหาคม 2555 มี
ผู้เข้าร่วมเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น 41 คน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.15 (9.1-2-4) รองคณบดีฝ่าย
บริหาร และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2555 (9.1-2-5) 
คณบดี รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมการต้อนรับและเข้าร่วมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 4 - 7 กันยายน 2555 (9.1-2-6) คณบดีเข้าร่วม
โครงการสัมมนาเรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ในวันที่ 18 กันยายน 2555 
(9.1-2-7) คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และบุคลากร เข้าร่วมโครงการรางวัลคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2555 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2555 โดยมีบุคลากรของคณะ
วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมน าเสนอผลงาน ประเภทที่ 3 การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน ชื่อผลงานการใช้แบบฟอร์มใบ
เซ็นชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบาร์โค้ด ในระดับคณะฯ โดยว่าที่ร้อยตรี ชนินทร โสรถาวร และได้เข้า
ร่วมน าเสนอผลงานประเภทหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น ซึ่งจากการน าเสนอในครั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัล
คุณภาพประเภทที่ 1 หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น รางวัลดีเยี่ยมได้เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อม โล่ และใบประกาศ
เกียรติคุณ และได้รับรางวัลประเภทที่ 3 การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ ได้รับรางวัลดีเยี่ยมได้รับเงินรางวัล 
10,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ (9.1-2-8) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่นโยบายและ
แผน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กระบวนการจัดท าแผน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2555 
(9.1-2-9) รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาได้เข้า
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ร่วมโครงการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 (9.1-2-10) 
สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการ 1 องค์กรนิสิต 1 กิจกรรมคุณภาพ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 โดย
ได้รับรางวัลระดับดีมาก ในผลงาน ค่ายสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ ที่จัดท าโดย สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ (9.1-2-11) 
 นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์ยังได้มีการจัดโครงการการจัดการองค์ความรู้ครั้งที่ 23 เรื่องจะท า
ประกันคุณภาพอย่างไร เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 19 
มีนาคม 2556 เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดท า SAR ของภาควิชาและคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้อ านวยการ
ส านักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร (9.1-2-12) คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิต คณะ
วิทยาศาสตร์ ยังได้มีการจัดโครงการสัมมนาพัฒนากิจกรรมนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2556 ซึ่งมีการ
บรรยายเรื่องการท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างมีคุณภาพไม่ใช่เรื่องยาก และองค์ประกอบในการท ากิจกรรมอย่างมี
คุณภาพเป็นอย่างไร โดยได้รับเกียรติจากผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น
วิทยากร (9.1-2-13) 

3. มีการก าหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

 คณะวิทยาศาสตร์ได้ก าหนดมาตรฐาน และก าหนดตัวบ่งชี้ที่ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานของคณะ
เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ ที่ไม่ขัดกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐานและกฎเกณฑ์
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ ซึ่งสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครบถ้วน ทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 
ผลผลิตหรือผลลัพธ์ มีเกณฑ์มาตรฐานก ากับแต่ละตัวบ่งชี้ และสามารถวัดระดับคุณภาพตามเป้าหมายของตัวบ่งชี้
นั้นๆ และเป็นเกณฑ์ที่น าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ที่คณะวิทยาศาสตร์ 
พัฒนาขึ้นเองจ านวน 2 ตัวบ่งชี้ ดังแสดงในรายการหลักฐาน  (9.1-3-1 และ 9.1-3-2) ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์คณะ
วิทยาศาสตร์ 

 

4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 
ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ 
เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ และจัดส่งส านักประกันคุณภาพตามก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูล
ครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online และ 3) การน าผลการ
ประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

  คณะวิทยาศาสตร์มีการด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สมบูรณ์
ครบถ้วน มีการใช้วงจรคุณภาพ PDCA (Plan-Do-Check-Act) เป็นกลไกในการขับเคลื่อน การประกันคุณภาพ
ภายใน โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะฯ ซึ่งประกอบด้วยคณบดี รองคณบดี และหัวหน้าภาควิชาทุก
ภาควิชาเป็นคณะกรรมการโดยมีหัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะฯเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ โดย
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คณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะจะท าหน้าที่ในด้านประกันคุณภาพในการด าเนินการครบทั้ง 9 องค์ประกอบ  
และมีการตรวจประเมินคุณภาพภายในทุกหน่วยงานย่อยเป็นประจ าทุกปีการศึกษา  โดยคณบดีจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในประกอบด้วยผู้ที่ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมิน
จ านวน 4 คนและมีเลขานุการกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในซึ่งผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนเป็น
เลขานุการจ านวน 1 คนท าหน้าที่ตรวจประเมินภายในคณะฯ ช่วงต้นเดือน พฤษภาคม (9.1-4-1)   

 คณะวิทยาศาสตร์ มีนโยบายในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ทั้งการควบคุม
คุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดยทุกหน่วยงานย่อยต้อง
ทบทวนระบบและกลไก ควบคุม ติดตามภารกิจต่างๆ ให้ด าเนินงานให้ได้มาตรฐานคุณภาพ เมื่อเริ่มปีการศึกษาทุก
หน่วยงานย่อยต้องเก็บรวบรวมข้อมูล น าผลการประเมินมาจัดท า SAR เสนอต่อคณะฯ และคณะวิทยาศาสตร์จะ
รวบรวมข้อมูล จัดท า SAR ของคณะส่งส านักประกันคุณภาพการศึกษาและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ และ
เตรียมรับการประเมินคุณภาพในจากมหาวิทยาลัย 
 คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพที่มีข้อมูลครบถ้วน
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online เสนอคณะกรรมการประจ าคณะ
พิจารณา พร้อมทั้งเสนอมาตรการและแผนเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในแต่ละปี โดยส่งรายงานให้
มหาวิทยาลัย และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

  คณะวิทยาศาสตร์ มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง สปค. 01 (9.1-5-1) และการ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ สปค.02 (9.1-5-2) เพ่ือแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมิน ท าให้เกิดกระบวนการที่มีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบในการตรวจติดตามผลการ
ด าเนินงาน และเกิดการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ยังน าข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินมาพัฒนาเป็นนโยบายต่างๆ เช่น นโยบายกระตุ้นส่งเสริมการขอต าแหน่งวิชาการหรือขอ
ผลงานวิชาการ (9.1-5-3) เป็นต้น 

6. มีระบบสารสนเทศที่ ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ ง 9 
องค์ประกอบคุณภาพ 

  คณะวิทยาศาสตร์มีข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพ และใช้ร่วมกันทั้งระดับ
บุคคล  และคณะ  ในการด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะวิทยาศาสตร์ มีการน าข้อมูลจาก
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยมาปรับใช้ เช่น Website เกี่ยวกับฐานข้อมูลงานวิจัย (http://www.rdi.ku.ac.th/)     
(9.1-6-1) ข้อมูลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตจากกองแผนงาน  (http://www.planning. 
ku.ac.th/planning/index.php ) (9.1-6-2) และเพ่ือความสะดวกในการใช้งาน จึงได้รวบรวมลิงค์ของข้อมูล
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บ า ง ส่ ว น ไ ว้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ด์ ข อ ง ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  ใ น ส่ ว น ข อ ง ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ อี ก ด้ ว ย 
(http://www.sci.ku.ac.th/sci1/qaSci/01qaSci.html)  เพ่ือให้บุคลากรทุกหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ได้
ใช้ร่วมกัน (9.1-6-3) 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต 
และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของคณะ 

 คณะวิทยาศาสตร์จัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอกคณะฯ โดยคณะฯแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพของคณะฯท าหน้าที่วางนโยบายและแนวปฏิบัติในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ รวมทั้งพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ (9.1-7-1) และคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ เพ่ือท าหน้าที่ตรวจประเมินประกัน
คุณภาพภายในคณะฯ (9.1-7-2) คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะฯ ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายในและภายนอกเป็นคณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากส านักประกันคุณภาพ (9.1-7-3) 

 นอกจากนี้นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ทุกคนต้องท าการประเมินผลการสอนของอาจารย์ และสิ่งสนับสนุน
การเรียนการสอนทั้งหมดที่คณะ/มหาวิทยาลัยจัดให้ ผ่านทางระบบเครือข่ายประเมินผลของมหาวิทยาลัย (9.1-7-
4) เพ่ือเป็นข้อมูลป้อนกับในการปรับปรุงการประกันคุณภาพ และด้านการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้
นิสิตมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะผ่านทางการสัมภาษณ์ระหว่างการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ  
เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการด้านต่างๆ ของคณะ เพ่ือเอ้ือต่อการพัฒนา
ศักยภาพของนิสิตให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (9.1-7-5) 

 คณะวิทยาศาสตร์ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตได้เข้ามีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพ โดยประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บัณฑิต ผ่านทางระบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย 
(9.1-7-6) 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

 คณะวิทยาศาสตร์ได้สนับสนุนให้มีผู้แทนนิสิตภาควิชาต่างๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการสโมสรนิสิต คณะ
วิทยาศาสตร์ เพ่ือสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพภายในคณะ/มหาวิทยาลัย (9.1-8-1) และนิสิตยังได้สร้าง
เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย เช่น  โครงการเข้าร่วมการแข่งขัน Bonding Games ครั้งที่ 12 
ภาควิชาเคมี (9.1-8-2) และโครงการโคโลนีเกมส์ ครั้งที่ 9 ภาควิชาจุลชีววิทยา (9.1-8-3) เป็นต้น นอกจากการ
สร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพระหว่างคณะ/มหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ 
ยังได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา ของ 9 สถาบัน คือ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยเกริก  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัย

http://www.sci.ku.ac.th/sci1/
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ราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต 
ของมหาวิทยาลัยที่ร่วมเป็นเครือข่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิดในการท างานประกันคุณภาพร่วมกัน โดยมีการจัด
กิจกรรมร่วมกันคือ โครงการกิจกรรมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 12 สถาบัน ในวันที่ 3 พฤษภาคม 
2556 ณ. มหาวิทยาลัยศรีปทุม (9.1-8-4)        

 คณะวิทยาศาสตร์มีการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่าง
มหาวิทยาลัย โดยในรอบปี 2555 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยา
เขตนครศรีธรรมราช ได้ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรจ านวน 6 ท่าน เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ด้านภารกิจ
ต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์  ในวันที่  23 สิ งหาคม 2555 (9.1-8-5) คณะกรรมการประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กระบวนงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดี เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ ในวันที่ 21 มีนาคม 2556  (9.1-8-6)  

  คณะวิทยาศาสตร์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย  
และมีกิจกรรมร่วมกัน  โดยส านักประกันคุณภาพได้จัดโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 
ประจ าปี 2555 และคณะวิทยาศาสตร์ได้ไปน าเสนอผลงานประกันคุณภาพด้วย Power point (9.1-8-7) เพ่ือร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนๆทั้งบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคลากรจากต่างสถาบันที่เข้าร่วม
รับฟังสามารถน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ จนได้ผ่านการพิจารณาตัดสินรางวัลคุณภาพ (9.1-8-8) จ านวน 2 
ผลงาน คือ  ประเภทที่ 1 หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น รางวัลดีเยี่ยม และ ประเภทที่ 3 การพัฒนาปรับปรุง
กระบวนงาน ได้รับรางวัลดีเยี่ยม 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

 คณ ะวิ ท ย าศ าส ต ร์ ไ ด้ รั บ ก า ร ป ร ะกา ศ เ กี ย ร ติ คุณ ห น่ ว ย ง าน ที่ ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล คุ ณภ า พ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2555 รางวัลดีเยี่ยม ประเภทที่ 1 หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น และ
ประเภทที่ 3 การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการงาน (9.1-9-1) ซึ่งนับว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา  และคณะฯ ได้มีการน าเสนอผลงานด้วย Power point (9.1-9-2) และเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนทั้ง
บุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคลากรจากต่างสถาบันที่เข้าร่วมรับฟังสามารถน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ จ านวน 
2 ผลงาน คือ  ประเภทที่ 1 หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น และ ประเภทที่ 3 การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการงาน ใน
การน าเสนอผลงานโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2555 ที่จัดโดยส านัก
ประกันคุณภาพ (9.1-9-3) 

คณะวิทยาศาสตร์มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะพัฒนาขึ้น ได้แก่
นโยบายต่างๆ ด้านการวิจัยซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของคณะฯ (9.1-9-4) ผลงานการพัฒนาปรับปรุงงาน เรื่องการ
ใช้แบบฟอร์มใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบาร์โค๊ด ที่ได้รับรางวัลดีเยี่ยมจากโครงการรางวัล
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คุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2555 ได้มีการจัดเผยแพร่ในการจัดองค์ความรู้ ครั้งที่ 25 
เพ่ือให้หน่วยงานต่างคณะฯ ได้น าไปใช้ในงานบริการนิสิต (9.1-9-5) 

 ส านักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (9.1-9-6) ที่แสดงให้เห็น
แหล่งที่มาของรายได้ การจัดสรรค่าใช้จ่ายเพ่ือการบริหารจัดการ และมีแนวทางในการบริหารงบประมาณ เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  ซึ่งมีหน่วยงานจากภายนอกคณะให้ความสนใจ เข้ามาสอบถามถึงวิธีการจัดท า
แผนกลยุทธ์ และการบริหารจัดการทางการเงิน รวมถึงการใช้ระบบ ERP (Enterprise Resource planning) ของ
มหาวิทยาลัยมาใช้ในการบันทึกบัญชีรายรับจ่าย โดยเป็นคณะน าร่องในการใช้ระบบดังกล่าว 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

9.1 9 ข้อ 9 ข้อ 9 ข้อ 5.00 5.00 5.00 9 ข้อ บรรลุ 9 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

9.1 9 ข้อ 9 ข้อ 9 ข้อ 5.00 5.00 5.00 9 ข้อ บรรลุ 9 ข้อ 
หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

9.1-1-1 คู่มือตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2554 และ ปีการศึกษา 2555  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

9.1-1-2 ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  
9.1-2-1 แผนยุทธศาสตร์และแผนด าเนินงานประจ าปี 2555 คณะวิทยาศาสตร์ 
9.1-2-2 ระบบงานฐานข้อมูล ส านักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 หรอื 8 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

9 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
9.1-2-3 ภาพกิจกรรมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน

คุณภาพ (CHE OA Online)  
9.1-2-4 โครงการเยี่ยมบ้านคุณภาพ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี 2555 
9.1-2-5 ภาพกิจกรรมการจัดประชุมโครงการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 2554  
9.1-2-6 ภาพกิจกรรมการต้อนรับและเข้าร่วมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2554 
9.1-2-7 ภาพกิจกรรมการจัดโครงการสัมมนาเรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

(EdPEx) 
9.1-2-8 จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจ าเดือน มกราคม 2556 
9.1-2-9 ภาพกิจกรรมการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง กระบวนการจัดท าแผน รุ่นที่ 1 
9.1-2-10 โครงการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2555  
9.1-2-11 จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจ าเดือน มีนาคม 2556 
9.1-2-12 โครงการการจัดการองค์ความรู้ครั้งที่ 23 เรื่องจะท าประกันคุณภาพอย่างไร 
9.1-2-13 จดหมายข่าว ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 ประจ าเดือน พฤษภาคม 2556 
9.1-3-1 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์ 1  
9.1-3-2 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์ 2 
9.1-4-1 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับภาควิชา 

และส านักงานเลขานุการคณะ ประจ าปี 2555 
9.1-5-1 สปค. 01  
9.1-5-2 สปค. 02  
9.1-5-3 นโยบายกระตุ้นส่งเสริมการขอต าแหน่งวิชาการหรือขอผลงานวิชาการ 
9.1-6-1 Website เกี่ยวกับฐานข้อมูลงานวิจัย  http://www.rdi.ku.ac.th/ 
9.1-6-2 ข้อมูลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตจากกองแผนงาน 
9.1-6-3 เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ 
9.1-7-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 
9.1-7-2 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินภายใน 
9.1-7-3 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะวิทยาศาสตร์ที่แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
9.1-7-4 ระบบการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ ผ่านระบบเครือข่าย

ของส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
9.1-7-5 ก าหนดการสัมภาษณ์นิสิตในการตรวจประเมินคุณภาพภายในของคณะฯ ประจ าปี 2555 
9.1-7-6 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ผ่านทางระบบประเมินของมหาวิทยาลัย 

http://www.rdi.ku.ac.th/
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
9.1-8-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555  
9.1-8-2 โครงการเข้าร่วมการแข่งขัน Bonding Games ครั้งที่ 12  ภาควิชาเคมี  
9.1-8-3 โครงการโคโลนีเกมส์ ครั้งที่ 9 ภาควิชาจุลชีววิทยา  
9.1-8-4 การลงนามความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา  
9.1-8-5 โครงการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ ระหว่างคณะ

วิทยาศาสตร์ มก. และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

9.1-8-6 คณะกรรมการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้ขอความ
อนุเคราะห์ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดี เป็นการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

9.1-8-7 Power Point การน าเสนอผลการด าเนินงานเพ่ือขอรับรางวัล โครงการรางวัลคุณภาพ ครั้งที่ 6 
9.1-8-8 การพิจารณาตัดสินผลงานโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6  
9.1-9-1 การพิจารณาตัดสินผลงานโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 
9.1-9-2 Power Point การน าเสนอผลการด าเนินงานเพ่ือขอรับรางวัล โครงการรางวัลคุณภาพ ครั้งที่ 6 

9.1-9-3 ก าหนดการน าเสนอผลงานโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 
ประจ าปี 2555 ที่จัดโดยส านักประกันคุณภาพ 

9.1-9-4 นโยบายต่างๆด้านการวิจัยซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของคณะ 

9.1-9-5 โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) ครั้งที่ 25 เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแบบฟอร์มใบ
เซ็นชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบาร์โค้ด 

9.1-9-6 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ส านักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2554-
2559 

 

9.2 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์ที่ 1    จ านวนศาสตราจารย์อาคันตุกะ 

 การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาระดับสูงสุด ที่ต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถและความ
ลุ่มลึกทางวิชาการ มาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ เพ่ือบรรลุพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต 
โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการศึกษาวิจัย เพ่ือให้ทันต่อความก้าวหน้าทาง
วิ ช า ก า ร  มี ก า ร พั ฒน าค ว า มรู้ ใ น ร ะดั บ ส า กล แล ะส อด คล้ อ ง ต า ม เ อก ลั ก ษณ์ แ ล ะ อั ตลั กษ ณ์ ข อ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์จึงควรมีการเชิญศาสตราจารย์อาคันตุกะ เพ่ือมีส่วนร่วมปฏิบัติ
พันธกิจส าคัญด้านการผลิตบัณฑิตและวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล 
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เกณฑ์การประเมิน  :   จ านวนศาสตราจารย์อาคันตุกะในรอบปีการศึกษา 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 ท่าน 2 ท่าน 3 ท่าน 4 ท่าน 5 ท่าน 

ผลการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา  2555  คณะวิทยาศาสตร์ได้เชิญศาสตราจารย์อาคันตุกะ จ านวน 11 คน ตาม
รายการหลักฐานที่แสดงไว้ (อ.1-1-1) 

ผลการประเมิน  
 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่ระดับ 5 คะแนน การด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก  

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายช่ือเอกสาร 
อ.1-1-1 ข้อมูลโครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor, VP.) คณะวิทยาศาสตร์ 

 
 

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาระบบ และกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัย 

 การที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยวิจัยของประเทศ และมี
เอกลักษณ์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพ่ือความกินดีอยู่ดีของชาติ มีอัตลักษณ์ ส านึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี  
คณะวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในคณะวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความมุ่งมั่น สร้างสรรค์ ในการผลิต
ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ และเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล ดังนั้น เพ่ือสนองตอบต่อเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์จึงมีกลยุทธ์ในการพัฒนางานวิจัย เพ่ือเพ่ิมปริมาณงานวิจัยใน
ฐานข้อมูลสากล และกลไกท่ีส าคัญในการขับเคลื่อนงานวิจัย ก็คือการมีบุคลากรด้านการวิจัยที่มีศักยภาพสูง มีส านึก
ดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์จึงได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้บุคลากรท างานวิจัย 
และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรวิจัย  

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีการจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัย และมีการก าหนดคณะกรรมการที่รับผิดชอบ 
 2. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมืออุปกรณ์ ในการวิจัย 
 3. มีการส่งเสริมสนับสนุนการไปร่วม/น าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ การท าวิจัย อบรม ศึกษา

ดูงานภายในและต่างประเทศ 
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 4. มีการสร้างขวัญและก าลังใจ และยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 
 5. มีระบบและกลไกส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาจารย์ นักวิจัยกับนักวิจัยภายนอกท้ังในและ

ต่างประเทศ 
 6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามข้อ 2-5 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ รายงานผลต่อผู้บริหาร/

คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
 7. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปทบทวนปรับปรุงการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 - 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 - 7 ข้อ 

ผลการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา  2555  คณะวิทยาศาสตร์มีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้อัตลักษณ์คณะ
วิทยาศาสตร์ที่ 1  ได้ทั้งหมด  7  ข้อ  5 คะแนน ดังนี้ 

 1. มีการจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัย และมีการก าหนดคณะกรรมการที่รับผิดชอบ 

 คณะวิทยาศาสตร์มีการแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายวิจัยรับผิดชอบภารกิจด้านการวิจัยของคณะ  (อ. 2-
1-1)  และคณะวิทยาศาสตร์ยังมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  และแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่มีการระบุโครงการ /
กิจกรรม  เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย  (อ.2-1-2) 

  2. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมืออุปกรณ์ ในการวิจัย 

 คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดสรรทรัพยากร สนับสนุนการวิจัยดังแสดงไว้ในเว็บไซต์ของคณะ (อ.2-2-
1) อาทิเช่น นโยบายการร่วมวิจัยแบบทวิภาคี (Bilateral Research Cooperation, BRC) ทุนเสริมสร้างขีด
ความสามารถการวิจัย (Capability Building Research Fund, CBRF) ทุนวิจัยร่วม มก.-วท.มก. (KU-ScKU) ทุน
วิจัยร่วม สวพ.- วท.มก. (KURDI-ScKU) ทุนวิจัยสมทบ (Matching Fund, MF) ทุนวิจัยก่อนเสนอโครงการ 
(Preproposal Research Fund, PRF) ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ (Science Research Fund, 
ScPF) ทุนวิจัยก่อตัว (Seeding Fund, SF) ทุนวิจัยร่วม สกว.-วท.มก. (ScKURF, TRF) 

 คณะวิทยาศาสตร์มีนโยบายสนับสนุนให้มีห้องปฏิบัติการหรือศูนย์ปฏิบัติการ/หน่วยปฏิบัติการด้าน
การวิจัย ตัวอย่างเช่น นโยบายศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence, COE) หน่วยเสริมสร้างความสามารถ
การวิจัย (Capability Building Research Unit, CBRU) หน่วยงานวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ (Special Research 
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Unit) และมีนโยบายสนับสนุนเครื่องมือวิจัยราคาแพง เช่น โครงการจัดหาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ราคาแพง (Mega 
Project, MP) และโครงการ 45 yrs 45 equipments 

  นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ยังได้จัดสรรงบประมาณ ในการสนับสนุนนักวิจัย นิสิต และนักวิจัย
ผู้ช่วย ให้แก่ บุคลากรวิจัยซึ่งมีภาระงานสอนค่อนข้างมาก ผ่านทางนโยบายของคณะ เช่น โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต
วิจัยปริญญาเอกขาเข้า (Inbound Doctoral Research Student Exchange, IDRSE) นักวิจัยหลังปริญญาเอก 
(Postdoctoral Fellow, PF) นักวิจัยผู้ช่วย (Research Assistance, RA) นักวิจัย (Research Fellow, RF) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Senior Research Fellow, SRF) รวมทั้งมีทุนสนับสนุนการวิจัยสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์ 
(Science, Research Fund for Supporting Staff, ScRFSS)  ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนของคณะด้วย 
 
 3. มีการส่งเสริมสนับสนุนการไปร่วม/น าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ  การท าวิจัย อบรม 
ศึกษาดูงานภายในและต่างประเทศ 

 คณะวิทยาศาสตร์มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การจัดประชุมวิชาการ การอบรม ของ
หน่วยงานต่างๆ ให้บุคลากรทราบผ่านทางหลายช่องคือ ผ่านทางบันทึกข้อความไปสู่แต่ละภาควิชา ทางเว็บไซต์คณะ
วิทยาศาสตร์ ทาง LCD-monitor ที่ติดตั้งไว้ตามภาควิชาต่างๆ รวมถึงบอร์ดประชาสัมพันธ์ของภาควิชาต่างๆ เพ่ือ
เผยแพร่และสนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสไปพัฒนา/อบรม/เผยแพร่ผลงานวิจัยตามศักยภาพของตน นอกจากนี้ 
คณะวิทยาศาสตร์ยังได้มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน การไปอบรม สัมมนา ดูงาน ประชุมวิชาการ เผยแพร่
ผลงานวิจัย  ดังแสดงไว้ในเว็บไซต์ของคณะ (อ.2-3-1) ตัวอย่างเช่น งบประมาณส าหรับการประชุมวิชาการ
ต่างประเทศ (Budget for Overseas Academic Conference, BOAC) โครงการเพ่ิมพูนปัญญา ความสามารถ 
ความรู้ และความเชี่ยวชาญคณะวิทยาศาสตร์ (Science, Addition of Wisdom Ability Knowledge and 
Expertise, ScAWAKE) 

 4. มีการสร้างขวัญและก าลังใจ และยกย่องนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 

คณะวิทยาศาสตร์มีการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ มีการจัดกิจกรรมยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
ดีเด่น ผ่านทางระบบนโยบายรางวัลคณะวิทยาศาสตร์  ซึ่งประกอบไปด้วยรางวัลส าหรับผู้ที่มีผลงานวิจัยที่มีค่า 
Impact factor รวมสูงสุด ผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ และผู้ที่มีผลงานจดสิทธิบัตร หรือผลงานต ารา   โดยมีพิธี
มอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ   ในวันครบรอบสถาปนาคณะฯ (อ.2-4-1)     นอกจากนี้  ยังมีการยกย่อง
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น โดยการจัดงานเชิดชูเกียรติ  (อ.2-4-2) 
  
 5. มีระบบและกลไกส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาจารย์ นักวิจัยกับนักวิจัยภายนอกทั้งในและ
ต่างประเทศ 
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 คณะวิทยาศาสตร์มีการส่งเสริมความร่วมมือทางการวิจัย และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยกับ
นักวิจัยภายนอกทั้งในและต่างประเทศ ผ่านทางนโยบายต่างๆ ที่แสดงในเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ (อ.2-5-1)   
อาทิเช่น งบประมาณส าหรับประชุมวิชาการต่างประเทศ  (Budget for Overseas Academic Conference, 
BOAC) การร่วมวิจัยแบบทวิภาคี (Bilateral Research Cooperation, BRC) ทุนสนับสนุนการวิจัยคณะ
วิทยาศาสตร์ (Science Research Fund, ScRF)  ทุนสนับสนุนการศึกษาก่อนปริญญา (Predoctoral 
Scholarship, PDS) โครงการศึกษาต่อต่างประเทศ (Study Abroad Programme, SAP) โครงการเพ่ิมพูนปัญญา 
ความสามารถ ความรู้ และความเชี่ยวชาญคณะวิทยาศาสตร์ (Science, Addition of Wisdom Ability 
Knowledge and Expertise, ScAWAKE) โครงการ ScAWAKE ที่คณะเป็นเจ้าภาพจัด (ScAWAKE+) ทุนวิจัยก่อ
ตัว (Seeding Fund, SF) นอกจากนี้ คณะวิทยาศาสตร์ยังมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างบุคลากรด้านการวิจัยกับ นักวิจัยภายนอก เช่น โครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ (อ.2-5-2)  

 6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามข้อ 2-5 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหาร/
คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

 คณะวิทยาศาสตร์มีการติดตามผลการด าเนินงานด้านการจัดสรรทรัพยากรการเงิน การบริการของ
ศูนย์เครื่องมือ (อ.2-6-1) การติดตามผลการด าเนินงานนโยบายสนับสนุนงานด้านวิจัย (อ.2-6-2) การจัดงานเชิดชู
เกียรติ/รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ในวันครบรอบสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ (อ.2-6-3) โครงการศาสตราจารย์
อาคันตุกะ (อ.2-6-4) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  7. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปทบทวนปรับปรุงการด าเนินงาน 

 คณะวิทยาศาสตร์มีการน าผลการประเมินการพัฒนาระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้าน
วิจัยมาปรับปรุงการด าเนินงาน ตัวอย่างเช่น นโยบายรางวัลวิทยาศาสตร์ที่ได้พัฒนาขึ้น เพ่ือส่งเสริมภารกิจหลักของ
คณะวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะด้านการวิจัยและผลิตบัณฑิต ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ได้มอบหมายให้รองคณบดีที่
รับผิดชอบดูแลรางวัลต่าง ได้น าผลกระทบ ผลการประเมินในประเด็นต่างๆ ที่ได้จากการจัดงานในรอบปีที่ผ่านมา 
เพ่ือมาศึกษาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการในปีปัจจุบัน และน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
เพ่ือพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ดังรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2556 วันที่ 13 กุมภาพันธ์
2556 (อ.2-7-1) และรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2556 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556  (อ.2-7-2) หรือการขอปรับ
อัตราค่าธรรมเนียมการขอใช้บริการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ให้มีความเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ปัจจุบัน ในการประชุมคณะกรรมการ คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16/2555 วันที่ 26 กันยายน 2555 (อ.
2-7-3)  หรือการน าผลการประเมินการตรวจประกันคุณภาพภายในคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2555 ที่มี
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินภายในคณะมาพัฒนาปรับปรุงการท างานในรอบปีปัจจุบัน ตาม
หลักฐานที่บันทึกในรายงานการประชุมคณะกรรมการคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17/2555 วันที่ 10 ตุลาคม 2555  
(อ.2-7-4)  
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 นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจด้านการวิจัย เช่น นโยบายความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการของภาควิชาเคมีเป็นต้นแบบ ดังบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการการประจ า 
คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9/2555 วันที่ 13 มิถุนายน 2555 (อ.2-7-5) การปรับปรุงนโยบาย ScAWAKE ครั้งที่ 5 
และครั้งที่ 6 ดังรายละเอียดที่แสดงในรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12/2555 
วันที่ 25 กรกฎาคม 2555 และครั้งที่13/2555 วันที่ 8 สิงหาคม 2555 ตามล าดับ  (อ.2-7-6, อ.2-7-7)  การจัดท า
โครงการสนองตอบนโยบายมหาวิทยาลัย 3 นโยบายด้วยกันคือ ความเป็นนานาชาติ การสร้างขีดความสามารถด้าน
ครุภัณฑ์การศึกษา ดังรายงานไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 
13/2555 วันที่ 8 สิงหาคม 2555 (อ.2-7-8)  นโยบายส่งเสริมการวิจัยเชิงนวัตกรรม เพ่ือต่อยอดองค์ความรู้พ้ืนฐาน 
ในรายงานการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14/2555 วันที่ 22 สิงหาคม 2555 (อ.
2-7-9) การปรับปรุงนโยบายกระตุ้นการขอต าแหน่งวิชาการ การเพ่ิมนโยบายส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน ดังแสดง
ไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 18/2555 วันที่ 24 ตุลาคม 2555 
(อ.2-7-10) การปรับปรุงนโยบายโครงการส่งเสริมการวิจัยร่วมแบบวิภาคี (BRC) ในรายงานการประชุม
คณะกรรมการคณะกรรมการคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 (อ.2-7-11) 

ผลการประเมิน  
 ผลการด าเนินงานได้ 7 ข้อ จากเกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่ระดับ 5 

คะแนน การด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก  

 สรุป ผลการประเมินตัวบ่งชี้อัตลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์ที่ 1 ได ้5 คะแนน  

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
อ.2-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายวิจัย   
อ.2-1-2 แผนยุทธศาสตร์  และแผนด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตร์ 
อ.2-2-1 เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ 
อ.2-3-1 เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ 
อ.2-4-1 สูจิบัตรงานครบรอบสถาปนาคณะฯ 45 ปี 
อ.2-4-2 โครงการเชิดชูเกียรติ (ตามที่คุณอุษาวิดี) 
อ.2-5-1 เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ 
อ.2-5-2 โครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ   
อ.2-6-1 ประเมินผลการท างานของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
อ.2-6-2 การติดตามผลการด าเนินงานนโยบายสนับสนุนการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ 
อ.2-6-3 ผลการประเมินการจัดงานสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
อ.2-6-4 ตัวอย่างผลการประเมินการจัดโครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ   
อ.2-7-1 รายงานประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2556 
อ.2-7-2 รายงานประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2556 
อ.2-7-3 รายงานประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16/2555 
อ.2-7-4 รายงานประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17/2555 
อ.2-7-5 รายงานประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9/2555 
อ.2-7-6 รายงานประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12/2555 
อ.2-7-7 รายงานประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13/2555 
อ.2-7-8 รายงานประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13/2555 
อ.2-7-9 รายงานประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14/2555 
อ.2-7-10 รายงานประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 18/2555 
อ.2-7-11 รายงานประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2556 

 
 

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 15  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยต้นสังกัด 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าคะแนน 5  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน (ปีการศึกษา) 

2553 2554 2555 
1 คะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดย

ต้นสังกัด 
4.92 4.92 4.91 

เกณฑ์การประเมิน  

 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน รับรองโดยต้นสังกัด (คะแนนเต็ม 5)  
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

15 4.92 4.92 4.91 4.92 4.92 4.91 5 ไม่บรรลุ 5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

15 4.92 4.92 4.91 4.92 4.92 4.91 5 ไม่บรรลุ 5 
หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

15-1-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2555 
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บทที่ 3  
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการด าเนินงาน 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการด าเนินงาน พิจารณาในมุมมอง 4 ด้าน ได้แก่ 
มุมมองตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 องค์ประกอบ มุมมองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มุมมองด้านการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ และมุมมองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยมีตัวบ่งชื้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
24 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ สมศ. 19 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 43 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งมีการก าหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 
ถึง 5 กรณีไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการประเมินเป้าหมาย 
และพัฒนาการ ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

 
การประเมินคุณภาพตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์ พบว่า  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของ มก. จ านวน 24 ตัวบ่งชี้ และ 
สมศ. จ านวน 19 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งหมด 43 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.76 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.79 ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 
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ตารางท่ี 3.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 9 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 
องค์ประกอบ

คุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. ปรัชญา 
ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนด าเนินการ   

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 

2. การผลิตบัณฑิต  4.62 4.62 4.75 4.75 4.75 4.75 4.750 4.75 5.00 4.42 4.51 5.00 4.47 4.56 4.73 4.73 4.42 4.61 4.73 4.73 4.47 4.63 

3. กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 

4. การวิจยั  5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.18 4.18 - 4.18 4.18 5.00 5.00 4.18 4.59 5.00 5.00 4.18 4.59 

5. การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

6. การท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

7. การบริหารและ
จัดการ  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.35 4.35 - 4.35 4.35 5.00 5.00 4.35 4.87 5.00 5.00 4.35 4.87 

8. การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 

9. ระบบและ
กลไกการประกัน
คุณภาพ  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.91 4.91 - 4.91 4.91 5.00 5.00 4.91 4.95 5.00 5.00 4.91 4.95 

เฉลี่ยภาพรวม 4.71 4.71 4.95 4.94 4.95 4.97 4.94 4.95 5.00 4.56 4.59 5.00 4.58 4.61 4.91 4.91 4.56 4.78 4.91 4.91 4.58 4.79 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดีมาก ดี
มาก 

ดีมาก ดี
มาก 

ดีมาก ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

 คณะวิทยาศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน สามารถสะท้อนผลการ
ด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 

1. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต พบว่า ในด้านกระบวนการ มีคะแนน 4.75 อยู่ใน
ระดับดีมาก แสดงให้เห็นว่าคณะวิทยาศาสตร์มีระบบและกลไกในการผลิตบัณฑิต ทั้งการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
การพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ อีกทั้งมีระบบการเรียนการสอน และปัจจัยเกื้อหนุนในด้านต่างๆ ที่
มุ่งส่งเสริมต่อการผลิตบัณฑิต 

2. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัย พบว่า ในด้านกระบวนการ มีคะแนน 5.00 อยู่ในระดับดีมาก 
แสดงให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์มีระบบและกลไกในการสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  
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3. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า ในด้านกระบวนการ และ
ผลผลิต มีคะแนน 5.00 อยู่ในระดับดีมาก แสดงให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์มีกระบวนการในการน าผลงานทาง
วิชาการเผยแพร่ต่อชุมชน และเป็นที่ยอมรับของบุคคลภายนอก อีกท้ังมีการบูรณาการเข้ากับท้ังการวิจัย และการ
เรียนการสอน 

4. การด าเนินงานตามพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า ในด้านกระบวนการ มี
คะแนน 5.00 อยู่ในระดับดีมาก แสดงว่าคณะวิทยาศาสตร์มีกระบวนการ ระบบและกลไกในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม มีโครงการส าหรับบุคลากรและนิสิต อย่างหลากหลาย 

 

การประเมนิคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีผล
การประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.91 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.91 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 3.2  

ตารางท่ี 3.2   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ป.3) 
มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ   ผลผลิต รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านคุณภาพ
บัณฑิต  

- - - - - - - - 5.00 4.43 4.54 5.00 4.49 4.59 5.00 5.00 4.43 4.54 5.00 5.00 4.49 4.59 

มาตรฐานที่ 2 
ด้านการบริหาร
จัดการการ
อุดมศึกษา 

4.71 4.71 4.94 4.94 4.94 4.94 4.94 4.94 - 4.81 4.81 - 4.81 4.81 4.90 4.89 4.81 4.87 4.90 4.89 4.81 4.87 

มาตรฐานที่ 2 ก  
ด้านธรรมาภิบาล
ของการบริหาร
การอุดมศึกษา 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.35 4.35 - 4.35 4.35 5.00 5.00 4.35 4.92 5.00 5.00 4.35 4.92 

มาตรฐานที่ 2 ข 
ด้านพันธกจิของ
การบริหารการ
อุดมศึกษา  

4.71 4.71 4.90 4.89 4.90 4.90 4.89 4.90 - 4.88 4.88 - 4.88 4.88 4.85 4.84 4.88 4.86 4.85 4.84 4.88 4.86 
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มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ   ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมินตนเอง กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

มาตรฐานที่ 3 
ด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคม
ฐานความรู้และ
สังคมแห่งการ
เรียนรู้  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.18 4.18 - 4.18 4.18 5.00 5.00 4.18 4.51 5.00 5.00 4.18 4.51 

เฉลี่ยภาพรวม 4.71 4.71 4.95 4.94 4.95 4.95 4.94 4.95 5.00 4.56 4.59 5.00 4.58 4.61 4.91 4.91 4.56 4.78 4.91 4.91 4.58 4.79 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดี
มาก 

 คณะวิทยาศาสตร์ พิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของมาตรฐานแต่ละ
ด้าน สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 
 1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดี
มาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์มีระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิตอีกท้ังยังมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางด้านกายภาพที่ด ี
 2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 4.90 
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนน
เฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.84 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์มีระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอน คณาจารย์ได้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพสูง ทัง้ด้านวิชาการ และการพัฒนาตนเอง 
 3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมีผลการ
ประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์มีระบบและกลไกในการ
สร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และเผยแพร่ให้
สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นระบบ 

การประเมินคุณภาพตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์ พบว่า มีระบบคุณภาพตามมุมมองการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้าน
บุคลากรและการเรียนรู้และนวัตกรรม โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.91 ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก หากพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.91 ผลประเมิน
ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 3.3 
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ตารางท่ี 3.3   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (ป.4) 

มุมมองด้าน
การบริหาร

จัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
คณะ กรรม

การ 
คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. ด้านนิสิต
และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.62 4.67 5.00 4.66 4.71 5.00 5.00 4.62 4.84 5.00 5.00 4.66 4.85 

2. ด้าน
กระบวนการ
ภายใน 

5.00 5.00 4.89 4.89 4.89 4.89 4.89 4.89 - 4.81 4.81 - 4.81 4.81 4.90 4.90 4.81 4.88 4.90 4.90 4.81 4.88 

3. ด้าน
การเงิน 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 

4. ด้าน
บุคลากรและ
การเรียนรู้
และ
นวัตกรรม 

4.43 4.43 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.23 4.23 - 4.23 4.23 4.71 4.71 4.23 4.47 4.71 4.71 4.23 4.47 

เฉลี่ย
ภาพรวม 

4.71 4.71 4.95 4.94 4.95 4.95 4.94 4.95 5.00 4.56 4.59 5.00 4.58 4.61 4.91 4.91 4.56 4.78 4.91 4.91 4.58 4.79 

ผลการ
ประเมิน 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผลการ
ด าเนินงานได้ดังนี้  

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์มีระบบและกลไกในการจัดกิจกรรมให้กับนิสิตทั้งนิสิตปัจจุบัน และ
ศิษย์เก่า มีการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์   

2. ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.90 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์ให้การสนับสนุนและส่งเสริมในการพัฒนาบุคลากรทั้งคณาจารย์และสาย
สนับสนุน อีกท้ังยังมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด เครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน ห้องประชุม ศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ 

3. ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก สะท้อนให้
เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์มีระบบและกลไกในการแสวงหารายได้  มีเงินทุนวิจัยจ านวนมาก และมีการด าเนินการ
ทางด้านการเงินที่สอดคล้องกับพันธกิจ สามารถบริหารจัดการทรัพยากรทางการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ 
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4. ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.71 ได้
คุณภาพระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์ มีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกจ านวนมาก และ
มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย มีความสามารถคน้คว้าวิจัย เพ่ือสร้างผลงานใหม่ๆ ได ้  

การประเมินคุณภาพตามมุมมองด้านมาตรฐานสถาบันการอุดมศึกษา 
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์ แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพตาม

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด
การศึกษา และด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน 
คะแนนเฉลี่ย 4.91 ได้คุณภาพระดับดีมาก มีรายละเอียดดังตารางที่  

ตารางท่ี  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   
มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

คณะ กรรม 
การ 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.
+มก. 

สกอ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและ
ความพร้อมใน
การจัดการศึกษา 

4.62 4.62 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 - 4.55 4.55 - 4.55 4.55 4.84 4.84 4.55 4.78 4.84 4.84 4.55 4.78 

   1) ด้านกายภาพ 5.00 5.00 - - - - - - - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 
   2) ด้านวิชาการ 4.43 4.43 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 - 4.38 4.38 - 4.38 4.38 4.57 4.57 4.38 4.54 4.57 4.57 4.38 4.54 
   3) ด้านการเงนิ - - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 
   4) ด้านการ
บริหารจัดการ 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.63 4.63 - 4.63 4.63 5.00 5.00 4.63 4.91 5.00 5.00 4.63 4.91 

2. มาตรฐานด้าน
การด าเนินการ
ตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.57 4.60 5.00 4.59 4.62 5.00 5.00 4.57 4.78 5.00 5.00 4.59 4.80 

   1) ด้านการผลิต
บัณฑิต 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.43 4.54 5.00 4.49 4.59 5.00 5.00 4.43 4.75 5.00 5.00 4.49 4.77 

   2) ด้านการวจิัย 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.18 4.18 - 4.18 4.18 5.00 5.00 4.18 4.59 5.00 5.00 4.18 4.59 
   3) ด้านการ
ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

   4) ด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

เฉลี่ยภาพรวม 4.71 4.71 4.95 4.94 4.95 4.95 4.94 4.95 5.00 4.56 4.59 5.00 4.58 4.61 4.91 4.91 4.56 4.78 4.91 4.91 4.58 4.79 
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานได้ดังนี้  
1. ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คุณภาพระดับดี

มาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.84 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  
ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.57 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00   

2. ด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน  ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต มี
คะแนนเฉลี่ย 5.00 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 
และด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  

 

3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของคณะ 

  การพิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร์ สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
  จุดแข็ง 

1. มีการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีครบถ้วนทุกพันธกิจ และสอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

2. มีวิธีการถ่ายทอดแผนไปยังหน่วยงานระดับต่างๆ เพ่ือให้บุคลากรมีความเข้าใจในเป้าหมายและพันธ
กิจของคณะฯ โดยใช้สื่อลักษณะต่างๆ หลากหลายวิธี 

3. มีการติดตามการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนประจ าปีครบทุกหน่วยงานย่อย 
4. มีการน าผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการประจ าปี 
  จุดที่ควรพัฒนา 

1. บุคลากรบางส่วนยังไม่มีความเข้าใจในเป้าหมายและพันธกิจของคณะฯ เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์
เป็นคณะขนาดใหญ่ มีบุคลากรจ านวนมาก แม้จะใช้ช่องทางในการสื่อสารจากผู้บริหารไปยังบุคลากร
หลากหลายรูปแบบ แต่ก็ยังไม่สามารถสื่อได้อย่างทั่วถึงได้ 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
          จุดแข็ง 

1. คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  
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และมีรายวิชาที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริงซึ่งน าไปสู่การพัฒนาให้นิสิตมีทักษะและศักยภาพทางด้าน
วิทยาศาสตร์ 

2. มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจ านวน
มากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

3. มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก มีจ านวนร้อยละ 75.82 ของจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
4. มีการก าหนดนโยบายสนับสนุนการพัฒนาทางวิชาการท้ังสายอาจารย์และสายสนับสนุนอย่างชัดเจน  
5. มีทุนสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม น าเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและ

ต่างประเทศ 
6. มีการจัดโครงการอบรม สัมมนา ฝึกปฏิบัติการต่าง ๆ  โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศมา

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการให้แก่คณาจารย์และนิสิตอย่างสม่ าเสมอ 
7. มีทุนสนับสนุนการท าวิจัยของนิสิตทั้งระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี  
8. การจัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ เพ่ือเป็นเวทีให้นิสิต คณาจารย์ และนักวิจัยของคณะได้

เผยแพร่ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้กับนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยของภูมิภาคเอเชีย 
9. คณะวิทยาศาสตร์เห็นความส าคัญในการให้ขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรและนิสิต โดยจัดงานเพ่ือยก

ย่องและแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นประจ าทุกปี 
10. มีสวัสดิการและกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพที่ดีทั้งทางกายและทางจิต  
11. มีการจัดบริการห้องสมุด และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ เช่น มีจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้

สายครอบคลุมพ้ืนที่ภายในคณะฯ มีซุ้มอ่านหนังสือบริเวณหน้าอาคารภาควิชาต่างๆ ลานกิจกรรม 
ห้องพักนิสิตของภาควิชาต่างๆ นอกจากนี้มรีะบบสาธารณสุขและรักษาความปลอดภัยในบริเวณ
โดยรอบอาคารต่างๆ 

          จุดที่ควรพัฒนา 
1. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มี

จ านวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรน้อยกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 
2. มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งระดับรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ น้อยกว่าร้อยละ 

30 ของจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
3. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย หรือประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม

จริยธรรม โดยหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรระดับชาติน้อย 
          ข้อเสนอแนะ 

1. หาแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการรับนิสิตในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่
เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) ให้มากข้ึนเพ่ือเพ่ิมจ านวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ใน
หลักสูตรให้มากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

2. หาแนวทางสนับสนุนให้อาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 
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3. ควรมีการส่งเสริมให้มีนิสิตหรือมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อได้รับยกย่องหรือ
ประกาศเกียรติคุณ โดยหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรระดับชาติ 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
จุดแข็ง 
1. มีการสนับสนุนกิจกรรมนิสิตทั้งด้านนโยบายและด้านงบประมาณครบทุกด้านตามคุณลักษณะบัณฑิตที่

พึงประสงค ์
2. มีการให้ค าปรึกษาและประสานงานในการจัดกิจกรรมนิสิต ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร คณะท างานฝ่าย

พัฒนานิสิต และสโมสรนิสิต 
3. มีการจัดบริการแก่นิสิตและศิษย์เก่า เช่น การบริการข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาด้วยสื่อที่ทันสมัย การ

ลงทะเบียน ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ และสถานที่พักผ่อนของนิสิต 
4. ให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้น านิสิตตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา และมีกิจกรรมด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

มากขึ้น  

 จุดที่ควรพัฒนา 

1. คณะมีนิสิตจ านวนมากและมีความหลากหลายในสาขาวิชาจึงท าให้ประสบปัญหาการเข้าร่วมกิจกรรม
ส่วนกลาง โดยเฉพาะนิสิตโครงการพิเศษต่างๆ 

2. กิจกรรมนิสิตหลายกิจกรรมที่คงรูปแบบเดิมๆเป็นเวลาหลายปี ขาดการพัฒนาปรับปรุง รวมทั้ง
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมไม่ชัดเจน 

3. นอกจากงบประมาณที่ได้รับแล้ว นิสิตควรมีศักยภาพในการหารายได้เพ่ือน ามาใช้ท ากิจกรรมให้มากข้ึน 

4. องค์กรกิจกรรมนิสิตควรมีความโปร่งใสด้านการเงิน  

5. ระบบการลงทะเบียนออนไลน์ท าให้นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษามีปฏิสัมพันธ์กันน้อยลง 

 ข้อเสนอแนะ 

1. กระจายการจัดกิจกรรมสู่ระดับภาควิชา จัดเวลากิจกรรมส าหรับนิสิตโครงการพิเศษต่างๆ สนับสนุน
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

2. ส่งเสริมให้มีการน าระบบคุณภาพมาใช้ในการวางแผนกิจกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรน าร่องจาก
สโมสรนิสิต 

3. ส่งเสริมให้นิสิตช่วยงานหรือกิจการต่างๆ เพ่ือเป็นทุนรอนในการน าไปใช้ส าหรับการจัดกิจกรรม  

4. ส่งเสริมให้นิสิตท าบัญชีรายรับ-จ่าย และบัญชีสินทรัพย์เพ่ือรายงานคณะฯอย่างต่อเนื่อง 

5. มหาวิทยาลัยควรมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ที่สามารถใช้งานได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
  จุดแข็ง 

1. ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มีจ านวนมากและมีระดับ
คุณภาพสูง 

2. คณาจารย์มีการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือทางด้านวิจัยกับต่างประเทศมาก 
3. มีการจัดสรรงบประมาณและมีนโยบายสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยจ านวนมาก 

  
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. ผลงานวิจัยที่ได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์ยังมีน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนงานวิจัยที่มีทั้งหมด 
ทั้งที่ในความเป็นจริงมีผลงานวิจัยจ านวนมากที่ถูกใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เชิงนโยบาย และเชิง
พาณิชย์ แต่เนื่องจากขาดระบบในการเก็บข้อมูลการรับรองการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ส่งผลให้
ขาดหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีชัดเจนหลายงานวิจัย 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
  จุดแข็ง 

1. บุคลากรมีศักยภาพในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภายนอก ท า
ให้มีโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมท่ีหลากหลายและมีจ านวนมาก 

2. มีความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชนต่างๆ ท าให้มีผลกระทบต่อสังคมที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมอย่างกว้างขวาง 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและกับการวิจัย ที่เห็นคว าม
เชื่อมโยง และการใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม 

  จุดที่ควรพัฒนา 
1. มีงานบริการทางวิชาการแก่สังคมที่ก่อให้เกิดรายได้แก่คณะฯ น้อย 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดแข็ง 
1. คณะวิทยาศาสตร์มีการจัดโครงการ/ กิจกรรม ทางด้านทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมจ านวนมาก  

หลากหลายครอบคลุมทุกด้าน  
2. มีการน าผลประเมินครั้งก่อนๆมาวิเคราะห์ และปรับปรุง เพ่ือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 
3. มีการประชาสัมพันธ์งานโดยใช้หลายช่องทาง เช่น ขึ้นเว็ปไซด์หน้าแรกของคณะฯ ,ประชาสัมพันธ์ผ่าน

จอLCD ที่ติดตั้งตามภาควิชาต่างๆ   ส่งอีเมล์ถึงทุกคนในคณะฯ   ส่งเอกสารถึงทุกคนในคณะฯ ท าให้
ทราบข้อมูลการจัดงานได้อย่างทั่วถึง  , มีแผ่นประชาสัมพันธ์ส่งไปตามภาควิชาต่างๆเพ่ือติดที่ภาควิชา
ในจุดที่บุคลากรจะเห็นกันได้ทั่วถึง และติดตามลิฟต์ต่างๆ 

4. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนิสิต   สโมสรนิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะเป็นอย่างดี 
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. ยังมีจุดอ่อนที่ผู้มาร่วมงานกิจกรรมต่างๆบางครั้งไม่มากตามที่คาดไว้  แม้ว่าจะมีการประชาสัมพันธ์

หลายช่องทาง  แต่ถ้าประชาสัมพันธ์งานก่อนเวลานานไปคนก็จะลืม ดังนั้นใกล้ถึงเวลาจัดงานควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ซ้ าอีกครั้ง 

2. โครงการต่างๆ ที่มีกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกัน เช่น โครงการไหว้พระ ให้ประชาสัมพันธ์ลึกลงไปที่

จุดเป้าหมาย นอกจากประชาสัมพันธ์รวมๆไปแล้ว 

องค์ประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
  จุดแข็ง 

1. มีการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลส าคัญต่างๆ เช่น รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะฯ การจัด
กิจกรรมต่างๆ การจัดอบรมสัมมนา บรรยายพิเศษ ผ่านทางหลากหลายช่องทางอย่างรวดเร็ว เช่น 
ทางเว็บไซต์ของคณะฯ การส่งอิเล็กทรอนิกส์เมลล์ถึงตัวบุคลากร การประชาสัมพันธ์ผ่านจอ LCD ที่
ติดตั้งตามภาควิชาต่างๆ การส่งเอกสาร หรือบันทึกข้อความถึงตัวบุคคล และการประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทาง ScKU e-Newsletter  

2. มีการจัดโครงการการจัดองค์ความรู้ระดับภาควิชา และคณะฯ ให้ความส าคัญส าหรับการส่งเสริม
สนับสนุนการใช้การจัดการองค์ความรู้เป็นเครื่องมือส าหรับการกระตุ้น ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ปรับปรุงงาน ท าให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในงานต่างๆ และสามารถร่วมมือกันในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ให้เห็นเป็นรูปธรรม เช่น การลงรายการบัญชีในระบบ 
ERP ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

  จุดที่ควรพัฒนา 
1. ระบบสารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจและการวางแผน ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ซึ่งการพัฒนา

เทคโนโลยี ด้านสารสนเทศต้องมีการลงทุนสูงมาก ทั้งทางด้านระบบและบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยควรที่จะมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารเป็นส่วนกลาง เพ่ือให้หน่วยงาน
ย่อยสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

องค์ประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
  จุดแข็ง 

1. มีการให้ความส าคัญกับการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรด้านบัญชี การเงิน และพัสดุ ให้มีความรู้ 
ทักษะ และความเข้าใจ ระบบบันทึกบัญชีหรือพัสดุ ที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามระบบของมหาวิทยาลัย 

2. มีรายงานทางการเงินที่เป็นระบบ มีการตรวจสอบความถูกต้อง โดยผู้ตรวจสอบประจ าหน่วยงานเป็น
ประจ าทุกปี 
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องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  จุดแข็ง 

1. คณะให้ความส าคัญเรื่องประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และมีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานที่เห็นเป็นรูปธรรม 

2. มีระบบและกลไกในการสร้างแรงจูงใจในการประกันคุณภาพภายใน อาทิ เช่น การให้รางวัลประกัน
คุณภาพ การให้รางวัลนวัตกรรมด้านงานธุรการ การจัดงานเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลแก่บุคลากร 
เป็นต้น 

3.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละหน่วยงานย่อย 

 คณะวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับภาควิชา และหน่วยงานย่อยต่างๆ 
มีผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะดังนี้ 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
คณิตศาสตร ์ 1. มีการวางแผนปฏิบตัิงานเชิง

ยุทธศาสตร์รายปีและด าเนินงาน
ตามแผน 

- 1. ควรมีการประเมินผลตามแผน
กลยุทธ์และแผนปฏบิัติงาน
ประจ าปี เพื่อน าไปพัฒนาการท า
แผนและ 
2. การตั้งเป้าหมายในปีต่อไป 
ควรมีแผนด าเนินงานของ
คณะกรรมการแตล่ะฝ่าย  

เคม ี 1. มีการวางแผนและพัฒนากล
ยุทธ์ด้วยการระดมสมองของ
บุคลากร 
2. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ท่ี
สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลยั โดยจัดท าร่างแผน
ภาควิชาเคมี : 72 ปี 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เข้าสู่
ประชาคมเอาเซียน 2558 
(2554-2557) 

1. ขาดการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกล
ยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2. ขาดการน าผลการพิจาณา
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ไป
ทบทวน ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าป ี
 

1. ขาดการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกล
ยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2. ขาดการน าผลการพิจาณา
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ไป
ทบทวน ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าป ี
 

จุลชีววิทยา 1. มีแผนกลยุทธ์ แผน
ยุทธศาสตร์ แผนด าเนินงาน
ประจ าปีที่ครบถ้วนทุกพันธกิจ 

1. การจัดเรียงรายการหลักฐานใน
แต่ละเกณฑม์าตรฐานให้ตดิ
หมายเลขให้เรยียงตามข้อให้
ชัดเจน 

1. ควรวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
ว่าบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
กี่โครงการ ไม่บรรลุกีโ่ครงการ 
หรือสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ก่ี
โครงการ 

ชีวเคมี - - 1. ควรน าแผนยุทธศาสตร์ แผน
ด าเนินงานประจ าปี ผลการ
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
และแผนงานประจ าปี เข้า
พิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการประจ าภาควิชา 
2. ควรจัดท า Strategy Map และ
แผนด าเนินงานของคณะกรรมการ
แต่ละฝ่าย 
3. จัดท า SWOT Analysis  

พฤกษศาสตร ์ 1. แผนด าเนินงานประจ าปีมีการ
ก าหนดผูร้ับผดิชอบในแต่ละ
โครงการอย่างชัดเจน 
 

- 1. ควรมีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกล
ยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานประจ าป ี
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

พันธุศาสตร ์ 1. มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน 
และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
พร้อมกับมีการจัดท า Strategic 
map 
2. มีการระดมสมองท า SWOT 
Analysis 

1. ไม่มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกล
ยุทธ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2. ไม่มีการน าผลการพิจารณา
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการภาควิชาไปปรับปรงุ
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

1. ควรมีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกล
ยุทธ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2. ควรมีการน าผลการพิจารณา
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการภาควิชาไปปรับปรงุ
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

ฟิสิกส ์ 1. มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ 
2. มีการจัดท า SWOT 
3. มีการแสดงความเช่ือมโยงของ
แผนด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับ
พันธกิจทั้ง ๔ ด้าน ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

- 1. ควรมีการจดัท า SWOT ให้ครบ
ทุกพันธกิจ 

รังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป 

1 .  มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีและน า
ผลประเมินท่ีได้เข้าพิจารณาในที่
ประชุมภาควิชา 
2. มีการน าผลการพิจารณา
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจ าภาควิชาไปปรับปรุงแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบั ติการ
ประจ าปี 

- 1. ควรวิเคราะห์ผลกาประเมินตัว
บ่งช้ีในแผนกลยุทธ์ว่าบรรลุหรือไม่
บรรลเุป้าหมายกี่ % เพื่อให้มีการ
พัฒนายิ่งขึ้น 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

- 1. กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติงาน 

1. ควรจัดท าแผนกลยุทธ์โดย
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม 
2. ควรถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และ
แผนด าเนินงานให้บุคลากรทุกคน
รับทราบร่วมกัน 

วิทยาศาสตร์พื้น
พิภพ 

1. มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 
2555 - 2560 

- 1. ควรมีการประเมินผลตัวบ่งช้ี
ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี เพื่อน าไปพัฒนา
ปรับปรุงในครั้งต่อไป 

สถิต ิ 1. มีแผนด าเนินงานของ
คณะกรรมการฝา่ยต่าง ๆ 
2. มีการประชุมภาควิชาและการ
ประชุกคณะกรรมการแต่ละฝ่าย
อย่างต่อเนื่อง 

- 1. ควรมีการวิเคราะหป์ระเมินผล
ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏบิัติ
งานประจ าปีว่าบรรลุตามเป้าหมาย
กี่โครงการ ไม่บรรลเุป้าหมายกี่
โครงการ สูงกว่าเป้าหมายกี่
โครงการ เพื่อจะน ามาพัฒนาการ
จัดท าแผนและเต้าเป้าหมายในปี
ต่อไป 

สัตววิทยา - 1. ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ 
2. ไม่มีการทบทวนการปรับปรุง
แผนปฏิบัติงานประจ าป ี

1. ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ 
2. ควรมีการทบทวนการปรับปรุง
แผนปฏิบัติงานประจ าป ี

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
คณิตศาสตร ์ - 1. ควรด าเนินการเปิดหลักสูตร

ปริญญาเอก 
- 

เคม ี 1. ภาควิชามีโครงการและ
กิจกรรมพัฒนาคณาจารย์ 
บุคลากร และนสิิต อย่างต่อเนื่อง 
ได้แก่ โครงการศาสตราจารย์
อาคันตุกะ โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษ โครงการการ
ประชุมวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- - 

จุลชีววิทยา 1. มีนิสิตระดับบณัฑิตศึกษา
มากกว่า 30% ของจ านวนนิสิต
ทุกระดับการศึกษา 

1. การจัดหลักฐานไมส่ะดวกใน
การตรวจ 

 

ชีวเคมี - - - 
พฤกษศาสตร ์ 1. ภาควิชามีจ านวนนิสติที่ศึกษา - - 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ในหลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษาท่ี
เน้นการวิจัย คดิเป็นร้อยละ 
35.03 
2. มีนิสิตระดับปริญญาตรีของ
ภาควิชาไดร้ับรางวลัระดับ
นานาชาติ 

พันธุศาสตร ์ 1. มีจ านวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ใน
หลักสตูรระดับบณัฑติศึกษา
มากกว่าร้อยละ 30 ของจ านวน
นิสิตทั้งหมด 

- - 

ฟิสิกส ์ 1. มีจ านวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ใน
หลักสตูรระดับบณัฑติศึกษาท่ี
เน้นการวิจัย มากกว่าร้อยละ 30 
ของจ านวนนิสิตทั้งหมดทุก
ระดับชั้น (36.67%) 

- - 

รังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป 

1. มีการจัดการเรยีนการสอนที่
ท าให้นิสิตได้รับความรู้และ
ทักษะที่สามารถน าไปปฏิบัตไิด้
จริง 

1. เพิ่มจ านวนนิสิตระดบั
บัณฑิตศึกษาใหม้ากขึ้น 
 

1. ควรเปิดหลักสตูรปรญิญาเอก 
 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

- - - 

วิทยาศาสตร์พื้น
พิภพ 

1. มีการจัดการเรยีนการสอนที่
เน้นการฝึกทักษะภาคสนาม
ให้กับนิสิต 

- 1. ควรส่งเสริมให้นสิิตระดับ
บัณฑิตศึกษาตีพิมพ์และเผยแพร่
ผลงานวิจัย 

สถิต ิ 1. ภาควิชาสถิติมีการพัฒนา
ความรู้ความสามารถของ
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 
2. ภาควิชาสถิติมีการพัฒนา
หลักสตูรเพื่อให้การเยนการสอน
มีประสิทธิภาพก่อให้เกิด
ประโยชนส์ูงสูดแก่นสิิต 

1. ควรสร้างกลไกการติดตามไปยัง
ภาควิชาท่ียืมหลักสูตรไปในการ
จัดท า มคอ.3,5 
2. จ านวนผลงานทางวิชาการที่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ 
 

1. กระตุ้นให้อาจารย์และนิสติ
สร้างสรรคผ์ลงานวิชาการเพื่อการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ 

สัตววิทยา - - 1. ควรส่งเสริมให้นสิิตระดับ
ปริญญาเอกมีการน าเสนอ/ตีพิมพ์
เผยแพร่งานวิจยั 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
คณิตศาสตร ์ 1. มีการจัดกิจกรรมพัฒนานสิิต - 1. ควรเขียนรายงาน SAR ตาม
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
จ านวนมาก ครอบคลุมทุกด้าน 
และจัดต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

แบบฟอร์มของส านักงานประกัน
คุณภาพ และวงเล็บหมายเลข
หลักฐานที่อ้างอิงไว้ตอนท้าย 
2. ควรส่งเสริมให้นสิิตจัดกีฬา
ภายในภาควิชาด้วย เพื่อให้บรรลุ
กิจกรรม 5 ด้าน 
3. ภาควิชาควรกระตุ้นให้นิสติ
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการ
ต่างๆ ของภาควิชาด้วย 

เคม ี 1. มีโครงการอบรมภาษาอังกฤษ
ให้นิสิตภาคเคมี เพื่อเตรยีมความ
พร้อมให้นิสิตในการท างาน เรียน
ต่อ และเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน 
และมีการจัดโครงการต่อเนื่อง 
2. เห็นความส าคัญเรื่องความ
ปลอดภัยในห้องปฏบิัติการ มี
การจัดอบรมด้านความปลอดภัย
หลายครั้ง 
3. มีการจัดกิจกรรมพัฒนานสิิต
จ านวนมาก และครอบคลุมทุก
ด้าน 

- 1. ในโครงการกิจกรรมต่างๆ ควร
ระบุดัชนีตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จของ
โครงการ  
2. ผลประเมินแต่ละโครงการควร
เป็นคะแนนเต็ม 5 และสรุป
ค่าเฉลี่ยของโครงการด้วย 
3. ควรน าผลประเมินกิจกรรมนสิติ
เข้าที่ประชุมภาควิชา เพื่อน าผล
การประเมินมาพัฒนาปรับปรุง
ต่อไป 
 

จุลชีววิทยา 1. มีฐานข้อมูลศิษย์เก่าครบทุก
รุ่น และภาควิชามีความสัมพันธ์
กับศิษย์เก่าอย่างเหนี่ยวแน่น 
2. มีกิจกรรมนสิิตเป็นจ านวน
มากครอบคลุมทุกด้าน 

- 1. ให้นิสิตเห็นความส าคญัของการ
ประเมินผลของทุกโครงการ และมี
การน าผลประเมินไปพัฒนา
ปรับปรุงเพื่อให้ครบตาม PDCA 
ของการประกันคณุภาพ 
2. ในการตั้งเป้าหมายความส าเรจ็
ของโครการอย่างต่ าท่ีสุดต้องระบุ
ว่า “มากกว่า 3.51” (ไม่ใช่ 3.00) 
3. การจัดหลักฐานเป็นระเบียบ
เรียบร้อยแต่ถ้าให้ดูงานน่าจะระบุ
ให้ตรงกับตัวบ่งช้ีง 3.1 ก็เป็น 3.1-
1, 3.1-2 ถ้าเป็นตัวบ่งช้ี 3.2 ก็ระบุ
หลักฐานเป็น 3.2-1 ในค าบรรยาย
ก็อ้างให้ตรงกัน 

ชีวเคมี 1. มีการจัดกิจกรรมพัฒนานสิิต
จ านวนมาก และครอบคลุมทุก

- 1. ควรปรับการระบุตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของโครงการ เป็น
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ด้าน 
2. มีโครงการทีส่่งเสริมเรื่องของ
จิตอาสา เพื่อให้นิสิตมีจติใจเป็น
ผู้ให ้

ระดับความพึงพอใจมากกว่า 3.51 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 

พฤกษศาสตร ์ 1. ภาควิชามีกิจกรรมพัฒนานิสติ
จ านวนมากซึ่งครอบคลุมทักษะ
ต่างๆ หลายด้าน 
2. มีกิจกรรมของนิสติที่เป็น
ลักษณะจิตอาสา เช่น Botza 
Blossom ที่น่าช่ืนชม 

- 1. น าผลประเมินโครงการต่างๆ 
มาปรับปรุงพัฒนาโครงการให้
ตอ่เนื่อง และแสดงให้เห็นชัดเจน
ว่าน ามาพัฒนาปรับปรุง 

พันธุศาสตร ์ 1. มีการจัดท ากิจกรรมนสิิต
ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 

- 1. ภาควิชาควรสนับสนุนให้นิสติ
จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างน้องพี่
ภายในภาควิชา เพื่อให้บรรลตุาม
ตัวบ่งช้ีที่ 3.2-3 คือมีการจัด
กิจกรรมอยา่งน้อย 5 ด้าน 
2. การสรุปผลประเมินโครงการให้
ค านวณค่าเฉลี่ยทั้งโครงการด้วย 
3. ควรน าผลประเมินกิจกรรมนสิติ
เข้าที่ประชุมภาควิชาเพื่อท า
แผนพัฒนาปรับปรุงต่อไป 

ฟิสิกส ์ 1. มีการเผยแพร่ข้อมลูความรู้
ต่างๆ ผ่าน facebook ท าให้
นิสิตและศิษย์เกา่ไดร้ับข้อมลูทั่ง
ถึงและรวดเร็ว 
2. มีฐานขอ้มูลศิษย์เก่าของ
ภาควิชา 
3. คณะกรรมการฝ่ายพัฒนา
นิสิต มีการประชุมติดตาม
กิจกรรมนสิิตสม่ าเสมอ และน า
ผลมาวิเคราะห์และพัฒนา
โครงการต่อไป 

- 1. ควรเขียนบรรยายผลการ
ด าเนินงานให้ละเอียดมากขึ้น 
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักฐาน 
2. ควรจัดหลักฐานให้สอดคล้องกับ
ตัวบ่งช้ี 
 

รังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป 

1. มีกิจกรรมของนิสติที่เป็น
ลักษณะจิตอาสาซึ่งมีประโยชน์
ต่อสังคม 
2. ข้ออื่น ๆ สอดคล้องกับการ
วิเคราะหต์นเองของภาควิชา 

- 1. ควรมีผลประเมินให้ครบทุก
โครงการและสรุปค่าเฉลีย่ผล
ประเมินแต่ละโครงการให้ชัดเจน 

วิทยาการ 1. มีการจัดกิจกรรมพัฒนานสิิต - 1. หลักฐานในแฟ้มขอให้ใส่
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
คอมพิวเตอร ์ เป็นจ านวนมาก ครอบคลุม

ทักษะด้านต่าง ๆ ครบถ้วน และ
ต่อเนื่อง 
2. มีกิจกรรมทีส่่งเสริมให้นิสติมี
จิตอาสาและเป็นผู้ให ้

หมายเลขตามล าดับตัวบ่งช้ีให้
ชัดเจน เช่น 3.1-1, 3.1-2 เพื่อง่าย
ต่อการตรวจสอบ 
 

วิทยาศาสตร์พื้น
พิภพ 

1. มีกิจกรรมของนิสติจ านวน
มากและครอบคลุมหลายด้าน 
2. มีโครงการทีส่ร้าง
ประสบการณ์ให้นิสิตได้ท างาน
ร่วมกับผู้อื่น มีจติอาสาและฝึก
ทักษะความอดทน 

- 1. ทุกโครงการควรระบุตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของโครงการ 
2. ผลประเมินของแตล่ะโครงการ
ควรสรปุค่าเฉลี่ยรวมด้วย 
 

สถิต ิ 1. มีกิจกรรมของนิสติที่เป็น
ลักษณะจิตอาสาซึ่งมีประโยชน์
ต่อสังคม 
2. ข้ออื่น ๆ สอดคล้องกับการ
วิเคราะหต์นเองของภาควิชา 

- 1. ควรมีผลประเมินให้ครบทุก
โครงการและสรุปค่าเฉลีย่ผล
ประเมินแต่ละโครงการให้ชัดเจน 

สัตววิทยา - -  1. ผลการประเมินการให้บริการใน
ข้อ ๑-๓ จ านวนตัวอย่างน้อย (N=
๑๘) ควรไดร้ับตัวอย่างมากข้ึนและ
ควรมีช่องว่างให้นิสิตแสดงความ
คิดเห็น 
2.ควรท า SWOT ที่สอดคล้องกับ
แผนกิจกรรมพัฒนานิสติโดยตรง 
3. ควรส่งเสริมให้นสิิตท าระบบ
ประกันคณุภาพมาใช้ในการจดั
โครงการอย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย 
คณิตศาสตร ์ - 1. เงินทุนวิจัยจากภายในและ

ภายนอกมีจ านวนต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 
2. ไม่มีงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์
โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ ์

1. ควรแสวงหาเงินทุนสนับสนุน
วิจัยจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั 
2. ภาควิชาควรมีแผนด าเนินงาน
ให้มีการรับรองการใช้ประโยชน์
จริงจากงานวิจัย 

เคม ี 1. มีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพรจ่ านวนมาก 

1. การขอทุนวิจัยจากภายนอก
สถาบันมีน้อย เมื่อเทียบกับทุนวิจยั
ต่อหัวอาจารย ์

1. ควรมีแนวทางให้หน่วยงาน
ภายนอกรับรองการใช้ประโยชน์
จากงานวิจัย 

จุลชีววิทยา 1. อาจารย์มีศักยภาพในการขอ 1. ควรมีแนวทางให้หน่วยงาน - 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ทุนวิจัยจากภายนอก ภายนอกรับรองการใช้ประโยชน์

จากงานวิจัย  
2. ควรมีการน าผลการประเมิน
พันธกิจวิจัยมาพัฒนาปรัปบรุงการ
ด าเนินงานด้านพันธกิจวิจัย 
3. ควรมีแผนด าเนินงานเรื่องให้มี
การรับรองการใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัยของคณาจารย ์

ชีวเคมี - 1. การขอทุนวิจัยจากภายนอก
สถาบันมีน้อย เมื่อเทียบทุนวิจัยตอ่
จ านวนหัวอาจารย ์

1. ควรกระตุ้นใหม้ีการขอทุนวิจัย
จากภายนอกสถาบัน 
2. ควรมีการประเมินงานด้านการ
สนับสนุนพันธกิจดา้นการวิจัย แลว้
น ามาพัฒนาปรับปรุงงานด้านวิจัย 

พฤกษศาสตร ์ 1. มีการส่งเสริมให้นิสิตปริญญา
ตรีและโท เข้าร่วมประชุมเสนอ
ผลงานวิจัยเป็นจ านวนมาก 
2. มีการรวบรวม และสังเคราะห์
ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ที่
ได้จากงานวิจัยและน ามา
เผยแพร่ใหเ้ป็นองค์ความรู้ที่คน
ทั่วไปเข้าใจได ้
3. มีศักยภาพในการหาทุนวิจยั
ค่อนข้างสูง 

- 1. ควรมีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้าน
การวิจัย 

พันธุศาสตร ์ 1. คณาจารย์มีศักยภาพในการ
ขอทุนวิจัยสูง 

1. ไม่มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานด้านการวิจัย และน าผล
ประเมินไปพัฒนาปรบัปรุงพันธกิจ
ดังกล่าว 
2. ไม่มีแนวทางในการด าเนินให้มี
การรับรองประโยชน์จากการใช้
งานวิจัยจากชุมชน/องค์กร
ภายนอก 

1. ควรมีการประเมินผลการ
ด าเนินงานด้านการวิจัย เพื่อน าผล
การประเมินไปพัฒนาปรับปรุง
ต่อไป 
2. ควรมีแนวทางให้มีการรับรอง
การใช้ประโยชน์จากการใช้
งานวิจัย จากชุมชน/องค์กร
ภายนอก 
3. ควรจัดหลักฐานประกอบให้
สอดคล้องกับรายงาน และ
ครบถ้วน 

ฟิสิกส ์ 1. มีการน าผลประเมินด้านพันธ
กิจวิจัยมาปรบัปรุงพัฒนา
แผนการด าเนินงานด้านวิจยั 

1. การจัดหลักฐานประกอบการท า 
SAR 

1. ควรมีการจดัท าเอกสาร
หลักฐานประกอบการเขยีน
รายงาน SAR ให้สอดคล้อง และ
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ถูกต้องตามปีท่ีประเมิน 

รังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป 

1. มีการติดตามประเมินผลพันธ
กิจด้านการวิจยัและน าผลการ
ประเมินมาปรบัปรุงการ
ด าเนินงาน 

1. ควรมีแนวทางให้หน่วยงาน
ภายนอกรับรองการใช้ประโยชน์
จากงานวิจัย 
 

- 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

- 1. ควรมีแนวทางให้หน่วยงาน
ภายนอกรับรองการใช้ประโยชน์
จากงานวิจัย 
2. ควรมีการตดิตามประเมินผล
พันธกิจด้านการวิจัยและน าผล
ประเมินไปพัฒนาปรบัปรุงงาน
ดังกล่าว 
3. ควรมีการกระตุ้นการขอทุนวิจัย
จากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั 

- 

วิทยาศาสตร์พื้น
พิภพ 

1. คณาจารย์มีศักยภาพในการ
ขอทุนวิจัยจากภายนอกสูง 

1. ขาดการรับรองการใช้ประโยชน์
จากงานวิจัย 

1. ควรมีแนวทางในการให้
หน่วยงานภายนอกรับรองการใช้
ประโยชน์จากงานวิจยั 

สถิต ิ - 1. ควรมีแนวทางให้หน่วยงาน
ภายนอกรับรองการใช้ประโยชน์
จากงานวจิัย 
2. ควรกระตุ้นการขอทุนวิจัยจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
3. ควรมีแนวทางการให้มีการ
รับรองการใช้ประโยชน์จริงจาก
งานวิจัยของคณาจารย ์
4. ควรมีการน าผลประเมินด้าน
พันธกิจวิจัยไปปรับปรุงงานด้าน
ดังกล่าว 

- 

สัตววิทยา 1. มีผลงานวิจัยท่ีเกดิประโยชน์
ต่อหน่วยงานภายนอกในเชิง
พาณิชย์ และผลงานท่ีจด
สิทธิบัตร 

1. ควรมีแนวทางให้หน่วยงาน
ภายนอกรับรองการใช้ประโยชน์
จากงานวิจัย 
2. ควรมีการตดิตามประเมินผล
ส าเรจ็ของการสนับสนุนทุกด้าน 
เช่น การประเมินผลส าเร็จของการ
ให้ทุนวิจัยและน าผลประเมินไป
ปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้าน

- 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
การวิจัย 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
คณิตศาสตร ์ - 1. ควรบรรจโุครงการด้านบริการ

วิชาการเข้าในแผนด าเนินงานของ
ภาควิชา 
2. ควรจัดท าโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมและบูรณาการเขา้
กับการเรยีนการสอนและวิจยัเพิ่ม
มากขึ้น 

1. ควรมีแนวทางในการประเมินผล
กระทบและติดตามผลจากชุมชน/
ผู้รับบริการเพื่อรับรองการใช้
ประโยชน์ท่ีได้จากการบริการ
วิชาการจริง 
 

เคม ี - - 1. ควรมีแนวทางในการประเมินผล
กระทบและติดตามผลจากชุมชน/
ผู้รับบริการ เพื่อรับรองการใช้
ประโยชน์ท่ีได้จากการบริการ
วิชาการจริง 

จุลชีววิทยา 1. มีโครงการบริการทางวชาการ
แก่สังคมเป็นจ านวนมาก 
2. มีโครงการบริการทางวิชาการ
ที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น 
โครงการอบรมเพาะเห็ด 

1. มีโครงการบริการที่กระท า
ต่อเนื่องและมผีลกระทบสูงกับ
ชุมชน แต่ขาดการรับรองการใช้
ประโยชน์จากหน่วยงา/ชุมชน 
2. ขาดการน าผลประเมินไป
พัฒนาปรัปบุงการจัดดครงการ
บริการวิชาการครั้งต่อไป 

- 

ชีวเคมี  1. ไม่ไดบ้รรจุโครงการบริการ
วิชาการไว้ในแผนด าเนินงานของ
ภาควิชาให้ครบทุกโครงการ 
2. การบริการวิชาการทีด่ าเนินการ
ยังไม่ต่อเนื่อง และไมม่ีการ
ประเมินผลกระทบต่อชุมชน 

1. ควรบรรจโุครงการบริการ
วิชาการไว้ในแผนด าเนินงานของ
ภาควิชาให้ครบทุกโครงการ 
2. ควรมีด าเนินการบริการวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง และมีการ
ประเมินผลกระทบและรับรองการ
ใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

พฤกษศาสตร ์ 1. มีการให้บริการวิชาการที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ท่ีมี
ผลกระทบและเกิดประโยชน์แก่
สังคมอย่างชัดเจน 

- 1. ควรมีการตดิตามและ
ประเมินผลกระทบที่เกดิประโยชน์
ต่อชุมชน /สังคม ภายหลังจากการ
ให้บริการวิชาการทุกครั้ง 
2. ควรมีการบรรจุโครงการบริการ
วิชาการเข้าไว้ในแผนด าเนินงาน
ประจ าปีของภาควิชา 

พันธุศาสตร ์ - 1. ไม่มีการประเมินตดิตาม
ผลกระทบจากการบริการวิชาการ

1. ควรมีการประเมินติดตาม
ผลกระทบจากการบริการวิชาการ
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
แก่ชุมชน/องค์กรภายนอก  
2. ไม่มีการบรรจโุครงการด้าน
บริการวิชาการในแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีของภาควิชา 

แก่ชุมชน/องค์กรภายนอก พร้อม
ทั้งมีแนวทางให้ชุมชนรับรองการใช้
ประโยชน ์
2. ควรมีการบรรจุโครงการด้าน
บริการวิชาการให้อยู่ในแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีของภาควิชา 

ฟิสิกส ์ 1. มีการบริการวิชาการแก่ชุมชน
หรือองค์กร ท่ีกระท าอย่าง
ต่อเนื่อง มีผลกระทบที่เกิด
ประโยชนส์ร้างคณุค่าต่อสังคม/
ชุมชน เช่น โครงการบริการ
จัดการเรียนปฏิบัติการ นักเรียน
ในหลักสูตร Talented Class 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนราชวินิตบางเขน 

1. การจัดหลักฐานประกอบการ
เขียนรายงาน SAR 
 

1. ควรเขียนบรรยายรายละเอียด
ใน SAR ให้เห็นผลการด าเนินงาน
อย่างชัดเจน 

รังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป 

1. มีการให้บริการวิชาการที่
ก่อให้เกิดรายได้แกภ่าควิชา 

- - 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

1. มีโครงการบริการวิชาการที่
ด าเนินการให้แก่หน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

1. ควรมีแนวทางในการติดตามผล
การให้บริการวิชาการแก่สังคมกับ
หน่วยงานภายนอกท่ีใช้บริการใหม้ี
การรับรองการใช้ประโยชน์จริง 

- 

วิทยาศาสตร์พื้น
พิภพ 

1. มีการเชื่อมโยงงานบริการ
วิชาการกับการวิจัยและการเรยีน
การสอนอย่างเป็นรูปธรรม 
2. มีงานบริการวิชาการที่มี
ผลกระทบสร้างประโยชน์ให้แก่
สังคมจ านวนมาก 

- 1. ควรมีแนวทางในการบริการ
โครงการบริการวิชาการให้
ผู้รับบริการประเมินผลการบริการ
ทุกครั้ง เพ่ือน าผลประเมินมา
ปรับปรุงการให้บริการวิชาการใน
ครั้งต่อไป 

สถิต ิ 1. มีโครงการบริการทางวิชาการ
สังคมที่บุรณาการเข้ากับการ
เรียนการสอนและวิจัยที่เห็นเป็น
รูปธรรม 

- - 

สัตววิทยา 1. ภาควิชาฯ มีโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมจ านวนมาก 

1. ควรน าผลการประเมินให้บริการ
วิชาการไปปรับปรุงการบรูณาการ
งานบริการทางวิชาการแก่สังคมกบั
การเรยีนการสอนและการวิจัย 

1. ควรบรรจโุครงการบริการ
วิชาการไว้ในแผนด าเนินงานของ
ภาควิชา โดยอาจบรรจโุครงการ
เพิ่มเตมิในแผนด าเนินงาน      
ปรับปรุงในรอบป ี

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
คณิตศาสตร ์ 1. จัดโครงการทีด่ีเป็นประโยชน์

ต่อบุคลากรและนสิิตเป็นจ านวน
มากและต่อเนื่อง 

- 1. ควรจัดหลักฐานในแฟ้มให้ตรง
กับรายงาน SAR และแสดงให้เห็น
ชัดเจน 

เคม ี 1. มีนิสิตของภาควิชาได้รับ
รางวัลระดับชาต ิ
2. มีการจัดกิจกรรมจ านวนมาก
ที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตในด้าน
ต่างๆ และจัดอย่างต่อเนื่อง 

- 1. ควรน าผลประเมินไปปรับปรุง
พัฒนาให้เห็นชัดเจน เช่น น าเข้าที่
ประชุมภาควิชา 
2. โครงการควรระบตุัวช้ีวัด
ความส าเร็จของโครงการ และผล
ประเมินเป็นระดับคะแนนเตม็ 5 

จุลชีววิทยา 1. มีการจัดกิจกรรมทีเ่ป็น
ประโยชน์และต่อเนื่อง 

- 1. จัดหลักฐานดยูากขอให้ระบตุาม
ตัวบ่งช้ี 
2. ในการเขียนบรรยายขอให้วง
เล็กไวด้้วยว่าอ้างหลักฐาน
หมายเลขใด 

ชีวเคมี 1. มีการจัดโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเป็นจ านวนมาก 
และต่อเนื่อง 
2.  มีการประเมินผลโครงการ
ต่างๆ ไดค้รบถ้วน และมีการ
น าไปวิเคราะหเ์พื่อพัฒนา
ปรับปรุงโครงการอย่างชัดเจน 

- 1. ควรปรับตัวช้ีวัดความส าเร็จของ
โครงการเป็น ระดบัความพึงพอใจ
มากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
2. เขียนอธิบายผลการด าเนินงาน
ให้ละเอียดมากข้ึน  
 

พฤกษศาสตร ์ 1. สามารถบรูณาการการเรียน
การสอนกับเรื่องของ
ศิลปวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี 
และต่อเนื่อง 

- 1. น าผลประเมินมาปรับปรุง
โครงการให้เห็นชัดเจนและต่อเนื่อง 

พันธุศาสตร ์ 1. มีการจัดหลักฐานได้ชัดเจนมี
หมายเลขท่ีตรวจสอบได้ง่าย 

- 1. ในการเขียนรายงาน (SAR) ควร
บรรยายรายละเอียดผลการ
ด าเนินงานมากขึ้น  

ฟิสิกส ์ 1. มีการจัดโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 

- 1. ควรบรรยายผลการด าเนินงาน
ให้ละเอียดมากข้ึน 
2. ควรรวบรวมหลักฐานและจดั
เอกสารใหส้อดคล้องกับตัวบ่งช้ี 

รังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป 

1. สอดคล้องกับท่ีภาควิชา
วิเคราะหต์นเอง 

- 1. ระบุค่าเฉลี่ยผลประเมินแต่ละ
โครงการให้ชัดเจน 
 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

1. จัดโครงการดี ๆ เป็นจ านวน
มาก 

- 1. ขอให้จัดแฟ้มหลักฐานใส่
หมายเลขอ้างอิงให้ชัดเจน 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
วิทยาศาสตร์พื้น
พิภพ 

1. มีการจัดกิจกรรมด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็น
ระบบ โดยได้รับความร่วมมือ
จากคณาจารย์ บุคลากร และ
นิสิตเป็นอยา่งด ี

- 1. ในการเขียนโครงการกิจกรรม
ต่างๆ ควรระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ของโครงการด้วย 
2. สรุปผลประเมินโครงการ ควร
สรุปเป็นค่าเฉลี่ยรวมของโครงการ
ด้วย  

สถิต ิ 1. มีการจัดกิจกรรมด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นจ านวน
มากและต่อเนื่อง 
2. มีหลักฐานครบถ้วนดีมาก 

- - 

สัตววิทยา 1. มีแผนและการจดัสรร
งบประมาณด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจน 

- - 

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
คณิตศาสตร ์ 1. มีจดหมายข่าวเพื่อเป็น

ช่องทางหนึ่งในการแลกเปลีย่น
เรียนรู ้

- - 

เคม ี 1. มีการก าหนดประเด็นความรู้
และเป้าหมายของการจดัการ
องค์ความรู้โดยก าหนด
กลุ่มเป้าหมายชัดเจน 
2. มีการน าความรู้ที่ไดจ้ากการ
จัดการความรู้มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

- 1. ควรมีการตดิตามผู้เขา้โครงการ
จัดการความรู้ของคณะ ให้มีการน า
ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
โดยการท ารายงานหลังเข้าร่วม
โครงการระยะหนึ่ง 
 

จุลชีววิทยา 1. มีเอกสารการตดิตามวดัผล
ประเด็นความรู ้
2. มีการก าหนดประเด็นความรู้ 
กลุ่มเป้าหมายชัดเจน 
3. มีกาจัดการองค์ความรู้ครบทุก
เดือน ท้ังในด้านการผลิตบณัฑิต 
การวิจัยและด้านการบริหาร
จัดการ 

- - 

ชีวเคมี - - 1. ควรมีหลักฐานการน าความรู้ที่
ได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานจริง 
2. ควรมีการสรุปวิเคราะห์การ
จัดการความรู ้
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พฤกษศาสตร ์ 1. มีการก าหนดประเด็นความรู้

และเป้าหมายของการจดัการ
ความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของคณะ ครอบคลุมพันธกิจ
ด้านการผลติบัณฑติและการวิจยั 
2. ภาควิชามีการก าหนด
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะ
พัฒนาความรู้และทักษะด้านการ
ผลิตบัณฑติและด้านการวิจัย
อย่างชัดเจน 
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทักษะจากผูม้ี
ประสบการณ์ตรง 

- - 

พันธุศาสตร ์ - 1. ไม่มีการรวบรวมองค์ความรู้ 
และการเผยแพร่องค์ความรู้ใหเ้ปน็
ระบบ 
2. ไม่มีการก าหนดประเด็นความรู้
ให้ครอบคลุมทุกพันธกิจ 
โดยเฉพาะด้านการผลิตบณัฑิต 
และการวจิัย 

1. ควรมีการรวบรวมองค์ความรู้ 
และการเผยแพร่องค์ความรู้ใหเ้ปน็
ระบบ 
2. ควรมีการก าหนดประเด็น
ความรู้ให้ครอบคลุมทุกพันธกิจ 
โดยเฉพาะด้านการผลิตบณัฑิต 
และการวจิัย 

ฟิสิกส ์ 1. มีคณะกรรมการศูนย์จดัการ
ความรู้ภาควิชาฟิสิกส ์
2. มีการจัดท า KM Website 
ศูนย์จัดการความรู้ของภาควิชา
ฟิสิกส์ ตามพันธกิจต่างๆ 

- - 

รังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป 

1. มีการก าหนดแผนปฏิบตัิการ
ในการจัดการความรู้ครอบคลุม
ทุกพันธกิจ 
2. มีการน าความรู้ที่ไดจ้ากการ
จัดการความรู้มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

- - 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

- 1. การก าหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้
และการก าหนดกลุ่มเป้าหมายยัง
ไม่เป็นระบบ. 
2. การรวบรวมความรู้และการ
จัดเก็บและแผนแพร่ยังไมเ่ป็น

1. ควรมีการก าหนดประเด็น
ความรู้และเป้าหมายและ
กลุ่มเป้าหมายใหเ้ป็นระบบให้
ครอบคลมุทุกพันธกิจอย่างน้อย
ด้านการผลติบัณฑติและด้านการ
วิจัย 
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ระบบของการจัดการความรู ้ 2. ควรมีการรวบรวมความรู้และ

จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

วิทยาศาสตร์พื้น
พิภพ 

- 1. ไม่มีการก าหนดประเด็นความรู ้
และกลุม่เป้าหมายของการจดัการ
องค์ความรู้ที่ชัดเจน ให้ครอบคลุม
ทุกพันธกิจโดยเฉพาะด้านการผลติ
บัณฑิตและด้านการวิจยั 
2. หลักฐานในการน าความรู้มา
ปฏิบัติงานจริงไม่ชัดเจน 

1. ควรก าหนดประเด็นความรู้ และ
กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน และ
ครอบคลมุทุกพันธกิจ โดยเฉพาะ
ด้านการผลติบัณฑติ และด้านการ
วิจัย 
2. ควรมีหลักฐานในการน าความรู้
ที่ได้จากการจัดการความรู้มา
ปฏิบัติงานจริงท่ีเป็นลายลักษณ์
อักษร 

สถิต ิ 1. มีการก าหนดประเด็นความรู้
และเป้าหมายของการจดัการ
ความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์โดยเฉพาะพันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑติและด้านการวิจัย 

- - 

สัตววิทยา - - - 
องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
คณิตศาสตร ์ 1. มีคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาของภาควิชา 
 1. กระตุ้นให้บุคลากร นิสติ ให้

ความส าคญัด้านประกันคณุภาพ 
2. ควรเขียน SAR ตามแบบฟอรม์
ของส านักงานประกันคณุภาพ 
และควรเขียนผลการด าเนินงานใน
แต่ละเกณฑม์าตรฐานรายข้อ และ
วงเล็บรายการหลักฐานด้านหลัง 

เคม ี 1. มีคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2. มีผู้ตรวจประเมินระดับ
ภาควิชาก่อนรับการตรวจ
ประเมินจากคณะ 

1. บุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดความ
เข้าใจในระบบการประกันคณุภาพ
การศึกษา 

1. ควรสนับสนุนให้บุคลากรเข้า
ร่วมโครงการสมัมนาเกีย่วกับ
ประกันคณุภาพการศึกษากับ
หนว่ยงานภายนอกคณะเพื่อให้มี
ความเข้าใจในงานประกันคณุภาพ
เพิ่มมากข้ึน 

จุลชีววิทยา 1. มีคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาของภาควิชา 
2. มีคณะกรรมการจัดท ารายงาน
ประเมินตนเองของภาควิชา 

1. ควรเขียนบรรยายการ
ด าเนินงานในแต่ละเกณฑ์
มาตรฐานให้ชดเจน และวงเล้กราย
การหลักฐานใหเ้ป็นตัวเลขตาม
เกณฑ์แต่ละข้อ 

- 
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2. รายการหลักฐานควรเรียงล าดบั
ตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อสะดวกใน
การตรวจประเมิน 

ชีวเคมี 1. มีแผนการจดัเตรียมความ
พร้อมในการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

- 1. ควรมีคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาของภาควิชาท่ี
ประกอบด้วยคณาจารย์ในภาควิชา
ที่เกี่ยวข้องในแต่ละองค์ประกอบ 

พฤกษศาสตร ์ 1. ภาควิชาให้ความส าคญัเรื่อง
ประกันคณุภาพการศึกษา โดยมี
ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่เหมาะสม 
และสอดคล้องกับพันธกิจ 
2. ภาควิชามีการด าเนินงานด้าน
การประกันคณุภาพการศึกษาท่ี
ครบถ้วนและมีการน าผลการ
ประกันคณุภาพการศึกษามา
ปรับปรุงการด าเนินงาน 
3. ภาควิชาส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของนิสิต คณาจารย์ และ
บุคลากรในการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1. ภาควิชาควรมีเครือข่ายการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูด้้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหว่างภาควิชา
และมีกิจกรรมร่วมกัน 

- 

พันธุศาสตร ์ - 1. ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกนัคณุภาพการศึกษา โดยให้
ประธานกรรมการฝ่ายต่างๆ เข้า
ร่วมรับผิดชอบในแต่ละ
องค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้อง 
2. การรายงานผลการด าเนินงาน
ใน SAR ไม่ไดร้ะบุรายการหลักฐาน
ไว้ด้านหลังด้วย 
3. การด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ปรับปรุงที่ไดร้ับข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินฯ ไมไ่ด้
ด าเนินการหลายข้อ 

1. ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคณุภาพการศึกษา โดยให้
ประธานกรรมการฝ่ายต่างๆ เข้า
ร่วมรับผิดชอบในแต่ละ
องค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้อง 
2. การรายงานผลการด าเนินงาน
ใน SAR ควรระบุรายการหลักฐาน
ไว้ด้านหลังด้วย 
3. ควรมีการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงท่ีได้รับ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินฯ ในรอบปีท่ีผ่านมาให้
ครบถ้วน 
 

ฟิสิกส ์ 1. มี website งานประกัน
คุณภาพของภาควิชา 

- 1. ผลด าเนินงานควรบรรยายให้
สอดคล้อง พร้อมวงเล็บหมายเลข
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เอกสารหลักฐาน 
2. ควรมีการประเมินการฝึกงาน
ของนิสิต จากหน่วยงานท่ีนิสิตไป
ฝึกงาน 

รังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป 

1. มีการด าเนินงานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในท่ี
ครบถ้วน 
2. มีผู้รับผิดชอบการประกัน
คุณภาพครบทุกองค์ประกอบ 

- 1. ควรเผยแพร่แนวปฏิบัติทีด่ี
เผยแพร่ใหห้น่วยงานอ่ืนสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ 
 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

- 1. ไม่มีการก าหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเติม
ตามลักษณะเฉพาะของคณะที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั 
2. ไม่มีแนวปฏิบตัิที่ดีหรืองานวิจัย
ด้านการประกันคณุภาพการศึกษา
ที่คณะพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใช้
ประโยชน ์

1. ควรมีการก าหนดตัวบ่งช้ี
เพิ่มเตมิตามลักษณะเฉพาะของ
คณะทีส่อดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยั 
2. ควรมีแนวปฏิบัติทีด่ีหรือ
งานวิจัยด้านการประกันคณุภาพ
การศึกษาท่ีคณะพัฒนาขึ้น และ
เผยแพร่ใหห้น่วยงานอ่ืนสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ 

วิทยาศาสตร์พื้น
พิภพ 

1. มีคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาของภาควิชา 

1. ไม่มีการก าหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเติม
ตามลักษณะเฉพาะของภาควิชาที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะ
และมหาวิทยาลัย 

1. ควรมีการก าหนดตัวบ่งช้ี
เพิ่มเตมิตามลักษณะเฉพาะของ
ภาควิชาท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของคณะและมหาวิทยาลัย 

สถิต ิ 1. มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในท่ี
เหมาะสม สอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของคณะ 
2. มีการสนับสนุนให้อาจารย์
และบุคลากรมีความรูค้วาม
เข้าใจเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

1. การสร้างเครือข่ายแลกเปลีย่น
เรียนรูด้้านการประกันคณุภาพ
การศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย 
 

1. ควรสร้างเครือข่ายแลกเปลีย่น
เรียนรูด้้านการประกันคณุภาพ
การศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย 

สัตววิทยา 1. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยน
เรียนรูด้้านการประกันคณุภาพ 
 
 
 

- - 

ส านักงานเลขานกุารคณะ 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
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 1. มีการจัดท าแผนกลยทุธ์ที่

สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลยั โดยการมสี่วน
ร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน
และได้รับความเห็นชอบจาก
กรรมการประจ าหน่วยงาน 
โดยเป็นแผนฯ ที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธานและแผน
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฯ 

- - 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 
 1. มีการจัดโครงการ

ให้บริการแก่สังคม 
ชุมชน รวมทั้งนสิิต
และบุคลากรเป็น
จ านวนมากซึ่ง
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการได้อยา่ง
ครอบคลุม 

- 1. ยังมีโครงการที่ไม่ท าแบบ
ประเมินความสื่อสารให้
ผู้รับผิดชอบจัดโครงการหรือ
บริการเห็นความส าคัญของการ
ประเมินผลโครงการเพื่อน ามา
ปรับปรุงและพัฒนา 
2. เพิ่มการประชาสัมพนัธ์ทุก
ช่องทางเพื่อเชิญชวนผู้มาร่วม
โครงการเพิ่มขึ้น 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 
 1. มีการบริหารจัดการ 

สนับสนนุพันธกิจของคณะ
ครบทุกด้าน 

1. เนื่องจากการที่มีจ านวน
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะวิชาชีพไม่มาก
มาอย่างต่อเนื่อง จึงควรมีการ
จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล เพือ่
ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนา
ตัวเองอย่างน้อย ๑ คร้ัง/ป ี

1. ควรน าข้อเสนอแนะและผล
จากการสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการของส านักงาน
เลขานุการคณะมาจัดท าแผน 
พัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะและมอบหมาย
ให้มีผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินงานพัฒนาปรับปรุงงาน 

องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 
 1. มีการรายงานทางการเงิน

อย่างเป็นระบบ 
- - 

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 1. มีการสร้างเครือข่ายด้านการ

ประกันคณุภาพทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน 

- 1. ให้จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ
ในแต่ละหน่วยงานจากผลประเมิน
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
2. ให้ความส าคัญเรื่องประกัน
คุณภาพอย่างเป็นระบบและ
เข้มแข็ง 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน 
 1. หน่วยงานมีการปรับปรุงและ

พัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

- 1. ควรให้ผู้รับบริการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้แบบฟอร์ใบ
เซ็นชื่อเข้าร่วมกิจกรรมฯ แบบบาร์
โค๊ต 
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บทท่ี 4  
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

  ตามท่ีคณะวิทยาศาสตร์ ได้ประเมินคุณภาพภายใน ตามรอบปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 2-4 กรกฎาคม 
2555 นั้น คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  
โดยมีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด จ านวน 11 โครงการ 
และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว ทั้ง 11 โครงการ  
  รายละเอียดดังนี้ 
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4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) 

แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2554 
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รายงาน ณ วันที่  24 กันยายน 2555 
1. จุดที่ควร

พัฒนา 
2. ข้อเสนอแนะ 3. การ

วิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง (กล

ยุทธ์) 

5. ชื่อ
โครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความส าเร็

จ 

7. 
งบประ
มาณ 

8. 
ระยะเว

ลา
ด าเนินก

าร 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
1. 
ต าแหน่ง
ทาง
วิชาการ
ของ
อาจารย์ยัง
ไม่ถึงเกณฑ์
มาตรฐาน 

1. คณะฯให้
การสนับสนุน
ในหลายๆด้าน 
แต่ขึ้นอยู่กับตัว
อาจารย์ และ
บุคลากรผู้ขอ
เป็นหลัก ซึ่ง
อาจจะมี
ข้อขัดข้อง
เฉพาะบุคคล 
ควรจัดสัมมนา
และท าการ
วิเคราะห์ 
(SWOT) 
เพื่อให้ทราบ
ปัญหาจริงและ
แนวทางแก้ไข 
ซึ่งอาจจะเป็น
เฉพาะกลุม่
สาขา หรือ
เฉพาะกลุม่
บุคคล 

-  คณะฯ มี
อาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทาง
วิชาการ ศ. 
และ รศ. 
รวมกัน
ทั้งหมด72.5 
คน จาก
จ านวน
อาจารย์ 
ทั้งหมด 295 
คน คิดเป็น
ร้อยละ 
24.58 

- ควรมีการจดั
สัมมนาและท า
การวิเคราะห์ 
SWOT เพื่อให้
ทราบปัญหาจริง
และแนวทางแก้ไข
รวมถึงการ
วิเคราะห์ข้อมูล
จ านวนอาจารย์ที่
มีต าแหน่งทาง
วิชาการ ศ. และ 
รศ. ที่จะเกษียณ
ในอนาคต เพื่อ
วางแผนเร่งรดั
พัฒนาคณาจารย์
รุ่นใหม่ให้เข้าสู่
ต าแหน่งทาง
วิชาการทีสู่งขึ้น 
เพื่อปรับปรุงและ
วางแผนระยะยาว 
ในการทดแทนให้
ทันกับการลดลง
ของอาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทาง
วิชาการ ศ. และ 
รศ. ที่เกษียณใน

-  การจัด
สัมมนาและ
การวิเคราะห์ 
SWOT เพื่อ
ปรับปรุงและ
การวางแผน
ระยะยาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มี
กิจกรรม
สัมมนา
และการ
วิเคราะห ์
SWOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตลอด
ปี 

คณบด/ี 
หัวหน้า
ภาควิชา 
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1. จุดที่ควร
พัฒนา 

2. ข้อเสนอแนะ 3. การ
วิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง (กล

ยุทธ์) 

5. ชื่อ
โครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความส าเร็

จ 

7. 
งบประ
มาณ 

8. 
ระยะเว

ลา
ด าเนินก

าร 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

อนาคต 
   -  มีการส ารวจ

ความต้องการของ
บุคลากรทุก
ภาควิชาเกี่ยวกับ
การพัฒนาตนเอง
ในเส้นทาง
ความก้าวหน้า 
(Career path) 
ซึ่งเป็นแผนพัฒนา
บุคลากร
รายบุคคล  ทั้ง
ทางด้านแผนการ
ก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการที่
สูงขึ้น และ
แผนการพัฒนา
ทักษะทางด้าน
วิชาการและวิจัย 
เพื่อน ามาวาง
แผนการพัฒนา
คณาจารย์ของ
คณะอย่างเป็น
รูปธรรม 

- โครงการ
ส ารวจและ
จัดท า
แผนพัฒนา
รายบุคคล
ตาม Career 
path 
 
 

- มีการ
ส ารวจ
และการ
ท า
แผนพัฒ
นา
รายบุคค
ล 
 

- ตลอด
ปี 

รองคณบดี
ฝ่าย
บริหาร/
หัวหน้า
ภาควิชา/
หัวหน้า
ส านักงาน
เลขานุการ
คณะฯ 
 

   -  สนับสนุน จูงใจ
ในการเข้าสู่
ต าแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ้น 
 

- โครงการ
แลกเปลีย่น
เรียนรู้
เกี่ยวกับการ
ให้ความรู้
เกี่ยวกับการ
จัดท าผลงาน
ทางวิชาการ 
เพื่อขอ

- มี
โครงการ
แลกเปลีย่
นเรียนรู/้
การจัด
ประชุม
เกี่ยวกับ
การขอ
ต าแหน่ง

20,00
0 บาท 

ตลอด
ปี 

รองคณบดี
ฝ่าย
วิชาการ 
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1. จุดที่ควร
พัฒนา 

2. ข้อเสนอแนะ 3. การ
วิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง (กล

ยุทธ์) 

5. ชื่อ
โครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความส าเร็

จ 

7. 
งบประ
มาณ 

8. 
ระยะเว

ลา
ด าเนินก

าร 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ/การ
จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
การขอ
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ทาง
วิชาการ 
 
 

    -  สนับสนุน 
จูงใจในการ
เข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการที่
สูงขึ้น 
 

-  มี
นโยบาย
สนับสนุน
อาจารย์
ให้เข้าสู่
ต าแหน่ง
ทาง
วิชาการที่
สูงขึ้น 
(Acade
mic 
Position 
Stimulu
s Policy, 
APSP) 

150,0
00 
บาท 

ตลอด
ปี 

คณบด ี

2. การ
ถ่ายทอด
ระบบและ
กลไกการ
ประกัน
คุณภาพ 
การจัดการ
เรียนการ
สอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็น
ส าคัญ 

2. อาจารย์ควร
ถ่ายทอดหรือ
เสนอการ
พัฒนา
กระบวนการ
เรียนการสอน
และวิธีการ
สอนที่ได้มีการ
ท าวิจัยในช้ัน
เรียนเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว

- ควรมีการ
ถ่ายทอด 
หรือเสนอการ
พัฒนา
กระบวนการ
เรียนการสอน
และวิธีการ
สอนที่ได้มี
การท าวิจัยใน
ช้ันเรียนต่อ
อาจารย์ใน

- มีการก าหนด
นโยบายให้แตล่ะ
ภาควิชาตอ้งมีการ
ท าวิจัยในช้ันเรียน
อย่างน้อย
ภาควิชาละ 1 
รายวิชา ในแต่ละ
ปีการศึกษา 
- การจัดให้มีการ
จัดการความรู้
เกี่ยวกับการ

- โครงการ
สนับสนุน
และจัดสรร
งบประมาณ 
เพื่อการท า
การวิจัยใน
ช้ันเรียน 
 
- โครงการ 
KM ที่
เกี่ยวข้องกับ

- มี
โครงการ
ท าวิจัยใน
ช้ันเรียน 
เพื่อ
พัฒนา 
การเรยีน
การสอน 
 
- มี
โครงการ 

100,0
00 
บาท 
 
 
 
50,00
0 บาท 

ตลอด
ปี 
 
 
 
 
ตลอด
ปี 

คณบด/ี 
หัวหน้า
ภาควิชา 
 
 
รองคณบดี
ฝ่าย
วิชาการ 
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1. จุดที่ควร
พัฒนา 

2. ข้อเสนอแนะ 3. การ
วิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง (กล

ยุทธ์) 

5. ชื่อ
โครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความส าเร็

จ 

7. 
งบประ
มาณ 

8. 
ระยะเว

ลา
ด าเนินก

าร 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

ต่ออาจารย์ใน
ภาควิชา หรือ
ในคณะให้
ทราบโดยทั่ว
กัน เพื่อเปน็
ประโยชน์ใน
การน าไป
ประยุกต์ใช้ใน
แต่ละสาขา ซึ่ง
จะเกิด
ผลสัมฤทธ์ิต่อ
นิสิตและ
บัณฑิต 

ภาควิชาหรือ
ในคณะฯให้
ทราบโดยทั่ว
กัน 

ปรับปรุงและการ
พัฒนาการเรียน
การสอน เช่นการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคญั การ
จัดท า มคอ.
เทคนิคการท า
วิจัยในช้ันเรียน 
เป็นต้น 

การ
พัฒนาการ
เรียนการสอน 

KM ที่
เกี่ยวข้อง
กับการ
พัฒนากา
รเรียน
การสอน 

3. จ านวน
บัณฑิตศึก
ษายังไม่ถึง
เกณฑ์
มาตรฐาน 

3. นอกจากจะ
มีการสนับสนุน
ทุนการศึกษา 
ควร
ประชาสมัพันธ์
เชิงรุกให้มาก
ขึ้น เช่น น า
จุดเด่น
หลักสตูรเสนอ 
หรือการที่
บัณฑิตไดร้ับ
รางวัลทั้ง
ระดับชาติและ
นานาชาติ 
รวมทั้ง
ผลงานวิจัย 
และ
วิทยานิพนธ์ท่ี
โดดเด่น เป็น
การหาจุดขาย

- จ านวน
บัณฑิตศึกษา
ยังไม่ถึงเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ควรมีการ
ประชาสมัพันธ์
กิจกรรมทีส่่งเสริม
หรือการสร้าง
แรงจูงใจให้นิสิต
ช้ันปีสุดท้ายหรือ
ศิษย์เก่าของ
คณะฯ เข้าศึกษา
ต่อระดับ
บัณฑิตศึกษาของ
คณะฯเพิ่มมากขึ้น 
- เพิ่มการ
ประชาสมัพันธ์เชิง
รุกให้มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 

- การสร้าง
แรงจูงใจแก่
นิสิตช้ันปี
สุดท้าย/นิสติ
เก่าของ
คณะฯ ให้มี
ความ
ประสงค์ที่จะ
เรียนต่อ
ระดับ
บัณฑิตศึกษา
ที่คณะฯให้
เพิ่มขึ้น 
 
- การจัดท า
เอกสารหรือ
สื่อรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อ
ประชาสมัพัน
ธ์หลักสตูร

- มีนิสิต
ช้ันปี
สุดท้าย/
นิสิตเก่า 
เข้าเรียน
ระดับ
บัณฑิตศึ
กษา
เพิ่มขึ้น 
 
 
- มีการ
จัดท า
เอกสาร
หรือสื่อ
รูปแบบ
ต่างๆ 
เพื่อ
ประชาสั
มพันธ์

100,0
00 
บาท 
 
 
 
 
 
150,0
00 
บาท 
 
 
 
 
 
 
2,500,
000 
บาท 

ตลอด
ปี 
 
 
 
 
 
 
ตลอด
ปี 
 
 
 
 
 
 
 
ตลอด
ปี 

คณบด/ี 
รองคณบดี
ฝ่าย
วิชาการ/
หัวหน้า
ภาควิชา 
 
 
รองคณบดี
ฝ่าย
วิชาการ 
 
 
 
 
 
 
คณบด ี
 



5 - 495 

 

  

1. จุดที่ควร
พัฒนา 

2. ข้อเสนอแนะ 3. การ
วิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง (กล

ยุทธ์) 

5. ชื่อ
โครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความส าเร็

จ 

7. 
งบประ
มาณ 

8. 
ระยะเว

ลา
ด าเนินก

าร 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

เฉพาะที่ ซึ่ง
ดึงดูดผูส้นใจให้
เข้ามาศึกษาต่อ
ทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ 

- ส่งเสริมและ
สนับสนุน
งบประมาณใน
การจัดสรรทุน 
เพื่อนิสิต
บัณฑิตศึกษาท้ัง
ทางด้านจ านวน
ทุนและ
งบประมาณให้
เพิ่มมากข้ึน 

บัณฑิตศึกษา 
เผยแพร่แก่
สาธารณะ 
 
 
 
- โครงการ
จัดสรรทุน
เพื่อนิสิต
ระดับ
บัณฑิตศึกษา 
(PGS) 

หลักสตูร
บัณฑิต 
ศึกษา 
เผยแพร่
แก่
สาธารณ
ะ 
-  มีการ
จัดสรร
ทุนเพื่อ
นิสิต
ระดับ
บัณฑิตศึ
กษา 

4. คณะมี
หลักสตูร
นานา ชาติ
เพียง 1 
หลักสตูร 
ไม่
สอดคล้อง
กับ
วิสัยทัศน์
ของคณะ 
และการ
เข้าสู ่

4. พัฒนาและ
บริหารจดัการ
หลักสตูรอย่าง
ต่อเนื่องพร้อม
ปรับให้ทันสมัย
ตามความรู้
และเทคโนโลยี 
ที่ปรับเปลีย่น
อย่างรวดเร็ว
เพื่อตอบ  

- คณะฯอยู่ใน
ระหว่าง
ด าเนินการ
เปิดหลักสูตร
นานาชาติ 
จ านวน 2
หลักสตูร 
เพื่อให้สอด 
คล้องกับ
วิสัยทัศน์ของ
คณะฯ และ
การเข้าสู ่

- เร่งรัดการเปิด
หลักสตูรปริญญา
ตรีด้าน
วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ 
(นานาชาติ)  
- หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี 
(นานาชาติ) 

- เปิด
หลักสตูร
ปริญญาตรี
ด้าน
วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ 
(นานาชาติ)  
- เปิด
หลักสตูร
ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี 
(นานาชาติ) 

- มีการ
เปิด
หลักสตูร 
(นานาชา
ต)ิ 
 
 
 

- ตลอด
ปี 

รองคณบดี
ฝ่าย
วิชาการ/
หัวหน้า
ภาควิชา 
 
 

ประชาคม
อาเซียน 
คณะควร
เพิ่ม
หลักสตูร
นานา ชาติ

สนองต่อนิสิต 
นักศึกษา และ
ผู้ใช้บัณฑิต 

ประชาคม
อาเซียน 

- การน าผลจาก
การส ารวจ
คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ตาม
ความต้องการของ

- น า
ข้อเสนอแนะ
นี้แจ้งให้
หัวหน้า
ภาควิชา
ทราบและ

- มีการ
เปิด/
ปรับปรุง
พัฒนา
หลักสตูร 

- ตลอด
ปี 

คณบด/ี 
รองคณบดี
ฝ่าย
วิชาการ/
หัวหน้า
ภาควิชา 
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1. จุดที่ควร
พัฒนา 

2. ข้อเสนอแนะ 3. การ
วิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง (กล

ยุทธ์) 

5. ชื่อ
โครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความส าเร็

จ 

7. 
งบประ
มาณ 

8. 
ระยะเว

ลา
ด าเนินก

าร 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

หรือ
หลักสตูร 2 
ภาษา 
(Bilingual) 

ผู้ใช้บัณฑิตมาใช้
ในการปรับปรุง
หลักสตูรและการ
จัดการเรียนการ
สอนที่สอดรับกบั
แผนพัฒนาคณะฯ 
และการ
เตรียมพร้อมเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน 

ด าเนินการให้
ทุกหลักสูตร
น าไปปฏิบตัิ
ในการพัฒนา
ปรับปรุง/
เปิด/ปดิ 
หลักสตูร 

 



5 - 497 

 

  

4.2 การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินฯ รอบปีการศึกษา 2554 (สปค.02) 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รายงาน ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 

 
1. จุดที่ควร

พัฒนา 
2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการ

แก้ไขปรับปรุง 
(กลยุทธ)์ 

4. ชื่อ
โครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

6. ผลการ
ด าเนินงานตาม

โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
1. ต าแหน่ง
ทางวิชาการ
ของอาจารย์
ยังไม่ถึง
เกณฑ์
มาตรฐาน 

1. คณะฯให้
การสนับสนุน
ในหลายๆด้าน 
แต่ขึ้นอยู่กับ
ตัวอาจารย์ 
และบุคลากรผู้
ขอเป็นหลัก 
ซึ่งอาจจะมี
ข้อขัดข้อง
เฉพาะบุคคล 
ควรจัดสัมมนา
และท าการ
วิเคราะห์ 
(SWOT) 
เพื่อให้ทราบ
ปัญหาจริงและ
แนวทางแก้ไข 
ซึ่งอาจจะเป็น
เฉพาะกลุม่
สาขา หรือ 

- ควรมีการจดั
สัมมนาและท า
การวิเคราะห์ 
SWOT เพื่อให้
ทราบปัญหา
จริงและแนว
ทางแก้ไข
รวมถึงการ
วิเคราะห์
ข้อมูลจ านวน
อาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทาง
วิชาการ ศ. 
และ รศ. ที่จะ
เกษียณใน
อนาคต เพื่อ
วางแผนเร่งรดั
พัฒนา
คณาจารย์รุ่น
ใหม่ให้เข้าสู่
ต าแหน่งทาง
วิชาการที่
สูงขึ้น เพื่อ
ปรับปรุงและ 

-  การจัด
สัมมนาและ
การวิเคราะห์ 
SWOT เพื่อ
ปรับปรุงและ
การวางแผน
ระยะยาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีกิจกรรม
สัมมนาและ
การวิเคราะห ์
SWOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการวิเคราะห์
ความเสีย่ง 
เรื่อง การเพิ่ม
สัดส่วน
ต าแหน่งทาง
วิชาการ โดย
คณะกรรมการ
บริหารความ
เสี่ยง คณะ
วิทยาศาสตร์ 
และจัดท า
แผนการ
บริหารความ
เสี่ยง  

100% - คณบด/ี
หัวหน้า
ภาควิชา 

 เฉพาะกลุม่
บุคคล 

วางแผนระยะ
ยาว ในการ
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1. จุดที่ควร
พัฒนา 

2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง 

(กลยุทธ)์ 

4. ชื่อ
โครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

6. ผลการ
ด าเนินงานตาม

โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

ทดแทนให้ทัน
กับการลดลง
ของอาจารย์ที่
มีต าแหน่งทาง
วิชาการ ศ. 
และ รศ. ที่
เกษียณใน
อนาคต 

  -  มีการ
ส ารวจความ
ต้องการของ
บุคลากรทุก
ภาควิชา
เกี่ยวกับการ
พัฒนาตนเอง
ในเส้นทาง
ความก้าวหน้า 
(Career 
path) ซึ่งเป็น
แผนพัฒนา
บุคลากร
รายบุคคล  ทั้ง
ทางด้าน
แผนการ
ก าหนด
ต าแหน่งทาง
วิชาการที่
สงูขึ้น และ
แผนการ
พัฒนาทักษะ
ทางด้าน
วิชาการและ
วิจัย เพื่อน ามา

- โครงการ
ส ารวจและ
จัดท า
แผนพัฒนา
รายบุคคลตาม 
Career path 
 
 

- มีการส ารวจ
และการท า
แผนพัฒนา
รายบุคคล 
 

คณะ
วิทยาศาสตร์มี
การส ารวจ
ความต้องการ
การจัด
โครงการ
อบรมด้าน
แผน และด้าน
อื่นๆของ
บุคลากร และ
ได้น าผลการ
ส ารวจมา
จัดท าโครงการ
เพื่อพัฒนา
ทักษะทางด้าน
วิชาการ และ
วิจัยของ
บุคลากร เช่น 
โครงการ
นักวิจัยพี่เลี้ยง 
โครงการท า
วิจัยในช้ัน
เรียน การ
เขียน
ผลงานวิจัย

100% - รองคณบดี
ฝ่าย
บริหาร/
หัวหน้า
ภาควิชา/
หัวหน้า
ส านักงาน
เลขานุการ 
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1. จุดที่ควร
พัฒนา 

2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง 

(กลยุทธ)์ 

4. ชื่อ
โครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

6. ผลการ
ด าเนินงานตาม

โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

วางแผนการ
พัฒนา
คณาจารย์ของ
คณะอย่างเป็น
รูปธรรม 

เพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารระดับ
นานาชาติ 
เป็นต้น 

  -  สนับสนุน 
จูงใจในการ
เข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการที่
สูงขึ้น 

- โครงการ
แลกเปลีย่น
เรียนรูเ้กี่ยวกับ
การให้ความรู้
เกี่ยวกับการ
จัดท าผลงาน
ทางวิชาการ 
เพื่อขอ
ต าแหน่งทาง
วิชาการ/การ
จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการการ
ขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

- มีโครงการ
แลกเปลีย่น
เรียนรู/้การจัด
ประชุม
เกี่ยวกับการ
ขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
 
 

- การประชุม
หารือ 
แลกเปลีย่น
ความคิดเห็น 
เรื่อง การ
ประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ของพนักงาน
มหาวิทยาลยั
สายวิชาการ 
เมื่อวันอังคาร
ที่ 12 ก.พ.56 
โดยมี
วัตถุประสงค์
เพื่อกระตุ้นให้
บุคลากรสาย
วิชาการเร่ง
ผลิตผลงาน
ทางวิชาการให้
สอดคล้องกับ
เกณฑ์การ
ประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

100 % 20,000 
บาท 

คณบด ี

     - โครงการ
นักวิจัยพี่เลี้ยง 
ครั้งท่ี 5  วันท่ี 
7-8 ม.ิย.56 มี
วัตถุประสงค์

100 % 220,000 
บาท 

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย 
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1. จุดที่ควร
พัฒนา 

2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง 

(กลยุทธ)์ 

4. ชื่อ
โครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

6. ผลการ
ด าเนินงานตาม

โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

เพื่อสร้าง
เครือข่ายพี่
เลี้ยง 

     นักวิจัย ในการ
สนับสนุนและ
ให้ค าแนะน า
กับคณาจารย์
ที่มีความสนใจ
ในการท าวิจัย 
สามารถ
ผลิตผล
งานวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์
เผยแพร่ใน
ระดับ
นานาชาติ อัน
น าไปสู่การขอ
ต าแหน่งทาง
วิชาการต่อไป 

   

   -  สนับสนุน 
จูงใจในการ
เข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการที่
สูงขึ้น 
 

-  มีนโยบาย
สนับสนุน
อาจารย์ให้เข้า
สู่ต าแหน่งทาง
วิชาการที่
สูงขึ้น 
(Academic 
Position 
Stimulus 
Policy, 
APSP) 

มีนโยบาย
กระตุ้น
ส่งเสริมการขอ
ต าแหน่ง
วิชาการหรือ
ขอผลงาน
วิชาการ 
ปัจจุบันมี
บุคลากรที่
ขอรับทุน 
จ านวน 7 ทุน 

100 % 825,000 
บาท 

คณบด ี

2. การ
ถ่ายทอด
ระบบและ

2. อาจารย์
ควรถ่ายทอด
หรือเสนอการ

- มีการ
ก าหนด
นโยบายให้แต่

- โครงการ
สนับสนุนและ
จัดสรร

- มีโครงการ
ท าวิจัยในช้ัน
เรียน เพื่อ

มีการจัด
โครงการ
ส่งเสริมการท า

100 % 140,000 
บาท 

คณบด/ี
หัวหน้า
ภาควิชา 
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1. จุดที่ควร
พัฒนา 

2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง 

(กลยุทธ)์ 

4. ชื่อ
โครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

6. ผลการ
ด าเนินงานตาม

โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

กลไกการ
ประกัน
คุณภาพ 
การจัดการ
เรียนการ 

พัฒนา
กระบวนการ
เรียนการสอน
และวิธีการ 

ละภาควิชา
ต้องมีการท า
วิจัยในช้ัน
เรียนอย่าง
น้อยภาควิชา 

งบประมาณ 
เพื่อการท า
การวิจัยในช้ัน
เรียน 
 

พัฒนา การ
เรียนการสอน 
 
 

วิจัยในช้ัน
เรียน เมื่อ 
วันท่ี 9 พ.ย.
55 ก่อให้เกิด
นโยบาย
ส่งเสริมการ 

สอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็น
ส าคัญ 

สอนที่ได้มีการ
ท าวิจัยในช้ัน
เรียนเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว
ต่ออาจารย์ใน
ภาควิชา หรือ
ในคณะให้
ทราบโดย 

ละ 1 รายวิชา 
ในแต่ละปี
การศึกษา 

  วิจัยในช้ัน
เรียน (Class 
Action 
Research) 
โดยมผีู้เสนอ
ขอรับ
ทุนอุดหนุน
โครงการวิจัย
ในช้ันเรียน 
จ านวน 7 ทุน 

   

 ทั่วกัน เพื่อ
เป็นประโยชน์
ในการน าไป
ประยุกต์ใช้ใน
แต่ละสาขา 
ซึ่งจะเกิด
ผลสัมฤทธ์ิต่อ
นิสิตและ
บัณฑิต 

- การจัดให้มี
การจัดการ
ความรู้
เกี่ยวกับการ
ปรับปรุงและ
การพัฒนาการ
เรียนการสอน 
เช่นการ
จัดการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็น
ส าคัญ การ
จัดท า มคอ.
เทคนิคการท า
วิจัยในช้ัน
เรียน เป็นต้น 

- โครงการ 
KM ที่
เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาการ
เรียนการสอน 

- มีโครงการ 
KM ที่
เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาการ
เรียนการสอน 

- มีโครงการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
เรื่อง การ
จัดท าข้อมูล 
มคอ.ออนไลน์ 
(มคอ.3) เมื่อ
วันท่ี 14 ก.ย.
55 
- มีการจัด
โครงการ
ส่งเสริมการท า
วิจัยในช้ัน
เรียน เมื่อ 
วันท่ี 9 พ.ย.
55  

100 % 
 
 
 
 
100 % 

15,000 
บาท 

รองคณบดี
ฝ่าย
วิชาการ 

3. จ านวน 3. นอกจากจะ - ควรมีการ - การสร้าง - มีนิสิตชั้นปี คณาจารย์และ 100 % 100,000 คณบด/ี
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1. จุดที่ควร
พัฒนา 

2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง 

(กลยุทธ)์ 

4. ชื่อ
โครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

6. ผลการ
ด าเนินงานตาม

โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

บัณฑิตศึกษา
ยังไม่ถึง
เกณฑ์
มาตรฐาน 

มีการ
สนับสนุน
ทุนการศึกษา 
ควร
ประชาสมัพันธ์
เชิงรุกให้มาก
ขึ้น เช่น น า
จุดเด่น
หลักสตูร 

ประชาสมัพันธ์
กิจกรรมที่
ส่งเสริมหรือ
การสร้าง
แรงจูงใจให้
นิสิตช้ันปี
สุดท้ายหรือ
ศิษย ์

แรงจูงใจแก่
นิสิตช้ันปี
สุดท้าย/นิสติ
เก่าของคณะฯ 
ให้มีความ
ประสงค์ที่จะ
เรียนต่อระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ี
คณะฯ 

สุดท้าย/นิสติ
เก่า เข้าเรยีน
ระดับ
บัณฑิตศึกษา
เพิ่มขึ้น 
 
 

หัวหน้า
ภาควิชาแต่ละ
ภาควิชาสรา้ง
แรงจูงใจให้
นิสิตช้ันปี
สุดท้ายหรือ
ศิษย์เก่าเข้า
ศึกษาต่อใน
ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

บาท รองคณบดี
ฝ่าย
วิชาการ/
หัวหน้า
ภาควิชา 

 เสนอ หรือการ
ที่บัณฑิตได้รบั
รางวัลทั้ง
ระดับชาติและ
นานาชาติ 
รวมทั้ง
ผลงานวิจัย 
และ
วิทยานิพนธ์ท่ี
โดดเด่น เป็น
การหาจุดขาย
เฉพาะที่ ซึ่ง
ดึงดูดผูส้นใจ
ให้เข้ามา
ศึกษาต่อทั้ง
ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ 

เก่าของคณะฯ 
เข้าศึกษาต่อ
ระดับ
บัณฑิตศึกษา
ของคณะฯ
เพิม่มากข้ึน 
- เพิ่มการ
ประชาสมัพันธ์
เชิงรุกให้มาก
ขึ้น 
 

ให้เพิ่มขึ้น 
- การจัดท า
เอกสารหรือ
สื่อรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อ
ประชาสมัพันธ์
หลักสตูร
บัณฑิตศึกษา 
เผยแพร่แก่
สาธารณะ 

- มีการจัดท า
เอกสารหรือ
สื่อรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อ
ประชาสมัพันธ์
หลักสตูร
บัณฑิตศึกษา 
เผยแพร่แก่
สาธารณะ 

จัดท าเอกสาร
แนะน าคณะ
วิทยาศาสตร์ 
และมีการ
เผยแพรต่่อ
สาธารณะโดย
ประชาสมัพันธ์
ในงานวิชาการ
ต่างๆ เผยแพร่
ผ่าน website 
อีกทั้งมีการ
ปรับปรุง 
website ให้
เป็นปัจจุบัน
อยู่เสมอ 

100 % 150,000 
บาท 

รองคณบดี
ฝ่าย
วิชาการ 

  - ส่งเสริมและ
สนับสนุน
งบประมาณใน
การจัดสรรทุน 
เพื่อนิสิต
บัณฑิตศึกษา

- โครงการ
จัดสรรทุนเพื่อ
นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 
(PGS) 

-  มีการ
จัดสรรทุนเพื่อ
นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

มีนโยบายทุน
บัณฑิตศึกษา 
คณะ
วิทยาศาสตร์ 
(ScKUPGS) 
โดยสนับสนุน

100 % 2,500,000 
บาท 

คณบด ี
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1. จุดที่ควร
พัฒนา 

2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง 

(กลยุทธ)์ 

4. ชื่อ
โครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

6. ผลการ
ด าเนินงานตาม

โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

ทั้งทางด้าน
จ านวนทุน
และ
งบประมาณให้
เพิ่มมากข้ึน 

นิสิตที่มผีล
การเรยีนดีเข้า
ศึกษาต่อใน
ระดับ
บัณฑิตศึกษา 
จ านวนไม่เกิน 
30 ทุนต่อปี 
 
 

4. คณะมี
หลักสตูร
นานา ชาติ
เพียง 1 
หลักสตูร ไม่
สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์
ของคณะ 
และการเข้า
สู่ประชาคม
อาเซียน
คณะควร
เพิ่มหลักสูตร
นานา ชาติ
หรือ
หลักสตูร 2 
ภาษา 
(Bilingual) 

4. พัฒนาและ
บริหารจดัการ
หลักสตูรอย่าง
ตอ่เนื่องพร้อม
ปรับให้
ทันสมัยตาม
ความรู้และ
เทคโนโลยี ท่ี 
ปรับเปลีย่น
อย่างรวดเร็ว
เพื่อตอบ 
สนองต่อนิสิต 
นักศึกษา และ
ผู้ใช้บัณฑิต 

- เร่งรัดการ
เปิดหลักสูตร
ปริญญาตรี
ด้าน
วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ 
(นานาชาติ)  
- หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี 
(นานาชาติ) 

- เปิดหลักสูตร
ปริญญาตรี
ด้าน
วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ 
(นานาชาติ)  
- เปิดหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี 
(นานาชาติ) 

- มีการเปิด
หลักสตูร 
(นานาชาติ) 
 
 
 

- เปิดหลักสูตร
ปริญญาตรี
ด้าน
วิทยาศาสตร์
ชีวภาพ 
(นานาชาติ) 
อยู่ในข้ันตอน
การแก้ไขช่ือ
หลักสตูร 
- เปิดหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี 
(นานาชาติ) 
ได้รับการ
อนุมัติ
หลักสตูรจาก
สภา
มหาวิทยาลยั
แล้ว จะเปดิ
สอนในปี
การศึกษา 
2557 

50% 
 
 
 
 
100% 

- คณบด/ี
รองคณบดี
ฝ่าย
วิชาการ/
หัวหน้า
ภาควิชา 

  - การน าผล - น า - มีการเปิด/ ด าเนินการ 100% - คณบด/ี



5 - 504 

 

  

1. จุดที่ควร
พัฒนา 

2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง 

(กลยุทธ)์ 

4. ชื่อ
โครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

6. ผลการ
ด าเนินงานตาม

โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

จากการ
ส ารวจ
คุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่
พึงประสงค์ 
ตามความ
ต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิตมา
ใช้ในการ
ปรับปรุง
หลักสตูรและ
การจัดการ
เรียนการสอน
ที่สอดรับกับ
แผนพัฒนา
คณะฯ  

ข้อเสนอแนะนี้
แจ้งให้หัวหน้า
ภาควิชาทราบ
และ
ด าเนินการให้
ทุกหลักสูตร
น าไปปฏิบตัิใน
การพัฒนา
ปรับปรุง/เปิด/
ปิด หลักสตูร 

ปรับปรุง
พัฒนา
หลักสตูร 

ปรับปรุง
หลักสตูร และ
ได้รับการ
อนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลยั 
จ านวน 10 
หลักสตูร คือ 
- วท.บ.
สาขาวิชา
คณิตศาสตร ์
- วท.บ.
สาขาวิชาสถิต ิ
- วท.บ.
สาขาวิชาเคม ี
- วท.บ.
สาขาวิชา 

รองคณบดี
ฝ่าย
วิชาการ/
หัวหน้า
ภาควิชา 

  และการ
เตรียมพร้อม
เข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน 

  ชีวเคมี 
- วท.บ.
สาขาวิชา
ฟิสิกส ์
- วท.บ.
สาขาวิชาจุล
ชีววิทยา 
- วท.บ.สาขา
วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์
- วท.บ.
สาขาวิชาเคมี
อุตสาหกรรม 
- วท.บ.
สาขาวิชาพันธุ
ศาสตร ์
- วท.บ.
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1. จุดที่ควร
พัฒนา 

2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง 

(กลยุทธ)์ 

4. ชื่อ
โครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

6. ผลการ
ด าเนินงานตาม

โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส าเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประมาณ 

9. 
ผู้รับผิดชอบ 

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
รังสีชีวภาพ 
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บทท่ี 5  
รายงานผลการประเมนิคุณภาพภายใน  

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2555 

ระหว่างวันที่ 17 – 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ค าน า 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ให้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในคณะวิทยาศาสตร์ ตามผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555           
(1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) ระหว่างวันที่ 17 – 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง    

คณะกรรมการประเมินฯ หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าผลการประเมินคุณภาพครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ โดยตรงต่อคณะ
วิทยาศาสตร์ และเกิดประโยชน์โดยรวมต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 

 

ประธานคณะกรรมการ ........................................................................ (ดร.ณีณา สวัสดิสรรพ์) 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

รองประธานคณะกรรมการ ........................................................................ (ผศ.น.สพ.ดร.ธวชัชัย ศักดิ์ภู่อร่าม) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

กรรมการ ........................................................................ (รศ.ดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล) 

คณะประมง  

กรรมการ ........................................................................ (ดร.สุขุมาลย์ เลิศมงคล) 

คณะเกษตร 

กรรมการและเลขานุการ ........................................................................ (นางสาวอรอุมา แก้วมณีโชติ) 

ส านักงานประกันคุณภาพ 

ผู้ช่วยเลขานุการ ........................................................................ (นางสาวสุพัตรา พันธุ์ไม้สี) 

คณะประมง 

 

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 ตาม

กระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของ
คณะวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17 – 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ 
จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) 
และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ จ านวน 6 คน บุคลากร จ านวน 5 คน นิสิต จ านวน 8 
คน และศิษย์เก่า 3 คน 

  คณะวิทยาศาสตร์มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ครบทั้ง  9 
องค์ประกอบ และมีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 38 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 
23 ตัวบ่งชี้      ตัวบ่งชี้ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12) และตัวบ่งชี้ มก. 1 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.78 ได้คุณภาพระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. + มก. 24 ตัวบ่งชี้ มี
คะแนนเฉลี่ย 4.91 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ของ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.91 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.56 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

 ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีทั้งหมด จ านวน 38 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 
ตัวบ่งชี้      ตัวบ่งชี้ สมศ. 14 ตัวบ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12) และตัวบ่งชี้ มก. 1 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเอง 
มีคะแนนเฉลี่ย 4.79 ได้คุณภาพระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. + มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.91 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ของ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.91 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
และตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.58 ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดสรุปได้ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ   ผลผลิต รวม 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 
สกอ. สกอ. สกอ.+

มก. 
สกอ. รวม สกอ.+

มก. 
สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. รวม 

1. ปรัชญา 
ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนด าเนินการ   

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 

2. การผลติ
บัณฑิต  

4.62 4.62 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 5.00 4.42 4.51 5.00 4.47 4.56 4.73 4.73 4.42 4.61 4.73 4.73 4.47 4.63 

3.  กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 

4. การวิจัย  5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.18 4.18 - 4.18 4.18 5.00 5.00 4.18 4.59 5.00 5.00 4.18 4.59 

5. การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

6. ระบบและ
กลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
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องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ   ผลผลิต รวม 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 
สกอ. สกอ. สกอ.+

มก. 
สกอ. รวม สกอ.+

มก. 
สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. รวม 

7. การบริหารและ
จัดการ  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.35 4.35 - 4.35 4.35 5.00 5.00 4.35 4.87 5.00 5.00 4.35 4.87 

8. ระบบและ
กลไกการเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 

9. ระบบและ
กลไกการประกัน
คุณภาพ  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.91 4.91 - 4.91 4.91 5.00 5.00 4.91 4.95 5.00 5.00 4.91 4.95 

เฉลี่ยภาพรวม 4.71 4.71 4.95 4.94 4.95 4.95 4.94 4.95 5.00 4.56 4.59 5.00 4.58 4.61 4.91 4.91 4.56 4.78 4.91 4.91 4.58 4.79 
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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 ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. คณะวิทยาศาสตร์มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นสากล อาทิ เพิ่มหลักสูตรนานาชาติ ส่งเสริมให้ใช้สื่อ

ประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายประกาศต่างๆ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสนับสนุนให้นิสิตระดับ
ปริญญาตรีน าเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติแนวทางเสริม 

  
 จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

1. การเข้าร่วมในประชาคมอาเซียน นอกเหนือจากการส่งเสริมให้คณาจารย์และนิสิตมีโอกาสฝึกฝนการ
ใช้ภาษาอังกฤษแล้ว ยังควรให้ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมและแนวทางการด ารงชีวิตของประชากร
ประเทศต่างๆในอาเซียนด้วย จึงจะท างานร่วมกันหรือแข่งขันกับชนชาติอ่ืนๆได้ 

2. บุคลากรและนิสิตบางคนไม่ทราบเรื่องประกันคุณภาพ ควรมีการประชาสัมพันธ์และขอให้บุคลากร
และนิสิตมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพในวงกว้าง 

 
ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงและแก้ไขขบวนการหรือขัน้ตอนในการขอต าแหน่งทางวิชาการ
ในส่วนของมหาวิทยาลัยให้สะดวก รวดเร็ว และง่ายขึ้น 

ประสิทธิผลตามพันธกิจทั้ง  4  ด้าน 

1. ด้านการเรียนการสอน พบว่าคณะวิทยาศาสตร์มีหลักสูตรหลากหลายสาขาวิชา เป็นการสร้าง
ทางเลือกอาชีพของบัณฑิต และสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ผู้สอนมีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก ร้อยละ 72.88 ผลิตบัณฑิตได้ตรงสาขาและตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ แสดงถึงการมีระบบและกลไกในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการเรียนการสอน
ให้แก่ผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ด้านวิจัย พบว่าคณะวิทยาศาสตร์ประสบความส าเร็จในด้านการวิจัยอย่างสูง มีบุคลากรที่มีศักยภาพ
สูงในการท าวิจัย และได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารอย่างดียิ่ง 

3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม พบว่าคณะวิทยาศาสตร์ได้ด าเนินการจัดโครงการบริการวิชาการตาม
วงจรคุณภาพ PDCA อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ มีโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
จ านวนมากหลากหลายด้านและสามารถน ามาบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิตอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 
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นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี 
คณะส่งเสริมด้านการวิจัยโดยขอให้ทุกภาควิชาจัดท าบอร์ดแสดงหัวข้อวิจัยที่อาจารย์แต่ละคนสนใจและมี

ความเชี่ยวชาญ (Research Focus) ไว้ที่หน้าภาควิชา และที่ website ของคณะ ซึ่งจะเกิดผลดีในด้านส่งเสริมให้
อาจารย์ที่มีความสนใจตรงกันได้ปรึกษาหรือท าวิจัยร่วมกัน อีกท้ังยังเป็นแรงบันดาลใจให้นิสิตทุกระดับสนใจท า
วิจัย และทราบว่าจะไปปรึกษาอาจารย์ท่านใดถ้าตนจะท าวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ 

 

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2554 

 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2554  พบว่า 
คณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จ านวน 11 กิจกรรม มีการด าเนินงานเรียบร้อยแล้วทั้ง 11 กิจกรรม  

 
ข้อมูลการประกันคุณภาพของคณะ 

คณะวิทยาศาสตร์ได้ด าเนินการประกันคุณภาพในรูปแบบ 9 องค์ประกอบ โดยได้รับการตรวจสอบจาก
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
มาแล้ว 13 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 13 ในรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) ระหว่างวันที่ 2 – 4 
กรกฎาคม พ.ศ. 2555 พบว่า มีผลการด าเนินงาน 24 ตัวบ่งชี้ จาก 24 ตัวบ่งชี้ ตามที่ก าหนดไว้ โดยคณะ
วิทยาศาสตร์ ประเมินตนเองได้ระดับคะแนน 4.92 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะ
กรรมการฯ ซึ่งประเมิน ให้คะแนน 4.92 อยู่ในเกณฑด์ีมาก 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือยืนยันสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา 

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชน 



5 - 515 

 

  

รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปกีารศึกษา 2555 
 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 
 

ก าหนดการประเมินฯ 

 
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556 

08.30 - 09.30 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อม ณ ห้องประชุม 
401 ชั้น 4 อาคารสุขประชา วาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

09.30 – 10.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน พบผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์   ณ ห้อง
ประชุม 401  ชั้น 4 อาคารสุขประชา วาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และ

แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 
10.00 – 10.30 น. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แนะน าผู้บริหาร  และรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี

การศึกษา 2555   ทั้งนี้หน่วยงานน าเสนอเฉพาะประเด็นหลักที่ส าคัญ โดยให้อยู่ใน
กรอบเวลาที่ก าหนดประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 
1. ข้อมูลพื้นฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 
2. สรุปผลการด าเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและดัชนีประเมิน
คุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และ
ผลผลิต  รวมทั้งผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา และมุมมองด้านการบริหาร
จัดการ 
3. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา  
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ 

10.30 – 12.00 น.    คณะกรรมการซักถามเพ่ิมเติม 

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุม 406  

13.00 – 15.00 น. คณะกรรมประเมินฯ กลุ่มท่ี 1 : สัมภาษณ์  ณ ห้องประชุม 401 
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 กลุ่มท่ี 1 อาจารย์ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (13.00 – 14.00 น.) 
กลุ่มท่ี 2 นิสิตทุกระดับคละชั้นปี (14.00 - 15.00 น.) 

 คณะกรรมประเมินฯ กลุ่มท่ี 2 : สัมภาษณ์  ณ ห้องประชุม 406 
กลุ่มท่ี 3  ศิษย์เก่า (13.00 – 14.00 น.) 
กลุ่มท่ี 4  บุคลากรข้าราชการ และ พนักงาน (14.00 - 15.00 น.) 

15.00 – 16.30 น. ตรวจเอกสารหลักฐาน ณ ห้องประชุม 401 

 
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556 
08.30 – 09.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมความพร้อม ณ ห้องประชุม 401 

09.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์   

 กลุ่ม 1 :  
- ตรวจเยี่ยมภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ (09.30 – 10.15 น.) 

 - ตรวจเยี่ยมภาควิชาพฤกษศาสตร์ (10.15 – 11.00 น.) 
- ตรวจเยี่ยมภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป (11.00 – 12.00 น.) 

 กลุ่ม 2 : ตรวจเยี่ยมส านักงานเลขานุการคณะ  
- ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์  อาคารทวี ญาณสุคนธ์ และอาคารสุขประชา วาจานนท์ 
- ศูนย์คอมพิวเตอร์ / ห้องสมุด 
- ศูนย์สารสนเทศและบริการนิสิต 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุม 406 

13.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐานและสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  
ณ ห้องประชุม 401 

 
วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556 
08.30 – 12.00 น.   คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน (ต่อ) ณ ห้องประชุม 401 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุม 406 

13.00 – 13.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 

13.30 – 14.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหารและ
บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์รับทราบ ณ ห้องประชุม 401 

 
 



5 - 517 

 

  

รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปกีารศึกษา 2555 
 

วิธีการด าเนินงาน 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของคณะ
วิทยาศาสตร์ ตามผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 
2556 และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการท่ีระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง  

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน ส าหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้ 

คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การด าเนินงานระดับด ี

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 

ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
เพ่ือให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 คณะวิทยาศาสตร์มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ และมีผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จ านวน 38 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้      ตัวบ่งชี้ สมศ. 14 ตัว
บ่งชี้ (ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12) และตัวบ่งชี้ มก. 1 ตัวบ่งชี้ โดยผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.79 ได้
คุณภาพระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวบ่งชี้ สกอ. + มก. 24 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.91 ได้คุณภาพระดับ
ดีมาก และตัวบ่งชี้ของ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.91 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้ สมศ. 13 ตัว
บ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.58 ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดสรุปได้ดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ   ผลผลิต รวม 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 
สกอ. สกอ. สกอ.+

มก. 
สกอ. รวม สกอ.+

มก. 
สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. รวม 

1. ปรัชญา 
ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนด าเนินการ   

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 

2. การผลติ
บัณฑิต  

4.62 4.62 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 5.00 4.42 4.51 5.00 4.47 4.56 4.73 4.73 4.42 4.61 4.73 4.73 4.47 4.63 

3.  กิจกรรมการ
พัฒนานิสิต  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 

4. การวิจัย  5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.18 4.18 - 4.18 4.18 5.00 5.00 4.18 4.59 5.00 5.00 4.18 4.59 

5. การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

6. ระบบและ
กลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

7. การบริหารและ
จัดการ  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.35 4.35 - 4.35 4.35 5.00 5.00 4.35 4.87 5.00 5.00 4.35 4.87 
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องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ   ผลผลิต รวม 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 
สกอ. สกอ. สกอ.+

มก. 
สกอ. รวม สกอ.+

มก. 
สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. รวม สกอ.+

มก. 
สกอ. สมศ. รวม 

8. ระบบและ
กลไกการเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 

9. ระบบและ
กลไกการประกัน
คุณภาพ  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.91 4.91 - 4.91 4.91 5.00 5.00 4.91 4.95 5.00 5.00 4.91 4.95 

เฉลี่ยภาพรวม 4.71 4.71 4.95 4.94 4.95 4.95 4.94 4.95 5.00 4.56 4.59 5.00 4.58 4.61 4.91 4.91 4.56 4.78 4.91 4.91 4.58 4.79 
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

 

ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร์ในรอบปีการศึกษา 2555 สามารถสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพได้ดัง  
ตารางที่ 3
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ตารางท่ี 3  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  
 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน (เต็ม 
5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งชี ้สกอ. และ สมศ. (37 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 3.3,  12,  16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2    4.78 4.78   
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมทุกตัวบ่งชี ้(38 ตัวบ่งชี้) ยกเว้น ตัวบ่งชี้ที่ 12, 16.1, 16.2, 17, 18.1, 18.2     4.78 4.79   
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. (23 ตัวบ่งชี้)           4.91 4.91   
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.+ มก. (24 ตัวบ่งชี้)           4.91 4.91   
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งชี้ สมศ. (1-11 ตัวบ่งชี้)              4.57 4.59   

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งชี้ สมศ. (1-15 ตัวบ่งชี้) ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ 12       4.56 4.58   
องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ          5.00 5.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 8 5.00 5.00   

16.1 
(สมศ.) 

ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ ์ ข้อ 0 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

16.2 
(สมศ.) 

ผลการพัฒนาบัณฑติตามอัตลักษณ ์ คะแนน 0 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจดุเด่นที่
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ 0 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน (เต็ม 
5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 
องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต                4.61 4.63   

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบรหิาร
หลักสตูร 

ข้อ 7 7 6 6 4.00 4.00   

2.2 อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

60 60 219.5 75.82 219.5 75.82 5.00 5.00   
289.5 289.5 

2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 
(เงื่อนไข 1) 

25 25 67.00 23.14 67.0 23.14 3.86 3.86   
289.5 289.5 

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบคุลากร
สายสนบัสนุน 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู ้

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการ

เรียนตามคณุลักษณะของบัณฑติ 
ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00   

2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสรา้ง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนสิิต 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

1  
(สมศ.) 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 100 100 236 75.40 236 80.27 3.77 4.01   
313 294 

  จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ คน     414 414       
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน (เต็ม 
5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 
  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังภาคปกติและ

ภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 
คน     423 423       

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าและ
ประกอบอาชีพอิสระ 

คน     236 236       

  จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ คน     96 96       
  จ านวนบัณฑิตท่ีมีงานท าก่อนเข้าศึกษา คน     5 5       
  จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการเกณฑ์ทหาร ลา

อุปสมบท 
คน     0 3       

  จ านวนบัณฑิตท่ีไม่ได้งานท า คน     58 58       
  จ านวนบัณฑิตท่ีไม่ประสงค์ท างาน คน     0 16       
  เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้ส าเร็จ

การศึกษาท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
คน     15,530.77 15,530.77       

2  
(สมศ.) 

คุณภาพของบัณฑิตปรญิญาตร ีโท และ
เอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอดุมศึกษา
แห่งชาติ 

คะแนน
ประเมินจาก

นายจา้ง 

5 5 3.94 3.94 3.94 3.94   

3  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบั
ปริญญาโทที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

ร้อยละ 25 25 68.25 55.04 68.25 55.04 5.00 5.00   
124 124 

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท
ทั้งหมด 

คน     124 124       



5 - 523 

 

  

รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปกีารศึกษา 2555 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน (เต็ม 
5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 
  การตีพิมพ์เผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะ

ใดลักษณะหนึ่ง 
ผลงาน     3 0.75 3 0.75       

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ(proceeding)  

ผลงาน     31 15.50 31 15.50       

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ
(proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาต ิ

ผลงาน     28 21.00 28 21.00       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ  

ผลงาน     31 31.00 31 31.00       

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับชาต ิ

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน (เต็ม 
5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 
  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น

ระดับนานาชาต ิ
ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

4  
(สมศ.) 

ผลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบั
ปริญญาเอกท่ีไดร้ับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่

ร้อยละ 50 50 26.00 200.00 26.00 200.00 5.00 5.00   

13 13     

  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญา
เอกท้ังหมด 

คน     13 13       

  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับนานาชาติ 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน     6 1.50 6 1.50       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ 
สมศ. 

ผลงาน     2 1.50 2 1.50       
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน (เต็ม 
5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 
  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) ในปีล่าสดุ
ใน subject category ที่ตีพิมพ์หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ISI 
และ Scopus 

ผลงาน     21 21.00 23 23.00       

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับชาต ิ

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับนานาชาต ิ
 

ผลงาน     2 2.00 0 0.00       
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน (เต็ม 
5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 
14 

(สมศ.) 
การพัฒนาคณาจารย ์ สัดส่วน 5 5 1,521.50 5.26 1521.50 5.26 4.38 4.38   

289.50 289.50 

  อาจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน     0 0.00 0.0 0.00       

  อาจารย์วุฒิปรญิญาโท คน     38 76.00 38.0 76.00       
  อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน     114.50 572.50 114.5 572.50       
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน     0 0.00 0.0 0.00       
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปรญิญาโท คน     19.0 57.00 19.0 57.00       
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน     51 306.00 51.0 306.00       
  รองศาสตราจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน     0.0 0.00 0.0 0.00       
  รองศาสตราจารย์วุฒิปรญิญาโท คน     12.0 60.00 12.0 60.00       
  รองศาสตราจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน     49 392.00 49.0 392.00       
  ศาสตราจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน     0 0.00 0.0 0.00       
  ศาสตราจารย์วุฒิปรญิญาโท คน     1 8.00 1.0 8.00       
  ศาสตราจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน     5 50.00 5.0 50.00       

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิต               5.00 5.00   

3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและ
บริการดา้นข้อมูลข่าวสาร 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสติ ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00   
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รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปกีารศึกษา 2555 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน (เต็ม 
5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 
3.3 ระบบการใหค้ าปรึกษาวิชาการระดับ

ปริญญาตร ี
ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย                4.59 4.59   

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค ์

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจ้าก
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์

ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00   

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า 

สัดส่วน 180,000 180000 90,896,392 344,957.84 90,896,392 344,957.84 5.00 5.00   

263.50 263.5 

5 
(สมศ.) 

งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการ
ตีพิมพ์เผยแพร ่

ร้อยละ 70 70 217.75 75.0 217.75 75.0 5.00 5.00   
290.50 290.5 

  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด คน     289.50 289.50       

  จ านวนนักวิจัยทั้งหมด คน     1.00 1.00       
  มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาต/ิระดับนานาชาติ 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

ผลงาน     9 2.25 9 2.25       
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน (เต็ม 
5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 
  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ

ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 
ผลงาน     4 2.00 4 2.00       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ 
สมศ. 

      58 43.50 58 43.50       

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูการจัด
อันดับวารสาร SJR(SCImago Journal 
Rank: www.scimagojr.com) ในปีล่าสดุ
ใน subject category ที่ตีพิมพ ์หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบั
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
สากล ISI และ Scopus 

      170 170.00 170 170.00       

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับสถาบันหรือจังหวัด 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับชาต ิ

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน (เต็ม 
5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 
  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น

ระดับภูมิภาคอาเซียน 
ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

  งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่น
ระดับนานาชาต ิ

ผลงาน     0 0.00 0 0.00       

6 
(สมศ.) 

งานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 3 3 90 30.98 90 30.98 5.00 5.00   
290.50 291 

  การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เรื่อง     70 70       
  การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เรื่อง     2 2       

  การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์ เรื่อง     11 11       
  การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของาน

สร้างสรรค ์

เรื่อง     7 7       

7 
(สมศ.) 

ผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ 20 20 14.75 5.08 14.75 5.08 2.54 2.54   
290.50 290.5 

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาต ิ

เรื่อง     19 4.75 19 4.75       

  บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ 

เรื่อง     4 2.00 4 2.00       
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รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปกีารศึกษา 2555 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน (เต็ม 
5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 
  ต าราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผา่นตาม

เกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิทีส่ถานศึกษา
ก าหนด 

เรื่อง     8 6.00 8 6.00       

  ต าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์
การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือ
ต าราหรือหนังสือท่ีมีคณุภาพสูง มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑก์ารขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เรื่อง     2 2.00 2 2.00       

องค์ประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม              5.00 5.00   

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่
สังคม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

8 
(สมศ.) 

ผลการน าความรู้และประสบการณ์จาก
การให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรอืการ
วิจัย 

ร้อยละ 30 30 92.00 306.67 26.00 61.90 5.00 5.00   

30.00 42.00 

  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง     69 8       
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน (เต็ม 
5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 
  - ใช้การพัฒนาการวิจัย เรื่อง     22 3       
  - ใช้การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เรื่อง     21 15       

  - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
ทั้งหมด 

เรื่อง     30 42 
    

  

9 
(สมศ.) 

ผลการเรยีนรู้และเสรมิสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

18.1 
(สมศ.) 

ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปญัหาสังคมใน
ประเด็นที ่1 ภายในสถาบัน (ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง) 

ข้อ 0 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

18.2 
(สมศ.) 

ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปญัหาสังคมใน
ประเด็นที ่2 ภายนอกสถาบัน (เพือ่ความ
กินดีอยู่ดีของชาติ) 

ข้อ 0 0 0 0 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม             5.00 5.00   
6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

10 
(สมศ.) 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศลิปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00  

11 
(สมศ.) 

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะ
และวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   



5 - 532 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน (เต็ม 
5)  

หมายเหตุ   

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 
องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ             4.87 4.87   

7.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าคณะ
และผูบ้ริหารทุกระดับของคณะ 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   
7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ

ตัดสินใจ 
ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00   

7.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00   
12 การปฏิบัตติามบทบาทหนา้ที่ของสภา

สถาบัน 
คะแนน     ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

13 
(สมศ.) 

การปฏิบัตติามบทบาทหนา้ที่ของผู้บริหาร
สถาบัน 

คะแนน 5.00 5.00 4.35 4.35 4.35 4.35   

องค์ประกอบที ่8  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ           5.00 5.00   
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00   

องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ             4.95 4.95   
9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ

การศึกษาภายใน 
ข้อ 9 9 9 9 5.00 5.00   

15 
(สมศ.) 

ผลประเมินการประกันคณุภาพภายใน
รับรองโดยต้นสังกัด 

คะแนน 5 5 4.91 4.91 4.91 4.91   
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็ง 
1. คณะมีการจัดประชุมเพ่ือทบทวนวิสัยทัศน์และเป้าหมายของคณะให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ใน

ปัจจุบัน และมอบหมายให้ทุกภาควิชาท า SWOT ก่อนก าหนดแผนกลยุทธ์ของภาควิชา 
2. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์  และพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประจ าคณะเพ่ือน าไปปรับปรุงแผน ในเรื่องการส่งเสริมให้จัดการสอนที่ใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  
  แนวทางเสริม 

1. คณะควรจัดท าแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนส าหรับปีการศึกษา 2556 ในเรื่องการส่งเสริมการใช้
ภาษาอังกฤษของบุคลากรและนิสิต 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. บุคลากรบางคนไม่ทราบเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ของคณะ แม้ว่าคณะได้ประชาสัมพันธ์ผ่าน Website 
ของคณะ 
  ข้อเสนอแนะ 

1. จัดกิจกรรมเพ่ือรณรงค์ให้บุคลากรรับทราบเรื่องแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของคณะ 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต จ านวน 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
คณะวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.73 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.73 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. คณะมีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมี

รายวิชาที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริงซึ่งน าไปสู่การพัฒนาให้นิสิตมีทักษะและศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ 
2. มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก มีจ านวน 75.82 ของจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
3. มีทุนสนับสนุนการท าวิจัยของนิสิตทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
4. การจัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ เพ่ือเป็นเวทีให้นิสิต คณาจารย์ และนักวิจัยของคณะได้

เผยแพร่ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้กับนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยของภูมิภาคเอเชีย 
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  แนวทางเสริม 
1. ส่งเสริมให้นิสิตได้ออกฝึกปฏิบัติจริงภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. หลักสูตรระดับบัณฑิตการศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท แผน ก และปริญญาเอก) มี

จ านวนนิสิตที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรน้อยกว่าร้อยละ 30 ของจ านวนนิสิตทั้งหมดทุกภาคการศึกษา 
2. มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งระดับรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ น้อยกว่าร้อยละ 

30 ของจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
3. มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิตได้รับการยกย่องชมเชย หรือประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม 

จริยธรรม โดยหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรระดับชาติน้อย 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดสัมมนารวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการผลิตบัณฑิต เพ่ือทราบถึงสภาวะความต้องการของ

ตลาดแรงงาน และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ เพ่ือใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชา 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
  การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็ง 
1. มีการให้บริการแก่นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันในด้านต่างๆ และมีช่องทางในการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์ รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงกิจกรรมให้มีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น    
 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรเพิ่มกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้กับศิษย์เก่าให้มากขึ้น 
 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะ
วิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 
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จุดแข็ง 
1. คณะมีบุคลากรที่มีศักยภาพสูงในการวิจัย กอรปกับนโยบาย กลไก และทรัพยากรที่สนับสนุนให้ผลิต

งานวิจัยที่มีคุณภาพ 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรเพ่ิมผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ โดยมีการเชื่ อมโยงกับการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรสนับสนุนให้บุคลากรที่จะขอต าแหน่งทางวิชาการท าผลงานวิชาการที่จะใช้ประกอบให้ได้การ
รับรองคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม จ านวน 2 
ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยที่ก่อให้เกิดประโยชน์
อย่างชัดเจน 

2. มีงานบริการวิชาการแก่สังคมที่สร้างคุณค่าและเพ่ิมความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน    
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. งานบริการทางวิชาการของคณะมีจ านวนมากมายและหลากหลาย ควรมีการสรุปหรือน าโครงการ
ต่างๆ จากภาควิชาที่ไม่เหมือนกันมาใส่ไว้ในแผนด้วย 

2. โครงการต่างๆจากภาควิชา ควรมีการสรุปรวมว่าโครงการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน การ
วิจัย และการสอนกับการวิจัยมีโครงการอะไรบ้าง จากภาควิชาอะไรเพื่อสะดวกในการตรวจสอบข้อมูล 

3. ควรมีการถ่ายทอดความรู้จากการบริการวิชาการสู่บุคลากรภายในคณะทุกระดับชั้น  
 
องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 
1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 
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คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. มีมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
2. มีงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องและสร้างคุณค่าต่อชุมชนทั้งภายใน

และภายนอก   
แนวทางเสริม 
1. ควรมีการจัดประกวดการเขียนเรียงความ ความเรียงรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมในระดับคณะ 
 
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ จ านวน 4 ตัว
บ่งชี้ พบว่า พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 
 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. ผู้บริหารมีการสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่องด้วยการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติใน

โอกาสต่างๆ 
2. มีการจัดกิจกรรมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ที่มีทักษะและประสบการณ์ตรงเป็นจ านวน

มาก และบุคลากรสามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
  แนวทางเสริม 

1. ขอเสนอแนะให้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้เพ่ิมขึ้นอีกประเภทหนึ่ง คือ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
เพ่ือหาแนวปฏิบัติที่ดีในการแก้ปัญหาหรือปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 
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จุดแข็ง 
1. มีแนวทางในการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงินจากภายนอก จากความเชี่ยวชาญของบุคลากร

และอุปกรณ์อันทันสมัยของคณะ เช่น การรับตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสีในอาหารที่ส่งจากประเทศญี่ปุ่น 
นอกจากมีรายได้ยังเป็นการช่วยเหลือสังคมอีกด้วย 
  แนวทางเสริม 

1. จัดระบบการให้บริการให้รัดกุม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งประเมินผลการให้บริการและค่า
ให้บริการด้วย 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน สรุปได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง 
1. ได้รับรางวัลคุณภาพของมหาวิทยาลัยเป็นปีที่ 4 และได้รับรางวัลแนวปฏิบัติที่ดีอีกด้วย เหมาะสมกับ

ที่ได้รับเลือกจากส านักประกันคุณภาพให้เป็นหน่วยงานกรณีศึกษา โครงการเยี่ยมบ้านคุณภาพ 
2. การจัดท ารายงานการประเมินตนเองได้สมบูรณ์ จัดเอกสารเป็นระเบียบ และบรรยายการปฏิบัติงาน

เป็นล าดับเรียบรื่น อ่านเข้าใจง่าย 
  แนวทางเสริม 

1. ระดมสมองบุคลากรเพ่ือสร้างแนวทางในการน าผลของการประกันคุณภาพมาพัฒนาคณะและ
ภาควิชา โดยมีเป้าหมาย ลดรายจ่าย และเพ่ิมรายได้ เป็นหลักการส าคัญในครั้งต่อๆไป รวมทั้งการเป็นผู้ชี้น าสังคม
ในทางวิทยาศาสตร์ 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. การประกันคุณภาพของภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา ควรมีความสมบู รณ์ทุก
องค์ประกอบและมีผลเทียบเคียงกับของคณะได้  
  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์มาตรฐานอย่างเห็นเด่นชัดและครบถ้วน ถ้า
เอกสารหลักฐานอยู่ที่ภาควิชา ควรท าสรุปรวมหรือแนบเอกสารที่แต่ละภาควิชาสรุปใส่มาด้วย 

2. ภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชาควรแก้ไขจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะที่ภาควิชาได้
วิเคราะห์ออกมาแล้วอย่างจริงจัง เพื่อเป็นแนวทางเสริมจุดแข็งของคณะในครั้งต่อไป 

3. สร้างแรงจูงใจให้ภาควิชาเพ่ิมข้ึนในการด าเนินการเรื่องการประกันคุณภาพของภาควิชา 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์ แล้ว พบว่า มีระบบ
คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา ทั้ง 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.91 ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียด
ดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4    สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
มาตรฐาน คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ   ผลผลิต รวม 
คณะ กรรม 

การ 
คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.
+มก. 

สกอ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.+
มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านคุณภาพ
บัณฑิต  

- - - - - - - - 5.00 4.43 4.54 5.00 4.49 4.59 5.00 5.00 4.43 4.54 5.00 5.00 4.49 4.59 

มาตรฐานที่ 2 
ด้านการบริหาร
จัดการการ
อุดมศึกษา 

4.71 4.71 4.94 4.94 4.94 4.94 4.94 4.94 - 4.81 4.81 - 4.81 4.81 4.90 4.89 4.81 4.87 4.90 4.89 4.81 4.87 

   มาตรฐานที่ 2 
ก  ด้านธรรมาภิ
บาลของการ
บริหารการ
อุดมศกึษา 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.35 4.35 - 4.35 4.35 5.00 5.00 4.35 4.92 5.00 5.00 4.35 4.92 

   มาตรฐานที่ 2 
ข ด้านพนัธกิจ
ของการบริหาร
การอุดมศกึษา  

4.71 4.71 4.90 4.89 4.90 4.90 4.89 4.90 - 4.88 4.88 - 4.88 4.88 4.85 4.84 4.88 4.86 4.85 4.84 4.88 4.86 

มาตรฐานที่ 3 
ด้านการสร้าง
และพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และ
สังคมแห่งการ
เรียนรู ้ 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.18 4.18 - 4.18 4.18 5.00 5.00 4.18 4.51 5.00 5.00 4.18 4.51 

เฉลี่ยภาพรวม 4.71 4.71 4.95 4.94 4.95 4.95 4.94 4.95 5.00 4.56 4.59 5.00 4.58 4.61 4.91 4.91 4.56 4.78 4.91 4.91 4.58 4.79 

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาในแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การด าเนินงานได้ดังนี้  
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 - มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์มีระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้มีผลการเรียน
ตามคุณลักษณะของบัณฑิตอีกท้ังยังมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางด้านกายภาพที่ด ี
 - มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 
4.90 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  หากพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา มี
คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 4.84 
ได้คุณภาพระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์มีระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอน 
คณาจารย์ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพสูง ทั้งด้านวิชาการ และการพัฒนาตนเอง 
 - มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า ภาพรวมมีผล
การประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์มีระบบและกลไกใน
การสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และเผยแพร่
ให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นระบบ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์ แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพ
ตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 4 ด้าน คือ ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน  และด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม  โดยมีผลการประเมินใน
ภาพรวมทุกด้าน คะแนนเฉลี่ย 4.91 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีรายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางท่ี 5 สรุปผลการประเมินตามมุมมองการบริหารจัดการด้านต่างๆ  
มุมมองด้าน
การบริหาร

จัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
คณะ กรรม

การ 
คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.
+มก. 

สกอ
. 

รวม สกอ.
+มก. 

สกอ
. 

รวม สกอ
. 

สมศ. รวม สกอ
. 

สมศ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ
. 

สมศ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ
. 

สมศ. รวม 

1. ด้านนิสิต
และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.62 4.67 5.00 4.66 4.71 5.00 5.00 4.62 4.84 5.00 5.00 4.66 4.85 

2. ด้าน
กระบวนการ
ภายใน 

5.00 5.00 4.89 4.89 4.89 4.89 4.89 4.89 - 4.81 4.81 - 4.81 4.81 4.90 4.90 4.81 4.88 4.90 4.90 4.81 4.88 

3. ด้าน
การเงิน 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 

4. ด้าน
บุคลากรและ
การเรียนรู้
และ
นวัตกรรม 

4.43 4.43 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.23 4.23 - 4.23 4.23 4.71 4.71 4.23 4.47 4.71 4.71 4.23 4.47 

เฉลี่ย
ภาพรวม 

4.71 4.71 4.95 4.94 4.95 4.95 4.94 4.95 5.00 4.56 4.59 5.00 4.58 4.61 4.91 4.91 4.56 4.78 4.91 4.91 4.58 4.79 

ผลการ
ประเมิน 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

 หากพิจารณาผลการประเมินระบบคุณภาพในมุมมองการบริหารจัดการแต่ละด้าน สามารถสะท้อนผล
การด าเนินงานได้ดังนี้  

- ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์มีระบบและกลไกในการจัดกิจกรรมให้กับนิสิตทั้งนิสิตปัจจุบัน 
และศิษย์เก่า มีการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์   

- ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.90 ได้คุณภาพระดับดี
มาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์ให้การสนับสนุนและส่งเสริมในการพัฒนาบุคลากรทั้งคณาจารย์และสาย
สนับสนุน อีกทั้งยังมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด เครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน ห้องประชุม ศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
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- ด้านการเงิน  พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก สะท้อน
ให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์มีระบบและกลไกในการแสวงหารายได้ มีเงินทุนวิจัยจ านวนมาก และมีการด าเนินการ
ทางด้านการเงินที่สอดคล้องกับพันธกิจ สามารถบริหารจัดการทรัพยากรทางการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ 

- ด้านบุคลากร การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.71 ได้
คุณภาพระดับดีมาก สะท้อนให้เห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์ มีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกจ านวนมาก 
และมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย มีความสามารถค้นคว้าวิจัย เพ่ือสร้างผลงานใหม่ๆ ได้   
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  
คณะกรรมการได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์ แล้ว พบว่า มีระบบคุณภาพตาม

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับคณะวิชา มี 2 ด้าน คือ ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัด
การศึกษา และด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีผลการประเมิน ในภาพรวมทุกด้าน 
คะแนนเฉลี่ย 4.91 ได้คุณภาพระดับดีมาก มีรายละเอียดดังตารางที่  

ตารางท่ี  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   
มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

คณะ กรรม 
การ 

คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ คณะ กรรมการ 

สกอ. สกอ. สกอ.
+มก. 

สกอ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. รวม สกอ.
+มก. 

สกอ. สมศ. รวม 

1. มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและ
ความพร้อมใน
การจัดการศึกษา 

4.62 4.62 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 - 4.55 4.55 - 4.55 4.55 4.84 4.84 4.55 4.78 4.84 4.84 4.55 4.78 

   1) ด้านกายภาพ 5.00 5.00 - - - - - - - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 
   2) ด้านวิชาการ 4.43 4.43 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 - 4.38 4.38 - 4.38 4.38 4.57 4.57 4.38 4.54 4.57 4.57 4.38 4.54 
   3) ด้านการเงนิ - - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - - - - - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 
   4) ด้านการ
บริหารจัดการ 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.63 4.63 - 4.63 4.63 5.00 5.00 4.63 4.91 5.00 5.00 4.63 4.91 

2. มาตรฐานด้าน
การด าเนินการ
ตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.57 4.60 5.00 4.59 4.62 5.00 5.00 4.57 4.78 5.00 5.00 4.59 4.80 

   1) ด้านการผลิต
บัณฑิต 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.43 4.54 5.00 4.49 4.59 5.00 5.00 4.43 4.75 5.00 5.00 4.49 4.77 

   2) ด้านการวจิัย 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 4.18 4.18 - 4.18 4.18 5.00 5.00 4.18 4.59 5.00 5.00 4.18 4.59 
   3) ด้านการ
ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

   4) ด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

เฉลี่ยภาพรวม 4.71 4.71 4.95 4.94 4.95 4.95 4.94 4.95 5.00 4.56 4.59 5.00 4.58 4.61 4.91 4.91 4.56 4.78 4.91 4.91 4.58 4.79 
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

  หากพิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานได้ดังนี้  
- ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมินได้คุณภาพระดับดี

มาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.84 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  
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ด้านวิชาการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.57 ด้านการเงิน มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 และด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00   

- ด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ภาพรวมมีผลการประเมิน  ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ประกอบด้วยมาตรฐานย่อยด้านต่างๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต มี
คะแนนเฉลี่ย 5.00 ด้านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 
และด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 5.00  
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานผลการด าเนินงาน 

ล าดับ 
ที่ 

ล าดับที่
บนระบบ 

CHE 

CdsID ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
1   จ านวนตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณทั้งหมด 85 85 
2   จ านวนตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณที่บรรลเุป้าหมาย   

องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบณัฑติ 
3 1 1 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรที่เปดิสอนทั้งหมด 47 47 
4 2 2 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - - 
5 3 3 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 16 16 
6 4 4 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ - - 
7 5 5 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโทท่ีมเีฉพาะแผน ก 16 16 
8 6 6 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโทท่ีมเีฉพาะแผน ข 1 1 
9 7 7 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท ที่มีท้ังแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสตูร

ฉบับเดียวกัน 
- - 

10 8 8 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรระดับปรญิญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ในแผน ก 

16 16 

11 9 9 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง - - 
12 10 10 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 14 14 
13 11 587 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรระดับปรญิญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 14 14 
14 12 25 (สกอ.) จ านวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งท้ังหมด - - 
15 13 26 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรที่จดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง - - 
16 14 27 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - - 
17 15 28 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี - - 
18 16 29 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ - - 
19 17 30 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท - - 
20 18 31 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง - - 
21 19 32 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก - - 
22 20 33 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรที่จดัการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้ง  และแจ้งให้

คณะกรรมการการอดุมศึกษาทราบ 
- - 

23 21 34 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - - 
24 22 35 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี - - 
25 23 36 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ - - 
26 24 37 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท - - 
27 25 38 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง - - 
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ล าดับ 
ที่ 

ล าดับที่
บนระบบ 

CHE 

CdsID ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

28 26 39 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก - - 
29 27 40 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัตติามกรอบ TQF 47 47 
30 28 41 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - - 
31 29 42 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 16 16 
32 30 43 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ - - 
33 31 44 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 17 17 
34 32 45 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง - - 
35 33 46 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 14 14 
36 34 47 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัตติามกรอบ TQF และมกีาร

ประเมินผลตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานฯ ครบถ้วน 
- - 

37 35 48 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - - 
38 36 49 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี - - 
39 37 50 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ - - 
40 38 51 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท - - 
41 39 52 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง - - 
42 40 53 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก - - 
43 41 11 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรวิชาชีพท่ีเปิดสอนทั้งหมด - - 
44 42 12 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - - 
45 43 13 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี - - 
46 44 14 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ - - 
47 45 15 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท - - 
48 46 16 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง - - 
49 47 17 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก - - 
50 48 18 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรวิชาชีพท่ีเปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตรจาก

องค์กรวิชาชีพท้ังหมด 
- - 

51 49 19 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - - 
52 50 20 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี - - 
53 51 21 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ - - 
54 52 22 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท - - 
55 53 23 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง - - 
56 54 24 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก - - 
57 55 61 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับอนุมตัิตามกรอบ TQF แต่เป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน 
- - 

58 56 62 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - - 
59 57 63 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี - - 
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ล าดับ 
ที่ 

ล าดับที่
บนระบบ 

CHE 

CdsID ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

60 58 64 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ - - 
61 59 65 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท - - 
62 60 66 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง - - 
63 61 67 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก - - 
64 62 54 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัตติามกรอบ TQF ที่มีผลการ

ประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อ
แรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีที่ก าหนดในแต่ละปี) 

- - 

65 63 55 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - - 
66 64 56 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี - - 
67 65 57 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ - - 
68 66 58 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท - - 
69 67 59 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง - - 
70 68 60 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก - - 
71 69 695 - -(สกอ.) จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมตัิตามกรอบ TQF ที่มีผลการ

ประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งช้ี 
- - 

72 70 696 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - - 
73 71 697 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี - - 
74 72 698 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ - - 
75 73 699 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท - - 
76 74 700 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง - - 
77 75 701 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก - - 
78 76 68 (สกอ.) จ านวนหลักสตูรสาขาวิชาชีพท่ีมีความร่วมมือในการพัฒนาและบรหิาร

หลักสตูรกับภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสตูร 
- - 

79 77 69 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - - 
80 78 70 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี - - 
81 79 71 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ - - 
82 80 72 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท - - 
83 81 73 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง - - 
84 82 74 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก - - 
85 83 75 (สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทัง้หมดทุกระดับการศึกษา 2,994 2,994 
86 84 76 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปรญิญา - - 
87 85 77 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตร ี 2,155 2,155 
88 86 78 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - - 
89 87 79 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 592 592 
90 88 80 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก) 532 532 
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91 89 81 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) 60 60 
92 90 82 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
93 91 83 - -(สกอ.) จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก 247 247 
94 92 102 (REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา

ศึกษาต่อ 
289.5 289.5 

95 93 103 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 263.5 263.5 
96 94 104 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 26 26 
97 95 598 (REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา

ต่อ แยกตามวุฒิปรญิญาหรือเทียบเท่า 
289.5 289.5 

98 96 599 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

- - 

99 97 600 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

70 70 

100 98 601 - -(REPORT) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

219.5 219.5 

101 99 597 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกปีการศึกษาที่ผ่าน
มา (กรณีที่เลือกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ) 

- - 

102 100 107 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย ์ 152.5 152.5 
103 101 108 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา

ตร ีหรือเทียบเท่า 
- - 

104 102 109 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า 

38 38 

105 103 110 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

114.5 114.5 

106 104 111 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 70 70 
107 105 112 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญา

ตร ีหรือเทียบเท่า 
- - 

108 106 113 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า 

19 19 

109 107 114 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

51 51 

110 108 115 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 61 61 
111 109 116 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญา

ตร ีหรือเทียบเท่า 
- - 

112 110 117 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญา 12 12 
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โท หรือเทียบเท่า 

113 111 118 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

49 49 

114 112 119 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย ์ 6 6 
115 113 120 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญา

ตร ีหรือเทียบเท่า 
- - 

116 114 121 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

1 1 

117 115 122 - -(สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

5 5 

118 116 595 (สกอ.) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของปีท่ีผ่านมา 72.5 72.5 
119 117 123 (สกอ.) จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสตูร 5,348.87 5,348.87 
120 118 124 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - - 
121 119 125 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี 4,992.17 4,992.17 
122 120 126 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ - - 
123 121 127 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท 242.29 242.29 
124 122 128 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง - - 
125 123 129 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก 114.42 114.42 
126 124 130 (สกอ.) จ านวนเครื่องคอมพิวเตอรท์ี่จัดบริการให้นักศึกษา 330 330 
127 125 131 (สกอ.) จ านวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาท่ีมีการ

ลงทะเบียนการใช้ Wi-Fi กับสถาบนั 
7,547 7,547 

128 126 132 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรยีนรู้
อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่
นักศึกษา (จากคะแนนเตม็ 5) 

4.20 4.20 

129 127 133 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจดุเชื่อมต่อ
อินเตอร์เนต็ในระบบไรส้าย (จากคะแนนเตม็ 5) 

3.88 3.88 

130 128 134 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพในการให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น
อื่นๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์การบริการ
อนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจดับริการด้านอาหารและสนาม
กีฬา (จากคะแนนเตม็ 5) 

3.89 3.89 
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131 129 135 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและรกัษาความ
ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบรเิวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัด
ของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมรีะบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารต่างๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (จากคะแนนเต็ม 5) 

3.94 3.94 

132 130 136 (สกอ.) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคณุภาพการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ (เทียบจากคะแนนเต็ม 5) เฉลี่ยทุก
หลักสตูร 

- - 

133 131 137 - -(สกอ.) ระดบัอนุปริญญา - - 
134 132 138 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาตร ี - - 
135 133 139 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติ - - 
136 134 140 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาโท - - 
137 135 142 - -(สกอ.) ระดบั ป.บัณฑติขั้นสูง - - 
138 136 143 - -(สกอ.) ระดบัปริญญาเอก - - 
139 137 84 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมลู ส าหรับ สมศ1) 423 423 
140 138 85 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีต่อบแบบส ารวจเรื่องการมงีานท า 414 414 
141 139 86 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหลังส าเร็จการศกึษา (ไม่นับ

รวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 
229 229 

142 140 87 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 7 7 
143 141 88 (สมศ.) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 5 5 
144 142 681 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีม่ีกิจการของตนเองที่มรีายได้ประจ า

อยู่แล้ว 
- - 

145 143 89 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบณัฑิตศึกษา 96 96 
146 144 682 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท - - 
147 145 683 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีเ่กณฑ์ทหาร 3 3 
148 146 90 (สมศ.) เงินเดือนหรือรายไดต้่อเดอืน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่

ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 
15,530.77 15,530.77 

149 147 669 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมลู ส าหรับ สมศ
2 16.2) 

454 454 

150 148 670 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท้ังหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ
2 16.2) 

- - 

151 149 671 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ที่จัดเก็บข้อมูล ส าหรับ สมศ
2 16.2) 

- - 

152 150 93 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีไ่ดร้ับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

90 90 
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153 151 94 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรตีามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

154 152 95 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเรจ็การศึกษา
ระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

3.94 3.94 

155 153 96 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีได้รับการประเมินคณุภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- - 

156 154 97 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลีย่ (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

157 155 98 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเรจ็การศึกษา
ระดับปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

158 156 99 (สมศ.) จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่ไดร้ับการประเมินคณุภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- - 

159 157 100 (สมศ.) ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลีย่ (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

160 158 101 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเรจ็การศึกษา
ระดับปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

161 159 691 (REPORT) ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบณัฑิต ตามกรอบ TQF 3.94 3.94 

162 160 692 (REPORT) จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมิน ตามกรอบ TQF ทั้งหมด 90 90 
163 161 602 (สมศ.) ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิตระดับ

ปริญญาตร ีโท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 
- - 

164 162 165 (สมศ.) จ านวนรวมของบทความวิจัยที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ ์หรือบทความ
จากสารนิพนธ์ หรือบทความจากศิลปนิพนธ ์[ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท ที่ผ่านการกลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอก
สถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย] 

93 93 

165 163 672 - (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่มีการตีพิมพเ์ผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่ง 

3 3 

166 164 166 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ(proceedings) 

31 31 

167 165 167 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ(proceedings) หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาต ิ

28 28 

168 166 170 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 31 31 
169 167 175 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่เผยแพร ่(ผลงาน

ของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท) 
- - 

170 168 176 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดบั - - 
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171 169 177 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาต ิ

- - 

172 170 178 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

- - 

173 171 179 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

- - 

174 172 180 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ 

- - 

175 173 91 (สมศ.) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็น
วงรอบประเมิน) 

124 124 

176 174 181 (สมศ.) จ านวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ผลงาน
ของผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอก) 

29 29 

177 175 183 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎใน
ฐานข้อมูล TCI (จ านวนบทความทีน่ับในคา่น้ าหนักน้ี จะต้องไม่นบัซ้ ากับค่าน า
หนักอ่ืนๆ) 

6 6 

178 176 184 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อ
ปรากฎในประกาศของ สมศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไม่
ซ้ ากับท่ีนับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

- - 

179 177 185 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
มีชื่อปรากฎอยู่ในประกาศของ สมศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนัก
นี ้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่าน้ าหนักอ่ืนๆ) 

2 2 

180 178 186 - -(สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฎใน
ฐานข้อมูลการจดัอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com)หรือ IS หรือ 
Scopus (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักน้ี จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่า
น้ าหนักอื่นๆ) 

21 21 

181 179 588 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร ่(ผลงานของผูส้ าเร็จ
การศึกษาระดับปรญิญาเอก) 

- - 

182 180 589 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดบั
สถาบันหรือจังหวัด 

- - 

183 181 590 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาต ิ

- - 

184 182 591 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ - - 



5 - 12 

 

  

รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปกีารศึกษา 2555 
 

ล าดับ 
ที่ 

ล าดับที่
บนระบบ 

CHE 

CdsID ชื่อข้อมูลพื้นฐาน (CdsName) ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 
ยืนยัน 

ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

185 183 592 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

- - 

186 184 593 - -(สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ - - 
187 185 92 (สมศ.) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด (ปีการศกึษาที่เป็น

วงรอบประเมิน) 
13 13 

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพฒันานักศึกษา 
188 186 684 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพของการให้บริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและ

แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา (จากคะแนนเตม็ 5) 
- - 

189 187 685 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพของการให้บริการข้อมลูข่าวสารที่เปน็ประโยชน์
ต่อนักศึกษา (จากคะแนนเตม็ 5) 

- - 

190 188 686 (สกอ.) ผลการประเมินคณุภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์
ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 

- - 

191   จ านวนกิจกรรมนิสิตทีม่ีการน าความรู้ด้านการประกันคณุภาพไปใช้แยกตาม
ประเภทกิจกรรม 

- - 

   - จ านวนกิจกรรมวิชาการทีส่่งเสรมิคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ - - 
   - จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมทุกกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคณุลักษณะบณัฑิตที่พึง

ประสงค ์
- - 

   - จ านวนกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ - - 
   - จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมกฬีาหรือการส่งเสริมสุขภาพ - - 
   - จ านวนกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม - - 
   - จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดลอ้ม - - 
   - จ านวนกิจกรรมที่เสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรม - - 
   - จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้างคณุธรรมและจริยธรรม - - 

องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย 
192 189 146 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทีไ่ดร้ับการพัฒนาศกัยภาพ

ด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
290.5 290.5 

193 190 147 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทีไ่ดร้ับความรู้ด้าน
จรรยาบรรณการวิจัย 

290.5 290.5 

194 191 164 (สกอ.) จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีม่ีการยื่นการจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

5 5 

195 192 148 (สกอ.) จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 14,747,701 14,747,701 
196 193 149 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 14,747,701 14,747,701 
197 194 150 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
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198 195 151 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - 
199 196 152 (สกอ.) จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 76,148,691 76,148,691 
200 197 153 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 76,148,691 76,148,691 
201 198 154 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
202 199 155 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - 
203 200 156 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 263.5 263.5 
204 201 157 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 263.5 263.5 
205 202 158 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
206 203 159 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - 
207 204 160 (สกอ.) จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏบิัติงานจริง (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) - - 
208 205 161 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 
209 206 162 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
210 207 163 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - 
211 208 612 (สกอ.) จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อ 26 26 
212 209 613 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 26 26 
213 210 614 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
214 211 615 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - 
215 212 616 (สกอ.) จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ 1 1 
216 213 617 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1 1 
217 214 618 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
218 215 619 - -(สกอ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - 
219 216 193 (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎใน
ฐานข้อมูล TCI (จ านวนบทความทีน่ับในค่าน้ าหนักนี้ จะต้องไมซ่้ ากบัท่ีนับใน
ค่าน้ าหนักอ่ืนๆ) 

9 9 

220 217 626 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 9 9 
221 218 627 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
222 219 628 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - 
223 220 194 (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตทิี่มีช่ือ

ปรากฎในประกาศของ สมศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไม่
ซ้ ากับท่ีนับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

4 4 

224 221 629 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 4 4 
225 222 630 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ - - 
226 223 631 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - 
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227 224 195 (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี
ช่ือปรากฎอยู่ในประกาศของ สมศ. (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนัก
นี ้จะต้องไม่ซ้ ากับที่นับในค่าน้ าหนักอ่ืนๆ) 

58 58 

228 225 632 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 58 58 
229 226 633 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
230 227 634 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - 
231 228 200 (สมศ.) จ านวนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อปรากฎใน

ฐานข้อมูลการจดัอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรื
อ Scopus (จ านวนบทความที่นับในค่าน้ าหนักนี ้จะต้องไมซ่้ ากับท่ีนับในค่า
น้ าหนักอื่นๆ) 

170 170 

232 229 647 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 170 170 
233 230 648 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
234 231 649 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - 
235 232 202 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือ

จังหวัด (ผลงานของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า) 
- - 

236 233 653 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 
237 234 654 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
238 235 655 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - 
239 236 203 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ(ผลงานของ

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า) 
- - 

240 237 656 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 
241 238 657 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
242 239 658 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - 
243 240 204 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความรว่มมือ

ระหว่างประเทศ (ผลงานของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า) 
- - 

244 241 659 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 
245 242 660 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
246 243 661 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - 
247 244 205 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค

อาเซียน (ผลงานของอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ า) 
- - 

248 245 662 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 
249 246 663 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
250 247 664 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - 
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251 248 206 (สมศ.) จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ (ผลงานของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า) 

- - 

252 249 665 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 
253 250 666 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - 
254 251 667 - -(สมศ.) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - 
255 252 207 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานวิจยัที่น าไปใช้ประโยชน์ 90 90 
256 253 208 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ - - 
257 254 209 (สมศ.) จ านวนรวมของผลงานวิชาการที่ไดร้ับการรับรองคณุภาพ 33 33 
258 255 210 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาต ิ 19 19 
259 256 211 - -(สมศ.) บทความวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารระดบันานาชาต ิ 4 4 
260 257 212 - -(สมศ.) ต าราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผา่นตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่

สถานศึกษาก าหนด (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของช้ินงาน) 
8 8 

261 258 213 - -(สมศ.) ต าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหนง่ทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือท่ีมี
คุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอต าแหน่งทางวิชาการ (ผลงาน
จะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของช้ินงาน) 

2 2 

องค์ประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
262 259 214 (สมศ.) จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการตามแผนท่ีสภาสถาบันอนุมัต ิ 30 42 

263 260 215 (สมศ.) จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการ
พัฒนา เฉพาะการเรียนการสอน 

69 8 

264 261 216 (สมศ.) จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการ
พัฒนา เฉพาะการวิจัย 

22 3 

265 262 594 (สมศ.) จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ ที่น ามาใช้ในการพัฒนา ทั้ง
การเรยีนการสอนและการวิจัย 

21 15 

องค์ประกอบท่ี 6   การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
266 263 693 (สมศ.) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกีย่วกับประเด็น ๑ -

 ๔ ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
3.84 3.84 

องค์ประกอบท่ี 7  การบรหิารและการจัดการ 
267 264 585 (สมศ.) คะแนนผลการประเมินผลการด าเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนน

เต็ม ๕) 
3.95 3.95 

268 265 586 (สมศ.) คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบัน
แต่งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕) 

4.35 4.35 

269   จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท้ังหมด 183 183 
270   จ านวนอาจารย์ประจ าที่เขา้ร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ 
- - 
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   -  จ านวนอาจารย์ประจ าที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการ
ในประเทศ 

- - 

   -  จ านวนอาจารย์ประจ าที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานวิชาการ
นอกประเทศ 

- - 

271   จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดร้ับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพท้ังใน
ประเทศ และต่างประเทศ 

- - 

   - จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวชิาชีพท้ัง
ในประเทศ 

- - 

   -จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวชิาชีพ
ต่างประเทศ 

- - 

272   จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ าทีไ่ด้รับรางวัลผลงานทางวชิาการหรือ
วิชาชีพระดับชาต ิ

- - 

   - ด้านการวิจัย - - 
   - ด้านศิลปวัฒนธรรม - - 
   - ด้านอื่นๆ - - 

273   จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ าทีไ่ด้รับรางวัลผลงานทางวชิาการหรือ
วิชาชีพระดับนานาชาต ิ

- - 

   - ด้านการวิจัย - - 
   - ด้านศิลปวัฒนธรรม - - 
   - ด้านอื่นๆ - - 

องค์ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
284   รายรับท้ังหมดของคณะ  (ปีงบประมาณ) 337,463,189 337,463,189 

285   รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 13,638,209.80 13,638,209.80 

286   ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคณะโดยไมร่วมครุภณัฑ์อาคารสถานท่ีและที่ดนิ - - 

   - ปีงบประมาณ 247,262,829.04 247,262,829.04 

   - ปีการศึกษา 247,262,829.04 247,262,829.04 

287   ค่าใช้จ่ายด้านครภุัณฑ์ อาคาร สถานท่ี และที่ดิน (ปีงบประมาณ) 26,923,400 26,923,400 

288   ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ - - 

289   ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคณาจารย์ (ปงีบประมาณ) 3,621,329.78 3,621,329.78 

290   ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนยส์ารสนเทศ 
(ปีงบประมาณ) 

488,520.50 488,520.50 

291   เงินเหลือจ่ายสุทธิ  (ปีงบประมาณ) - - 
292   สินทรัพย์ถาวร (ปีงบประมาณ) - - 
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ภาคผนวกที่ 2 
ข้อมูลการสัมภาษณ์ 

สรุปประเด็นสัมภาษณ์บุคลากร จ านวน 5 คน (เวลา 13.00 – 14.00 น.)   
1. บุคลากรมีส่วนร่วมกับการประกันคุณภาพของคณะโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ให้ข้อมูล  
2. บุคลากรรับทราบเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ของคณะ ได้จากการประชาสัมพันธ์ของหัวหน้าภาควิชาในการ

ประชุมหัวหน้างาน ซึ่งในแต่ละภาควิชาจะมีการเรียกประชุมที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการบริหารงานของหัวหน้า
ภาควิชา ส่วนใหญ่การประชุมของบุคลากรสายสนับสนุนจะไม่เก่ียวข้องกับอาจารย์ แต่จะมีการประชุมร่วมกัน
บางครั้ง เช่น ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประชุมรวมทั้งภาค ทุกๆ 3 เดือน โดยจัดเป็นโครงการสัมมาทิฐิใน
ลักษณะของการแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกัน 

3. การประชาสัมพันธ์แผนกลยุทธ์ของคณะ มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของคณะบุคลากรส่วนใหญ่ทราบว่ามี
แผนกลยุทธ์ แต่ไม่ได้เปิดอ่านรายละเอียด  

4. การบริการวิชาการแก่สังคม บุคลากรส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการ เพราะส่วนใหญ่จะ
เป็นอาจารย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งจะมีการน าองค์ความรู้ ประสบการณ์มาเผยแพร่แก่บุคลากรสาย
สนับสนุนบ้าง ในลักษณะของการพูดคุยและบอกเล่าเหตุการณ์ 

5. การวางระบบกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะวิทยาศาสตร์ ก าหนดโดยผู้รับผิดชอบโครงการใน
แต่ละภาควิชา ซึ่งการบริหารงานของแต่ละภาควิชาจะมีการด าเนินงานที่แตกต่างกัน เช่น ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้น
พิภพ มีโครงการอบรมเก่ียวกับ “แผ่นดินไหว” และส่วนใหญ่จะรับงานมาจากหน่วยงานภายนอกที่ขอให้ภาควิชา
ด าเนินการ และมีการน าความรู้ถ่ายทอดแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

6. การให้บริการวิชาการในบางเรื่อง ต้องมีหนังสือเสนอขอความอนุเคราะห์มาที่ภาควิชาก่อนจึงด าเนินการ
ให้บริการได้  

7. กิจกรรมที่เกีย่วกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ มีหลายโครงการ เช่น งานสงกรานต์ มีกิจกรรมให้
บุคลากรใส่ผ้าไทย กิจกรรมสรงน้ าพระ ท าบุญปีใหม่ ลอยกระทง เป็นต้น 

8. คณะมีกลไกผลักดันให้บุคลากรสายสนับสนุนขอต าแหน่งงานที่สูงขึ้น เช่น ผู้ช านาญการ จะต้องมีการสอบ
เพ่ือเลื่อนขั้นในต าแหน่งนั้นๆ 
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9. การข้ึนเงินเดือนของคณะมีความโปร่งใส มีการประเมินโดยการให้หัวหน้างานประเมินลูกน้อง ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้ เช่น พิจารณาจากการปฏิบัติงาน จ านวนวันลา วันที่มาสาย เป็นต้น 

10. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีมีการประเมินแบบออนไลน์ผ่าน
เว็บไซต์ของคณะ  บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม และรับทราบผลการประเมินในระดับมหาวิทยาลัย  ส่วนการประเมิน
ผู้บริหารในระดับรองคณบดีและหัวหน้าภาควิชา คณะให้ประเมินในแบบประเมินเป็น printout  

11. มีการพัฒนาบุคลากรโดยการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนางาน เช่น คณะมีการจัดกิจกรรม
เรื่องการท าบัญชี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบัญชี โดยเชิญผู้ที่มีความรู้จากทั้งภายในและภายนอกมาบรรยายให้
ผู้ปฏิบัติงานฟัง โดยมีการฝึกปฏิบัติ 

12. มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการร้องทุกข์ แต่ในส่วนของคณะยังไม่มี 
 
สรุปประเด็นสัมภาษณ์นิสิต จ านวน  8 คน (เวลา 14.00 – 15.00 น.)  

1. นิสิต ปริญญาตรี ที่รับสัมภาษณ์ ได้เข้าร่วมโครงการของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และได้มีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมเข้าค่ายของภาควิชา ส่วนกิจกรรมเก่ียวกับการประกันคุณภาพ นิสิตยังไม่เคยเข้าร่วม จึงไม่ทราบ
เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ 

2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณาจารย์มีการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและได้มีการน าองค์ความรู้
มาถ่ายทอดแก่นิสิต หรือให้นิสิตเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ เช่น ภาคจุลชีววิทยามีการน าองค์ความรู้ถ่ายทอดแก่
หน่วยงานภายนอกและมีการน านิสิตเข้ามามีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูล โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในโรงเรียนมี
การจัดฐานวิทยาศาสตร์ให้ความรู้แก่นักเรียน  ค่ายสอนน้องในโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการจากโรงเรียนที่เชิญนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์ไปเป็นวิทยากรเพ่ือให้ความรู้แก่นักเรียน เป็นต้น  

3. การจัดการเรียนการสอนที่นิสิตมีส่วนร่วม โดยที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น วิชาสัมมนา เป็นวิชาที่
ด าเนินการโดยให้นิสิตศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สรุปงาน และน าเสนอผลงาน หน้าชั้นเรียน เป็นการแลกเปลี่ยนกัน
ระหว่างนิสิต ซึ่งในระดับปริญญาโท และเอก จะน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ 

4. มีการสร้างเครือข่ายระหว่างนิสิตจากต่างภาควิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ของแต่ละสาขา 
5. ความต้องการในการพัฒนาตนเองสู่อาเซียนของคณะวิทยาศาสตร์ คือ การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ

มากขึ้น  
6. จุดเด่นของนิสิตไทยที่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์เห็นว่าโดดเด่น คือ การมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับธรรมชาติที่

หลากหลาย เช่น การปรับปรุงพันธ์พืช เป็นต้น 
 
สรุปประเด็นสัมภาษณ์กลุ่มผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่า จ านวน 3 คน (เวลา 13.00 - 13.40 น.)  

 ด้านนิสิตหรือบัณฑิตใหม่ : 
1. วุฒิภาวะ หรือภาวะทางอารมณ์ยังไม่มั่นคง 
2. ความอดทน ความรับผิดชอบต่องานลดลง เมื่อเทียบกับรุ่นพ่ี ๆ ท าให้ผลงานที่ออกมาลดลง 
3. ทักษะในการปฏิบัติการลดลง และขาดประสบการณ์ 
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4. ควรส่งเสริมให้ออกไปปฏิบัติการภายนอกเพ่ิมข้ึนเพ่ือหาประสบการณ์ทั้งภาครัฐและเอกชน 
5. หลักสูตร ป.โท อยากให้มีการปฏิบัติการมากขึ้น และเปิดโอกาสให้ปฏิบัติการกับตัวอย่างมากขึ้น 
6. หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน มีเนื้อหาแน่นแต่การฝึกปฏิบัติยังมีน้อย ท าให้ประสบการณ์ในการท างาน

น้อย จึงปฏิบัติงานได้อย่างไม่เต็มที่ เช่น ไม่ทราบวิธีการใช้เครื่องมือ เป็นต้น โดยให้ข้อเสนอแนะว่าหลักสูตรควรเน้น
ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติจะดีมาก และควรเพิ่มการดูงานหรือเชิญวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ท า Lab 

7. ภาควิชาควรปรับตัวให้ไวต่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อน ามาสอนนิสิต และต้องมีการลงทุนด้วย 
8. บัณฑิตใหม่ด้านทฤษฎี ความรู้ทางวิชาการดีกว่ากลุ่มราชภัฎ 
9. นิสิตจบใหม่ยังไม่ค่อยพร้อมในขณะนี้ที่จะใช้ชีวิตในสังคมท่ีมีการแข่งขัน และท างานร่วมกับต่างชาติ 

 ด้านการสื่อสาร : 
1. การประชาสัมพันธ์ – สื่อสารโดยตรงระหว่างคณะฯ กับศิษย์เก่ายังมีช่องว่างมาก 
2. คณะฯ ควรมีช่องทางสื่อสารโดยตรงกับศิษย์เก่า แนะน าให้ใช้ Facebook 
3. ศิษย์เก่าทราบเรื่องของคณะ/ภาควิชา ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ และภาควิชา แต่ส่วนใหญ่จะติดตามข่าว

ผ่านทาง Facebook  มากกว่า 
4. การสื่อสารของคณะฯ หรือเว็บไซต์ของคณะฯ ใช้ได้ผลเฉพาะผู้ที่อยู่ในคณะฯ หรือผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น 
5. รุ่นพี่มีส่วนช่วยงานนิสิตรุ่นน้อง เช่น งานวิจัย ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ การจัดปัจฉิมนิเทศ ด้วยความยินดี 
6. สอนด้านคุณธรรม/จริยธรรม ความเคารพนับถือผู้อาวุโสแก่นิสิตให้มากขึ้น 
7. เนื่องจากไม่ได้เปิดเว็บไซด์ของคณะ ท าให้ศิษย์เก่าไม่ทราบวิสัยทัศน์ของคณะ 
8. สาเหตุที่นิสิตปริญญาตรีของคณะฯ จบแล้วไม่ได้งานท าภายใน 1 ปี คือ ความต้องการแรงงานในตลาด

ควบคุมไม่ได้ บัณฑิตเลือกงานเนื่องจากคิดว่าจบจาก ม.เกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงจึงควรได้
ท างานในสถานที่ที่เหมาะสมที่สุด 

9. ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้คณะวิทยาศาสตร์พัฒนานิสิต 
- ควรพัฒนาวิชาการให้มีความเป็นเลิศ เน้นที่ปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี 
- ควรสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมให้นิสิตมากขึ้น โดยปลูกฝังตั้งแต่ชั้นปี 1  
- เสริมสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์ และความรับผิดชอบของนิสิต 
- การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี คณะฯ ควรลงทุนเครื่องมือในการเรียนการสอน เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์เครื่องมือ ระบบไฟฟ้าให้ทันสมัย 
10. คิดเห็นอย่างไรกับ AEC 
- น่ากลัวมาก ส าหรับเด็กจบใหม่ที่ต้องท างานร่วมกับต่างชาติ 
- การท างานของเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ๆ อาจจะยังไม่พร้อมรับกับ AEC โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ  

  
สรุปประเด็นการสัมภาษณ์กลุ่มอาจารย์ จ านวน 6 คน (เวลา 13.40 - 15.00 น.)  

 เรื่องการเรียนการสอน : 
1. สัดส่วน ปริญญาตรี : บัณฑิตศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมาย เพราะอาจจะเกี่ยวข้องกับรายรับ-รายจ่ายคณะฯ 
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2. การรับนิสิตในระดับปริญญาตรี ถ้ามีเพ่ิมข้ึน จะช่วยให้คณะมีรายได้เพ่ิมข้ึน แต่ถ้ารับจ านวนนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาเพ่ิม จะท าให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เนื่องจากต้องสนับสนุนงานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  ทั้งนี้ถ้าเพ่ิม
ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ภาระงานสอนของอาจารย์เพ่ิมข้ึน  

3. แนวทาง(ระบบ) การปฏิบัติการมีหลากหลายสาขามากข้ึน ท าให้นิสิตมีการฝึกทักษะการปฏิบัติการอย่าง
หนึ่งอย่างใดน้อยลง 

4. ขาดงบประมาณและขาดอุปกรณ์เครื่องมือบางส่วน 
5. ภาควิชาควรออกไปติดต่อสื่อสารกับผู้ประกอบการให้มากขึ้น เพื่อน าข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุง

หลักสูตร/รายวิชา 
6. ภาระงานที่ก าหนดไม่สอดคล้องกับภาระงานที่ปฏิบัติจริง 
7. ระยะเวลาที่ก าหนดในการเรียนการสอนมีมาก ท าให้ไม่มีเวลาอบรมเพ่ิมเติมด้านคุณธรรม/จริยธรรม 
8. คณะได้ร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์ท าให้มีการจัดการความรู้ดีขึ้น 

 
 ด้านนิสิต : 

1. คุณธรรมของนักเรียนที่เข้ามาศึกษาลดลงจากอดีต 
2. นิสิตมุ่งท ากิจกรรมเพ่ือหวังคะแนนเป็นหลัก 
3. สังคมปัจจุบันเปิดโอกาสให้มีการแสดงออกมากขึ้น ท าให้ความเคารพนับถืออาจารย์ รุ่นพี่และผู้อาวุโสลดลง 
4. ควรจัดหานักจิตวิทยาเข้ามาช่วยด้านคุณธรรม/จริยธรรม 
5. คณาจารย์ภายในคณะมองว่าคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตมีความมุ่งม่ันค่อนข้างต่ า ความรับผิดชอบต่อ

หน้าที่น้อย ถ้านิสิตได้ร่วมท ากิจกรรมร่วมกับรุ่นพี่ต่างจังหวัด เช่น การออกค่าย จะช่วยท าให้ผลด้านจริยธรรม และ
ความเคารพนับถือต่อกันดีขึ้น 

6. นิสิตได้ออกไปฝึกงานนอกสถานที่มากขึ้น จะท าให้ทราบถึงความถนัดของตนเอง และความต้องการของ
ตลาด (ทักษะการปฏิบัติ) 

7. คณะ/ภาควิชา ควรหาทางเชื่อมโยงโดยตรงกับศิษย์เก่า เช่น มี Facebook กลุ่ม ซึ่งเป็นช่องทางที่ท าให้
ได้รับทราบข่าวสารเร็วที่สุด    
 

 ด้านบริหารจัดการ : 
1. คณะมีวิธีการประชาสัมพันธ์และสื่อสารได้ดี ท าให้บุคลากรทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เช่น ผลการประชุม

คณะกรรมการคณะ และภาควิชา โดยรายงานในที่ประชุมคณะ และมีเอกสารแจ้งเวียนให้บุคลากรรับทราบ 
2. มีรายงานเกี่ยวกับผลการบริหารงานภายใน ควรจัดสัมมนาเพ่ือให้ทราบถึงความต้องการของตลาดแรงงาน 

และทิศทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง เพ่ือน ามาปรับปรุงแนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับภายในให้ทันตามความ
ต้องการของตลาด 

3. ควรมีสวัสดิการส าหรับบุคลากรที่ต้องท างานติดต่อกันจนล่วงเลยเวลาปกติถึงกลางคืน เช่น ห้องอาบน้ า 
เพ่ือความผ่อนคลายและสะดวกสบายตัว 
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4. ด้านการประกันคุณภาพ ได้มีการท า PDCA เข้ามาประกอบ จัดประชุม แบ่งงานอย่างชัดเจน เก็บหลักฐาน
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ ภาควิชามีตัวแทนประกันคุณภาพ มีรองคณบดีรับผิดชอบแต่ละ
องค์ประกอบ 

5. การขอต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ลดลงจากปีที่แล้ว เนื่องจาก เป็นช่วงรอยต่อระหว่างอาจารย์ใหม่
กับอาจารย์เกษียณอายุราชการ และทุนวิจัยจากภายนอกลดลง อีกท้ังหน่วยงานเจ้าของทุนประกาศรับสมัครขอทุน
ล่าช้า 

6. คณาจารย์ภายในคณะมีความเห็นว่าการบูรณาการเรียนการสอนกับงานวิจัยสามารถด าเนินงานไปพร้อมกัน
ได้ โดยไม่มองว่างานวิจัยเป็นภาระท่ีเพ่ิมข้ึน 

7. ข้อเสนอแนะที่ช่วยให้บัณฑิตที่จบใหม่มีงานท าภายใน 1 ปี 
- ส าหรับภาควิชาคณิตศาสตร์ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ควรเปิดสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
- ควรจัด Job fair นิทรรศการนิสิตพบผู้ประกอบการ จะได้ตรงกับความต้องการของตลาดและหางานได้เร็ว

ขึ้น 
- อาจารย์ควรมีการประชาสัมพันธ์ ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกให้มากข้ึน เพ่ือเป็นที่รู้จัก

แพร่หลายมากยิ่งข้ึน  
8. อนาคตที่คาดหวังกับคณะฯ 
- นิสิตในคณะใช้ภาษาสากลได้ดี 
- ความเป็นผู้น าสังคมของคณะ  และของบัณฑิตท่ีจบออกไปสู่สากล 
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ภาคผนวกที่ 3   
ภาพกิจกรรม 

 
   

คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารหน่วยงาน 
วันที่ 17 มิถุนายน 2556 

 ผู้บริหารหน่วยงาน รายงานผลการด าเนินงาน 
วันที่ 17 มิถุนายน 2556 

 
 
 
 
 
 

 

  

ผู้บริหารหน่วยงาน รายงานผลการด าเนินงาน 
วันที่ 17 มิถุนายน 2556 

 คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 
วันที่ 17 มิถุนายน 2556 

   

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์บุคลากร 
วันที่ 17 มิถุนายน 2556 

 คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมภาควิชา
วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 

วันที่ 18 มิถุนายน 2556 
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ภาพกิจกรรม (ต่อ) 

 
   

 
 
 
 
 

คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมภาควิชารังสีประยุกต์
และไอโซโทป 

วันที่ 18 มิถุนายน 2556 

 คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมภาควิชาเคมีพฤกษศาสตร์ 
วันที่ 18 มิถุนายน 2556 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ วันที่ 18 มิถุนายน 2556 

 คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์คอมพิวเตอร์ / ห้องสมุด 
วันที่ 18 มิถุนายน 2556 

   
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินฯ 
วันที่ 19 มิถุนายน 2556 

 คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมิน
คุณภาพภายในให้ผู้บริหารและบุคลากรรับทราบ 

วันที่ 19 มิถุนายน 2556 
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 ค าสั่งแต่งตั้งต่างๆ 

ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2555 (รายละเอียดสามารถดูได้จากแฟ้ม) 
 
 ค าสั่งที่ 1/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกนิสิตเข้ารับทุนใน

โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (พสวท.) ประจ าปีการศึกษา 2554 (เพิ่มเติม และทดแทน) 

 ค าสั่งที่ 2/2555 เร่ือง แต่งตั้งกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2555 (หลักสูตร
ภาคปกติ) 

 ค าสั่งที่ 3/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อรับรางวัลประเภทนวัตกรรม 

 ค าสั่งที่ 4/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 

 ค าสั่งที่ 5/2555 เร่ือง ขอเปลี่ยนตัวและแต่งตั้งคณะท างาน 

 ค าสั่งที่ 6/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนโครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) 
ปีการศึกษา 2555 

 ค าสั่งที่ 7/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือก โครงการเพชรนนทรี 
2555 

 ค าสั่งที่ 8/2555 เร่ือง แต่งตั้งผู้จัดการองค์ความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์ 

 ค าสั่งที่ 9/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนโครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
ปีการศึกษา 2555 (เพิ่มเติม) 

 ค าสั่งที่ 10/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือกนักเรียนทุนเป็นพนักงาน ต าแหน่ง
อาจารย์ 

 ค าสั่งที่ 11/2555 เร่ือง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

 ค าสั่งที่ 12/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนทุนเป็นพนักงาน ต าแหน่งอาจารย์ 

 ค าสั่งที่ 13/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะท างานโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ประจ าปีการศึกษา 2555 

 ค าสั่งที่ 14/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะท างานโครงการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2555 

 ค าสั่งที่ 15/2555 เร่ือง แต่ งตั้ งคณะอนุกรรมการรับนิสิต เข้ าศึกษาใหม่ เป็นกรณีพิ เศษ  
(ส าหรับนิสิตภาคปกติ) 

 ค าสั่งที่ 16/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
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 ค าสั่งที่ 17/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารกองทุน คณะวิทยาศาสตร์ 

 ค าสั่งที่ 18/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนทุนเป็นพนักงาน ต าแหน่งอาจารย์ 

 ค าสั่งที่ 19/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการพี่เลี้ยงนักวิจัย 

 ค าสั่งที่ 20/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 

 ค าสั่งที่ 21/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง
อาจารย์ 

 ค าสั่งที่ 22/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

 ค าสั่งที่ 23/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง
อาจารย์ 

 ค าสั่งที่ 25/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เพิ่มเติม 

 ค าสั่งที่ 26/2555 เร่ือง ยกเลิกค าสั่ง และแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษา คระวิทยาศาสตร์ 

 ค าสั่งที่ 27/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน ต าแหน่งอาจารย์ 

 ค าสั่งที่ 28/2555 เร่ือง แต่งตั้งกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี คร้ังที่ 4 

 ค าสั่งที่ 29/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะท างานฝ่ายพัฒนานิสิต 

 ค าสั่งที่ 30/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2555 

 ค าสั่งที่ 31/2555 เร่ือง ขอเปลี่ยนตัวและแต่งตั้งคณะท างาน 

 ค าสั่งที่ 32/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์
ระดับปริญญาโท-เอก โครงการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุน
เรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) รุ่นที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2555 

 ค าสั่งที่ 33/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจ า
ปการศึกษา 2555 

 ค าสั่งที่ 34/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนทุนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งอาจารย์ 

 ค าสั่งที่ 35/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีเกิดเพลิงไหม้ด้านหลัง
อาคารภาควิชาสัตววิทยา 

 ค าสั่งที่ 36/2555 เร่ือง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา สาขา เคมีอุตสาหกรรม 

 ค าสั่งที่ 37/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ โลก-ดาราศาสตร์และอวกาศ 

 ค าสั่งที่ 38/2555 เร่ือง แต่งตั้ งคณะท างานโครงการรณรงค์การควบคุมก าจัดหนู  คณะ
วิทยาศาสตร์ 

 ค าสั่งที่ 39/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการเรียนล่วงหน้าในส่วนของคณะ
วิทยาศาสตร์ 

 ค าสั่งที่ 40/2555 เร่ือง แต่งตั้งกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอก 
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2555 (หลักสูตร
ภาคปกติ) รอบสอง 
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 ค าสั่งที่ 41/2555 เร่ือง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา สาขา สถิติ  

 ค าสั่งที่ 42/2555 เร่ือง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา สาขา เคมี 

 ค าสั่งที่ 43/2555 เร่ือง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา สาขา ชีวเคมี 

 ค าสั่งที่ 44/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมการขอเลื่อนระดับของ
บุคลากร 

 ค าสั่งที่ 45/2555 เร่ือง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินรายได้ 

 ค าสั่งที่ 46/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการพี่เลี้ยงนักวิจัย เพิ่มเติม 

 ค าสั่งที่ 47/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนทุนเป็นพนักงาน ต าแหน่งอาจารย์ 

 ค าสั่งที่ 48/2555 เร่ือง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 ค าสั่งที่ 49/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการศูนย์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์ 

 ค าสั่งที่ 50/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการศูนย์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์ 

 ค าสั่งที่ 51/2555 เร่ือง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา สาขา จุลชีววิทยา 

 ค าสั่งที่ 52/2555 เร่ือง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา สาขา ชีววิทยา 

 ค าสั่งที่ 53/2555 เร่ือง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา สาขา วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 

 ค าสั่งที่ 54/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนทุนเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

 ค าสั่งที่ 55/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 

 ค าสั่งที่ 56/2555 เร่ือง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาเอก วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 ค าสั่งที่ 57/2555 เร่ือง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์ 

 ค าสั่งที่ 58/2555 เร่ือง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาเอก เคมี 

 ค าสั่งที่ 59/2555 เร่ือง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาเอก เคมีอุตสาหกรรม 

 ค าสั่งที่ 60/2555 เร่ือง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาเอก จุลชีววิทยา 

 ค าสั่งที่ 61/2555 เร่ือง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาเอก ชีวเคมี 

 ค าสั่งที่ 62/2555 เร่ือง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาเอก พฤกษศาสตร ์

 ค าสั่งที่ 63/2555 เร่ือง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาเอก พันธุศาสตร์ 

 ค าสั่งที่ 64/2555 เร่ือง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาเอก ฟิสิกส์ 

 ค าสั่งที่ 65/2555 เร่ือง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาเอก รังสีประยุกต์และไอโซโทป 

 ค าสั่งที่ 66/2555 เร่ือง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาเอก วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ 

 ค าสั่งที่ 67/2555 เร่ือง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 

 ค าสั่งที่ 68/2555 เร่ือง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 ค าสั่งที่ 69/2555 เร่ือง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาเอก สถิติ 

 ค าสั่งที่ 70/2555 เร่ือง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาเอก สัตวิทยา 

 ค าสั่งที่ 71/2555 เร่ือง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาเอก ชีววิทยา 

 ค าสั่งที่ 72/2555 เร่ือง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาเอก เตรียมแพทยศาสตร์ 

 ค าสั่งที่ 73/2555 เร่ือง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินรายได้ 
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 ค าสั่งที่ 74/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะท างานโครงการนักวิจัยพี่เลี้ยง (เพิ่มเติม) 

 ค าสั่งที่ 75/2555 เร่ือง แต่ งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนข้อ เท็ จจริ งการปฏิบัติ ง านของ
ลูกจ้างประจ า 

 ค าสั่งที่ 76/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนทุนเป็นพนักงาน ต าแหน่งอาจารย์ 

 ค าสั่งที่ 77/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินการจัดงานประชุมวิชาการนานชาติ 

 ค าสั่งที่ 78/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการพลังงานของคณะวิทยาศาสตร์ 

 ค าสั่งที่ 79/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะท างานการโอนย้ายภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 ค าสั่งที่ 80/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน ต าแหน่งอาจารย์ 

 ค าสั่งที่ 81/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโทษทางวินัย กรณีนิสิตทุจริตในการสอบ 

 ค าสั่งที่ 82/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเสนอชื่อผู้แทนคณะวทิยาศาสตร์เพื่อการ
เลือกเป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ประจ า
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 ค าสั่งที่ 83/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบข้อมูลการชดเชยค่าเสียหายจากเหตุน้ าท่วม 

 ค าสั่งที่ 84/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายเตรียมโอลิมปิก
วิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2555 

 ค าสั่งที่ 85/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมการขอเลื่อนระดับของ
บุคลากร 

 ค าสั่งที่ 86/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน ต าแหน่งอาจารย์ 

 ค าสั่งที่ 87/2555 เร่ือง ลงโทษภาคทัณฑ์ 

 ค าสั่งที่ 88/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนทุนเป็นพนักงาน ต าแหน่งอาจารย์ 

 ค าสั่งที่ 89/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์พีเ่ลี้ยง โครงการพัฒนาและส่งเสรมิผู้มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) คณะ
วิทยาศาสตร์ มก. (เพิ่มเติม) 

 ค าสั่งที่ 90/2555 เร่ือง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา สาขา รังสีประยุกต์และไอโซโทป 

 ค าสั่งที่ 91/2555 เร่ือง ยกเลิกค าสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโทษทางวินัย กรณีนิสิต
ทุจริตในการสอบ 

 ค าสั่งที่ 92/2555 เร่ือง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา สาขา เคมี 

 ค าสั่งที่ 93/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) คณะวิทยาศาสตร์ มก. ปี
การศึกษา 2556  

 ค าสั่งที่ 94/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดค่ายฝึกอบรมโอลิมปิกวิชาการ ประจ าปี 2555 

 ค าสั่งที่ 95/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมการขอเลื่อนระดับบุคลการ 

 ค าสั่งที่ 96/2555 เร่ือง แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี
ธรณีสิ่งแวดล้อม และพิบัติภัยธรรมชาติ 
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 ค าสั่งที่ 97/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสัมมนาร่วม ระหว่างวิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้าและมหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2555 

 ค าสั่งที่ 98/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะท างานศึกษาโครงสร้างของส านักงานเลขานุการ คณะ
วิทยาศาสตร์ 

 ค าสั่งที่ 99/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
รายได้ 

 ค าสั่งที่ 100/2555 เร่ือง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา สาขา พฤกษศาสตร์ 

 ค าสั่งที่ 101/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 
Science Frontier towards ASEAN 

 ค าสั่งที่ 102/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกบุคคลดีเด่นสายสนับสนุนและ
ช่วยวิชาการ ประจ าปี 2555 

 ค าสั่งที่ 103/2555 เร่ือง ขอเปลี่ยนตัวและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 

 ค าสั่งที่ 104/2555 เร่ือง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา สาขา ฟิสิกส์ 

 ค าสั่งที่ 105/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแบบอาคารเฉลิมพระเกียรติ 

 ค าสั่งที่ 106/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ต าแหน่ง 
นักวิทยาศาสตร์ 

 ค าสั่งที่ 107/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนทุนเป็นพนักงาน ต าแหน่งอาจารย์ 

 ค าสั่งที่ 108/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

 ค าสั่งที่ 109/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ 

 ค าสั่งที่ 110/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะ
วิทยาศาสตร์ KM คร้ังที่ 13 เร่ือง แผนฉุกเฉินซ้อมหนีไฟ ครั้งที่ 1 

 ค าสั่งที่ วท.111/2555 เร่ือง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง ส าหรับการซื้อที่บันทึกข้อมูล SDHC 
CLASS10 32GB จ านวน 5 อัน โดยวิธีตกลงราคา 

 ค าสั่งที่ วท.112/2555 เร่ือง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ส าหรับการซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ด
หนังสือ (BSC Laser Barcode Scanner, USB, Black, Aoto Stand 
Model Z-3101) จ านวน 3 ชุด โดยวิธีตกลงราคา 

 ค าสั่งที่ วท.113/2555 เร่ือง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ส าหรับการซื้อชุดไมโครโฟนชนิด
เหน็บ จ านวน 2 ชุด โดยวิธีตกลงราคา 

 ค าสั่งที่ วท.114/2555 เร่ือง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ส าหรับการซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 1 KVA จ านวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา 

 ค าสั่งที่ วท.115/2555 เร่ือง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ส าหรับการซื้อชุดไมโครโฟนชนิดมือ
ถือ จ านวน 4 ชุด โดยวิธีตกลงราคา 

 ค าสั่งที่ วท.116/2555 เร่ือง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ส าหรับการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 2 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา 

 ค าสั่งที่ วท.117/2555 เร่ือง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ส าหรับการซื้อแป้นบาสเกตบอล
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พร้อมติดตั้ง จ านวน 3 อัน โดยวิธีตกลงราคา 
 ค าสั่งที่ 118/2555 เร่ือง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา สาขา คณิตศาสตร์ 

 ค าสั่งที่ 119/2555 เร่ือง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา สาขา สถิติ 

 ค าสั่งที่ 120/2555 เร่ือง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา สาขา จุลชีววิทยา 

 ค าสั่งที่ วท.121/2555 เร่ือง แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ส าหรับการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์จัดสวนหย่อมปลูกพันธุ์ไม้
ดอกไม้ประดับ จ านวน 7 โครงการ โดยวิธพิเศษ 

 ค าสั่งที่ วท.122/2555 เร่ือง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ส าหรับการจ้างซ่อมแซมเครื่องเรียง
กระดาษอัตโนมัติพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ ยี่ห้อ ดูโปร รุ่น DFC-100 จ านวน 
1 งาน โดยวิธีตกลงราคา 

 ค าสั่งที่ 123/2555 เร่ือง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินรายได้ 

 ค าสั่งที่ 124/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเหมาะสมการขอเลื่ อนระดับของ
บุคลากร 

 ค าสั่งที่ 125/2555 เร่ือง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ส าหรับการซื้อตู้แช่เก็บตัวอย่าง 
จ านวน 1 ตู้ โดยวิธีตกลงราคา 

 ค าสั่งที่ 126/2555 เร่ือง แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง ส าหรับการจ้างซ่อมแซมเครื่องบ าบัด
น้ าเสียของบ่อส้วม จ านวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา 

 ค าสั่งที่ 127/2555 เร่ือง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ส าหรับการซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จ านวน 
1 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 

 ค าสั่งที่ 128/2555 เร่ือง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ส าหรับการซื้อของที่ระลึก โดยวิธีตก
ลงราคา 

 ค าสั่งที่ 129/2555 เร่ือง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ส าหรับการซื้อเครื่องวัดความเป็น
กรดเป็นด่าง (pH meter) จ านวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา 

 ค าสั่งที่ 131/2555 เร่ือง แต่งตั้ง คระกรรมการตรวจรับพัสดุ ส าหรับการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 
จ านวน 3 รายการ โดยวิธีตกลงราคา 

 ค าสั่งที่ 132/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ 
ระดับปริญญาตรี-โท-เอก โครงการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุน
เรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) รุ่นที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2555 
(เพิ่มเติม) 

 ค าสั่งที่ 133/2555 เร่ือง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ส าหรับการซื้อวัสดุหนังสือ จ านวน 8 
รายการ โดยวิธีตกลงราคา 

 
 
 
 


