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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2562 ได้มาตรฐานตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  (4.83 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน 5 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งช้ี) มีจ านวน 4 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก 
(องค์ประกอบที่ 2 3 4 และ 5) และมี 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่ 1)  
 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉล่ีย 

ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุเรง่ด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดบัดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 4.28 ดี 3 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที่ 2 5.00 ดีมาก 5 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที่ 3 5.00 ดีมาก 2 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที่ 4 5.00 ดีมาก 1 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที่ 5 5.00 ดีมาก 2 ตัวบ่งช้ี 

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ 

4.83 ดีมาก 13 ตัวบ่งชี้ 

 
  

 
  



ค ำน ำ 
 
 

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เป็นส่วนงานหนึ่งในระดับคณะภายใต้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์          
โดยสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ด าเนินการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาใน 6 หลักสูตร 3 สาขา 
ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ของสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ สาขา
วิทยาศาสตร์เคมแีละสาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ซึ่งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ได้ด าเนินการประเมินตนเอง
เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปีการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะ และ            
การประเมินตนเองครั้งนี้ เป็นการประเมินตนเองเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ    
ประจ าปีการศึกษา 2562 ซึ่งคณะฯ  ได้ด าเนินการตามกรอบแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษาที่พัฒนาเกณฑ์การประเมินโดยส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม 
ทั้งนี้คณะฯ ได้มีการด าเนินงานในระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะฯ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นคณะผู้ด าเนินการ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานของคณะฯ มีส่วน
ร่วมและมีส่วนรับผิดชอบในการสนับสนุนข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องส าหรับการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองดับคณะ ปีการศึกษา 2562          

ทั้งนี้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2562 จะเป็นข้อมูล
ส าหรับการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 
ต่อไปและคณะฯ คาดหวังว่าทุกหน่วยงานภายใน จะได้น าผลการประเมินตนเองครั้ งนี้ไปใช้ประโยชน์เพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพและตั้งเป้าหมายการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ให้เป็นที่รู้จักและ
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  ท้ายนี้ขอขอบคุณหน่วยงานภายในของคณะฯ คณาจารย์และบุคลากร     
ทุกคน รวมทั้งบุคลากรของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ที่มีส่วนร่วมให้ข้อมูลและร่วมมือในการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2562 จนแล้วเสร็จ 
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บทที่ 1 ส่วนน า 
 

1.1.  ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ  
 
ชื่อหน่วยงาน  สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 

ที่ตั้ง  เลขที่ 906 ถนนก าแพงเพชร 6  แขวงตลาดบางเขน  เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

ความเป็นมา 

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโยลีเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ จึงได้ริเริ่มด าเนินการก่อตั้งสถาบันอุดมศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์มาครบ 1 ทศวรรษแล้ว โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เป็นต้น
มา โดยมีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาต และได้จัดสรร
งบประมาณในการก่อสร้างอาคาร 15 ชั้น มีพ้ืนที่ใช้สอย 24 ,914 ตารางเมตร โดยมีงบลงทุน 700 ล้านบาท 
และงบด าเนินการ 300 ล้านบาท เพ่ือด าเนินการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์ ในระดับ
บัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 3 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาเคมีชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ 
และสาขาวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือในการใช้สถานที่และห้องปฏิบัติการของ
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานในมูลนิธิจุฬาภรณ์เช่นกัน  

ตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ได้ด าเนินการตามพระปณิธานโดย
ยึดหลักการในการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูง ให้มีความรู้ความสามารถในศาสตร์
ที่เรียนมาและสามารถปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งในสังคมต่างวัฒนธรรม และมุ่งเน้นให้นักศึกษา
มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเองและประเทศชาติ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สถาบันฯ เติบโต
อย่างมีคุณภาพบนพ้ืนฐานของความเป็นสถาบันการศึกษาที่มีการวิจัยน า และในการเริ่มต้นทศวรรษที่สองได้
เปลี่ยนสถานภาพจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ โดยในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.
2559 ได้มีพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2559 ขึ้น เพ่ือจัดตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นสถาบัน
การวิจัย และจัดการศึกษาชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และการสาธารณสุข โดยมี
วัตถุประสงค์ในการวิจัย สร้าง ประมวล ประยุกต์ ส่งเสริม เผยแพร่ และผลิตบุคลากรในระดับสูง อีกทั้ง เป็น
ศูนย์กลางความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งท างาน
ประสานกับองค์การระหว่างประเทศมีเป้าหมายสูงสุดคือ การน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งสถาบันเป็นส่วนงานหนึ่งในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ท าให้สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  
ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูงที่มีคุณภาพมาแล้วกว่า 177 คน ในระดับปริญญาเอก  
31 คน ระดับปริญญาโท 146 คน โดยมีมหาบัณฑิตต่างชาติ 39 คน จากประเทศมัลดีฟส์ มาเลเซีย สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล สาธารณรัฐอิสลาม
ปากีสถาน ราชอาณาจักรภูฏาน สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย ศรีลังกา สาธารณรัฐฟิจิ สาธารณรัฐ
ประชาชนบังกลาเทศ สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งได้รับ
ทุนการศึกษาจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เนื่องจากมีข้อจ ากัดของ
งบประมาณในการด าเนินงานที่สูงมากในด้านครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เช่น ห้องปฏิบัติการและเครื่ องมือหรือ
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อุปกรณ์ท่ีใช้ในการท าปฏิบัติการจะต้องมีความทันสมัยและเพียงพอต่อการท างานด้านการวิจัยที่มีคุณภาพให้เป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล โดยปัจจุบันสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ มีความพร้อมสู่การเป็นสถาบันการศึกษา
ชั้นสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับหนึ่ง คือ มีความพร้อมทางด้านอาคารสถานที่ส าหรับรองรับ
การเป็นห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในระดับประเทศ 
 

 1.2 ปรัชญาและปณิธาน วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ 
 
ปรัชญาและปณิธาน 
 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคือพลังแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”  
 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ จึงมีปณิธานที่จะผลิตและพัฒนานักวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มี
ความสามารถระดับนานาชาติ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิจัยระดับแนวหน้า เน้นการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพอนามัยและการน าสารเคมีมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 
 
วิสัยทัศน์ 
  สร้างผู้น าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                    Producing Leaders in Science and Technology 

วัตถุประสงค์  
1. จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยมาตรฐาน

ความเป็นเลิศระดับนานาชาติ  เน้นคุณภาพและคุณธรรม 
2. วิจัย ค้นคว้า สร้างสรรค์ และจรรโลงวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
3. บริการวิชาการแก่สังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
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  1.3  โครงสร้างองค์กร 
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1.4  รายนามคณะกรรมการประจ าสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
1.    ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ   องค์ประธานที่ปรึกษา 
      เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
 กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
2.    เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    ประธานกรรมการ 
3.    อธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์   กรรมการ 
4.    คุณหญิงลักษณาจันทร  เลาหพันธุ์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5.    ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.คุณหญิงมธุรส  รุจิรวัฒน์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6.    ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ภิรมย์   กมลรัตนกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7.    ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง   จันทรางศุ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์  ปรัชชญาสิทธิกุล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9.    ดร.วิไลพร  เจตนจันทร์     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10.   รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ  สัตยวิวัฒน์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณา  เตชะสกุล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12.  รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์   กรรมการและเลขานุการ 
13. ผู้อ านวยการส านักงานสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
รายช่ือคณะกรรมการวิชาการ   
1.  อธิการบดี       ประธาน 
2.  รองอธิการบดี      กรรมการ 
3.  ประธานสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์   กรรมการ 
4.  รักษาการประธานสาขาวิทยาศาสตร์เคม ี   กรรมการ 
5.  ประธานสาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม    กรรมการ 
6.  ผู้ช่วยอธิการบดี      กรรมการ 
7.  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านวิทยาศาสตร์   กรรมการ 
    (ศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงมธุรส  รุจิรวัฒน์) 
8.  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านเทคโนโลยี    กรรมการ 
    (ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์  ปรัชชญาสิทธิกุล) 
9.  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านอุตสาหกรรม   กรรมการ 
    (นายสาธิต  ชาญเชาวน์กุล) 
10. ผู้อ านวยการส านักงานสถาบัน    กรรมการ 
11. หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการ     เลขานุการ 
12  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานส่งเสริมวิชาการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
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1.5  หลักสูตรและสาขาที่เปิดสอน  ปีการศึกษา 2562 
1. สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ 2 หลักสูตร ได้แก่ 

1.1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ 
1.2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ 

2. สาขาวิทยาศาสตร์เคมี 2 หลักสูตร ได้แก่ 
2.1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เคมี 
2.2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เคมี 

3. สาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 2 หลักสูตร ได้แก่ 
3.1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 
3.2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 

 
1.6   จ านวนนักศึกษา  ปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น 103 คน จ าแนกตามสาขาวชิา และระดับ
การศึกษาได้ ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

1.7   จ านวนอาจารย์และบุคลากร  ปีการศึกษา 2562 

สาขา/หน่วยงาน คณาจารย ์ บุคลากร รวม 
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ 7 - 7 
สาขาวิทยาศาสตร์เคมี 13.5 - 13.5 
สาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 8 - 8 
ส่วนบริหารงานทั่วไป -  26 26 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ - 9 9 
ศูนย์การเรียนรู้ - 4 4 
ศูนย์วิจัย พัฒนาและบริการวิชาการ - 1 1 
งานสนับสนุนสาขา - 6 6 

รวม 28.50 46 74.50 
 
 

สาขาวิชา 
 

ป. โท ป. เอก รวม 
ตปท ไทย ตปท ไทย ตปท ไทย 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ 7 24 - 12 7 36 
วิทยาศาสตร์เคมี 7 11 1 12 8 23 
พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 5 11 - 13 5 24 
                 รวม 19 46 1 37 20 83 
                 รวมทั้งหมด 65 38 103 
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 1.8 ข้อมูลพ้ืนฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ อาคารสถานที่ 
 

 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ ปีการศึกษา 2562 
ที ่ รายการ จ านวนเงิน 
1 งบประมาณรายได้ทั้งสิ้น 439,516,300.00 
2 โครงการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 350,621,300.00  
 2.1 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 251,040,200.00 
 2.1.1 งานบริหารทั่วไป 36,213,300.00 
 2.1.2 งานจัดการศึกษา 5,856,500.00 
 2.1.3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 4,959,500.00 
 2.1.4 งานพัฒนาสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 201,695,000.00 
 2.1.5 งานบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ 2,315,900.00 
 2.2 กิจกรรมทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ 55,500,000.00 
 2.3 กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากร 43,884,100.00 
 2.4 กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 197,000.00 
3 โครงการให้บริการวิชาการ 3,470,000.00 
4 โครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 85,425,000.00 
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ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับอาคารสถานที่ 
สถาบันมีพื้นที่ใช้สอยรวม 33,490 ตารางเมตร และอาคารสถานที่รวม 1 อาคาร ดังนี้ 
1) พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร  24,914 ตารางเมตร แบ่งเป็น 

- พื้นที่ชั้นใต้ดิน      376 ตารางเมตร 
- พื้นที่ชั้นที่ 1    4,182 ตารางเมตร 
- พื้นที่ชั้นลอย    1,472 ตารางเมตร 
- พื้นที่ชั้น 2    2,798 ตารางเมตร 
- พื้นที่ชั้น 3    1,012 ตารางเมตร 
- พื้นที่ชั้น 4    3,156 ตารางเมตร 
- พื้นที่ชั้น 5    1,125 ตารางเมตร 
- พื้นที่ชั้น 6    1,125 ตารางเมตร 
- พื้นที่ชั้น 7    1,125 ตารางเมตร 
- พื้นที่ชั้น 8    1,125 ตารางเมตร 
- พื้นที่ชั้น 9    1,125 ตารางเมตร 
- พื้นที่ชั้น 10    1,125 ตารางเมตร 
- พื้นที่ชั้น 11    1,125 ตารางเมตร 
- พื้นที่ชั้น 12    1,125 ตารางเมตร 
- พื้นที่ชั้น R1        939 ตารางเมตร 
- พื้นที่ชั้น R2       774 ตารางเมตร 
- พื้นที่ชั้น R3        680 ตารางเมตร 
- พื้นที่ชั้น R4        525 ตารางเมตร 

2) พื้นที่ลานจอดรถ     8,576 ตารางเมตร 
 
 

1.9 เอกลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
  สร้างผู้น าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   

1.10 อัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  
        สร้างสรรค์สิ่งใหม่   วิจัยพัฒนา  บูรณาการความรู้  มุ่งสู่สากล 
   CGI :  C  Creativity 
               G  Good leaders in Research         
    I   Integration & Internationalization  

1.11  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
        สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถาบัน คือ 
“สามารถท างานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ” 
   1.12      จุดเน้น จุดเด่น ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
                     “พัฒนางานวิจัย และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 
   

 



11 
 

ผลการพัฒนาจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน 
ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ประจ าปกีารศึกษา 2562 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน  
ปีการศึกษา 2561 

ผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
ปีการศึกษา 2562 

ผู้รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
1. เนื่องจาก สกอ. มีประกาศกฎกระทรวง
เรื่อง การประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561 ให้
สถาบันฯ สามารถก าหนดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในเป็นของตนเองได้
ตามมาตรฐานการศึกษาดังนั้น สถาบันฯ ควร
พิจารณาระบบประกันคุณภาพที่ตอบสนองต่อ
การพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ที่แท้จริงของ
สถาบันฯ เพ่ือการพัฒนาที่ต่อเนื่องและเป็นไป
ตามวิสัยทัศน์ของสถาบันฯ 

 
1.สถาบันฯ อยู่ระหว่างการศึกษาระบบประกัน
คุณภาพตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพระบบ 
EdPex และระบบ AUN-QA ซึ่งคาดว่าในปี
การศึกษาหน้า จะเริ่มศึกษาแนวทางเพ่ือ
เตรียมข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาในระบบ AUN-QA โดยจะมีการ
ส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรของสถาบัน
ฯ ร่วมอบรมเพ่ือท าความเข้าใจเกณฑ์ดังกล่าว
ทั้งท่ีจัดโดยสถาบันฯ และหน่วยงานภายนอก 

 
หน่วยงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

2. สถาบันฯ ควรมีการวิเคราะห์ SWOT โดย
เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมและมีการหา
ต าแหน่งของสถาบันฯ เพ่ือเลือกกลยุทธ์ที่
เหมาะสมในแผน 

2. สถาบันฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการ และ
งบประมาณ ด าเนินการวิ เคราะห์  SWOT  
โดยให้มีส่วนรวมของทุกฝ่ายเพ่ือที่จะสามารถ
เลื อกกลยุทธ์ ให้ ด า เนิ นการตามแผนได้
เหมาะสม 

คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ฯ 

3.  แผนบริหารความเสี่ยงยังไม่สามารถแยก
ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับปัญหาและมีเกณฑ์การ
ประเมินความเสี่ยงที่ยังไม่หลากหลายท าให้
การประเมินโอกาสและผลกระทบใช้ดุลยพินิจ
เป็นส่วนใหญ่ 

3. สถาบันฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงด าเนินการวิเคราะห์เกณฑ์
ก า รป ร ะ เ มิ นค ว าม เ สี่ ย ง เ พ่ิ ม เ ติ ม  แล ะ
ด าเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบให้
ครอบคลุม  

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงฯ 

 4. แผนบริหารบุคลากรยังไม่ครอบคลุมทั้ง
ระบบการรับบุคคลากร การธ ารงค์ไว้ซึ่ ง
บุคลากรที่มีคุณภาพการพัฒนาและการ
เกษียณ โดยต้องตอบสนองต่อระบบบริหาร
บุคลากรทัง้ 5 มิติ 

4. สถาบันฯ มอบหมายให้หน่วยทรัพยากร
บุคคลด าเนินการพัฒนาแบบสอบถามและแผน
ระบบบุคคลากรให้ครอบคลุมทั้ง 5 มิติตาม
ระบบบริหารบุคคล 

หน่วยทรัพยากร
บุคคลฯ 
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ระบบประกันคุณภาพสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
 

1. หลักการและเหตุผลของการด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศกึษา ระดับอุดมศึกษา 
1.1 การประกันคุณภาพการศึกษา1 
ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการ

ทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการดังกล่าว มี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและภายนอกหลาย
ประการที่ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องเร่งด าเนินการ ปัจจัย 
ดังกล่าวคือ 

1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศ มีแนวโน้มที่จะมีความแตกต่างกันมากข้ึน ซ่ึง
จะก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้ามพรมแดน และ
การเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต อันเป็นผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็น
ต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 

3) สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้และ
ผลิตบัณฑิตตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความ
เป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน 

4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ทั้งนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป 
บทที ่1 5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาท่ีเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (participation) 
มีความโปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล 

6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และ
ระบบการประกันคุณภาพภายนอก 

 ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการอาชีวศึกษาให้
เป็นไปตามที่ก าหนดในกฏกระทรวง ส าหรับระบบการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษาที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
กระทรวงอ่ืนที่มีกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

7) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
17 สิงหาคม 2561 เพ่ือเป็นกลไกก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับ
หน่วยงาน ในการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา  

                                                           
1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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8) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษา
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมือ่วันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับ อุดมศึกษา
เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิ และสาขาวิชา  

9)  กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 17 
สิงหาคม 2561 เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมและก ากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตามประเภทหรือ
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 -
2565)  

ด้วยความจ าเป็นดังกล่าว คณะฯ จึงพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี้ 

1)  เพ่ือตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตรของคณะและในระดับคณะในภาพรวม 
ตามระบบคุณภาพและกลไกที่คณะก าหนด โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุก
องค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 

2)  เพ่ือให้หลักสูตร และคณะทราบสถานภาพของตนเองอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพไปสู่เป้าหมาย (Targets) และเป้าประสงค์ (goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของคณะและเป็นสากล 

3)  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงาน
เพ่ือน าไปปรับปรุงผลการด าเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของคณะ 

4)  เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้มั่นใจว่าคณะสามารถสร้างผลผลิต
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 

5) เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง มีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
 

1.2  ความเชื่อมโยงระหว่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และ กฎกระทรวง การประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ 2561 กับการประกันคุณภาพการศึกษา 

พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดรายละเอียดไว้ใน มาตรา62 ให้สถาบันอุดมศึกษา
จัดให้มี ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเ พ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา 

การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศก าหนด 
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นอกจากนี ้กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ 2561  
ข้อ 3  ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการ

ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุรภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 

เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ และแนะน าสถานศึกษา 
เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ข้อ 4 เมื่อได้รับรายงานผลกาประเมินตนเองของสถานศึกษาตามข้อ 3 แล้วให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาจัดส่งรายงานดังกล่าวพร้อมกับประเด็นต่างๆ ที่ต้องการให้มีประเมินผลและ
การติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาแห่งนั้น
ให้แก่ส านักงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก 

ให้ส านักงานด าเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและจัดส่งรายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกล่าว พร้อมข้อเสนอแนะให้แก่
สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้นๆ เพ่ือให้สถานศึกษาใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

 

1.3  ความเชื่อมโยงระหว่างการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ ด้วยเหตุนี้ระบบประเมินคุณภาพภายในจึงต้อง
ดูแลทั้งปัจจัยน าเข้า (input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ (output/outcome) ซึ่งต่างจาก
การประเมินคุณภาพภายนอกที่เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา อย่างไรก็ตามมีความเชื่อมโยงระหว่างการ
ประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรา 63 64 65 และ 66 ดังก าหนดใน
พระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ดังน้ี  

มาตรา ๖๓ เมื่อสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรา ๖๒ เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงาน
ผลการประเมินต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา และให้สภาสถาบันอุดมศึกษาน าผลการประเมินดังกล่าวไปพิจารณาเพื่อ
ก าหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและให้แจ้งให้ส านักงานปลัดกระทรวงทราบเพื่อเป็น
ข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

ในกรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาเห็นว่าไม่อาจด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งได้ 
เพราะการขาดแคลนงบประมาณหรือก าลังคน ให้สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา
รายงานเหตุดังกล่าวต่อคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อเสนอแนะต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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มาตรา ๖๔ การประเมินคุณภาพภายนอกอาจประเมินโดยหน่วยงานต่างประเทศท่ีได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวาง หรืออาจประเมินโดยหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หรือหน่วยงานในต่างประเทศที่คณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศก าหนดก็ได้ สถาบันอุดมศึกษาอาจเสนอให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ให้ความเห็นชอบให้หน่วยงานอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งท าหน้าท่ีประเมินคุณภาพภายนอกก็ได้ 

มาตรา ๖๕ เมื่อหน่วยงานตามมาตรา ๖๔ ด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกเสร็จสิ้นแล้วให้แจ้งผลการ
ประเมินต่อสถาบันอุดมศึกษาและส านักงานปลัดกระทรวงเพื่อทราบ ในกรณีท่ีหน่วยงานต่างประเทศเป็นผู้ประเมิน 
ให้สถาบันอุดมศึกษาแจ้งผลการประเมินต่อส านักงานปลัดกระทรวงเพื่อทราบในกรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาเห็นว่าผล
การประเมินท่ีได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง คลาดเคลื่อนหรือไม่ตรงต่อความเป็นจริง สถาบันอุดมศึกษาอาจทักท้วงไปยัง
หน่วยงานผู้ประเมินได้ และให้แจ้งส านักงานปลัดกระทรวงทราบด้วยให้ถือว่าการประเมินคุณภาพภายนอกตาม
พระราชบัญญัติน้ีเป็นการประเมินตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 

มาตรา ๖๖ ถ้าผลการประเมินตามมาตรา ๖๕ ปรากฏว่าสถาบันอุดมศึกษาใดมีการจัดการศึกษาไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษานั้นด าเนินการแก้ไข
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนด และให้น าความในมาตรา ๕๖ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
2. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เป็นส่วนงานหนึ่งภายใต้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ดังนั้นจึงมีการด าเนินการแนว
ปฏิบัติในการประกันคุณภาพภายในของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ดังนี้    
 1.  สนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกส่วนงาน ในสังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา ภายในส่วนงานและให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการ และการ
บริหารส่วนงานที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ียั่งยืน และรองรับการประเมิน
จากสถาบันและองค์กรภายนอก 
 2. สนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกส่วนงาน ในสังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้มีส่วนร่วมเพื่อสร้างความตระหนัก 
และรับผิดชอบร่วมกันในการบริหารจัดการองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ของการประกันคุณภาพการศึกษาของส่วน
งาน และให้ความรู้ดานการประกันคุณภาพการศึกษา แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี บุคลากร และนักศึกษาตามความ
เหมาะสม 
 3.  ให้ส่วนงานจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส่วนงานเพื่อพร้อมรับการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกา จากคณะกรรมการประเมินท่ีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แต่งต้ัง และให้รายงานผลการ
ประเมินต่อราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชน 
 4. ให้หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยอาจก าหนดตัวบ่งชี้ 
เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานและจัดท าคู่มือการด าเนินงานตามพันธกิจเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้
ได้ผลผลิต ผลลัพธ์ ท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์การประเมินของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 5. ส่งเสริม และสนับสนุนให้อาจารย์ และบุคลากรของส่วนงานได้พัฒนาความรู้ความช านาญเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส่วนงาน เพื่อมุ่งให้เกิดวัฒนธรรมการท างานน าสู่การสร้างแนวปฏิบัติท่ีดี 
ก่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพของราชวิทยาลัย และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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จากนั้น คณะได้ด าเนินการตามขั้นตอนการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  ซึ่งมีกระบวนการดังนี้ 

1. อธิการบดี หรือผู้บริหารที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นผู้ก ากับดูแลการด าเนินงานตามระบบ 
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 

2. คณะกรรมการวิชาการ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ท าหน้าที่ เป็นหน่วยงานที่ก ากับดูแลคณะ 
ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ 2561 มีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ 
และแนะน าคณะ เ พ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการประกันทั้งนี้ คณะกรรมการวิชาการท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนว
ปฏิบัติต่างๆ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการด าเนินงานเกี่ยวกับวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 

 3. คณะฯ ก าหนดให้งานส่งเสริมวิชาการ เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ อย่างไรก็ตามทุกหน่วยงานย่อยของคณะ ต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา จึงก าหนดให้มีคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นซึ่งมีผู้แทนคณาจารย์และ
บุคลากรร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าว ดังนั้นทุกหน่วยงาน ในคณะจึงมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะทุกข้ันตอน  
 4. คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ซึ่งมีผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนคณาจารย์จากทุกสาขา ผู้แทนบุคลากร ร่วมเป็นกรรมการ 
โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเลขานุการและผู้ ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้คณะกรรมการ
ดังกล่าวจะเป็นผู้พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือใช้ก ากับ ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของคณะให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบนโยบายและหลักการที่ส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาที่ราชวิทยาลัยจุฬา
ภรณ์ก าหนด และเตรียมพร้อมส าหรับการประกันคุณภาพภายนอกโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และมีหน้าที่ด าเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท ารายงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
และน าเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อคณะกรรมการวิชาการ และสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
เพ่ือพิจารณา  
 5. หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา งานส่งเสริมวิชาการ วางแผนงานการด าเนินงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เป็นประจ าทุกปีการศึกษาพร้อมทั้งก าหนดแผนการ
ด าเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกตามกรอบระยะเวลา และด าเนินงานตามแผนงานดังกล่าว โดย
ประสานความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเพ่ือให้รวบรวมข้อมูลมาจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
ทุกคณะ 
 6. หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา งานส่งเสริมวิชาการ ด าเนินงานตามแผนงานการด าเนินงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์และแผนการด าเนินงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกตามกรอบระยะเวลา 
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 7. หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา งานส่งเสริมวิชาการประสานขอความร่วมมือจากคณาจารย์และ
หน่วยงานต่างๆ ในการรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมิน คุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
 8. หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา งานส่งเสริมวิชาการ ร่วมกับคณาจารย์ประสานติดตามการจัดท า 
มคอ7 เพ่ือเป็นรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  
โดยติดตามจากคณาจารย์ผู้รับผิดชอบและงานประสานการเรียนการสอน ซึ่งมีก าหนดต้องจัดท า มคอ. 5 ให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา และต้องจัดท า มคอ.7 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา  
 9. หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา งานส่งเสริมวิชาการ ก าหนดวันประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(ระดับหลักสูตร และคณะ) /ภายนอก พร้อมทั้งพิจารณาสรรหารายชื่อ  ประธานและกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร และคณะ) /ภายนอกและจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินดังกล่าว และ
ด าเนินการกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร และคณะ) /ภายนอก ตามวันเวลาและ
ล าดับขั้นดังปรากฏแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ต่อไป 
 10. หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา งานส่งเสริมวิชาการ จัดประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ และ
บุคคลากรเพ่ือรับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษารวมถึงร่วมพิจารณาข้อเสนอแนะของผู้ประเมินเพ่ือให้
ข้อคิดเห็นต่อการพัฒนาคณะในปีการศึกษาถัดไป 
 11. หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา งานส่งเสริมวิชาการ จัดท าสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะเพ่ือรายงานผลให้คณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการประจ าส่วนงาน
ของคณะฯ  ซึ่งถือได้ว่าเป็นกรรมการระดับคณะเพ่ือทราบและขอข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ 
 12. หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา งานส่งเสริมวิชาการ น าผลสรุปการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะที่รับทราบโดยคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการประจ าส่วนงานของ
สถาบันฯ เสนอต่อสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพ่ือขอความเห็นชอบและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมส าหรับการน ามา
ปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงานของคณะให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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แผนภาพที่ 3  แผนภูมิแสดงระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
เพ่ือท าหน้าที่ด าเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการวิชาการ และสภาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เพ่ีอพิจารณา คณะกรรมการ
ประกอบด้วย 
 1. ผู้ช่วยอธิการบดี      ประธานกรรมการ 
 2. หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการ     กรรมการ 
 3. ผู้แทนคณาจารย์ประจ าสาขาเคมีชีวภาพ    กรรมการ 
 4. ผู้แทนคณาจารย์ประจ าสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์  กรรมการ 
 5. ผู้แทนคณาจารย์ประจ าสาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม   กรรมการ  
 6. ผู้อ านวยการส านักงานสถาบัน     กรรมการ 
 7. ผู้แทนงานบริหารงานทั่วไป     กรรมการ 
 8. ผู้แทนงานส่งเสริมวิชาการ     กรรมการ 
 9. เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมวิชาการ     กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 

    คณะกรรมการประจ าส่วนงานและคณะกรรมการวิชาการ 

คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ส่วนบริหาร 

งานท่ัวไป 

งานส่งเสรมิ

วิชาการ 

สาขา 

สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ์

ศูนย์การ

เรียนรู ้
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ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
ตั้งแต่ปีการศีกษา 2557 เป็นต้นไป ส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได้พัฒนาตัวบ่งชี้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษาโดยตระหนักถึงความส าคัญของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษาที่ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพจึงได้ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
สถาบัน โดยได้มีการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยออกประกาศเรื่อง 
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 โดยระบุให้
สถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการเลือกพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยยึดหลักเสรีภาพทาง
วิชาการ และมีความอิสระในการด าเนินการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา 

ด้วยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มีมติในการประชุมสภาราชวิทยาลัย        
จุฬาภรณ์ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 อนุมัติการใช้ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ว่าด้วยการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พศ. 2561  ซึ่งสภาฯ อนุมัติให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในทุกระดับและด าเนินการอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพเพ่ือมุ่งสู่มาตราฐาน
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) 
ซึ่งเป็นระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่น าไปสู่การรรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติต่อไป  โดยสถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับหลักสูตร และระดับคณะ 
โดยการประเมินคุณภาพการศึกษาในภายในระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ และ ในระดับคณะ 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังตารางดังต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 1 องค์ประกอบระดับหลักสูตร 
 

องค์ประกอบ
ในการประกัน

คุณภาพ
หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

1. การก ากับ
มาตรฐาน 

1.1 การบริการจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย 
สกอ. 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตร 
ปริญญาตรี  เกณฑ์  4 ข้อ 
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 12 ข้อ 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

- ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย) 

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระ 
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

3.นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา - การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา - การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
-การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
- อัตราการส าเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา 

4. อาจารย์ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ - การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- การบริหารอาจารย์ 
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

4.2 คุณภาพอจารย์ - ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
- ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานวิชาการของอาจารย์ 
- จ านวนบทความอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่
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องค์ประกอบ
ในการประกัน

คุณภาพ
หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
 

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

5. หลักสูตร 
การเรียน การ
สอน การ
ประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขานั้นๆ 
-การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

 5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

- การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และ 
มคอ. 4 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
- การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับ
ปริญญาตรี 
- การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรี 
- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 5.3 การประเมินผู้เรียน - การประเมินผู้เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
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องค์ประกอบ
ในการประกัน

คุณภาพ
หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6. สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมี
ส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน 
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ตารางที่ 2 องค์ประกอบระดับคณะ  
องค์ประกอบใน

การประกัน
คุณภาพสถาบัน 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่สถาบัน
รับผิดชอบ 

1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก 

1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
(ขอไม่ประเมินตัวบ่งชี้นี้) 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี(ขอไม่ประเมินตัวบ่งชี้นี้) 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ   
ปริญญาตรี (ขอไม่ประเมินตัวบ่งชี้นี้) 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมินระดับคณะและ
หน่วยงานวิจัย 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมินระดับคณะและ
หน่วยงานวิจัย 

2.4  จ านวนบทความวิชาการ และ
บทความวิจัยที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร
ระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล 
SCOPUS 

รอ้ยละของจ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล 
SCOPUS 

2.5  สัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจยั
และงานสรา้งสรรค์จากภายนอกต่อ
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยทัง้หมด 

รอ้ยละของจ านวนเงินสนบัสนุนงานวิจัยและงาน
สรา้งสรรค์ 

3. การบริการ
วิชาการ 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
3.2  จ านวนโครงการบรกิารวิชาการ 
ทีมี่การบูรณาการกับการเรยีนการ
สอน หรอืการวิจยั หรอืการท านุ
บ ารงุวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของไทย 

ค่าร้อยละของจ านวนโครงการบรกิารวิชาการ การที่
มีการบูรณาการกับการเรยีนการสอน หรอืการวจิัย 
หรือการท านุบ ารงุวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของไทยจาก
ทุกส่วนงาน 
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องค์ประกอบใน
การประกัน

คุณภาพสถาบัน 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา 

4. การท านุบ ารุง
ศิลปะและ 
วัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5. การบริหาร
จัดการ 

5.1 การบริหารจัดการของสถาบัน
เพ่ือการก ากับติดตาม ผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์
ของคณะ 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 

 
องค์ประกอบที่ 1    การผลิตบัณฑิต  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1    ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ผลการด าเนินการของแต่ละหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่
คณะรับผิดชอบ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 
สูตรการค านวณ 
 
 คะแนนที่ได้ =  
 
 
หมายเหตุ :  หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงาน
ผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
 
ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน 

ประกอบตัวบ่งช้ี 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

มากกว่าหรือ
เท่ากับ  
3.51 

ผลรวมของค่า
คะแนนประเมิน
ของทุกหลักสูตร 
เท่ากับ  

4.11 คะแนน  สูงกว่าเปูาหมาย 
 เป็นไปตามเปูาหมาย 
 ต่ ากว่าเปูาหมาย 

 
 
 
 
 
 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 
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ผลการด าเนินงาน :   
1. ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร รวม   24.64  คะแนน 

           1.1  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์     คะแนน  4.10   
           1.2  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์    คะแนน  4.21 

1.3  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เคมี       คะแนน  4.08 
1.4  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์เคมี  คะแนน  4.23 
1.5  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม       คะแนน  4.05 
1.6  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม  คะแนน  3.97   
2. จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ 6  หลักสูตร                

 3.  คะแนนที่ได้ =  
24.64

6
   =  4.11  คะแนน 

 นอกจากนี้คณะ ยังให้ความส าคัญกับการพัฒนาให้นักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ ในการสร้างผู้น าแห่งวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมกับคุณลักษณะที่สอดคล้องกับ
ค่านิยมประการหนึ่งของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้แก่ A-Altruisn เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เสียสละ เป็น
ผู้ให้ ดังนั้นผู้น าจะต้องเป็นผู้ที่เสียสละและมีจิตส านึกต่อสังคม คณะจึงปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตส านึกในการเป็น
ผู้ให้ผ่านการท ากิจกรรมจิตสาธารณะ ซึ่งคณะได้ก าหนดเงื่อนไขการรับทุนการศึกษาเพ่ือศึกษาในสถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติให้นักศึกษาร่วมท ากิจกรรมเพ่ือสังคมทั้งที่จัดโดยคณะ    
และจัดโดยองค์กรภายนอก (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 1.1-07) ทั้งนี้คณะ ได้จัดท าเล่มสมุดจิตสาธารณะที่มี
รายละเอียดด้านการก าหนดชั่วโมงจิตสาธารณะ ประเภทกิจกรรมและพ้ืนที่เพ่ือการบันทึกกิจกรรม และได้แจก
ให้กับนักศึกษาทุกคนเมื่อแรกเข้าศึกษาเพ่ือเป็นหลักฐานการร่วมท ากิจกรรมจิตสาธารณะดังกล่าว โดยทุกปี
การศึกษาคณะจะประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบถึงการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะภายในราชวิทยาลัยจุฬา
ภรณ์และส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวรวมถึงการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ไปร่วมท ากิจกรรมจิต
สาธารณะกับองค์กรภายนอกอีกด้วย(เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 1.1-08) 
  



28 
 

รายการหลักฐาน : 
ที ่ รายการหลักฐาน เลขที่หลักฐานอ้างอิง 
1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์   
1.1-01 

2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์เคมี  

1.1-02 

3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม  

1.1-03 

4 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์   

1.1-04 

5 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  
สาขาวิทยาศาสตร์เคมี 

1.1-05 

6 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  
สาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม   

1.1-06 

7 ระเบียบสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา 1.1-07 
8 ภาพนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมบรรจุถุงยังชีพ 1.1-08 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2    อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก   
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณุวฒิทาง
การศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  

- เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง  
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณุวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ80 
ขึ้นไป 

 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 
 
 
 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
    คะแนนที่ได้  =   
 
 

หมายเหตุ : 
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา 

คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ การณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบ
ปีการศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพที่มีคุณวุฒิ
อ่ืนที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ าให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อใน 
กรณีท่ีมีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเก่ียวกับการนับจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 
 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคณุวุฒิปริญญาเอก 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

× 100 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
× 5 
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ผลการประเมินตนเอง : 

ตัวบ่งชี้/ข้อมูล
พื้นฐาน 

ประกอบตัวบ่งช้ี 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

อาจารย์ประจ า
สถาบันที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 100 อาจารย์ประจ าคณะทุกคนมี
คุณวุฒิปริญญาเอก   

5 คะแนน  สูงกว่าเปูาหมาย 
 เป็นไปตามเปูาหมาย 
 ต่ ากว่าเปูาหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน :   
 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  28.5  คน 
 อาจารย์ประจ าที่คุณวุฒิปริญญาเอก 28.5  คน 

 1) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก =  
28.5

28.5
  × 100 = 100    

 2) คะแนนที่ได้ = 
   

  
 × 5  =   6.25 คะแนน        

 
รายการหลักฐาน : 
ที ่ รายการหลักฐาน เลขที่หลักฐานอ้างอิง 
1 ตารางแสดงรายชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิของคณาจารย์ประจ าคณะ   1.2-01 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3    อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ใน
สถาบันท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
น าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่ง
สะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง  
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามสูตร  
 
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
    คะแนนที่ได้  =   
 
 
 
 
ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน 

ประกอบตัวบ่งช้ี 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

อาจารย์ประจ าคณะที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 30 อาจารย์ประจ าคณะที่
ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ จ านวน 17 คน 
ร้อยละ 59.64 

3.73 
คะแนน 

สูงกว่าเปูาหมาย 
 เป็นไปตามเปูาหมาย 
 ต่ ากว่าเปูาหมาย 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

× 100 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

× 5 
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ผลการด าเนินงาน : 
 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด   28.5  คน 
 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ       17  คน 

 1) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ =  
17

28.5
 × 100 = 59.64 

 2) คะแนนที่ได้ = 
59 64

  
  × 5  = 3.73 คะแนน 

 
รายการหลักฐาน : 
ที ่ รายการหลักฐาน เลขที่หลักฐานอ้างอิง 
1 ตารางแสดงรายชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิของคณาจารย์ประจ าคณะ   1.3-01 
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องค์ประกอบที่ 2    การวิจัย 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1    ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการ
ด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร
ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยอย่าง
เหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและ 
งานสร้างสรรค ์

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
-  ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้ 

ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
-  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
-  สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์  

เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
-  กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัด 

แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
 3.  จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 4.  จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

5.  มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์ 
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 

6.  มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
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เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน 

ประกอบตัวบ่งช้ี 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  สูงกว่าเปูาหมาย 
 เป็นไปตามเปูาหมาย 
 ต่ ากว่าเปูาหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน : 
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและ 
งานสร้างสรรค์ 
 เนื่องด้วยคณะมีการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และสถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ในการใช้ทรัพยากรบุคคล อุปกรณ์ สถานที่ในการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน (เอกสาร
หลักฐานอ้างอิงที่ 2.1-01) ท าให้คณะ สามารถขอใช้บริการฐานข้อมูลด้านงานวิจัยจากส านักวิจัย สถาบันวิจัย
จุฬาภรณ์ ผ่านระบบ RAD เพ่ือสืบค้นและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อโครงการวิจัยที่คณาจารย์ของคณะ    
ซึ่งเป็นนักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้มีส่วนร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ในการท างานวิจัยและได้รับ
งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยดังกล่าว รวมถึงข้อมูลด้านต่างๆ เกี่ยวกับทุนวิจัยที่คณาจารย์ของคณะ ซึ่ง
เป็นนักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากทั้งแหล่งทุนของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และ
แหล่งทุนภายนอกอ่ืนๆ เช่น ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) หรือ 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา ซึ่งข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหารในการบริหารงานวิจัยของคณะ (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 2.1-02)  

นอกจากนี้ คณะภายใต้การด าเนินงานโดยหน่วยวิเคราะห์นโยบายและแผน และหน่วยบัญชีการเงิน
ส านักงานสถาบันยังก าหนดให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนและเจ้าหน้าที่บริหารงานวิชาชีพ(งานบัญชี) ดูแล
การรวบรวมข้อมูลด้านการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการท าวิจัยของคณาจารย์ในคณะ ทั้งการสนับสนุน
งบประมาณโดยสถาบันฯและการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก อาทิทุนสนับสนุนการวิจัย
จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ซึ่งคณะก าหนดให้นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนเป็นผู้ดูแลการขอทุนวิจัยของคณาจารย์ในคณะผ่านระบบ ระบบบริหารจัดการงานวิจัย
แห่งชาติ (National  Research  Management  System:  NRMS) ซึ่งส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตมหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาระบบบริหาร
จัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National  Research  Management  System:  NRMS) ที่ครอบคลุมการบริหาร
จัดการงานวิจัยและงบประมาณการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานแหล่งทุน และหน่วยงานอ่ืนๆเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ระบบ NRMS ประกอบด้วย ระบบประเมินข้อเสนอ
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การวิจัย(Proposal assessment)   ระบบด าเนินการและติดตามงานวิจัย(Ongoing&monitoring)ระบบ
ประเมินผลงานวิจัย (Research evaluation)และระบบฐานข้อมูลนักวิจัย ดังนั้นหน่วยวิเคราะห์นโยบายและ
แผนสามารถรวบรวมข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือเสนอผลสรุปต่อผู้บริหารซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
การบริหารงานวิจัยของคณะได้ 

อีกท้ังคณะยังมีการรวบรวมข้อมูลด้านการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการท าวิจัยของคณาจารย์ในคณะ 
ทั้งการสนับสนุนงบประมาณโดยคณะ และการที่คณาจารย์ของคณะ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก ซึ่งข้อมูลทั้งหมดได้มีการรวบรวมผ่านระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือกับคณะ
วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือให้ครอบคลุมการบริหารจัดการในด้านต่างๆ รวมถึงการเป็น
ฐานข้อมูลด้านผลงานวิจัยของคณาจารย์ในคณะอีกด้วย โดยการด าเนินงานภายใต้ระบบสารสนเทศดังกล่าว
เป็นระบบภายใน (Intranet) ที่ผู้บริหารสามารถดูข้อมูลผ่านระบบจัดการข้อมูลวิชาการและผลงานวิจัย ซึ่งมี
ความพร้อมในการใช้งานตลอดเวลา 

ทั้งนี้  คณะยังมีระบบการรวบรวมข้อมูลด้านงานวิจัยตีพิมพ์ของคณาจารย์และนักศึกษาผ่าน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติซึ่งด าเนินการรวบรวมข้อมูลโดยศูนย์การเรียนรู้ซึ่งมีบุคลากรที่ด าเนินการ
รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นประจ าทุกปีการศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลัง 3 -5 ปีการศึกษา 
และสามารถน าเสนอข้อมูลดังกล่าวให้กับผู้บริหารได้อย่างทันการณ์พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยที่
มีคุณภาพของคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ผ่านวารสารทางวิชาการที่มีคุณภาพ 
รวมถึงการเผยแพร่ในรูปแบบอ่ืนๆ ทางงานประชุมวิชาการต่างๆ และเป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของ
คณะเพ่ือเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ  

โดยในปีการศึกษา 2562 ยังคงมีการใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลของคณะซึ่งรวบรวมผลงานวิจัย
ตีพิมพ์ของคณาจารย์ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารเพ่ือให้การสนับสนุนงานวิจัยของ
คณาจารย์ และยังเป็นประโยชน์ต่อการรวบรวมข้อมูลให้กับหน่วยงานภายนอก อาทิ การจัดท าข้อมูลเพ่ือส่ง
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สปอว.)  ส าหรับการจัดส่งข้อมูล
โครงการวิจัยของคณะ  

นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถค้นหาขอบเขตงานวิจัยที่คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญ และความสนใจ
อันเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการเลือกหัวข้อในการท าวิทยานิพนธ์ได้จากแถบเมนู Profile ของอาจารย์
แต่ละท่านจากเว็บไซต์ของคณะได้อีกด้วย ( เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 2.1-03) 
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2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
-  ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ 

ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
-  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
-  สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์  

เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
-  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัด 

แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
 คณะเป็นส่วนงานหนึ่งของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก าหนดกลุ่มสถาบัน อยู่ใน
กลุ่มสถาบัน ค สถาบันเฉพาะทาง ซึ่งเป็นสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่มสาขาวิชา 
และคณะ อยู่ในกลุ่มสถาบัน ค1 ซึ่งเป็นการจ าแนกลักษณะที่ 1 เป็นสถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้น
คณะ จึงให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกัน และ
สนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษา ท าการวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ อีกทั้งมีการด าเนินการเรียนการสอนใน
หลักสูตรนานาชาติ  ซึ่งการเรียนการสอนในทุกหลักสูตรของคณะ มีการผสมผสานแผนการเรียนระหว่างการ
เรียนรายวิชาต่างๆ และการท าวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์  พร้อมกันนี้คณะ ยังให้ความส าคัญกับการสนับสนุนสิ่ง
อ านวยความสะดวกทั้งด้านการเรียนการสอนและการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ ความพร้อมและความเพียงพอ 
รวมถึงการมรีะบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ด้านห้องปฏิบัติการ เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการสนับสนุนการวิจัยในด้านต่างๆ  
          ในปีการศึกษา 2562 คณะมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือสนับสนุนให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกให้
คณาจารย์และนักศึกษาในการท างานวิจัยของคณาจารย์รวมถึงการท างานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้
สอดคล้องกับจ านวนนักศึกษาที่จะต้องด าเนินการท าวิจัย เนื่องจากนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ที่ เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 จะต้องเริ่มด าเนินการตามแผนการท างานวิจัย โดยท างานวิจัยใน
ห้องปฏิบัติการในปีการศึกษาที่ 2 (ปีการศึกษา 2562) และด าเนินการอย่างต่อเนื่องกระทั่งผลงานวิจัยส าเร็จ 
ประกอบกับนักศึกษารับเข้าใหม่ในปีการศึกษา 2563 มีก าหนดที่จะต้องเริ่มท างานวิจัยในห้องปฏิบัติการ 
ในปีการศึกษาท่ี 2 (ปีการศึกษา 2563) รวมถึงยังมีจ านวนนักศึกษาคงอยู่ในปีการศึกษา 2562 ซึ่งยังคงท างาน
วิจัยในห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง จึงอาจส่งผลกระทบท าให้มีห้องปฏิบัติการวิจัยที่ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการและจ านวนของนักศึกษา ดังนั้นคณะจึงมีการเริ่มวิเคราะห์ถึงการจัดสรรให้มีห้องปฏิบัติการที่เพียงพอ
ต่อการท างานวิจัยของนักศึกษาและอยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงพ้ืนที่ภายในอาคารบริเวณชั้น 1 ให้เป็น
ห้องส าหรับการติดตั้งเครื่องมือ NMR ตามแผนที่ได้ก าหนดไว้และได้ด าเนินการ ปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณชั้น 7    
ให้เป็นห้องปฏิบัติการของสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการปรับพ้ืนที่ 
ชั้น 11 ให้เป็นห้องปฏิบัติการกลางที่ทุกสาขาสามารถใช้ได้ร่วมกันและปรับพ้ืนที่ส่วนหนึ่งให้เพ่ิมเติมส าหรับ
พ้ืนที่ของห้องปฎิบัติการของสาขาวิทยาศาสตร์เคมีอีกด้วย 

อย่างไรก็ตามคณะ ยังได้จัดสรรให้นักศึกษาคงอยู่ในปีการศึกษา 2562 ทั้งหมดที่อยู่ระหว่างการท า
วิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ สามารถเข้าใช้ห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ณ อาคารวิจัยเคมีและอาคาร            
ชีวการแพทย์ได้อีกด้วยตามการบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ในการใช้ทรัพยากรบุคคล อุปกรณ์ สถานที่ใน
การจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ท าให้มีการใช้ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์ แหล่งค้นคว้า    
ศูนย์การเรียนรู้ และห้องสมุดร่วมกัน   
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ในปีการศึกษา 2562 คณะมีการจัดสรรงบประมาณส าหรับโครงการก่อสร้างอาคารสถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์พร้อมระบบและครุภัณฑ์ประกอบอาคาร อาคาร 2 ประมาณวงเงินทั้งสิ้น 993,960,000 
บาท โดยเป็นการขอรับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2565 จ านวน 
930,000,000 บาท และจัดสรรจากเงินรายได้ของสถาบันฯ สมทบเป็นจ านวนเงิน 63,960,000 บาท เป็น
อาคารที่มีความสูง 45 เมตร รวม 10 ชั้น มีพ้ืนที่ใช้สอยทั้งหมด 24,000 ตารางเมตร พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 
17,000 ตารางเมตร พื้นที่จอดรถใต้ดิน 3 ชั้น 7,000 ตารางเมตร จอดรถได้ 187 คัน โดยพ้ืนที่ทั้งหมดจะได้รับ
การจัดสรรให้เป็นพ้ืนที่ห้องปฏิบัติการกลางและห้องปฏิบัติการของทุกสาขา โครงการก่อสร้างอาคารดังกล่าว
เป็นการบริหารพ้ืนที่ของคณะให้เกิดประโยชน์สูงสุดตอบสนองต่อการเติบโตของคณะในอนาคต (เอกสาร
หลักฐานอ้างอิงที่ 2.1-04)  

นอกจากคณะ มีการจัดสรรงบประมาณส าหรับการซื้อครุภัณฑ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ส าหรับ
ห้องปฏิบัติการ ณ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและห้องปฏิบัติการที่ได้เปิดใช้ใหม่
ส าหรับทุกสาขา รวมถึงการจัดสรรงบประมาณส าหรับการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ส าหรับอาจารย์และนักศึกษา 
จ านวน 69,425,000 บาท  และได้มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และวัสดุวิทยาศาสตร์ได้ตาม
แผนการที่ก าหนดโดยใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น จ านวน 17,966,116  บาท คิดเป็นร้อยละ 25.88 ของจ านวน
เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 2.1 -05) และคณะยังได้ก าหนดให้มีผู้ช่วย
นักวิทยาศาสตร์และพนักงานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ประจ าแต่ละสาขาที่จะช่วยในการดูแลการส ารวจความ
ต้องการของคณาจารย์และนักศึกษาในการจัดซื้อครุภัณฑ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์และสามารถด าเนินการ
ด้านการจัดซื้อครุภัณฑ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้ตามระเบียบพัสดุที่ถูกต้อง ส่งผลให้ คณาจารย์และ
นักศึกษามีความสะดวกในการสั่งซื้อสารเคมีเพ่ือท างานวิจัยและการติดต่องานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
สนับสนุนการท างานวิจัย 

 
ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย 

 คณะ จัดให้มีการให้บริการด้านห้องสมุด โดยคณะ ได้พัฒนาห้องสมุดให้เป็น Digital Library ที่มี
ความทันสมัยและสามารถรองรับการเรียนการสอนและการวิจัยค้นคว้าของนักศึกษาและอาจารย์ ภายใต้ชื่อ 
“ศูนย์การเรียนรู้ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์” ซึ่งได้จัดหาหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูลวิชาการ และสื่อ
ความรู้ทุกรูปแบบเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัยค้นคว้าของนักศึกษาและอาจารย์   
ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2562 คณะ ยังได้จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
เป็นอย่างยิ่ง ได้แก่ การต่ออายุการซื้อฐานข้อมูล Scifider ซึ่งเป็นฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
การแพทย์ และสิทธิบัตรที่สามารถสืบค้นบรรณานุกรมและสาระสังเขปของบทความวารสาร สืบค้นโครงสร้าง
ทางเคมี (Chemical Structure) รวมถึงปฏิกิริยาทางเคมีเพ่ือให้นักศึกษาและคณาจารย์ของสถาบันฯ รวมถึง
นักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และภายใต้หน่วยงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีแหล่งสืบค้นข้อมูลที่มากยิ่งขึ้น  
(เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 2.1-06) 
 นอกจากนี้คณะ ยังได้ต่ออายุการซื้อโปรแกรม Turnitin ซึ่งเป็นเครื่องมือส าหรับการตรวจสอบการ
คัดลอกผลงานทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมถึงได้จัดโครงการอบรมการตรวจสอบการ
คัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin ให้กับอาจารย์และนักศึกษา โดยแนวคิดในการจัดให้มี
โปรแกรมดังกล่าวสืบเนื่องมาจากความพยายามในการส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาของคณะ ตระหนักถึง
ความส าคัญถึงการปูองกันการคัดลอกผลงานทางวิชาการ และการส่งเสริมจรรยาบรรณและจริยธรรมการวิจัย
ให้กับอาจารย์และนักศึกษา  
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 ทั้งนี้ศูนย์การเรียนรู้ยังได้จัดให้มีบริการอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่ออาจารย์และนักศึกษาในการ
สืบค้นข้อมูล การท างานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์และการจัดท าวิทยานิพนธ์อย่างถูกต้อง อาทิ 

1. การจัดให้มีบริการโปรแกรม EndNote ซึ่งเป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในการตรวจสอบความ
ถูกต้องในการเขียนบรรณานุกรม อันเป็นประโยชน์ต่อทั้งคณาจารย์และนักศึกษาในการเขียนบรรณานุ กรม
ประกอบการเผยแพร่ผลงานวิจัยตีพิมพ์และประกอบการเขียนวิทยานิพนธ์ โดยคณาจารย์และนักศึกษา
สามารถใช้บริการหรือขอรับการฝึกอบรมเพ่ือใช้โปรแกรมดังกล่าวจากบุคลากรของศูนย์การเรียนรู้ทั้งใน
รูปแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 

2. การจัดให้มีบริการสืบค้นข้อมูลผ่านทางระบบ OPAC Book catalog - Quick access to CGI 
library resources ผ่าน Link จากเว็บไซต์ของคณะดังนี้ https://cgilearn.wordpress.com/2013/02/28/ 
opac-searching-for-library-books-and-user-options (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 2.1-07) 

3. การประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ของคณะสามารถเข้าใช้ระบบฐานข้อมูลของห้องสมุด ราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์เพ่ือสืบค้นข้อมูลส าหรับการวิจัยและการเรียนการสอนโดยฐานข้อมูลของห้องสมุดดังกล่าวมีจ านวน
ฐานข้อมูลที่มากกว่าฐานข้อมูลที่คณะเปิดให้บริการถึง 4 ฐานข้อมูล (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 2.1-08) 
 ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 

คณะให้ความส าคัญกับระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัยเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก
นักศึกษาใช้ห้องปฏิบัติการร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ดังนั้นคณาจารย์จะเข้มงวดในการให้นักศึกษาได้ดูวีดี
ทัศน์เพ่ือการอบรมเรื่อง Biological and  Chemical Safety Training ก่อนเข้าท าการวิจัยในห้องปฏิบัติการ 
(เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 2.1-09)   

คณะ ยังคงให้ความส าคัญกับการค านึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาในการขอเข้าท างานวิจัยใน
ห้องปฏิบัติการที่อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ภายหลังเวลาท าการหรือในวันหยุดราชการโดยให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของผู้จัดการห้องปฏิบัติการในการอนุมัติ โดยยึดหลักความปลอดภัยจึงวางแนวทางให้นั กศึกษาที่
ต้องการอยู่ท างานวิจัยภายหลังเวลาท าการ (เวลา 17.00 น.) สามารถอยู่ท างานวิจัยในห้องปฏิบัติการได้จนถึง
เวลา 19.00 น. แต่หากต้องการอยู่ต่อจากนั้นระหว่างเวลา 19.00 – 21.00 น. จะต้องมาลงนามแสดงตนที่โต๊ะ
ท างานของหน่วยรักษาความปลอดภัย และไม่สามารถอยู่ตามล าพังต้องมีนักศึกษาอยู่ด้วยมากกว่า 2 คนขึ้นไป 
แต่หากต้องการท างานวิจัยในห้องปฏิบัติการหลังเวลา 21.00 น. หรือในวันหยุดราชการจะต้องด าเนินการ
กรอกแบบฟอร์มขออนุญาติเข้าท างานในห้องปฎิบัติหลังเวลา 21.00 น.และวันหยุดราชการก่อนล่วงหน้า เพ่ือ
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาได้รับทราบและส่งต่อมายังเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพเพ่ือ
รวบรวมเสนอต่อผู้จัดการห้องปฏิบัติการต่อไป     

ในปีการศึกษา 2562 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพได้จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้
เกิดความปลอดภัยทั้งในการปฏิบัติงานและการท าวิจัยในห้องปฏิบัติการหลายกิจกรรมดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. การตรวจเยี่ยมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัยโดย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน
ระดับวิชาชีพร่วมกับคณะอนุกรรมการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการของคณะจัดโครงการตรวจเยี่ยมความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเพ่ือติดตามและปรับปรุงระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
มาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย  และเกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฎิบัติงาน บุคลากร และ
สิ่งแวดล้อม โดยคณะอนุกรรมการวางแผนการด าเนินการตรวจเยี่ยมดังกล่าว ในปีการศึกษา 2562 ได้
ด าเนินการตรวจเยี่ยมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการชีวภาพ ณ บริเวณพ้ืนที่ห้องปฏิบัติการ ชั้น 7 8 9 และ 
11 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เคมี ณ บริเวณพ้ืนที่ห้องปฏิบัติการชั้น 10 
เมื่อวันที่  30 กรกฎาคม 2563 โดยภายหลังการตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพ
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จะได้จัดท าสรุปรายงานผลการตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการพร้อมข้อเสนอแนะจากคณะผู้ตรวจเยี่ยมเพ่ือมอบ
ให้กับผู้จัดการห้องปฏิบัติการในการน าไปหาแนวทางเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาให้มีความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการวิจัยอย่างเป็นไปตามมาตรฐาน (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 2.1-10) 
 2.  การจัดโครงการอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
อัคคีภัย การดับเพลิงและอพยพหนีไฟ และเพ่ือสร้างความตระหนักในความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และเกิด
ความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันอัคคีภัยของบุคลากร โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 25 กันยายน  
2562 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องบรรยาย 66 ที่นั่ง ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  
(เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 2.1-11) 
 3. ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารส าหรับบอร์ดประชาสัมพันธ์งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ตั้ง ไว้ ณ 
บริเวณโถงหน้าลิฟต์ชั้น 1 ทุก 3 เดือนเพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารและแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน   
 กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัย 

 -  คณะยังส่งเสริมการเป็นหน่วยงานแห่งการวิจัยโดยจัดหรือร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม
วิชาการเพ่ือให้คณาจารย์และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาการ ทั้งในรูปแบบของการร่วมฟังบรรยาย
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และทักษะด้านการวิจัยหรือร่วมเป็นผู้น าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ เช่น Oral 
หรือ Poster Presentation  โดยในปีการศึกษา 2562 คณะ ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมให้
นักศึกษา ได้มีประสบการณ์เข้าร่วมเพ่ือพัฒนาทักษะการวิจัยได้แก่ การประชุม Strategic Planning for 
Innovations in Environmental Health และคณะ ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 
The 1st Symposium for the Distinguished Lectureship Awards on the International Cutting-
Edge Organic Chemistry in Asia (SDLA-ICEOCA-1) เมื่อเดือนสิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นเวทีวิชาการที่เปิด
โอกาสให้คณาจารย์และนักศึกษาได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการและการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยกับ
นักวิจัยด้านอินทรีย์เคมีผู้มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาในระดับชาติและนานาชาติรวมถึง
คณาจารย์ของคณะยังได้เข้าร่วมเสนอผลงานในรูปแบบ Oral Presentation ในการประชุมวิชาการดังกล่าว
อีกด้วย (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 2.1-12) 

-  คณะ ยังได้ให้ความส าคัญกับการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษาเพ่ือให้ได้เรียนรู้ทักษะและ
ประสบการณ์ด้านการวิจัยที่ทันสมัยจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้นทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จึง
ได้มีการเชิญ Visiting Professor มาบรรยายในรายวิชาต่างๆ (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 2.1-13)  
  - คณะ สนับสนุนให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่มีผลการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะ ก าหนดได้มี
โอกาสไปท าวิจัยร่วมในสถานศึกษาชั้นน าในต่างประเทศ โดยในปึการศึกษา 2562 คณะได้สนับสนุนทุนให้
นักศึกษาระดับปริญญาเอกได้ไปท าวิจัยในต่างประเทศ ได้แก่ 
 1. นางสาวจุไรภรณ์  วิเศษเสาวภาคย์ นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ไปท า
วิจัยร่วม ณ Altman Clinical and Translational Research Institute, School of Medicine, University 
of California, San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ปี 
 2.  นายณัฐพงษ์  สุวรรณวงศ์นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเคมีชีวภาพ ไปท าวิจัยร่วม ณ 
Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา  ระยะเวลา 6 เดือน 
 3. นางสาวปวิตตรา  เลาหไพศาล นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเคมีชีวภาพ มีแผนเดินทางใน
เดือนมีนาคม 2563 ไปท าวิจัยร่วม ณ Ohio State University  ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ต้องเลื่อนการ
เดินทางเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19   
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4. นางสาวณัฐวดี  ไชยสาร นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเคมีชีวภาพ มีแผนเดินทางต้นปี พ.ศ. 
2564 ไปท าวิจัยร่วม ณ University of California, Berkeley  ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่อยู่ระหว่างการ
ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19   
 นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2562 นักศึกษาระดับปริญญาโทของคณะ ที่ ได้รับการสนับสนุน
ทุนการศึกษาภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(พสวท.) ได้แก่ นส.กาญจนามาส มะลิผล ยังมีโอกาสไปท าวิจัยร่วมในสถานศึกษาชั้นน าในต่างประเทศ ณ 
University of Cologne ประเทศเยอรมันนี เป็นระยะเวลา 6 เดือน   
 
3.  จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 เนื่องด้วยคณาจารย์ของคณะ  ส่วนหนึ่งเป็นนักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จึงเป็นบุคคลากรที่ได้รับ
การยอมรับและได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์รวมถึงแหล่งทุนภายนอกอ่ืนๆ นอกจากนี้
อาจารย์ของคณะ ยังได้ รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากคณะรวมถึงแหล่ งทุนภายนอกอ่ืนๆอีกด้วย  
อีกทั้งคณะ มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยให้กับอาจารย์ทุกท่านรวมถึงจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการท าวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเป็นประจ าทุกปีโดยก าหนดแผนงานหลักไว้ในแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยได้แก่ แผนงานวิจัย ซึ่งในแผนงานดังกล่าวมีการก าหนด
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานวิจัยของทุกสาขา ได้แก่ โครงการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ โครงการ
บริหารจัดการ โครงการจัดหาครุภัณฑ์ การเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสนับสนุนงานวิจัยของคณาจารย์  และ
โครงการ Matching Fund โดยมีการจัดสรรงบประมาณให้ทุกโครงการและในปีการศึกษา 2562 ภายใต้
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณให้กับแผนงานวิจัย โดยรวมเป็น
จ านวนเงิน  85,425,000 บาท และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณได้มีการเบิกจ่ายไปเป็นจ านวนเงิน 
32,722,544.531 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.31 ของจ านวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด และส่วนใหญ่
เป็นการเบิกจ่ายตามโครงการที่ได้ก าหนดไว้ อาทิ การจัดซื้อครุภัณฑ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้กับ
ห้องปฏิบัติการ รวมถึงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา (เอกสารหลักฐานอ้างอิง
ที่ 2.1-14)    
 
4.  จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
  คณะ ให้ความส าคัญกับการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษาได้ให้มีโอกาสได้
เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ทางการวิชาการ การวิจัย และด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งส่งเสริมให้มีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา โดยในปีการศึกษา 2562 ยังคงใช้ระเบียบสถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา 
พ.ศ. 2560 (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 2.1-15) เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการสนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษามี
โอกาสไปเผยแพร่งานวิจัยในการประชุมวิชาการในรูปแบบต่างๆ รวมถึง ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัยดังกล่าวไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ เป็นประจ าทุกปีการศึกษาภายใต้
แผนงานวิจัย โครงการวิจัยของทั้ง 3 สาขา (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 2.1-16)  ในส่วนของกิจกรรมหลัก ได้แก่ 
การเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยในปีการศึกษา 2562 มีการจัดสรรงบประมาณส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย เป็น
จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 300,000 บาท และได้ร่วมสนับสนุนค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ให้คณาจารย์และ
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นักศึกษา เพ่ือไปเผยแพร่งานวิจัยในการประชุมวิชาการต่างๆ ด้วยงบดังกล่าวเป็นจ านวนเงิน 120,688.99บาท 
คิดเป็นร้อยละ 40.23 ของจ านวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด  (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 2.1-14)   

นอกจากนี้คณะ ยังส่งเสริมให้คณาจารย์เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านวารสารวิชาการและการประชุมทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ โดยได้จัดสรรงบประมาณให้กับคณาจารย์ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
ทุกปีการศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาคณาจารย์ ซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ โดยโครงการพัฒนา
คณาจารย์มีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมได้แก ่

- การจัดสัมมนาฝึกอบรม 
- การส่งเสริมคณาจารย์เข้าร่วมอบรมด้านวิชาการและการวิจัย 
- ส่งเสริมคณาจารย์เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านวารสารวิชาการและการประชุมทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีต่างๆ  
     ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2562 คณาจารย์ทุกคนของคณะ ได้เข้าร่วมสัมมนาฝึกอบรมด้านวิชาการและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา และคณาจารย์ จ านวน 17.5 คนจากคณาจารย์ประจ าทั้งหมด              
คิดเป็นร้อยละ 68.63 มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จ านวนรวม 55 ผลงาน
ตีพิมพ์ ซึ่งเป็นการตีพิมพ์ในวารสารที่มีรายชื่อในฐานข้อมูล ISI ทั้งสิ้น เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 2.1-17) 
นอกจากนี้ คณะยังได้สนับสนุนงบประมาณให้กับ ดร.ฉัตรชากร  เอ้ือติวงศ์ ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยผ่าน
วารสาร Elsevier (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 2.1-18) นอกจากนี้คณาจารย์จ านวนหนึ่งยังได้มีโอกาสน าเสนอ
ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศในรูปแบบต่างๆ อีกด้วย   อาทิ รศ.ดร.นพพร  ทัศนา ไป
ร่วมน าเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 9th Junior International Conference on 
Cutting-Edge Organic Chemistry In Asia (Junior ICCEOCA-9) ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลี 
ระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2562  
 
5.  มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 
 คณะ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาอาจารย์โดยมีก าหนดกิจกรรมหลักภายใต้โครงการพัฒนาคณาจารย์  
2 กิจกรรม ได้แก่  

กิจกรรมที่ 1 การจัดสัมมนาฝึกอบรมให้แก่คณาจารย์เพ่ือพัฒนาทักษะด้านวิชาการและการวิจัย                 
ซึ่งในปีการศึกษา 2562 โดยคณะ จัดให้มีการอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 
โดยคณาจารย์และนักศึกษาท่ีได้เข้าร่วมการอบรมที่จัดขึ้นมีทักษะการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่ดีข้ึน อาท ิ

- โครงการบรรยายให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และการพัฒนาเทคนิคการวิจัยการบรรยายพิเศษ เรื่อง 
“Protein Modifications and Applications in Therapeutics Delivery” โดย Professor Bradley L. 
Pentelute จาก Massachusetts Institute of Technology, MA, USA จัดเมื่อวันที่ 30-31 กรกฏาคม –          
1 สิงหาคม 2562 

- การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “The  st Symposium for the Distinguished 
Lectureship Awards on the International Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia (SDLA-
ICEOCA- )” จัดเมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 

-  โครงการบรรยายพิเศษและสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการและการวิจัย เรื่อง 
“Transition Metal Catalyzed Asymmetric Hydrogenation” จัดเมื่อวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2562 
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- โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพ่ิมเติมในด้านเคมีอินทรีย์พ้ืนฐาน จัดเมื่อวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2562 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 

- การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “The  st CRI-CGI-Chiba Symposium in Chemistry”     
จัดเมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2563 
 กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมคณาจารย์เข้าร่วมอบรมด้านวิชาการและการวิจัย โดยในปีการศึกษา 2562
คณะ ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ในการจัดสัมมนาฝึกอบรม ให้กับคณาจารย์ และส่งเสริมให้
อาจารย์ร่วมการฝึกอบรมสัมมนาที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกด้วย ซึ่งการจัดสัมนาฝึกอบรมที่สถาบันฯ เป็น
เจ้าภาพร่วม  อาท ิ (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 2.1-19) 
       - การเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง  New Avenues in Synthesis Enabled by Organic 
Photoredox Catalysis ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ ห้องTeleconforence Room ชั้น 3 อาคาร
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์     
 - การเข้าร่วมการบรรยายพิเศษ เรื่อง Design & Synthesis of Coumarin-based Derivatives 
and their Functional Properties ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  ณ  ห้อง R606 อาคารสถาบันวิจัย
จุฬาภรณ ์ 
 นอกจากนี้คณะ มีกลยุทธ์ในการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักศึกษาที่มี
ผลงานวิจัยดีเด่นโดยการเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากองค์กรต่างๆ ผ่าน
รายงานประจ าปีของคณะ และทางเว็บไซต์ของคณะ เป็นประจ าทุกปี  โดยในปีการศึกษา 2562  
คณะได้ด าเนินการการยกย่องผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ เพ่ือเป็นการส่งเสริมขวัญและ
ก าลังใจให้กับอาจารย์ของคณะดได้แก่ รศ.ดร.จ าเรียง ธรรมธร ที่ได้รับทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย เพ่ือสตรีใน
งานวิทยาศาสตร์ ปีที่ 17 จากบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นโครงการที่มอบทุนวิจัย ให้กับนักวิจัย
สตรี ใน 2 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ เพ่ือสนับสนุนบทบาทของ
สตรีนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและในประเทศให้มีความก้าวหน้าและมีส่วนร่วมกับสังคมวิทยาศาสตร์ โดยการ
คัดเลือกผู้ได้รับทุนในแต่ละปีจะผ่านขั้นตอนการพิจารณาอย่างละเอียดจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
วงการวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย ซึ่งพิจารณาหลักเกณฑ์จากคุณค่าของงานวิจัยที่จะเกิดขึ้นกับสังคม
กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของโครงการจริยธรรมในการท างานของนักวิจัย และ
การเป็นที่ยอมรับในวงการนักวิจัยชาวไทย โดยผลงานของ รศ.ดร.จ าเรียง ธรรมธร ได้รับทุนวิจัยสาขา
วิทยาศาสตร์กายภาพ ภายใต้หัวข้อเรื่อง The synthesis of bioactive compounds and evaluation of 
their anticancer and antimalarial activities ทั้งนี้ งานวิจัยดังกล่าวเป็นการศึกษาวิธีการสังเคราะห์
สารส าคัญที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งและฆ่าเชื้อมาเลเรีย ซึ่งจะน าไปสู่การคิดค้นยาใหม่ๆ ทางด้านเภสัช
กรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนายาในอนาคตต่อไป และในโอกาสนี้สถาบันฯ ได้ด าเนินการยกย่องและ
เชิดชูเกียรติอาจารย์โดยการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ รศ.ดร.จ าเรียง ธรรมธร ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ลงประกาศ
ในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพ่ือยกย่อง เชิดชู เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบัติงาน
สอนและงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 2.1-20)  
  อีกทั้งอาจารย์ของคณะจ านวน 10 ท่าน ได้รับอนุมัติจากสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 8 ท่าน และระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 ท่าน  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่งวิชาการ สาขาวิชา 

1 รศ.ดร.ปิยจิต  วัชรศิษย์ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพิษวิทยา (รหัส 2108) 
2 รศ.ดร.พนิดา นวสัมฤทธิ์ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพิษวิทยา (รหัส2108) 

3 รศ.ดร.นพพร ทัศนา รองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ (รหัส 0131)  
อนุสาขาวิชาเคมีสังเคราะห์ (รหัส 013102) 

4 รศ.ดร.จ าเรียง ธรรมธร รองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ (รหัส 0131)  
อนุสาขาวิชาเคมีสังเคราะห์ (รหัส 013102) 

5 รศ.ดร.ชาญศักดิ์ ทองซ้อนกลีบ รองศาสตราจารย์ 
สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ (รหัส 0131)  
อนุสาขาวิชาเคมีสังเคราะห์ (รหัส 013102) 

6 รศ.ดร.ไพบูลย์ วัฒนวิบูลย์ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา (รหัส 2102) 
7 รศ.ดร.มยุรี  เฟ่ืองทอง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา (รหัส 2102) 
8 รศ.ดร.รจนา  สุขชวลิต  รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุล (รหัส 2103) 
 9 ผศ.ดร.ภัทราวุธ โสภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุล (รหัส 2103) 
10 ผศ.ดร.มนตรี ยะสาวงษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา (รหัส2102) 

 
 ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เกียรติมอบใบ
ประกาศเกียรติคุณและช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับอาจารย์ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ในโอกาสที่ 
ได้รับอนุมัติจากสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และคณะได้ร่วมแสดงความยินดีกับ
คณาจารย์ทุกท่าน เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ดังกล่าวโดยประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของคณะ อีกด้วย (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 2.1-21) 

 
6.  มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 ในปีการศึกษา 2562 คณะ ได้ด าเนินการจัดท าระเบียบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดครอบคลุมถึงกลไก 
เพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ โดยครอบคลุมถึงการจดสิทธิบัตร หรืออนุ
สิทธิบัตร และยังคงใช้ระเบียบดังกล่าวส าหรับช่วยในการคุ้มครองสิทธิของการวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง (เอกสาร
หลักฐานอ้างอิงที่ 2.1-22) แต่ในปีการศึกษา 2562 ยังไม่มีการยื่นขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรใหม่ อย่างไร
ก็ตามคณะ  ยังคงมีรายการสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบียนและอยู่ในระยะเวลาคุ้มครอง 
จ านวน 3 เรื่อง อีกทั้งมีรายการยื่นขอจดสิทธิบัตรที่รอการขึ้นทะเบียนอีกจ านวน 1 เรื่อง (เอกสารหลักฐาน
อ้างอิงที่ 2.1-23)     
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รายการหลักฐาน : 
ที่ รายการหลักฐาน เลขที่หลักฐานอ้างอิง 
1 ส าเนาข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัย จุฬาภรณ์และสถาบนับัณฑิตศึกษา

จุฬาภรณ์ ฉบับที่ 1-3 เรื่องการใช้ทรัพยากร บุคคล อุปกรณ์ สถานที่ในการจัดการเรียน
การสอน 

2.1-01 

2 http://rad.rs.cri.or.th/form/home 2.1-02 

3 https://its.cgi.ac.th/opencgi/ 2.1-03 

4 โครงการก่อสร้างอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ อาคาร 2 2.1-04 

5 รายละเอียดรายงานเงนิงบประมาณ การเบิกจ่าย และงบประมาณคงเหลือประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

2.1-05 

6 หนังสือบันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติต่ออายุการใช้งานฐานข้อมูล Scifider 2.1-06 

7 https://cgilearn.wordpress.com/2013/02/28/opac-searching-for-library-
books-and-user-options/   

2.1-07 

8 Email การแจ้งประชาสัมพนัธ์การใช้ระบบฐานข้อมูลของห้องสมุดราชวิทยาลัยจฬุา
ภรณ์ให้กับคณาจารย์ของคณะ 

2.1-08 

9 ผลคะแนนสอบการเข้ารับการอบรม Lab Safety 2.1-09 

10 ผลตรวจประเมนิความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ สถาบันบัณฑติศึกษาจุฬาภรณ์ 2.1-10 

11 สรุปโครงการอบรมดับเพลงิและอพยพหนีไฟ 2.1-11 

12 รูปเล่มการการประชุม Strategic Planning for Innovations in Environmental Health 2.1-12 

13 รายชื่อ Visiting Professor 2.1-13 

14 รายงานงบประมาณแผนงานวิจยั 2.1-14 

15 ระเบียบสถาบันบัณฑติศึกษาจฬุาภรณ์ ว่าด้วยการสนบัสนุนคา่ใช้จ่ายในการเผยแพร่
ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา พ.ศ. 2560 

2.1-15 

16  แผนปฏบิัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 2.1-16 

17 รายละเอียดการตีพิมพ์ผลงานวจิัย ปีปฏิทนิ พ.ศ. 2562 2.1-17 

18 ผลงานวิจัยของ ดร.ฉัตรชากร  เอ้ือติวงศ์ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2.1-18 

19 ปูายประชาสัมพนัธืการเข้าร่วมสัมมนางานวิจัย 2.1-19 

20 https://www.cgi.ac.th/news/activities/2019_activities/2019_10_07_  
congratulations 

2.1-20 

21 ค าสั่งแต่งตัง้คณาจารย์ที่ได้รบัต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ และ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

2.1-21 

22 ระเบียบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการจัดการทรัพยส์ินทางปัญญาและนวตักรรม
ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2562 

2.1-22 

23 ตารางการยืน่จดสทิธิบัตรและอนุสิทธบิัตร 2.1-23 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2    เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ 
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่
ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อม
และจุดเน้นของสถาบัน 
 นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ       
ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น   
คะแนนเต็ม 5 = 220,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกคณะต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย  
 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =  
 
2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
    คะแนนที่ได้  =   
 
 
หมายเหตุ 
 1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษา
ต่อ 
 2.  ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้นๆ 
ไม่ใช่จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 
 3.  กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มี
หลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 

จ านวนเงินสนับสุนงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยั 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

× 5 
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 4.  การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุน
ที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 
 
ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน 

ประกอบตัวบ่งช้ี 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

5 คะแนน จ านวนเงินสนับสนุน
งานวิจัย เท่ากับ 
785,282.20 บาท  

5 คะแนน  สูงกว่าเปูาหมาย 
 เป็นไปตามเปูาหมาย 
 ต่ ากว่าเปูาหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน :   
 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด                           28.5  คน 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายใน                           7,580,000.00  บาท         
          จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก                       14,800,542.66  บาท 
          รวมจ านวนเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก              22,380,542.66   บาท 
 

 1) จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 
22,380,542.66

28.5
   =  785,282.20  บาท    

 2) คะแนนที่ได้ =   
785,282.20

220,000
 × 5   = 17.84 คะแนน 

 
รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน เลขที่หลักฐานอ้างอิง 
1 ตารางโครงการวิจัยของคณาจารย์สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ที่ได้รับทุน

สนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 

2.2-01 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3    ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์
ขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า 
สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทาง
วิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือ
เป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานาที่ท าร่วมกับ
อุตสาหกรรมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ
และผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 
 
เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตามสูตร  
 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =  
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
    คะแนนที่ได้  =   
 
 
 
 
 
 

    ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

                    จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท้ังหมด 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
× 5 

×100 
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 
 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
และแจ้งให้ กพ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.   หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ  ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Bell’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

 
การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์         

(Full Paper) และเม่ือได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
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ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน 

ประกอบตัวบ่งช้ี 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

5 คะแนน  ร้อยละของผลรวม
ถ่วงน้ าหนักของ
ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร เท่ากับ 
ร้อยละ 192.98 

5 คะแนน  สูงกว่าเปูาหมาย 
 เป็นไปตามเปูาหมาย 
 ต่ ากว่าเปูาหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน : 
      ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่  55 ผลงาน โดยมีค่าน้ าหนัก 1 
คะแนนทั้งหมดคิดเป็นผลรวมถ่วงน้ าหนัก 55 คะแนน และมีจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด  
จ านวน  28.5  คน 

1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าตามสูตร 

=   
55

28.5
 x 100  = ร้อยละ 192.98 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบคะแนนเต็ม 5 (เกณฑ์เฉพาะกลุ่ม ค1 สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ก าหนดไว้เป็นคะแนน เต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 60 ขึ้นไป) 

เทียบบัญญัติไตรยางค์  =   
192.98

60
 x 5  =  16.08 คะแนน    

 
รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน เลขที่หลักฐานอ้างอิง 
1 รายละเอียดการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของอาจารย์ปีพ.ศ. 2562 2.3-01 

 
  



50 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4   จ านวนบทความวิชาการและบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์อยู่ในวารสารระดับนานาชาติ ใน
ฐานข้อมูล SCOPUS  
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
การคิดรอบปี       ปีปฎิทิน 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 บทความวิชาการและบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ
และการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องที่อาจารย์ประจ า และนักวิจัยได้สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการเป็น
ผลงานที่มีคุณค่า มีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สากล โดยเน้นการตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานาชาติที่เป็นที่
ยอมรับอย่างแพร่หลาย คือฐานข้อมูล  SCOPUS 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ ก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
สูตรการค านวณ 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการด าเนินงาน   

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินการ 
ผลรวมบทความวิชาการและบทความวิจัยของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ทั้งหมดในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ SCOPUS ของสถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 

57 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 28.5 คน 
ร้อยละของผลรวมบทความวิชาการและบทความวิจัยของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยทั้งหมดในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ SCOPUS  ของสถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 

ร้อยละ 200.00 

เทียบคะแนน 5 คะแนน  5.00 คะแนน 
 

รายการหลักฐาน : 
ที ่ รายการหลักฐาน เลขที่หลักฐานอ้างอิง 
1 รายละเอียดการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของอาจารย์ปีพ.ศ. 2562 2.4-01 

    ผลรวมบทความวิชาการและบทความวิจัยของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท้ังหมดใน      
         วารสารวิชาการระดับนานาชาติ SCOPUS  ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ ์

                           จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท้ังหมด 

 

×100 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5   สัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกต่อจ านวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยท้ังหมด  
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
 
การคิดรอบปี       ปีงบประมาณ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 เงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ ที่แสดงถึง
ศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ ก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
สูตรการค านวณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการด าเนินงาน 
  

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินการ 
ผลรวมเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายนอกราช
วิทยาลัยของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 

14,800,542.66 

ผลรวมเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนทั้งภายในและ
ภายนอกราชวิทยาลัยของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 

22,380,542.66 

เทียบคะแนน 5 คะแนน  5.00 คะแนน 
 
รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน เลขที่หลักฐานอ้างอิง 
1 ตารางโครงการวิจัยของคณาจารย์สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ที่

ได้รับทุนสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอก 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

2.5-01 

 

ผลรวมเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรคจ์ากแหล่งทุนภายนอกราชวิทยาลัยของ
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ ์

ผลรวมเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรคจ์ากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกราช
วิทยาลัยของสถาบันบณัฑิตศึกษาจุฬาภรณ ์

×100 
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องค์ประกอบที่ 3    การบริการวิชาการ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1    การบริการวิชาการแก่สังคม 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรค านึงถึงกระบวนการ
ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเปูาหมายน ามาจัดท าแผนบริการวิชาการ
ประจ าปี ทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะจัดท าเพ่ือสร้างประโยชน์แก่
ชุมชน โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจัดท าเป็นแผนเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและน ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อ
ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนด 
ตัวบ่งชี้เพ่ือวัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการ
ประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการบริการแบบให้เปล่า 
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และ

น าเสนอกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 
6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
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ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน 

ประกอบตัวบ่งช้ี 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

การบริการวิชาการแก่
สังคม 
 

6 ข้อ 6 ข้อ       5 คะแนน  สูงกว่าเปูาหมาย 
 เป็นไปตามเปูาหมาย 
 ต่ ากว่าเปูาหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน : 
1.  จัดท าแผนบรกิารบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 
 คณะ จัดท าแผนบริการวิชาการโดยการค านึงถึงการน าความรู้ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ในระดับ
คณะ ไปจัดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม โดยในปีการศึกษาที่ผ่านมาคณะได้จัดโครงการ 
Science Education ตามท่ีระบุไว้ในแผนบริการวิชาการ ภายใต้กิจกรรม The 1st CGI-CRA – Small Scale 
Chemistry Training For High School Teachers in Bangkok โครงการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ – การ
ฝึกอบรมเคมีแบบย่อส่วน ครั้งที่ 1 ส าหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 22-23 
กันยายน 2561 ซึ่งครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ 
Science Education ที่คณะจัดอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเห็นถึงประโยชน์ว่าสามารถน าไปพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี โดยต้องการให้คณะจัด
กิจกรรมดังกล่าวภายใต้หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ อาทิ สื่อการ
เรียนรู้สะเต็ม  และจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามแนวทางสะเต็มศึกษา  STEM EDUCATION  
ดังนั้น คณะจึงได้มีการวางแผนบริการวิชาการในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ที่มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับสถาบัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้  (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่  3.1 -01)              
(เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 3.1-02) 
 

 

ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
 (ระดับสถาบัน) 

ยุทธศาสตร์สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
 (ระดับคณะ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การให้บริการทางวิชาการและ
วิชาชีพที่เป็นเลิศและตั้งอยู่บนหลักความเสมอภาค
ไม่เหลื่อมล้ า 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการและเป็น
แหล่งความรู้ส าหรับหน่วยงานทั้งในและ
ต่างประเทศ 

เป้าประสงค์ 
1.เพื่อเป็นศูนย์กลางที่เป็นเลิศในการให้บริการ
วิชาการแก่บุคลากรวิชาชีพ กลุ่มเปูาหมายเฉพาะ
เพ่ือพัฒนาความรู้ ความช านาญด้านสุขภาพ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมและ
ประชาชนทั่วไป 
2. เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาชีพใน

เป้าประสงค์ 
   เป็นแหล่งความรู้ด้านวิชาการและงานวิจัย 
รวมถึงมกีารเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการด้านบริการวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพ 
มาตรการ 1)  ด าเนินการบริการวิชาการตาม
แผนงานด้านการบริการวิชาการของสถาบัน 
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ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
 (ระดับสถาบัน) 

ยุทธศาสตร์สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
 (ระดับคณะ) 

ด้านสุขภาพท่ีเป็นเลิศตามมาตรฐานสากลแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนบนหลักความเสมอภาคและ
ไม่เหลื่อมล้ า 

กลยุทธ์ที่ 2  การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อเป็น
แหล่งความรู้และให้บริการวิชาการ 
มาตรการ 2)  การเผยแพร่ข้อมูลผลงานวิจัยเพื่อ
ประโยชน์แก่ภาครัฐและภาคเอกชน 
กลยุทธ์ที่ 3 เผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีสู่สังคม 
มาตรการ 3) เผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีสู่สังคม 

 แผนงานบริการวิชาการ 
ตัวช้ีวัด 

1. 1. มีการให้บริการวิชาการอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 
2. 2. มีการเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีสู่สังคมผ่าน

สื่อต่างๆ อย่างน้อยปีละ 2 เรื่อง   

 ทั้งนี้การก าหนดแผนงานบริการวิชาการ ที่ปรากฎในแแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ปีการศึกษา 2562) ยังได้มีการก าหนดตัวชี้วัดของแผนดังกล่าวไว้อีกด้วยและคณะได้น าแผนงานบริการ 
ดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ซึ่งก ากับดูแลการด าเนินงานของคณะ เพ่ือขอความเห็นชอบ
และอนุมัติการใช้แผนงานบริการวิชาการพร้อมกับการอนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ในการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 
(เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 3.1-03) 

2.  โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม  
 คณะ มีการด าเนินกิจกรรมบริการวิชาการตามแผนบริการวิชาการกับกลุ่มชุมชน/โรงเรียนเปูาหมาย 
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีการศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการ 
Science Education ซึ่งจะพิจารณาก าหนดประเด็นหลักที่แตกต่างกันไปตามความต้องการของกลุ่มชุมชน/
โรงเรียนเปูาหมาย โดยในการจัดท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน ได้มีการก าหนดผลที่คาดว่าจะ
ได้รับภายหลังการจัดกิจกรรมบริการวิชาการโดยมุ่งเน้นที่การน าความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน รวมถึงการพัฒนาครู อาจารย์ นักเรียน และบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ครู อาจารย์ นักเรียน และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนเปูาหมายที่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมบริการวิชาการภายใต้โครงการต่างๆ ตามแผนงานบริการวิชาการ อาทิ โครงการส่งเสริมการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการ Science Education ตามแผนงานบริการวิชาการที่จัดขึ้นส่งผลให้ครูสาย
วิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการได้น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สถานศึกษาของตนซึ่งเป็นไปตามแผนการ
ใช้ประโยชน์จากการจัดกิจกรรมบริการวิชาการของคณะ โดยคณะ จัดโครงการบริการวิชาการดังกล่าวให้กับ 
ครู อาจารย์จากโรงเรียนเปูาหมายซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนที่มีความโดดเด่นด้านการจัดการเรียนการสอนสาย
วิทยาศาสตร์ โดยครู อาจารย์จากโรงเรียนเปูาหมายของสถาบันฯ ที่เข้าร่วมโครงการ Science Education ใน
ทุกครั้งได้น าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาสถานศึกษาของตนด้วยการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ได้รับการ
ฝึกอบรมไปอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2562 คณะ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Science Education 
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ครั้งที่ 8 : STEM EDUCATION ส าหรับครูโครงการพัฒนาครูแกนน าและต้นแบบการเรียนรู้สะเต็ม ท าให้ครู
ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบสะเต็มศึกษา ผ่านการท ากิจกรรม 
ตลอดจนท าให้ครูมีความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสะเต็มศึกษา และสามารถ
น าประยุกตใ์ช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มได้  เพ่ือเป็นการพัฒนาและต่อยอดโครงการ
ในโอกาสต่อไป ในการจัดโครงการ Science Education ต่อไปจะมีการจัดแข่งขันโครงการที่เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนแบบ STEM EDUCATION ส าหรับครู หรือส าหรับนักเรียน เพ่ือเป็นการพัฒนาต่อยอด
องค์ความรู้ที่ได้รับการอบรมในครั้งนี้ (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 3.1-04) 
 ทั้งนี้การด าเนินงานโครงการต่างๆ ภายใต้แผนงานบริการวิชาการดังปรากฏในแผนปฏิบัติการประจ า  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บางโครงการต้องเลื่อนก าหนดการจัดออกไปเนื่องจากได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 
  

3.  โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการบริการแบบให้เปล่า 
คณะ จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมภายใต้แผนงานบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ      

พ.ศ.2563 (ปีการศึกษา 2562) เพ่ือตอบสนอง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการและเป็นแหล่ง
ความรู้ส าหรับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ โดยก าหนด 3 กลยุทธ์ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการต่างๆ เพ่ือตอบสนองกลยุทธ์ทั้ง 3 ดังกล่าวและการด าเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทุก
โครงการเป็นโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า เนื่องจากไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ และ
เป็นโครงการบริการวิชาการที่มุ่งเน้นในการตอบสนองความต้องการของชุมชนเปูาหมายและการพัฒนา
การศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์อันเป็นความเชี่ยวชาญหลักของคณาจารย์ในคณะ โดยมีตัวอย่างของ
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแบบให้เปล่า ได้แก่   

1. โครงการ Science Education 
2. โครงการบรรยายให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. โครงการความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย 

 (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 3.1-01) (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 3.1-05) (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 3.1-
06)  (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 3.1-07)   
 
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอ
กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

คณะ มีระบบการติดตามผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการ และงบประมาณซึ่งมีการประชุมเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานในระยะ 6 และ 12 เดือน ซึ่งได้
มีการติดตามผลการด าเนินงานของแผนงานบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ 2562 (ปีการศึกษา 2561) ใน
ระยะ 6 เดือน ไปแล้วโดยผลการติดตามพบว่าได้มีการด าเนินงานตามแผนบริการวิชาการฯ ดังกล่าวครบถ้วน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนการด าเนินงานที่ตั้งเปูาหมายไว้  

ทั้งนี้คณะยังได้น าผลการติดตามการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนงานบริการวิชาการ ดังปรากฎใน
รายงานสรุปการติดตามผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะ 6 เดือน เสนอต่อคณะกรรมการประจ าส่วนงานในการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส่วนงานครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่เป็น
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ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในปีต่อไป  (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่   
3.1-08) 

นอกจากนี้ ผู้รับผิดชอบการจัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการยังได้จัดท าแบบประเมินความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการอีกด้วย ซึ่งผลประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
มากกว่า 3.51 ขึ้นไป 

 
5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 

คณะ ได้มีการด าเนินงานตามระบบการติดตามผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
การ และงบประมาณได้น าแผนงานบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปีงบประมาณ 2562 (ปีการศึกษา 2561) 
มาด าเนินการทบทวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการเพ่ือจัดท าแผนบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 (ปีการศึกษา 2562) โดยคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และงบประมาณ ได้
พิจารณาแล้วเห็นควรว่า การจัดโครงการบริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ ดังที่ก าหนดในแผนงานบริการ
วิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปีการศึกษา 2561) มีความเหมาะสมและควรจัดโครงการต่างๆ
เหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง แต่ควรค านึงถึงการก าหนดกิจกรรมในแต่ละโครงการให้มีประเด็นหัวข้อของการจัด
กิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนเปูาหมาย ดังนั้นคณะจึงได้จัดกิจกรรมภายใต้โคร งการ
วิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education) ในปีการศึกษา 2562 ในหัวข้อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
Science Education ครั้งที่ 8 : STEM EDUCATION ส าหรับครูโครงการพัฒนาครูแกนน าและต้นแบบสื่อการ
เรียนรู้สะเต็มซึ่งเป็นหัวข้อที่ได้รับการเสนอจากครูสายวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการ Science Education 
ในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นในวันที่  25-26 กรกฎาคม 2563 (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่            
3.1-09) 

 
6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน  
    สถาบันฯ มีการจัดการบริการวิชาการในรูปแบบของการจัดการประชุมวิชาการการจัดกิจกรรม
บรรยายพิเศษเชิงวิชาการด้านต่างๆ และการจัดกิจกรรมบริการวิชาการที่สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน 
โดยในปีการศึกษา 2562 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดโครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ 
ให้สตรอง” โดยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจใน
การเสพสื่อในยุคดิจิตอลอย่างสร้างสรรค์เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคที่ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมดิจิตตอล
อย่างเต็มรูปแบบและเพ่ือตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลในการปฏิรูปประเทศเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมการเข้าถึงบริการสารสนเทศที่จ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน          
โดยสถาบันมีการผลิตสื่อดิจิตตอลเพ่ือเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการรักษาสุขภาพของประชาชนทั่วไป จึงตระหนักเห็นความส าคัญของการจัดกิจกรรมเพ่ือให้มี
การเสพสื่อดิจิตอลเหล่านั้นอย่างระมัดระวังและเป็นประโยชน์  
 ทั้งนี้คณาจารย์ของคณะได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมวันแถลงข่าวโครงการ “Healthy Digital Family 
เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” เมื่อวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง
เอนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครและงานแถลงข่าวดังกล่าวมีการจัดนิทรรศการ 
การจัดเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิตอลอย่างสร้างสรรค์และการรู้เท่าทันสื่อดิจิตอลและมีการเปิ ดรับ
สมัครส าหรับกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟฟิก (DigiFam Awards ครั้งที่ 1) ซึ่งเป็นกิจกรรม
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ที่เปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป สร้างสรรค์ผลงานคลิปวิดีโอ และอินโฟกราฟฟิก 
ภายใต้แนวคิด “เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ชิงถ้วยพระราชทาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยการประกวด
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ระดับมหาวิทยาลัย และระดับประชาชนทั่วไป 
โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชน ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิของราช
วิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นคณะกรรมการตัดสิน  (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 3.1-10) 
  
รายการหลักฐาน : 
 
ที ่ รายการหลักฐาน เลขที่หลักฐานอ้างอิง 
1  แผนบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ 2563 3.1-01 

2 ผลประเมินโครงการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ – การฝึกอบรมเคมีแบบย่อส่วน       
ครั้งที่ 1 

3.1-02 

3 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 3.1-03 

4 สรุปผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Science Education ครั้งที่ 8 : 
STEM EDUCATION ส าหรับครูโครงการพัฒนาครูแกนน าและต้นแบบการเรียนรู้
สะเต็ม 

3.1-04 

5 โครงการบรรยายให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และการพัฒนาเทคนิคการวิจัย 
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Protein Modifications and Applications in 
Therapeutics Delivery” 

3.1-05 

6 หนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3.1-06 

7 หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นักเรียนเข้าศึกษาห้องปฏิบัติการวิจัย 3.1-07 

8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 

3.1-08 

9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Science Education ครั้งที่ 8 : STEM 
EDUCATION ส าหรับครูโครงการพัฒนาครูแกนน าและต้นแบบสื่อการเรียนรู้   
สะเต็ม 

3.1-09 

10 ใบเซ็นต์ชื่อผู้เข้าร่วมโครงการและรายละเอียดการประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟ
กราฟฟิก 

3.1-10 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2   จ านวนโครงการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย หรือการท านุ
บ ารุงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของไทย 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
การคิดรอบปี       ปีการศึกษา 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 การให้บริการวิชาการของส่วนงานในทุกประเภท ควรน ามาซึ่งประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การวิจัย
และการท านุบ ารุงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของไทย ซึ่งด าเนินการบูรณาการแล้วเสร็จในปีนั้นๆ เพ่ือให้การใช้
งบประมาณต้นทุน ทรัพยากร และบุคลากรในการด าเนินการดังกล่าวมีความรู้คุ้มค่าและสนับสนุนพันธกิจที่
ส าคัญของส่วนงานด้วย ดังนั้น การวางแผนให้บริการวิชาการ จึงควรครอบคลุมถึงการใช้ประโยชน์จากการ
ให้บริการวิชาการนั้นกับการเรียนการสอน การวิจัย และการท านุบ ารุงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของไทยของส่วน
งานด้วย โดยอาจพิจารณาก าหนดตัวชี้วัดของแผนและโครงการด้านบริการวิชาการที่ประเมินความส าเร็จใน
การบูรณาการระหว่างการบริการวิชาการกับพันธกิจส าคัญดังกล่าว ทั้งนี้ในการรายงานผลให้รายงานจ านวน
โครงการที่ได้ด าเนินการบูรณาการไปแล้วในปีนั้นๆ  
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าร้อยละของจ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย หรือ
การท านุบ ารุงวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาของไทยจากทุกส่วนงานที่ก าหนดไว้ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 
 
สูตรการค านวณ 
 
 
 
 
 
 
 
  

จ านวนโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย หรือการ
ท านุบ ารุงวัฒนธรรม  ภมูิปัญญาของไทย 

                           จ านวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 

×100 
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ผลการด าเนินงาน 
 คณะก าหนดแผนงานบริการวิชาการไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีจ านวน
โครงการบริการวิชาการทั้งหมด 3 โครงการ ได้แก่  

1. โครงการส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 
2. โครงการจัดประชุมวิชาการ/บรรยายให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. โครงการอบรมด้านวิชาการและการท าวิจัยร่วม 

ในปีการศึกษา 2562 คณะมีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการภายใต้โครงการต่างๆ ทั้งหมดดังกล่าวซึ่ง
เป็นกิจกรรมทีก่ารบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัยทั้งสิ้นดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. โครงการส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 
-  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Science Education ครั้งที่ 8 : STEM EDUCATION ส าหรับครู 

โครงการพัฒนาครูแกนน าและต้นแบบสื่อการเรียนรู้สะเต็ม 
- โครงการผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือ สูตรเจลและสูตรน้ า โดยสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
2. โครงการจัดประชุมวิชาการ/บรรยายให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- โครงการประชุมวิชาการประสาทวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 23 ประจ าปี 2562 (The 23rd Thai  

Neuroscience Society Conference 2019) 
-    การบรรยายพิเศษ เรื่อง Protein Modifications and Applications in Therapeutics 

Delivery โดย Professor Bradley L. Pentelute จาก Massachusetts Institute of Technology, MA, 
USA 

3.  โครงการอบรมด้านวิชาการและการท าวิจัยร่วม 
-   โครงการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีโอกาสเรียนรู้การท างานวิจัยในห้องปฏิบัติการ

และนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าฝึกงานและมีส่วนร่วมในโครงการวิจัยภายใต้การดูแลของคณาจารย์ในคณะ 
-   โครงการสนับสนุนทุนเพ่ือการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ไปท าวิจัยร่วมใน
สถานศึกษาชั้นน าในต่างประเทศ 
  

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินการ 
จ านวนโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน  
การวิจัย  

3 โครงการ 

จ านวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 3 โครงการ 
ร้อยละของผลรวมจ านวนโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการ
สอน การวิจัย ต่อจ านวนโครงการบริการวิชาการท้ังหมด 

ร้อยละ 100 

เทียบคะแนน 5 คะแนน  5.00 คะแนน 
 
รายการหลักฐาน : 

ที ่ รายการหลักฐาน เลขที่หลักฐานอ้างอิง 
1 แผนบริการวิชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 3.2-01 
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องค์ประกอบที่ 4    การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1    ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   
  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ต้องมีระบบกลไกการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
นโยบาย แผนงาน และการบรหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของราชวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
2. จัดท าแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านศิลปวัฒนธรรม

และความเป็นไทย  
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ต่อสาธารณชน 
7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 - 7 ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน 

ประกอบตัวบ่งช้ี 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  สูงกว่าเปูาหมาย 
 เป็นไปตามเปูาหมาย 
 ต่ ากว่าเปูาหมาย 
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ผลการด าเนินงาน : 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 ปัจจุบัน สถาบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์มีสถานภาพเป็นส่วนงานหนึ่งภายใต้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงมี
สถานภาพเทียบเท่าคณะ และยังคงด าเนินภารกิจหลักในด้านการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี แต่ยังคงให้ความส าคัญกับการด าเนินการตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ได้ แก่ การท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดยได้บรรจุประเด็นดังกล่าวไว้เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของคณะ คือ  
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และปีการศึกษา 2562 นี้ คณะยังคงก าหนดผู้รับผิดชอบใน
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ซึ่งแต่งตั้งมาจากผู้แทนของหน่วยงานหลักของคณะตามค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมชุดเดิม เพ่ือให้การด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยกรรมการอ านวยการชุดดังกล่าวนี้ท าหน้าที่ก าหนดแนวนโยบายและ
ทิศทางในการจัดกิจกรรมฯ ให้แก่คณะท างาน เพ่ือร่วมกันด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
(เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 4.1-01) นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ดังกล่าวยังเป็นผู้รับผิดชอบในการก ากับ และ
ติดตามให้มีการด าเนินกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ตามที่ได้ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ คณะท างานฯ ชุดดังกล่าวประกอบด้วยบุคลากรของซึ่ง
เป็นตัวแทนของสาขา ส านักงานสถาบัน และศูนย์การเรียนรู้ ที่เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมหลัก
ต่างๆ ในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับสโมสรนักศึกษา เพื่อร่วมกันดูแลการด าเนินงานด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้โครงการส่งเสริม
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น ทั้งนี้ ก่อนการด าเนินกิจกรรมด้านวัฒนธรรมในแต่ละครั้งคณะท างานร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มีการประชุมเตรียมการโดยน าข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรมต่างๆ ทาง
วัฒนธรรมที่จัดขึ้น ในปีก่อนหน้านี้คมาใช้เพ่ือปรับปรุงและวางแผนการจัดกิจกรรมเดียวกันในปีการศึกษา 
2562 ต่อไป 

นอกจากนี้คณะยังก าหนดให้คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และงบประมาณ  
เป็นผู้ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ โดยจะมี
การประเมินผลทุกปี ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวฯ ได้ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานภายใต้แผนงานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนะรรมเป็นประจ าทุกปีอีกด้วย 
 
2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
 ตามที่คณะได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะโดยก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  สืบสานพระ
ปณิธานและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ  ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬา
ภรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 4.1-02) นั้น คณะได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือก าหนดกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับ มาตรการ และกลยุทธ์ภายใต้
ประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งการก าหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณด้านแผนงานพ้ืนฐานแบ่งก าร
จัดสรรงบประมาณออกเป็น 4 โครงการหลัก และหนึ่งในโครงการหลักที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ได้แก่ โครงการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยภายใต้โครงการฯ 
ประกอบด้วย 3 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่ 3 คือ กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่ งมีการด าเนินการมา
อย่างต่อเนื่องในทุกปีการศึกษาก่อนหน้านี้  โดยได้มีการก าหนดแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมซึ่งมี 4 
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โครงการ ภายใต้แผนงานดังกล่าว ได้แก่ 1) โครงการวิทย์จิตอาสา 2) โครงการสืบสานปณิธานและแสดงความ
จงรักภักดีฯ   3) โครงการหอจดหมายเหตุ และ 4) โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ แผนงาน
ดังกล่าวอยู่ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ซึ่งได้มีการก าหนดตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์ของประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ไว้อย่างชัดเจน และยังได้มีการก าหนดกิจกรรมหลักที่จะด าเนินงานไว้อย่างชัดเจนอีกด้วย 
(เอกสารหลักฐานอ้างอิงที ่4.1-03)  ทั้งนี้ กิจกรรมหลักที่ตอบสนองการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปและ
วัฒนธรรม ได้แก่ โครงการส่งเสริมอนุรักษณ์ศิลปวัฒนธรรมที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ และมีรายละเอียด
การก าหนดตัวชี้วัดและกิจกรรมหลักของโครงการดังกล่าวดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการส่งเสริมอนุรักษณ์ศิลปวัฒนธรรมได้แก่  

1. จ านวนกิจกรรมส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จ านวน 6 กิจกรรม 
2. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีความพึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่า 3.51  
 กิจกรรมหลักในโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมได้แก่ 
 1. กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีไทยเนื่องในวันไหว้ครู  

2. กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีไทยเนื่องในวันลอยกระทง 
3. กิจกรรมร าลึกวันวานเพื่อสานต่อพระปณิธานสร้างผู้น าทางวิทยาศาสตร์ไทย  
4. กิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา  

 5. กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์  
6. กิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา  
7. กิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา  

     ทั้งนี้ แม้ว่าคณะจะสามารถจัดกิจกรรมในโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมได้เพียง 4 กิจกรรม
จากจ านวนตามแผนทั้งสิ้น 7 กิจกรรมก็ตามแต่คณะยังได้ส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของคณะ
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒธรรมที่จัดโดยสถาบันฯ ในโอกาสต่างๆ อาทิ การเข้าร่วมกิจกรรม
ท าบุญซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ าทุกวันพฤหัสบดี ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19     
เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รวมถึงการร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ความ
เป็นไทยโดยการส่งเสริมให้บุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ ท าให้สามารถ
ด าเนินการตามตัวชี้วัดได้ตามแผนโดยมีจ านวนโครงการส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ทั้งสิ้นจ านวน 
6 กิจกรรม และผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่คณะจัด มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51 
(เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 4.1-04) 

นอกจากนี้คณะ ได้มีการจัดสรรงบประมาณส าหรับการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการส่งเสริม
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ดังปรากฏในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยผู้รับผิดชอบที่
เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมต่างๆ สามารถมีงบประมาณที่เพียงพอในการด าเนินกิจกรรมตามแผนที่
ก าหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน โดยในปีการศึกษา 2562 มีการจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการดังกล่าว เป็น
จ านวนเงินทั้งสิ้น 197,000.- บาท และใช้ไปเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 118,819.- บาท  คิดเป็นร้อยละ 60.31 ของ
งบประมาณท้ังหมดที่จัดสรรให้ โดยในปีนี้ได้มีการด าเนินกิจกรรมในส่วนของโครงการสืบสานพระปณิธานและ
แสดงความจงรักภักดี เ พ่ิมขึ้นจากเดิม ซึ่ งเห็นได้ว่าคณะได้ เห็นความส าคัญของแผนงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
อย่างเต็มที่และต่อเนื่องมาโดยตลอด รวมทั้งจัดสรรงบประมาณให้โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
อย่างเพียงพอส าหรับการจัดกิจกรรมตามท่ีได้วางแผนไว้ (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 4.1-05) 
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3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 ตามที่คณะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือท าหน้าที่
ก าหนดแนวนโยบายและทิศทางในการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ โดยมอบหมายให้
คณะท างานซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานหลักของคณะเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมในแต่ละ
โอกาส ทั้งนี้ คณะกรรมการอ านวยการฯ ชุดดังกล่าว ท าหน้าที่ก ากับ และติดตามให้มีการด าเนินกิจกรรมด้าน
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี
ผู้อ านวยการส านักงานสถาบันเป็นประธานคณะกรรมการ และผู้อ านวยการส านักงานสถาบันในฐานะประธาน
กรรมการของคณะกรรมการดังกล่าว ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรมตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนงานฯ ซึ่งมีการด าเนินกิจกรรมต่างๆได้อย่างครบถ้วนและบรรลุ
เปูาหมายได้ตามตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด   
 นอกจากนี ้คณะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ  และงบประมาณ
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ ์ซึ่งมีรองอธิการบดีเป็นประธานกรรมการ และมีผู้บริหารรวมถึงผู้แทนคณาจารย์
จาก 3 สาขาและผู้แทนบุคลากรจากทุกฝุายร่วมเป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และงบประมาณของคณะ รวมถึงติดตามประเมินผลการด าเนินงานของแผน
ดังกล่าว และในปีการศึกษา 2562 ได้มีการประชุมเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 
มิถุนายน 2563 และได้น าเสนอผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายหลัง
สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่         
4.1-06) โดยผลการติดตามพบว่า คณะสามารถด าเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมได้
จ านวน 4 กิจกรรม จากเปูาหมาย 6 กิจกรรม เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อ COVID-19 ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมบางกิจกรรมได้ตามนโยบายการรักษาระยะห่างทางสังคม
ของรัฐบาลที่ก าหนดให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก 
 ทั้งนี้การด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สืบสานพระปณิธานและส่งเสริมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาคณะ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ยังมีการจัดกิจกรรมโครงการ
เสียงตามสายในวันส าคัญต่างๆ เพ่ือสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคมอีกช่องทางหนึ่งด้วย 
 
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 คณะกรรมการอ านวยการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  
แผนปฏิบัติการ  และงบประมาณสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานของแผนงานด้านศิลปวัฒนธรรมตามตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ดัง
ปรากฏในแผนยุทธศาสตร์ฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่ตั้งไว้ได้แก่  มีกิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริม และ
ท านุศิลปะและวัฒนธรรมของชาติอย่างน้อย 3 ครั้งต่อปี ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2562  คณะจัดกิจกรรมส่งเสริม 
อนุรักษ์ สืบทอดและท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จ านวน 4 กิจกรรม คิดเป็นการด าเนินงานส าเร็จร้อยละ 
100 เนื่องจากสามารถด าเนินการได้ส าเร็จตามตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 
4.1-07)  ซึ่งสามารถสรุปผลการประเมินได้ดังนี้ 
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ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

1. มีกิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริม และท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติอย่าง
น้อย 3 ครั้งต่อปี 
 

ปีการศึกษา 2562 คณะ สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ สืบทอด
ศิลปและวัฒนธรรมของชาติได้ 4 กิจกรรม 
1. กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีไทยเนื่องในวันไหว้ครู  
2. กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีไทยเนื่องในวันลอยกระทง 
3. กิจกรรมร าลึกวันวานเพื่อสานต่อพระปณิธานสร้างผู้น าทาง 
    วิทยาศาสตร์ไทย  
4. กิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา  
 

 
นอกจากนี้คณะได้มีการด าเนินโครงการต่างๆ ภายใต้แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและแต่ละ

โครงการได้มีการก าหนดตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการไว้อย่างชัดเจนและมีการด าเนินการได้ตาม
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้น อาทิ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สามารถด าเนินการส าเร็จ
ตามตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามเปูาหมาย ซึ่งก าหนดให้มีจ านวนกิจกรรมส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จ านวน 6 กิจกรรมทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2562  คณะจัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ สืบทอดและ
ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จ านวน 4 กิจกรรมและส่งเสริมให้บุคลากรของคณะเข้าร่วมกิจกรรมท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่สถาบันจัดขึ้นอีกจ านวน 2 กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 6 กิจกรรมคิดเป็นการ
ด าเนินงานส าเร็จร้อยละ 100 เนื่องจากสามารถด าเนินการได้ส าเร็จตามตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
(เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 4.1-03)   

อีกทั้งคณะยังมีการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและ
นานาชาติ ได้แก่ โครงการเสียงตามสายในวันส าคัญต่างๆ ซึ่งได้มีการบันทึกเสียงประวัติของวันส าคัญทาง
ศาสนาเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้บุคลากรและประชาชนทั่วไปที่อยู่ในบริเวณพ้ืนที่ของคณะ 
ได้รับฟัง  
 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 คณะได้ใช้ผลการการจัดกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของปีการศึกษา 2561 มาใช้
ปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ ในปีการศึกษา 2562 โดยท าการประเมินผลภายหลังจากการจัด
กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ ตลอดจนการสังเกตุและ
สอบถาม ยกเว้นในกรณีที่ไม่ได้ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ จะใช้การประเมินระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านสื่อสัญลักษณ์ต่างๆ อาทิ การติดใบโพธ์แสดงความรู้สึกบนบอร์ด เพ่ือแสดงความพอใจ 
หรือข้อเสนอแนะสั้นๆ หรือวัดความพึงพอในได้จากจ านวนการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในกิจกรรมนั้นๆ เช่น 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงซื้อกระทงใบตองเป็นจ านวนมาก เป็นต้น นอกจากนี้ คณะผู้จัดกิจกรรมในแต่
ละครั้งยังได้รับข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือน าไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมในปีต่อๆ ไป โดยในการจัด
กิจกรรม ในปีการศึกษา 2562 คณะได้น าข้อคิดเห็นจากปี 2561 มาปรับปรุง เช่น คณะยังคงจัดให้มีเสียงตาม
สายเหมือนทุกปี แต่ได้ปรับเวลาให้มีการเผยแพร่เสียงตามสายในช่วงที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภายใต้พระนาม 
จุฬาภรณ์ได้เข้าร่วมกิจกรรม อย่างไรก็ตาม ในปีการศึกษา 2562 ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า หรือ COVID – 19 จึงส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมในรูปแบบของการรวมกลุ่มคนจ านวนมาก 
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ดังนั้น จึงได้งดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าว เช่น การบรรยายธรรมะ การนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ 
หรือการถวายสังฆทานเพ่ือให้บุคคลทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการท าบุญ เนื่องจากได้มีการประกาศให้หน่วยงาน
สถานศึกษาหยุดด าเนินการในช่วงดังกล่าว ส่วนกิจกรรมลอยกระทงยังคงด าเนินการเพราะอยู่ในช่วงที่ยังมิได้
เกิดการแพร่ระบาดของ COVID – 19 จึงสามารถด าเนินกิจกรรมไปได้อย่างประสบผลส าเร็จตามตัวชี้วัด  
โดยในปีการศึกษา 2562 ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์กระทงด้วยตนเอง ซึ่ง
เป็นผลมาจากการที่คณะได้น าผลการประเมินจากปีที่ผ่านมามาใช้ปรับปรุงการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 
2562 อันเป็นประโยชน์ที่นอกจากบุคลากรภายในได้มีส่วนร่วมแล้ว ยังสามารถส่งผลให้บุคคลภายนอกที่มา
ติดต่อคณะ ให้ความสนใจเข้าร่วมเพิ่มขึ้นอีกด้วย ดังนั้นในปีการศึกษา 2562 คณะจึงได้เพ่ิมเติมรูปแบบการจัด
กิจกรรมที่สามารถชักชวนให้คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกที่มาติดต่อ
คณะและหน่วยงานข้างเคียง ได้มีส่วนร่วมท ากิจกรรมกับคณะเพ่ิมขึ้น ผ่านกิจกรรมในรูปแบบการเล่นเกมส์
หยิบไข่ (พลาสติก) โดยสโมสรนักศึกษาสถาบันเป็นผู้ออกแบบสถานที่และกิจกรรมให้น่าสนใจ ส่งผลให้มี
ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม และคณะท างานยังได้ปรับปรุงการมอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี
คณะท างานที่สอดส่องผู้แต่งกายไทยเป็นที่ประทับใจในแต่ละเทศกาล และมอบรางวัลการแต่งกายให้เป็นการ
ร่วมสนุกที่สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 4.1-08)  
  
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 ในปีการศึกษา 2562 คณะยังได้มีการเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทยในโอกาสส าคัญ
ต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์และระบบเสียงตามสายของคณะโดยตัวอย่างการจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 2562 ได้แก่  
  - ในวันที่ 8 ตุลาคม 2562 คณะ ได้จัดกิจกรรม ร่วมถวายพระพรองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
น าโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหาร และคณาจารย์ ถวายแจกันดอกไม้ที่หน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมลงนามถวายพระพร ให้ทรงหายจาก
พระอาการประชวร ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 4.1-09) 

- ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 คณะ ได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 
สถาบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นกิจกรรมเผยแพร่ประเพณีลอยกระทง ภายใต้แนวคิด “สวมผ้าซิ่น กินอย่าง
ไทย ไร้พลาสติก” เพ่ือร าลึกถึงบุญคุณของพระแม่คงคา และประเพณีไทยที่สืบต่อกันมาอันทรงคุณค่าต่อการ
สืบสานส่งต่อไปยังเยาวชนรุ่นหลัง โดยจัดกิจกรรมร่วมกับสโมสรนักศึกษา กิจกรรมดังกล่าวมีคณาจารย์ 
บุคลากร นักศึกษาและบุคลากรทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก มีการจัดจ าหน่ายกระทง
ใบตองตลอดจนให้ผู้เข้าร่วมงานได้ออกแบบและจัดท ากระทงด้วยตนเองโดยจัดมุมวัสดุอุปกรณ์ไว้ให้ผู้เ ข้าร่วม
กิจกรรมได้ประดิษฐ์กระทงด้วยตนเอง การมอบของที่ระลึกให้ผู้แต่งกายไทยเข้าร่วมงาน และให้บริการอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์  รุจิรวัฒน์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี และ
ผู้อ านวยการส านักงานสถาบันมอบรางวัลให้กับผู้ได้รับเลือกแต่งกายด้วยผ้าไทย (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 
4.1-10) 

- ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 คณะได้จัดกิจกรรมขอขมาลาอุปสมบทและขลิบปอยผม ผู้เข้าร่วม
โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศล ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราช
วิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทั้งนี้ มีบุคลากรของคณะลาอุปสมบท จ านวน 6 คน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธณัฏฐ์คุณ 



66 
 

มงคลอัศวรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันบ้ณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนน ากล่าวค าขอขมาลาอุปสมบทพร้อม
มอบพานธูปเทียนแพขอขมา แด่ผู้บริหาร จากนั้นผู้บริหารได้กล่าวอโหสิกรรม และกล่าวอนุโมทนาบุญกับผู้
อุปสมบท ก่อนเดินทางไปร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี 
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ณ สาธารณรัฐอินเดีย และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ระหว่างวันที่ 15 - 
23 กุมภาพันธ์ 2563  (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 4.1-11) 
  - ในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 คณะ ได้จัดกิจกรรม ร่วมถวายพระพรองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬา
ภรณ์ น าโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ พร้อม
ด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ถวายแจกันดอกไม้ที่หน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟูาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมลงนามถวายพระพร ให้ทรง
หายจากพระอาการประชวร ณ ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  (เอกสารหลักฐาน
อ้างอิงที่ 4.1-12) 

- ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 คณะ ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ าฝน พร้อมปัจจัย 
เพ่ือบ ารุงพุทธศาสนา ณ วัดหลักสี่ (พระอารามหลวง) โดยนิมนต์เจ้าอาวาสและพระลูกวัด รวมทั้งสิ้น จ านวน 
5 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระอุโบสถ วัดหลักสี่  เพ่ือเป็นกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่ด ารงไว้ซึ่ง
ประเพณีและวัฒนธรรมไทยที่ควรค่าแก่การสืบทอดไปยังเยาวชนรุ่นต่อไป ทั้งนี้ มีคณาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม เดินทางไปยังวัดหลักสี่ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธณัฏฐ์คุณ      
มงคลอัศวรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธี  (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 4.1-13) 
 
7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
 ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากไม่ใช่บริบทหลักของคณะ 
 
รายการหลักฐาน : 
ที ่ รายการหลักฐาน เลขที่หลักฐานอ้างอิง 
1 ค าสั่งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ที่ 42/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

อ านวยการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4.1-01 

2 แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  4.1-02 

3 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 4.1-03 

4 ปูายประชาสัมพันธ์โครงการศิลปวัฒนธรรมไทย 4.1-04 

5 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 4.1-05 

6 ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 
มิถุนายน 2563 

4.1-06 

7 แผนยุทธศาสตร์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)  4.1-07 

8 การจัดกิจกรรมวันลอยกระทง  4.1-08 

9 https://www.cgi.ac.th/news/activities/2019_activities/2019_10_08_ 
pay_respects_to_hrh_princess_chulabhorn 
 

4.1-09 
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ที ่ รายการหลักฐาน เลขที่หลักฐานอ้างอิง 
10 https://www.cgi.ac.th/news/activities/2019_activities/2019_11_11_ 

loy_krathong 
4.1-10 

11 https://www.cgi.ac.th/news/activities/2020_activities/2020_02_12 4.1-11 

12 https://www.cgi.ac.th/news/activities/2020_activities/2020_06_16 4.1-12 

13 https://www.cgi.ac.th/news/activities/2020_activities/2020_07_3 4.1-13 
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องค์ประกอบที่ 5    การบริหารจัดการ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1    การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ 
  เอกลักษณ์ของคณะ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องด าเนินงานผ่าน
คณะ ดังนั้น คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของคณะให้สอดคล้อง
กับเปูาหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และ
พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผล
ตามตัวบ่งชี้และเปูาหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแข่งขัน 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่กิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ
และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน 

5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติท่ีประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
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เกณฑ์การประเมิน 
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 - 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน 

ประกอบตัวบ่งช้ี 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

การบริหารของสถาบัน
เพ่ือการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์
ของสถาบัน 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน  สูงกว่าเปูาหมาย 
 เป็นไปตามเปูาหมาย 
 ต่ ากว่าเปูาหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน : 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผน
กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 คณะมีกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วน เช่น นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรภายในคณะรวมทั้งคณะกรรมการประจ าสถาบันและคณะ
ผู้บริหาร โดยน าข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนมาประเมินสภาพแวดล้อมโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis เพ่ือ
ค้นหาจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และภาวะคุกคาม (Threat) ของ
การบริหารงานของคณะ  หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาส าคัญในการด าเนินงานในอนาคต การประเมิน
สภาพแวดล้อมดังกล่าว คณะโดยคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และงบประมาณของ
สถาบัน ได้มอบหมายให้ทุกภาคส่วนพิจารณาประเมินสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
และต้องเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของสถาบันที่ก าหนดไว้ว่า “Producing Leaders in Science and 
Technology” สร้างผู้น าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้จัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร์สถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560–2564) ต่อมาในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมาได้มี
การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานประจ าปี ตลอดทั้งสภาวะแวดล้อมต่างๆ ประกอบกับยุทธศาสตร์
ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560–2564) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง สถาบันฯ จึงยังคงใช้แผน
ยุทธศาสตร์สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560–2564) เป็นแผนชี้น า ก ากับทิศทางการ
บริหารจัดการของสถาบัน และสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รวมทั้ง
นโยบายรัฐบาล และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554)  
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ด้วยสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เป็นส่วนงานหนึ่งในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งมีสถานภาพเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์สถาบันได้จัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการ
จัดการการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน ความเป็นเลิศ เป็นที่ยอมรับของสังคมในระดับชาติ และระดับ
นานาชาติโดยก าหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนที่ส าคัญ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือผลักดันให้สามารถ
ด าเนินการบรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถาบันทั้ง 4 ประการ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิ จัย การ
บริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในแผนยุทธศาสตร์คณะ จะมีความเชื่อมโยง
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมจัดท าโครงการต่างๆ มารองรับการท างานเพ่ือ
ถ่ายทอดไปสู่แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 หรือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  และได้น าเสนอ
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการคณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 
เมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.1-01) และน าเสนอสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
พิจารณาอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.1-02) 

 ในการด าเนินงานคณะ ได้ถ่ายทอดยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ สู่การปฏิบัติงานจริง ผ่านโครงการ/
กิจกรรมตามภารกิจเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเปูาหมายในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2562 
หรือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนการใช้
จ่ายเงิน ในการจัดสรรงบประมาณ โดยจ าแนก 3 ภารกิจ คือ ภารกิจพ้ืนฐานงานประจ า ภารกิจพ้ืนฐาน
สนับสนุนยุทธศาสตร์ และโครงการยุทธศาสตร์ เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน 
และได้น าเสนอคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และงบประมาณของสถาบันพิจารณา
อนุมัติแผนกลยุทธ์ทางการเงินในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 (เอกสาร
หลักฐานอ้างอิงที่ 5.1-03) 

ด้วยคณะกรรมการประจ าส่วนงานได้ครบวาระในวันที่ 30 กันยายน 2562 องค์นายกสภาราช
วิทยาลัยจุฬาภรณ์  ได้ทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ในวันที่        
3 กุมภาพันธ์ 2563 ประกอบกับคณะกรรมการประจ าส่วนงานไม่มีการประชุม แผนปฏิบัติการประจ าปีและ
งบประมาณประจ าการศึกษา พ.ศ. 2562 หรือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้น าเสนอสภาราชวิทยาลัย          
จุฬาภรณ์พิจารณาอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ไปก่อน (เอกสารหลักฐาน
อ้างอิงที่ 5.1-02) และน าเสนอคณะกรรมการประจ าส่วนงานพิจารณาให้สัตยาบันอนุมัติแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและงบประมาณประจ าการศึกษา พ.ศ. 2562 หรือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการประชุมครั้งที่ 
1/2563 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.1-04) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
ยังไม่ประกาศใช้ ประกอบกับในการประชุมสภาราชวิทยาลัยครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 
ได้อนุมัติกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยให้ใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของสถาบัน 
เฉพาะงบประจ าไม่เกินกึ่งหนึ่งไปพลางก่อน และต่อมาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563  จึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป สถาบันจึงใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้ภารกิจของสถาบันด าเนินงานให้เป็นไปตามเปูาหมายแผนงาน/งาน/โครงการ ที่ได้
ขอตั้งงบประมาณไว้ 
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แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาราชวิทยาลัยฯ ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของสถาบัน เฉพาะงบ
ประจ าไม่เกินกึ่งหนึ่งไปพลางก่อน สถาบันฯ ได้สื่อสารแผนและงบประมาณโดยจัดท าเป็นบันทึกเลขที่ 
003(2).62/พิเศษ ว 167 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.1-05) จัดส่งไปยังผู้บริหาร
ของทุกส่วนงาน ต่อมาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ผ่านความ
เห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 จึงมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป และคณะกรรมการประจ าส่วนงานพิจารณาให้สัตยาบันอนุมัติ
แผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณ
แผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของสถาบันประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา สถาบันฯ ได้สื่อสาร
แผนและงบประมาณโดยจัดท าเป็นบันทึกเลขที่  003(2).63/ว 114 ลงวันที่  31 กรกฎาคม 2563                  
(เอกสารหลักฐานอ้างอิงที ่5.1-06) จัดส่งไปยังผู้บริหารของทุกส่วนงาน เพ่ือให้ทุกส่วนงานได้ใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเปูาหมายของแผนงาน/งาน/โครงการที่ได้ขอตั้งงบประมาณไว้ 

ในขั้นตอนสุดท้ายที่ส าคัญของการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ผู้บริหารได้มีการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน เพ่ือให้ทราบว่าผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคณะ เป็นไปตาม
เปูาประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ประการใด และติดตามการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี         
แล้วสรุปผลการติดตามผลการด าเนินงานในรอบ 12 เดือนเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และงบประมาณของสถาบันในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 
มิถุนายน 2563 และสรุปผลการติดตามผลการด าเนินงานในรอบ 12 เดือนน าเสนอคณะกรรมการประจ าส่วน
งานพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563               
(เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.1-04) พบว่าการด าเนินงานเป็นไปตามเปูาประสงค์ ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ มีบาง
ตัวชี้วัดมีความไม่ชัดเจน คณะกรรมการประจ าส่วนงานได้ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ เช่น ตัวชี้วัดใน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 จ านวนงานวิจัยที่ถูกน าไปอ้างอิง ตัวชี้วัดนี้จะส่งผลให้ไม่เป็นไปตามเปูา ด้วยผลงานวิจัยได้รับ
การตีพิมพ์ในปีแรกๆ การน าไปอ้างอิงในปีแรกจะมีน้อย หากเปลี่ยนตัวชี้วัดเป็นจ านวนการอ้างอิงของงานวิจัยที่
เพ่ิมขึ้นในแต่ละปี โดยเฉพาะงานวิจัยในอดีตของสถาบันฯ ซึ่งเป็นผลงานที่ดีจะมีผู้อ้างอิงเพ่ิมขึ้น ดังนั้ น อัตรา
การเพ่ิมของการน าไปอ้างอิงจะชัดเจนมากกว่าจ านวนผลงานวิจัยที่จะน าไปอ้างอิงในปี เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่
สถาบันฯ จะได้น าไปปรับตัวชี้วัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป 
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2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน 
 ผู้บริหารได้วางระบบงานการเงินและบัญชีที่สมบูรณ์เพียงพอต่อการวิเคราะห์ฐานะการเงินและ
ประเมินผลการด าเนินงานทางการเงินเพ่ือสนับสนุนให้มีการน าข้อมูลทางการเงินมาค านวณต้นทุนต่อหน่วยใน
แต่ละหลักสูตร โดยใช้ข้อมูลรายจ่ายจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาเป็นฐานในการค านวณ และได้แบ่ง
ศูนย์ต้นทุน ตามโครงสร้างองค์กรของสถาบัน ซึ่งแต่ละศูนย์จะมีการด าเนินกิจกรรมที่ต้องใช้ทรัพยากรหรือ
ต้นทุนในการผลิตผลผลิต โดยศูนย์ต้นทุนหลักหรือหน่วยงานหลัก หมายถึง ศูนย์ต้นทุนหรือหน่วยงานที่ท า
หน้าที่โดยตรงในการสร้างผลผลิต และศูนย์ต้นทุนสนับสนุน หรือ หน่วยงานสนับสนุน  หมายถึง ศูนย์ต้นทุน
หรือหน่วยงานที่ไม่มีหน้าที่โดยตรงในการสร้างผลผลิตแต่ท าหน้าที่ให้บริการศูนย์ต้นทุนอ่ืน คณะ จะใช้เกณฑ์
การปันส่วนค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายจริงของศูนย์ต้นทุนสนับสนุนกระจายไปศูนย์ต้นทุนหลัก แล้วน ามาวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต เพื่อผู้บริหารได้เห็นต้นทุนใน
การผลิตบัณฑิต ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของแต่ละหลักสูตร และได้จัดท าโครงการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิต (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.1-07) น าเสนอคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
การ และงบประมาณของสถาบันในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563  (เอกสารหลักฐาน
อ้างอิงที่ 5.1-08)  โดยสามารถค านวณต้นทุนต่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ 893,600.41 บาทต่อ
คน หลักสูตรวิทยาศาสตร์เคมี 1,254,723.41 บาทต่อคน และหลักสูตรพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 1,025,638.29 
บาทต่อคน นอกจากนี้คณะ ยังได้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการการพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องที่เหมาะสม และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะ 
จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ในโครงการต่างๆ ดังนี้ 

1. งบประมาณสนับสนุนนักศึกษา วงเงินงบประมาณ 8,850,000.- บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.52 ของ
ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือร้อยละ 2.01 ของการจัดสรรงบประมาณโดยรวม
ทั้งหมด (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมค่าก่อสร้างอาคาร CGI 2 จ านวน 186,000,000.- บาท) ประกอบด้วย 

1.1  โครงการส่งเสริมให้นักศึกษาไปเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้ งในและต่างประเทศ วงเงินงบประมาณ                 
300,000.- บาท 

1.2   โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการวิจัย โดยส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกไปท าวิจัยใน
ต่างประเทศ วงเงินงบประมาณ 3,000,000.- บาท 

1.3   โครงการสนับสนุนวัสดุวิจัยวิทยาศาสตร์ส าหรับการค้นคว้าวิจัยเพ่ือท าวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษา วงเงิน
งบประมาณ 3,810,000.- บาท และจัดให้มีค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ วงเงินงบประมาณ 
1,740,000.- บาท 

2. งบประมาณสนับสนุนคณาจารย์ วงเงินงบประมาณ 7,000,000.- บาท บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2 ของ
ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือร้อยละ 1.59 ของการจัดสรรงบประมาณโดยรวม
ทั้งหมด ประกอบด้วย 

2.1  โครงการสนับสนุนส่งเสริมการท าโครงการวิจัยของคณาจารย์ วงเงินงบประมาณ 6,320,000.- บาท 
2.2  โครงการ Matching Fund เป็นเงินสมทบทุนสนับสนุนการวิจัยของคณาจารย์ตามเงื่อนไขของแหล่งทุน

ภายนอก วงเงินงบประมาณ 680,000.- บาท 
2.3 กิจกรรมการส่งเสริมให้อาจารย์ไปเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ  
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2.4 กิจกรรมสนับสนุนให้อาจารย์ไปร่วมประชุมวิชาการเพ่ือพัฒนาทักษะด้านต่างๆ 
นอกจากนี้ สถาบันฯ ได้จัดท าโครงการเพ่ือขอรับทุนเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูา 

จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีมีพระชนมายุ 60 พรรษาเพ่ือพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยจัดท าแยกเป็น 2 โครงการ คือ  
 1) โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทของ
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เพ่ือไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ซึ่งจะสามารถสร้างเครือข่ายการท า
วิจัยหลังจากจบการศึกษาเพ่ือรักษาระดับคุณภาพงานวิจัย (ปีละ 2 คนๆละ 2.5 ล้านบาท รวม 5 ปี)  
 2) โครงการส่งเสริมการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับชาวไทยหรือชาวต่างชาติหลังส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ให้เข้ามาท างานวิจัยหลังปริญญาเอกที่สถาบันบัณฑิตศึกษา          
จุฬาภรณ์ (Postdoctoral Research) (ปีละ 3 คนๆละ 2 ล้านบาท รวม 2 ปี) 

ซึ่งทั้ง 2 โครงการนี้ได้จัดท าค าขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
3.  งบประมาณสนับสนุนบุคลากร วงเงินงบประมาณ 250,000.- บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.07 ของ

ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือร้อยละ 0.06 ของการจัดสรรงบประมาณ
โดยรวมทั้งหมด ประกอบด้วย 

3.1 กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาในหน่วยงานภายนอกตามความถนัด และ
ความเหมาะสมในแต่ละงานที่รับผิดชอบ อันเป็นประโยชน์ต่อการน ามาประยุกต์ใช้เพื่อการปฏิบัติงาน 

3.2  กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือทักษะด้านต่างๆ โดยเชิญวิทยากรมาจัดอบรมสัมมนาภายในสถาบัน 
3.3 กิจกรรมจัดการความรู้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบงานภายใต้หน่วยงานต่างๆของสถาบัน 

เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในระบบงานต่างๆ 
 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่กิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
 คณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรองอธิการบดีเป็นเป็นประธาน และแต่งตั้ง
ผู้แทนจากทุกหน่วยงานของคณะ ร่วมเป็นคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาก าหนด ทบทวนนโยบาย กรอบการ
บริหารความเสี่ยง จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของคณะ  พร้อมทั้งก ากับ ดูแล สนับสนุนให้มีการด าเนินการใน
ด้านการบริหารความเสี่ยง ตลอดทั้งติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  

การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงปีการศึกษา 2562  หรือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงได้น าผลการติดตามและทบทวนผลหลังการด าเนินการจัดการความเสี่ยงปีการศึกษา 2561   
หรือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาพิจารณาเพิ่มเติม ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง และวิธีการจัดการความเสี่ยงในแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าคณะ มีการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้องและมี
ประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงท่ีด าเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นได้
จริง และอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ หรือจัดหามาตรการ วิธีการอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงท่ียังเหลืออยู่หลังมีการ
จัดการอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ดังตารางการวิเคราะห์เปรียบเทียบความเสี่ยงในปีการศึกษา 2562 และ 
ปีการศึกษา 2563 ดังต่อไปน้ี 
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ตารางเปรียบเทียบความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ระดับความ
เสี่ยงปี 62 

ความเสี่ยงปี 2562 
ระดับความเสี่ยงปี 62 

ความเสี่ยงปี 2563 

อันดับที่ 1 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิอันเกิดจากการเสื่อมสภาพของอปุกรณ์ประกอบ
อาคารและทรัพยส์ิน 
(โอกาสที่จะเกดิระดับ 3 ความเสียหายระดับ 4 ระดับความเสี่ยง 3x4=12) 

อันดับที่ 1 
(ความเสี่ยงสูง) 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิอันเกิดจากการเสื่อมสภาพของอปุกรณ์ประกอบ
อาคารและทรัพยส์ิน 
(โอกาสที่จะเกดิระดับ 3 ความเสียหายระดับ 4 ระดับความเสี่ยง 3x4=12) 

อันดับที่ 1 
ความปลอดภัยจากอุบตัิเหตุในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบตัิการ 
(โอกาสที่จะเกดิระดับ 4 ความเสียหายระดับ 3 ระดับความเสี่ยง 4x3=12) 

อันดับที ่2 
(ความเส่ียงปานกลาง) 

ความปลอดภัยจากอุบตัิเหตุในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบตัิการ 
(โอกาสที่จะเกดิระดับ 4 ความเสียหายระดับ 2 ระดับความเสี่ยง 4x2=8) 

อันดับที่ 2 
การรับนักศึกษาเข้าใหม่ไม่เป็นไปตามเปูาหมายของแผนการรับนักศึกษาในแต่ละปี
การศึกษา 
(โอกาสที่จะเกดิระดับ 3 ความเสียหายระดับ 3 ระดับความเสี่ยง 3x3=9) 

อันดับที ่2 
(ความเสี่ยงปานกลาง) 

การรับนักศึกษาเข้าใหม่ไม่เป็นไปตามเปูาหมายของแผนการรับนักศึกษาในแต่ละปี
การศึกษา 
(โอกาสที่จะเกดิระดับ 3 ความเสียหายระดับ 2 ระดับความเสี่ยง 3x2=6) 

อันดับที่ 2 
พื้นที่ปฏิบัติงานภายในอาคารไม่เพียงพอ 
(โอกาสที่จะเกดิระดับ 3 ความเสียหายระดับ 3 ระดับความเสี่ยง 3x3=9) 

ไม่เหลือความเสี่ยง  

อันดับที่ 3 
การปนเปื้อนของสารเคมีและเช้ือโรคในสิ่งแวดล้อม 

(โอกาสที่จะเกดิระดับ 2 ความเสียหายระดับ 3 ระดับความเสี่ยง 2x3=6) 
ไม่เหลือความเสี่ยง  

อันดับที่ 3 
ความปลอดภัยของข้อมูลที่จัดเก็บในรูปแบบดิจิตอลอันเกิดจากมัลแวร์หรือไวรัส
คอมพิวเตอร์ (โอกาสที่จะเกดิระดบั 2 ความเสียหายระดับ 3 ระดับความเสีย่ง 
2x3=6) 

อันดับที ่2 
(ความเสี่ยงปานกลาง) 

ความปลอดภัยของข้อมูลที่จัดเก็บในรูปแบบดิจิตอลอันเกิดจากมัลแวร์หรือไวรัส
คอมพิวเตอร์  (โอกาสที่จะเกิดระดับ 2 ความเสียหายระดับ 2 ระดบัความเสีย่ง 2x2=4) 

อันดับที่ 3 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิอันเกิดจากภัยพิบตัิ/การก่อการจราจล/การก่อ
การร้าย/สถานการณ์ทางการเมือง 
(โอกาสที่จะเกดิระดับ 2 ความเสียหายระดับ 3 ระดับความเสี่ยง 2x3=6) 

อันดับที ่2 
(ความเสี่ยงปานกลาง) 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิอันเกิดจากภัยพิบตัิ/การก่อการจราจล/การก่อการ
ร้าย/สถานการณ์ทางการเมือง 
(โอกาสที่จะเกดิระดับ 3 ความเสียหายระดับ 2 ระดับความเสี่ยง 3x2=6) 

อันดับที่ 3 
ผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารส านักงานราชวิทยาลยัจุฬาภรณ ์
(โอกาสที่จะเกดิระดับ 2 ความเสียหายระดับ 3 ระดับความเสี่ยง 2x3=6) 

อันดับที ่2 
(ความเสี่ยงปานกลาง) 

ผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารสถาบันฯ อาคาร 2 และอาคารส านักงานราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์ (โอกาสที่จะเกิดระดบั 4   ความเสียหายระดับ 2    ระดับความเสีย่ง  4x2=8) 

อันดับที่ 4 
บริการฐานข้อมลูวิชาการออนไลนไ์ม่ครอบคลุมความต้องการ 
(โอกาสที่จะเกดิระดับ 1 ความเสียหายระดับ 2 ระดับความเสี่ยง 1x2=2) 

ไม่เหลือความเสี่ยง  

อันดับที่ 4 
การให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศแก่บุคลากรสถาบันวิจยัจุฬาภรณ ์
(โอกาสที่จะเกดิระดับ 1 ความเสียหายระดับ 2 ระดับความเสี่ยง 1x2=2) 

ไม่เหลือความเสี่ยง  
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ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2562 หรือปีงบประมาณ 2563 คณะ ได้น าผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัจจัยที่

ก่อให้เกิดความเสี่ยง แล้วน ามาจัดระดับความเสี่ยง พร้อมก าหนดมาตรการหรือแนวทางหรือวิธีการจัดการ
ความเสี่ยง เพื่อปูองกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี
งบประมาณ 2563 โดยได้ด าเนินการใน 3 ด้าน ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
1.1   การรับนักศึกษาเข้าใหม่ไม่เป็นไปตามเปูาหมายของแผนการรับนักศึกษาในแต่ละปี

การศึกษา 
(โอกาสที่จะเกิดระดับ 3   ความเสียหายระดับ 2   ระดับความเสี่ยง 3x2=6) 

1.2   ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ 
(โอกาสที่จะเกิดระดับ 4   ความเสียหายระดับ 2   ระดับความเสี่ยง 4x2=8) 

  
2. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร 

2.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอันเกิดจากการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ประกอบ
อาคารและทรัพย์สิน 
(โอกาสที่จะเกิดระดับ 3   ความเสียหายระดับ 4   ระดับความเสี่ยง 3x4=12) 

2.2 ความปลอดภัยของข้อมูลที่จัดเก็บในรูปแบบดิจิตอลอันเกิดจากมัลแวร์หรือไวรัส
คอมพิวเตอร์หรือการเสื่อมสภาพฯ 
(โอกาสที่จะเกิดระดับ 2   ความเสียหายระดับ 2   ระดับความเสี่ยง 2x2=4) 

 
3. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

3.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอันเกิดจากภัยพิบัติ/การก่อการจราจล/การก่อการร้าย/
สถานการณ์ทางการเมือง 
(โอกาสที่จะเกิดระดับ 3   ความเสียหายระดับ 2    ระดับความเสี่ยง  3x2=6) 

3.2 ผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารสถาบันฯ อาคาร2 และอาคารส านักงานราชวิทยาลัยจุฬา
ภรณ์ 
(โอกาสที่จะเกิดระดับ 4   ความเสียหายระดับ 2    ระดับความเสี่ยง  4x2=8) 

1 



76 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับ
ความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เรียงตามระดับความเสี่ยงสูงสุด ดังนี้ 

การจัดระดับความเสี่ยง 

ระดับความเสี่ยง ความเสี่ยง 

อันดับที่ 1 
(ความเสี่ยงสูง) 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิอันเกิดจากการเสื่อมสภาพของอปุกรณ์ประกอบอาคารและทรัพยส์ิน 
(โอกาสที่จะเกดิระดับ 3   ความเสียหายระดับ 4    ระดับความเสี่ยง 3x4=12) 

อันดับที่ 2 
(ความเสี่ยงปานกลาง) 

ความปลอดภัยจากอุบตัิเหตุในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบตัิการ 
(โอกาสที่จะเกดิระดับ 4   ความเสียหายระดับ 2   ระดับความเสี่ยง 4x2=8) 

อันดับที่ 2 
(ความเสี่ยงปานกลาง) 

ผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารสถาบันฯ อาคาร 2 และอาคารส านักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ์
(โอกาสที่จะเกดิระดับ 4   ความเสียหายระดับ 2    ระดับความเสี่ยง  4x2=8) 

อันดับที่ 2 
(ความเสี่ยงปานกลาง) 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิอันเกิดจากภัยพิบตั/ิการก่อการจราจล/การก่อการร้าย/สถานการณ์ทาง
การเมือง 
(โอกาสที่จะเกดิระดับ 3   ความเสียหายระดับ 2    ระดับความเสี่ยง  3x2=6) 

อันดับที่ 2 
(ความเสี่ยงปานกลาง) 

การรับนักศึกษาเข้าใหม่ไม่เป็นไปตามเปูาหมายของแผนการรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
(โอกาสที่จะเกดิระดับ 3   ความเสียหายระดับ 2   ระดับความเสี่ยง 3x2=6) 

อันดับที่ 2 
(ความเสี่ยงปานกลาง) 

ความปลอดภัยของข้อมูลที่จัดเก็บในรูปแบบดิจิตอลอันเกิดจากมัลแวร์หรือไวรัสคอมพิวเตอร์หรือการ
เสื่อมสภาพของอุปกรณ ์
(โอกาสที่จะเกดิระดับ 2   ความเสียหายระดับ 2 ระดับความเสี่ยง 2x2=4) 

 
ความหมายและการตอบสนองต่อความเสี่ยงในแต่ละระดับ 

ระดับความเสี่ยง ระดับคะแนน แทนด้วยแถบสี ความหมายและการตอบสนองต่อความเสี่ยง 

ต่ า 1-3 สีเขียว 
ระดับท่ียอมรับได้ โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง ไม่ต้อง

มีการจัดการเพิ่มเติม 

ปานกลาง 4-9 สีเหลือง 
ระดับท่ีพอรับได้แต่ต้องมีมาตรการควบคุมเพ่ือปูองกัน

ไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้ 

สูง 10-16 สีส้ม 
ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยง

เพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

สูงมาก 17-25 สีแดง 
ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งจัดการความ

เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที 
 
จากความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงคือ เนื่องจากมีการใช้งานอาคารอย่างต่อเนื่อง โดยที่งานอาคาร

ได้มีการด าเนินการปรับปรุงระบบงานอาคารไปบางส่วนแต่ยังคงมีอีกหลายระบบงานที่ยังไม่ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข เนื่องจากต้องจัดท าแผนงานและงบประมาณในการด าเนินงาน ซึ่งจ าเป็นต้องใช้เวลาในการ
ด าเนินงานที่ยาวนาน ท าให้ความเสี่ยงอยู่ในอันดับ 1 และคงคะแนนความเสี่ยงเท่าเดิม  

คณะมีแผนการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ด้านความพร้อมในการใช้งานและการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ใน
ช่วงเวลาต่างๆ ความเหมาะสมของอุปกรณ์ เช่น จัดท าเป็นแผนตรวจสอบรายวัน รายเดือน ราย 3 เดือน หรือ
รายปี และคณะ ได้แต่งตั้งคณะท างานระงับเหตุฉุกเฉินเพ่ือจัดท าคู่มือด าเนินการจัดท าแผนปูองกันและระงับ
เหตุฉุกเฉินของคณะ ขึ้นมา โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการจัดระบบเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือกับ
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สถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ และเพ่ืออ านวยความสะดวกจึงได้จัดท าคู่มือปูองกันและระงับเหตุฉุกเฉินฉบับย่อแจก
เป็นคู่มือในการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินแก่คณาจารย์ บุคลากร พนักงานรักษาความปลอดภัย 
พนักงานรักษาความสะอาด  จากการติดตามประเมินและทบทวนผลหลังการด าเนินการจัดการความเสี่ยง ท า
ให้มั่นใจว่าคณะ  มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง มีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการ
ควบคุมความเสี่ยงที่ด าเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
โดยได้สรุปสถานะการของการด าเนินงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ และรายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าส่วนงานในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563  (เอกสาร
หลักฐานอ้างอิงที่ 5.1-04) และมีข้อแนะน าให้เพิ่มปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอีก 3 ประเภท ดังนี้  

1) ผลกระทบต่อชื่อเสียงเกียรติภูมิของสถาบัน (Reputation Risk) ความเสี่ยงที่จะเกิด
ผลกระทบในทางลบใด ๆ ที่อาจมีต่อชื่อเสียงของสถาบันฯ  

2) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่จะต้องพิจารณาในเรื่องของ
รายรับ-รายจ่ายของสถาบันฯ ในอนาคต 

3) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็นความเสี่ยงของการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่มี
ผลต่อการด าเนินงานในสถาบันฯ 

ทั้งนี้ สถาบันฯ จะได้น าไปปรับแผนบริหารความเสี่ยงต่อไป 
 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตามหลักการบริหารกิจการที่ดี 10 ประการ โดยมีเปูาหมาย
ของการใช้หลักธรรมาภิบาลเพ่ือความเป็นธรรม ความสุจริต ความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และได้จัด
ให้มีแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 
เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซค์ของคณะ ที่จะให้ประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงได้ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการปูองกันการทุจริต ส าหรับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียตามหลักการบริหารกิจการที่ดี 10 ประการ ซึ่งได้มีการด าเนินการ ดังนี้ 

4.1  หลักประสิทธิผล สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ได้เปลี่ยนสถานภาพจากสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งมีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ ตาม
พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 เป็นต้นไป  
ในการด าเนินงานราขวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดท าข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานของแต่ละส่วนงานในราชวิทยาลัย พร้อมมอบอ านาจในการก่อหนี้ผูกพัน การอนุมัติจ่ายให้ผู้บริหาร
ของสถาบัน และเพ่ือให้การบริหารงานของสถาบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น คณะ ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างานเพ่ือกระท าการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพ่ือกลั่นกรอง
งานต่างๆ ตามภารกิจของคณะ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ ได้พิจารณาอนุมัติ หรือให้ความ
เห็นชอบก่อนน าเสนอสภาราชวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ นอกจากนั้นได้จัดท าระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานของสถาบัน เช่น ระเบียบด้านการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระเบียบด้านการวิจัย และระเบียบ
ทางการเงิน ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายหรือข้อบังคับของราชวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์หรือแนวทางใน
การด าเนินงานของคณะ 
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4.2   หลักประสิทธิภาพ ผู้บริหารให้ความส าคัญกับนโยบายต่างๆ เพ่ือให้การบริหารจัดการของ
สถาบันด าเนินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ให้นโยบายในเรื่องของการใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยได้ท า 
MOU กับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ในเรื่องของการใช้ทรัพยากรที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ได้มีการ
ปฏิรูประบบงานภายในโดยน าระบบสารสนเทศเข้ามาใช้งานในระบบการประชุม ระบบงานบุคคล ระบบงาน
สารบรรณ ซึ่งสามารถท างานได้รวดเร็ว และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้ได้ผลคุ้มค่า และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 4.3  หลักการตอบสนอง ผู ้บริหารมีการติดตามประเมินผลการด า เนินงานตาม หลักการ
ตอบสนอง เพื่อให้มีการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีผลประโยชน์ด้านอ่ืนที่ขัดแย้งกับการปฏิบัติ
หน้าที่ มีการปฏิบัติงานส าเร็จตามเปูาหมาย สามารถวัดหรือประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้สรุปผลการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานเสนอต่อสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อทบทวนเปูาหมาย หรือปรับ
แผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้างกลไกภายในเพื่อสื่อสารการ
ด าเนินงานไปยังบุคลากรกลุ่มเปูาหมายทุกระดับที่เกี่ยวข้อง ในปีการศึกษา 2562 รอบ 12 เดือน 
ได้น าเสนอคณะกรรมการประจ าส่วนงาน พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563     
 4.4  หลักภาระรับผิดชอบ  ผู้บริหารได้วางระบบการบริหารงานบุคคล ก าหนดภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ เพื่อให้บุคลากรตระหนักในความรับผิดชอบต่อหน้าที่และศักยภาพของตนเอง  พร้อมก ากับ ติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างทัดเทียมกัน  มีความส านึกในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ และยอมรับผลการ
ด าเนินงาน ทั้งรับผิดและรับชอบ 

4.5 หลักความโปร่งใส  ผู้บริหารก ากับดูแลให้มีการจัดท ารายงานรายได้ -รายจ่าย และฐานะ
การเงินของสถาบันเป็นประจ าทุกเดือน พร้อมให้จัดท ารายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เป็นรายไตร
มาส เสนอต่อคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ในทุกครั้งที่มีการประชุม โดยในปีการศึกษา 2562 คณะ 
ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจ า คณะ จ านวน 5 ครั ้ง  และได้มีการน า เสนอรายงานรายได้ -
รายจ่าย และฐานะการเงินในทุกครั้งที่มีการประชุม  และรายงานการใช้จ่ายเงินเปรียบเทียบกับเงิน
งบประมาณ เป็นรายไตรมาส และเปรียบเทียบกับงวดก่อนในทุกๆ ไตรมาส  

4.6 หลักการมีส่วนร่วม ผู้บริหารมีการด าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการมี
ส่วนร่วมเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุกฝุายที่เกี่ยวข้องในการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะรับฟัง
ข ้อ ม ูล ในด า เ น ิน ก า ร จ ัด ท า แ ผ น พ ัฒ น า ค ณ ะ  แ ผ น ป ฏ ิบ ัต ิก า ร  ง บ ป ร ะ ม า ณ ป ร ะ จ า ป ี แ ล ะ
คณะกร รมการช ุดต ่า งๆของสถาบัน เ พื ่อพ ิจ า รณาหาแนวทางแก้ไ ข ร ่ว มกันน า แนวทางกา ร
ด า เนินการสู ่การปฏิบัต ิจริง  อันจะท า ให้ได้ข้อมูล เ พื่อการปรับปรุงระบบการปฏิบัติง านอย่า ง
ต่อเนื่อง 

4.7  หลักการกระจายอ านาจ  มีการก าหนดภาระหน้าที่ ขั้นตอนการด าเนินงานของหน่วยงาน และ
มอบหมายงานแก่บุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือให้เป็นไปตามโครงสร้างองค์กรและการแบ่งส่วนงานได้เหมาะสมกับ
ปริมาณ และคุณภาพของงานที่ท า โดยได้มีค าสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในระดับบังคับบัญชา เช่น ผู้อ านวยการ
ส านักงานสถาบัน ผู้อ านวยการศูนย์การเรียนรู้  หัวหน้างานบริหารทั่วไป หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการ   
เป็นต้น และมีการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการตามล าดับชั้น  
โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้มีค าสั ่ง ในการมอบอ านาจให้อธิการบดี รองอธิการบดี และผู ้ช่วย
อธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีตามล าดับ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความคล่องตัว พร้อมมีการก ากับและ
ตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการท างานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า  
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 4.8 หลักนิติธรรม คณะ มีการด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลภายในองค์กร  ซึ่งหลักธรรมาภิบาลที่
คณะ น ามาใช้ประกอบด้วย  หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม  หลักความ
รับผิดชอบ  และหลักความคุ้มค่า โดยจัดให้มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศในการบริหารและการปฏิบัติงานเป็น
ลายลักษณ์อักษร และสื่อสารให้คณะผู้บริหาร บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้ผ่านช่องทางการสื่อสาร
ต่างๆ ของสถาบัน เช่น หนังสือเวียน การเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น 

4.9  หลักความเสมอภาค  ในการบริหารงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กรให้ส านักงานคณะ เป็น 
หน่วยงานสนับสนุน โดยให้งานบริหารงานรับผิดชอบในงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ งานอาคารสถานที่ 
งานคอมพิวเตอร์ งานโสตทัศนูปกรณ์ และงานส่งเสริมวิชาการรับผิดชอบงานบริการการศึกษา งานประกัน
คุณภาพและจัดการความรู้ งานวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาหลักสูตร ทั้งสองหน่วยงานให้การสนับสนุนงานด้าน
วิชาการโดยให้มีการบริหารจัดการแบบศูนย์รวม และให้ความส าคัญต่อบุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้
ได้รับการปฏิบัติ และให้ได้รับการบริการอย่างทัดเทียมกัน พร้อมเปิดโอกาสให้บุคลากรหรือทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็น ร่วมแก้ไขปัญหา และน าข้อมูลที่ได้มาปรับใช้ในการบริหารงาน   

4.10  หลักมุ่งเน้นฉันทามติ  ผู ้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล เป็น เครื ่องมือ ในการบริหาร 
ผลักดันการด าเนินงานของสถาบันให้ไปสู่ทิศทางที่ก าหนดร่วมกันภายใต้วิสัยทัศน์ ใน 5 ปีข้างหน้าไว้
ว่า “Producing leaders in Science and Technology” สร้างผู้น าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้
จัดท าแผนพัฒนาคณะเป็นแผนชี้น าก ากับทิศทางการบริหารจัดการของคณะ เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งคณะกรรมการประจ าคณะ  คณะผู้บริหารของคณะ โดยยึดหลัก
มุ่งเน้นฉันทามติ น าข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่ได้ทั้งจากภายในและภายนอกมาใช้ในการตัดสินใจโดยใช้
เทคนิค SWOT Analysis เข้ามาด าเนินการ พร้อมยอมรับต่อข้อคิดของผู้ เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ซึ่งท าให้
แผนพัฒนาคณะ สามารถใช้เป็นกรอบในการท างานของทุกส่วนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 
5.  ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 คณะ มีบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในงานที่ปฏิบัติและสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ดังกล่าวกับบุคลากรอ่ืนๆ ในคณะ เพ่ือให้สามารถพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพ
ดียิ่งขึ้น อีกทั้งคณะ เน้นการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์โดยใช้วิจัยน าเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้ง
ด้านวิชาการและการวิจัย ดังนั้นจึงให้ความส าคัญกับการเสริมทักษะด้านการวิจัยโดยความรู้จากผู้มี
ประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในที่สุด โดยในปีการศึกษา 2562 
คณะ มีการจัดท าแผนการจัดการความรู้ของคณะ และก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนดังกล่าว โดย
ได้ก าหนดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามประเด็นความรู้ด้านต่างๆ ให้ทุกหน่วยงานของคณะ ได้มีส่วนร่วมใน
การด าเนินการจัดการความรู้ท าให้คณาจารย์ และบุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานด้านต่างๆ 
ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มีการด าเนินการจัดการความรู้โดยการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ มาด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี
ดังกล่าวดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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1.การค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  
1.1  การจัดกิจกรรมโครงการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562  
      ด้วยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Sarabun เป็นระบบงานที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

ได้พัฒนาระบบเพ่ือน ามาใช้สนับสนุนการบริหารงานเอกสาร ลดปริมาณการใช้กระดาษ สามารถค้นหาข้อมูล
ได้อย่างเป็นระบบ จึงเป็นหัวใจส าคัญในการบริหารงานเอกสารขององค์กร ดังนั้นคณะจึงได้ด าเนินโครงการ
จัดการความรู้ ครั้งที ่1 ประจ าปีงบประมาณ 2563 ภายใต้หัวข้อ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) 
ตามนโยบายของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้สามารถเข้าไป
ติดตามเส้นทางการเดินของเอกสารการด าเนินงาน และน ามาใช้ประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 
โดยเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งมีผู้อ านวยการส านักงานสถาบันและเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป            
(งานสารบรรณ) เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในโครงการดังกล่าว โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 
2562 ณ ห้อง teleconference ชั้น 3 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่           
5.1-09) 

1.2  โครงการจัดการความรู้ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ท างานที่
ไหนก็เหมือนนั่งในออฟฟิซ 
 ด้วยปัจจุบันสถานการณ์โรคระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID – 19) แพร่ระบาด
ลุกลามไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ท าให้มีผู้ป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคดังกล่าวจ านวนมาก รัฐบาลจึงมีมาตรการ
เข้มงวด เรื่อง การก าหนดให้ทุกฝ่ายต้องปฏิบัติเพ่ือป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค การเว้นระยะห่างทาง
สังคม (Social Distancing) เป็นมาตราการที่ทุกหน่วยงานทั้งทางราชการและเอกชนต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
และต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การท างานจากบ้าน การจัดประชุมแบบออนไลน์ เป็นต้น  

ปัจจุบันการท างานจากบ้าน หรือ Work from Home ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป และเหมาะสมอย่างยิ่ง
กับสถานะการณ์ในขณะเกิดวิกฤต “โควิด-19” การท างานจากที่บ้านจึงเป็นทางออกที่หลายองค์กรเลือกใช้
โดยอาศัยช่องทางในรูปแบบต่างๆ  และอีกหนึ่งช่องทางในการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ของ
ที่ท างาน สามารถท าได้แม้อยู่บ้าน เช่น ผ่านช่องทางเครือข่ายเสมือนหรือ VPN (Virtual Private Network) 

ดังนั้นคณะจึงได้จัดโครงการจัดการความรู้ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง ท างานที่ไหนก็เหมือนนั่งในออฟฟิซ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน  2563 ณ ห้อง teleconference ชั้น 3 
อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ โดยมีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ของคณะเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ใน
โครงการดังกล่าว (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.1-10) 
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2. การค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ มาด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี 
  2.1 กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย 

   คณะ เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นด้านการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งคณาจารย์และนักศึกษา
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ผ่านวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีคุณภาพ ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ความรู้และความเชี่ยวชาญในประเด็นดังกล่าว  
จ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ เพ่ือศึกษาหาแนวปฎิบัติที่ดี ดังนั้นคณะ จึงได้จัดกิจกรรมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นความรู้ด้านงานวิจัย 2 ครั้งได้แก่   

 2.1 การจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง Metabolomics and Systems Biology in Biomedicine 
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 โดยคณะจัดให้มีการอบรมแนะน าการประยุกต์ใช้เทคนิคเมตาโบโลมิก กับงานวิจัย
ด้านอื่นๆ ตัวอย่างเช่น งานวิจัยด้านสารผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ งานวิจัยด้านเคมีชีวภาพ และงานวิจัยที่ศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงของสารเมตาบอไลท์ของ สิ่งมีชีวิตภายใต้สภาวะต่างๆ เช่น การกระตุ้นด้วยสารเคมี เชื้อโรค 
อุณหภูมิ และ pH ได้ดยีิ่งขึ้น (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.1-11)  

 2.2 การจัดกิจกรรมบรรยายเรื่อง “Protein Modifications and Applications in Therapeutics 
Delivery” โดย Professor Bradley L. Pentelute จาก Massachusetts Institute of Technology, MA, 
USA  เมื่อวันที่ 30-31 กรกฏาคม – 1 สิงหาคม 2562 โดยคณะจัดให้มีการบรรยายการใช้เครื่องมือและเทคนิค
ทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมการอบรมที่จัดขึ้นมีทักษะการใช้เครื่องมือต่างๆ 
และรู้ถึงเทคนิคทางด้านวิทยาศาสตร์ได้ดีขึ้น (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.1-12)  

 2.3 กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการบุคคล   
 คณะได้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ด้านสวัสดิการการรักษาพยาบาลให้กับบุคลากร โดยได้

จัดการอบรม การจัดการความรู้ เรื่องการเพ่ิมสวัสดิการการรักษาพยาบาลให้กับบุคลากร โดยราชวิทยาลัย  
จุฬาภรณ์ได้จัดท าบัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ให้แก่
บุคลากรของสถาบันที่ผ่านการทดลองงานแล้ว  และครอบครัวของบุคลากร ได้แก่ คู่สมรส  และบุตร ดังนั้น
เพ่ือเป็นการทบทวนความเข้าใจให้แก่บุคลากรในการใช้บัตรได้อย่างสะดวกและถูกต้องเหมาะสม จึงมีการจัด
อบรมดังกล่าวโดยเชิญผู้แทนจากบริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  ให้ข้อมูลร่วมกับผู้แทนจาก
หน่วยงานงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้แทนจากส านักงานสถาบันของ
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ที่ เกี่ยวข้องจากงานบุคคลและพัฒนาสมรรถนะ และหน่วยงานการเงิน         
การจัดอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ โถงศูนย์การ
เรียนรู้ ชั้น 12 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.1-13) 

2.4 กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการจัดการความรู้  
 คณะเป็นส่วนงานหนึ่งของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ดังนั้นบุคลากรของคณะจึงได้โอกาสเข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดขึ้นในประเด็นความรู้ต่างๆ โดยได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่องการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) เมื่อวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ 
(เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.1-14) 
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2.5 กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนรู้สื่อดิจิตตอล      
           คณะให้ความส าคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้ในยุคสื่อดิจิตอล ดังนั้น คณะจึงได้จัดกิจกรรมบรรยาย เรื่อง “ปรับตัวและ
รับมืออย่างไรให้อยู่รอดในยุค Digital Disruption”เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ณ  ห้องบรรยาย 66 ที่นั่ง 
ห้อง 1 ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เพ่ือให้ได้รู้ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รุนแรง และ
ฉับพลันของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสินค้าและบริการ ท าให้บุคลากรได้
ตื่นตัวในเรื่องดังกล่าวอีกด้วย  (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.1-15) 
 
6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

คณะ ได้มีการจัดท าแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพ่ือเป็น
แนวทางในการบริหารและพัฒนาบุคลากรของสถาบัน และได้มีการติดตามแผนฯ ดังกล่าว โดยคณะกรรมการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และงบประมาณของสถาบัน ได้มีการประชุมเพ่ือรายงานผลการติดตาม
ในรอบ 12 เดือน และน าภาพรวมของผลการประเมินจากการติดตามแผนปฎิบัติการมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน นับเป็นหนึ่งในแผนปฏิบัติการของ
สถาบัน 

อนึ่ง จากการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน ประจ าปีการศึกษา 2562 หรือปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานใน
รอบ 12 เดือนเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และงบประมาณ
ของสถาบันในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 และน าเสนอคณะกรรมการ
ประจ าส่วนงาน  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 
2563 ซึ่งการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนได้ด าเนินการ
บรรลุผลตามตัวชี้วัด โดยมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนฯ ดังนี้ (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.1-16) 

1. มีการก าหนดกรอบอัตราก าลังในระยะ 5 ปี 
2. มีการก าหนดขั้นตอนการรับสมัครงานและด าเนินการตามขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ให้ได้มาซึ่ง 

ก าลังคน 
3. มีการก าหนดแนวทางการทดแทนก าลังคนที่ขาดแคลนที่ชัดเจน และในปีการศึกษา 2562  

หรือปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันได้เปิดรับสมัครบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเพ่ือบรรจุเข้า
ปฏิบัติงานจ านวน 4 ครั้ง และได้บรรจุคณาจารย์ประจ าทั้ง 3 สาขาเพ่ิมเติม จ านวน 3 คน และบรรจุ
ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนเพิ่มเติมจ านวน 7 คน  

อนึ่ง คุณสมบัติของบุคลากรสายวิชาการ สถาบันก าหนดต้องจบปริญญาเอก มีประสบการณ์การ
ท าวิจัยหลังปริญญาเอกมาแล้ว และมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานของราช
วิทยาลัย  

4. มีการพัฒนาศักยภาพของก าลังคนที่มีอยู่ โดยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วม 
การอบรม ดูงาน รวมทั้งศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดอบรมภายในคณะ 
จ านวน 9 ครั้ง และส่งเสริมให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนจ านวน 44 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 73.33 
ของบุคลากรทั้งหมด (60 คน) ไปอบรมหน่วยงานภายนอก เพ่ือพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพ  
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5. สนับสนุนส่งเสริมให้คณาจารย์ยื่นขอต าแหน่งวิชาการ ซึ่งในปีการศึกษา 2562  หรือ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีอาจารย์ยื่นขอต าแหน่งวิชาการ 12 คน ซึ่งเมื่อปีการศึกษา 2561 ผ่านการ
พิจารณาแล้ว 1 คน คือ รศ.ดร.ประสาท กิตตะคุปต์ และในปีการศึกษา 2562  มีผู้ผ่านการพิจารณาจ านวน 
10 คนดังนี้   

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่งวิชาการ สาขาวิชา ได้รับแต่งต้ังต้ังแต่ 

1 รศ.ดร.ปิยจิต  วัชรศิษย์ รองศาสตราจารย ์ สาขาวิชาพิษวิทยา (รหัส 2108) วันท่ี 26 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 

2 รศ.ดร.พนิดา นวสมัฤทธ์ิ รองศาสตราจารย ์ สาขาวิชาพิษวิทยา (รหัส2108) วันท่ี 26 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 

3 ผศ.ดร.มนตรี ยะสาวงษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา (รหสั2102) วันท่ี 26 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 

4 รศ.ดร.นพพร ทัศนา รองศาสตราจารย ์
สาขาวิชาเคมีอินทรยี ์(รหัส 0131)  

วันท่ี 26 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 
อนุสาขาวิชาเคมสีังเคราะห ์(รหสั 013102) 

5 รศ.ดร.จ าเรียง ธรรมธร รองศาสตราจารย ์
สาขาวิชาเคมีอินทรยี ์(รหัส 0131)  

วันท่ี 26 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 
อนุสาขาวิชาเคมสีังเคราะห ์(รหสั 013102) 

6 รศ.ดร.ชาญศักดิ์ ทองซ้อนกลีบ รองศาสตราจารย ์
สาขาวิชาเคมีอินทรยี ์(รหัส 0131)  

วันท่ี 26 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 
อนุสาขาวิชาเคมสีังเคราะห ์(รหสั 013102) 

7 รศ.ดร.ไพบูลย์ วัฒนวิบูลย ์ รองศาสตราจารย ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา (รหสั 2102) วันท่ี 26 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 

8 รศ.ดร.มยรุ ี เฟื่องทอง รองศาสตราจารย ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา (รหสั 2102) วันท่ี 26 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 

9 รศ.ดร.รจนา  สุขชวลิต  รองศาสตราจารย ์ สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุล (รหัส 2103) วันท่ี 26 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 

 10 ผศ.ดร.ภัทราวุธ โสภา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุล (รหัส 2103) วันท่ี 26 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 
  
(เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.1-17) มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยในปีการศึกษา 2562  หรือ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันได้จัดการประชุมเพ่ือชี้แจงเรื่อง การประเมินผลปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด (KPI) 
ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสัมมนา 3 ชั้น 7 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษา
จุฬาภรณ์ นั้น เพ่ือให้บุคลากรจัดท าตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน (KPIs) ของแต่ละคนที่จะใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในรอบปี  
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 7. ด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเปน็ส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ 
 คณะมีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยได้ด าเนินการต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
เนื่องจากเป็นระบบที่เหมาะสมกับการด าเนินงานของคณะ และสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามพันธกิจของคณะ ในการควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพในการผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ 
เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของคณะ 
 คณะ มีการก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ตามแผนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.1-18) 
โดยได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลจากทุกหน่วยงานของคณะ และมีการด าเนินงานด้านการควมคุมและ
ตรวจสอบคุณภาพ ของงานประกันคุณภาพการศึกษาโดยการก ากับดูแลของผู้บริหารรวมถึงคณะกรรมการฝุาย
ต่างๆที่ได้ก าหนดให้ดูแลงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบได้แก่ 
 1. คณะกรรมการวิชาการและคณะผู้บริหาร  สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ท าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
ของการด าเนินงานที่เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ โดยการก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และ
แนวปฏิบัติต่างๆ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เห็นชอบในการใช้กรอบแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษาที่พัฒนาเกณฑ์การประเมินโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และยังคงใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาดังกล่าวในการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะ อย่างต่อเนื่อง  
 2. คณะ ก าหนดให้งานส่งเสริมวิชาการ โดยหน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักใน
การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับคณะ อย่างไรก็ตามทุกหน่วยงานย่อยของ
คณะ ต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จึงก าหนดให้มีคณะกรรมการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นคณะหนึ่งซึ่งมีผู้แทนคณาจารย์และบุคลากรร่วมเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการดังกล่าว ท าให้มีการตรวจสอบคุณภาพการด าเนินงานของคณะ จากทุกหน่วยงาน (เอกสาร
หลักฐานอ้างอิงที่ 5.1-19)   

นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอนในแต่ละหลักสูตรมีส่วนร่วมในการจัดท า มคอ. 7 เพ่ือเป็นรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ท าให้การตรวจสอบคุณภาพการด าเนินงานของ
หลักสูตรถูกก ากับด้วยคณะกรรมการดังกล่าวร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันที่ดูแลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรอีกด้วย ดังนั้นทุกหน่วยงาน ในคณะ จึงมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ทุกขั้นตอน  

3. คณะ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ซึ่งมีผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนคณาจารย์จากทุกสาขา ผู้แทนบุคลากร ร่วมเป็น
กรรมการ โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้
คณะกรรมการดังกล่าวจะเป็นผู้พัฒนาระบบและกลไกของคณะ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน เพื่อใช้ก ากับ ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบ
นโยบายและหลักการที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก าหนด และมีหน้าที่ด าเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
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และจัดท ารายงานการประเมินตนเองเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร และคณะตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
และได้มีการวางแผนงานด้านการประกันคุณภาพทุกปีการศึกษาร่วมถึงได้มีการติดตามเพ่ือให้มีการด าเนินงาน
เป็นไปตามแผนงานดังกล่าว (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.1-19) (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.1-20)  (เอกสาร
หลักฐานอ้างอิงที่ 5.1-21) (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.1-22) (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.1-23) และ 
(เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.1-24)        
 
รายการหลักฐาน : 
ที ่ รายการหลักฐาน เลขที่หลักฐานอ้างอิง 
1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงานครั้งที่ 1/2562 วันที่ 29 มกราคม 

2562  
5.1-01 

2 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ครั้งที่ 9/2562  
วันที่ 11 กันยายน 2562 

5.1-02 

3 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และ
งบประมาณ ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 3 ตุลาคม 2562 

5.1-03 

4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงานครั้งที่ 1/2563 วันที่ 23 
กรกฎาคม 2563 

5.1-04 

5 บันทึกข้อความเลขที่ 003(2).62/พิเศษ ว 167 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 5.1-05 

6 บันทึกข้อความเลขที่ 003(2).63/ว 114 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 5.1-06 

7 รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 5.1-07 

8 
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และ
งบประมาณของสถาบันในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563   

5.1-08 

9 
โครงการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 เรื่อง ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban) 

5.1-09 

10 
โครงการจัดการความรู้ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง ท างานที่ไหนก็เหมือนนั่งในออฟฟิซ 

5.1-10 

11 
กิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง Metabolomics and Systems Biology in 
Biomedicine 

5.1-11 

12 
กิจกรรมบรรยายเรื่อง “Protein Modifications and Applications in 
Therapeutics Delivery” 

5.1-12 

13 
โครงการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 เรื่อง สวัสดิการบัตร
ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุแบบกลุ่มของบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
ส่วนงานสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 

5.1-13 

14 บันทึกข้อความ ด่วน ที่ 001.พค.63/079 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 5.1-14 

15 
กิจกรรมบรรยายเรื่อง “ปรับตัวและรับมืออย่างไรให้อยู่รอดในยุค Digital 
Disruption”  

5.1-15 
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ที ่ รายการหลักฐาน เลขที่หลักฐานอ้างอิง 

16 
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  
ประจ าปีการศึกษา 2562 

5.1-16 

17 
ค าสั่งแต่งตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่องแต่งตั้งรองศาสตราจารย์และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

5.1-17 

18 แผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 5.1-18 
19 ค าสั่งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
5.1-19 

20 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 5.1-20 

21 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 5.1-21 

22 ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 5.1-22 

23 ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 5.1-23 

24 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 5.1-24 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 บทบาทหน้าที่ของส่วนงานในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและ
คณะ โดยมีการด าเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ 
การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมิน
คุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการ
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา  

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร ให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้
กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

5. น าผลกาประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

ผลการประเมินตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน 

ประกอบตัวบ่งช้ี 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

 ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

6 ข้อ 
 

6 ข้อ 5 คะแนน  สูงกว่าเปูาหมาย 
 เป็นไปตามเปูาหมาย 
 ต่ ากว่าเปูาหมาย 
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ผลการด าเนินงาน : 
1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
 คณะ มีการวางระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไป
ตามองค์ประกอบคุณภาพหลักสูตร ดังนี้ 

1. คณะ ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่วางแผนและจัดท าระบบและกลไกในการ
บริหารหลักสูตร รวมถึงการจัดการเรียนการสอน เพ่ือก ากับและติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 
5.2-01) และ (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.2-02) 

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรยังมีหน้าที่ในการติดตามให้ในแต่ละหลักสูตรจัดท าผลการ
ด าเนินงานระดับหลักสูตร โดยจัดท ารายงานผลการประเมินระดับหลักสูตร (มคอ.7) ตามระบบที่วางไว้ และมี
การจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรให้มีรายละเอียดผลการด าเนินงานตาม มคอ. 7 และตาม
ตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร เพ่ือใช้ประกอบการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.2-03) 

3. คณะ ได้ด าเนินการจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร  
โดยในปีการศึกษา 2562 ได้จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในดังกล่าวส าหรับหลักสูตร     

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์เคมี 
และสาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ไปแล้วเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 คณะกรรมการประเมินได้จัดท ารายงานผล
การประเมินโดยคณะกรรมการประเมิน ระดับหลักสูตรทั้ง 6 หลักสูตร (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.2-04) เพ่ือ
การรายงานผลการประเมินดังกล่าวผ่านระบบ Cheqa Online ต่อไป ทั้งนี้คณะ ได้เสนอผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรของปีการศึกษาที่ผ่านมาให้กับคณะกรรมการระดับคณะ และสภา
ราชวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบพร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อไป เพ่ือน ามาพัฒนาหลักสูตรในปีต่อๆ ไป 
 
2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

คณะ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.2-01) และ (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.2-05) มีบทบาทในการก ากับ
และติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
โดยก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เพ่ือให้ทันก าหนดระยะเวลาและสอดคล้อง
กับการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และรอบเวลาของการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรของแต่ละปีการศึกษา  นอกจากนี้คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรยังมีหน้าที่ในการติดตามให้ในแต่ละหลักสูตรจัดท าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร ตามแบบฟอร์ม 
มคอ. 7 ที่พัฒนาในรูปแบบการบูรณาการกับการแสดงผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรของ สปอว. 
และภายหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในดังกล่าวเสร็จสิ้น หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา งาน
ส่งเสริมวิชาการได้รวบรวมและจัดท าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ทั้ง 6 หลักสูตร
ของคณะ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือขอความเห็นชอบและข้อเสนอแนะ ซึ่งผู้บริหารทุก
คนได้ให้ความเห็นชอบต่อผลการประเมินดังกล่าว (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.2-06) โดยภายหลังได้รับความ
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เห็นชอบผลการประเมินดังกล่าว คณะ ได้น าเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ทั้ง 
6 หลักสูตร ต่อสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณเ์พ่ือขอความเห็นชอบและข้อเสนอแนะเช่นกัน ซึ่งคณะกรรมการสภา
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้แสดงความชื่นชมต่อผลการประเมินดังกล่าวโดยเสนอแนะให้หลักสูตรด าเนินการโดย
รักษาระดับคุณภาพให้ดีเช่นเดิมหรือพยายามพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.2-07) 

 
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร ให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

คณะจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งจ าเป็นต้องมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านต่างๆ ให้
เพียงพอต่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ดังนั้น คณะ จึงมีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของ
หลักสูตรในทุกๆ ด้าน แม้ว่าการจัดสรรทรัพยการเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของทุกหลักสูตรเพ่ือการผลิต
บัณฑิตดังกล่าวจะมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูง แต่คณะ ก็ยังจัดสรรทรัพยากรทั้งด้านการเงินด้วยการจัดสรร
งบประมาณให้ เพียงพอต่อการจัดหาทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนกา รเรียนรู้และการท างานวิจัยต่างๆ  
โดยในปีการศึกษา 2562 คณะ มีการจัดสรรงบประมาณส าหรับการซื้อครุภัณฑ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ส าหรับห้องปฏิบัติการ ณ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและห้องปฏิบัติการที่ได้เปิด
ใช้ใหม่ส าหรับทุกสาขารวมถึงการจัดสรรงบประมาณส าหรับการจัดซื้อสารเคมี วัสดุงานวิจัยและเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการท างานวิจัยของคณาจารย์และการท างานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา  
จ านวน 69,425,000 บาท  และได้มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และวัสดุวิทยาศาสตร์ได้ตาม
แผนการที่ก าหนดโดยใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น จ านวน 17,966,116  บาท คิดเป็นร้อยละ 25.88ของจ านวนเงิน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.2-08) 

นอกจากนี้ปีการศึกษา 2562 คณะ มีการจัดสรรงบประมาณส าหรับโครงการก่อสร้างอาคารสถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์พร้อมระบบและครุภัณฑ์ประกอบอาคาร อาคาร 2 ประมาณวงเงินทั้งสิ้น 993,960,000 
บาท โดยเป็นการขอรับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2565 จ านวน 
930,000,000 บาท และจัดสรรจากเงินรายได้ของสถาบันฯ สมทบเป็นจ านวนเงิน 63,960,000 บาท เป็น
อาคารที่มีความสูง 45 เมตร รวม 10 ชั้น มีพ้ืนที่ใช้สอยทั้งหมด 24,000 ตารางเมตร พ้ืนที่ใช้สอยภายในอาคาร 
17,000 ตารางเมตร พ้ืนที่จอดรถใต้ดิน 3 ชั้น 7,000 ตารางเมตร จอดรถได้กว่า 187 คัน โดยพ้ืนที่ทั้งหมดจะ
ได้รับการจัดสรรให้เป็นพ้ืนที่ห้องปฏิบัติการกลางและห้องปฏิบัติการของทุกสาขา โครงการก่อสร้างอาคาร
ดังกล่าวเป็นการบริหารพ้ืนที่ของคณะให้เกิดประโยชน์สูงสุดตอบสนองต่อการเติบโตของคณะในอนาคต 
(เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.2-09)   

ทั้งนี้คณะ ยังได้จัดสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือการ
เข้ าถึ งฐานข้อมูล เ พ่ือการวิจัย ให้ เ พียงพอต่อความต้องการของคณาจารย์และนักศึกษา อีกด้วย                  
โดยในปีการศึกษา 2562 คณะ ไดต้่ออายุการจัดซื้อฐานข้อมูล Scifider ซึ่งเป็นฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสิทธิบัตร ที่สามารถสืบค้นบรรณานุกรมและสาระสังเขปของบทความวารสา ร 
สืบค้นโครงสร้างทางเคมี (Chemical Structure) รวมถึงปฏิกิริยาทางเคมีเพ่ือให้นักศึกษาและคณาจารย์ของ
สถาบันฯ รวมถึงนักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และภายใต้หน่วยงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีแหล่งสืบค้น
ข้อมูลที่มากยิ่งขึ้น (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่5.2-10) และคณะ ยังได้ต่ออายุการจัดซื้อโปรแกรมTurnitin ซึ่ง
เป็นเครื่องมือส าหรับการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดย
แนวคิดในการจัดให้มีโปรแกรมดังกล่าวสืบเนื่องมาจากความพยายามในการส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษา
ของสถาบันฯ ตระหนักถึงความส าคัญถึงการปูองกันการคัดลอกผลงานทางวิชาการ และการส่งเสริม
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จรรยาบรรณและจริยธรรมการวิจัยให้กับอาจารย์และนักศึกษา รวมถึงคณาจารย์และนักศึกษายังสามารถใช้
บริการโปรแกรมส าเร็จรูปในการตรวจสอบความถูกต้องของการเขียนบรรณานุกรมเพ่ืองานวิจัยและการจัดท า
วิทยานิพนธ์โดยการใช้โปรแกรมEndNote ซึ่งคณะจัดให้มีการบริการดังกล่าวภายใต้การดูแลของศูนย์การ
เรียนรู้ 

อีกทั้ง คณะยังได้มีการจัดกิจกรรมและจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการพัฒนาศักยภาพของ
คณาจารย์และนักศึกษา อาทิ การจัดการประชุม / สัมมนา / ฝึกอบรม และให้การสนับสนุนในการเข้าร่วมการ
ฝึกอบรมภายนอกคณะ ให้กับคณาจารย์เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการสอนและการวิจัย รวมถึงการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษาเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการต่างๆ  (เอกสารหลักฐานอ้างอิง
ที่ 5.2-11) และ (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.2-12)  พร้อมกันนี้คณะมีแผนการปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์
ภายในห้องบริเวณพื้นที่ชั้น 2 และชั้น 3 ของอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ซึ่งใช้เป็นห้องในการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบการเรียนในชั้นเรียน และการเรียนแบบ Teleconference รวมถึงการจัดสัมมนา และ
การ ประชุมวิชาการต่างๆ เพื่อให้มีอุปกรณ์ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพสามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนในทุกรูปแบบรวมถึงสามารถจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการได้อีกด้วย โดยสถาบันฯ ก าหนดให้ส่วนงาน
บริหารทั่วไป ส านักงานสถาบัน เป็นผู้ดูแลแผนการปรับปรุงดังกล่าว และมีผู้แทนจากงานอาคารและสถานที่
ร่วมกับผู้ดูแลงานโสตทัศนูปกรณ์และหน่วยจัดซื้อพัสดุเป็นผู้ก ากับดูแลแผนการปรับปรุงดังกล่าวร่วมกัน ซึ่ง
สถาบันฯ ได้จัดสรรงบประมาณส าหรับแผนการปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องบริเวณพ้ืนที่ชั้น 2 
และชั้น 3 เป็นจ านวนทั้งสิ้น 400,000บาท และมีระยะเวลาด าเนินการตามแผนงานโดยชั้น 2 มีระยะเวลา
ด าเนินการตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม2563 เป็นต้นมา และส าหรับชั้น 3 เริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่  30 กันยายน 
2562 เป็นต้นมา  ซึ่งในปีการศึกษา 2562 ได้เริ่มด าเนินการแล้วเสร็จไปแล้วกว่าร้อยละ 70 
 

4. มีการประเมินคุณภาพหลกัสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตรและรายงานผลการประเมินให้กรรมการ
ประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
 คณะจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561  ในวันที่ 
1 กันยายน 2562 และภายหลังจากการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว คณะ ได้ด าเนินการน าผลการประเมินคุณภาพดังกล่าวขอความเห็นชอบและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ในการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 15 
ตุลาคม 2562 (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.2-13) เสนอผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ต่อสภาราช
วิทยาลัยจุฬาภรณ์เพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์          
ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาราชวิทยาลัยจุฬา
ภรณ์ เป็นที่เรียบร้อย รวมถึงกรรมการของสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้แสดงความชื่นชมต่อผลการประเมิน
ดังกล่าวโดยเสนอแนะให้หลักสูตรด าเนินการโดยรักษาระดับคุณภาพให้ดีเช่นเดิมหรือพยายามพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
ต่อไป  
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5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
 คณะ น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561                  
เสนอต่อคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ซึ่งคณะกรรมการฯ รับทราบต่อผลการประเมินดังกล่าวและมีมติให้น า
ผลการประเมินระดับหลักสูตรดังกล่าวเสนอต่อสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ต่อไป ซึ่งคณะได้น าเสนอผลการ
ประเมินระดับหลักสูตรต่อสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ชื่นชมต่อผลการ
ประเมินดังกล่าวและเสนอแนะให้หลักสูตรด าเนินการรักษาระดับคุณภาพให้ดีเช่นเดิมหรือพยายามพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป ดังนั้นคณะ จึงน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร             
ในปีการศึกษา 2562 เพ่ือให้คณะ สามารถรักษาระดับคุณภาพให้ดีเช่นเดิมหรือพยายามพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ตามข้อเสนอแนะของสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยแม้ว่าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2561 ซึ่งหลักสูตรมีผลการประเมินในระดับ ดี และดีมาก และทุกหลักสูตรมี
คณะกรรมการประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงหลักสูตร โดย คณะกรรมการ
ประเมินเสนอแนะให้คณาจารย์ทุกหลักสูตรเร่งด าเนินการในการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการดังนั้น
คณาจารย์ของคณะได้มีการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการไปแล้วจ านวน 12 คน ซึ่งเมื่อปีการศึกษา 2561 
ผ่านการพิจารณาแล้ว 1 คน คือ รศ.ดร.ประสาท กิตตะคุปต์ และในปีการศึกษา 2562  รอผลการพิจารณา
จ านวน 1 คน และมีผู้ผ่านการพิจารณาแล้วจ านวน 10 คนดังนี้ (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.2-15) 
   

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่งวิชาการ สาขาวิชา ได้รับแต่งต้ังต้ังแต่ 

1 รศ.ดร.ปิยจิต  วัชรศิษย์ รองศาสตราจารย ์ สาขาวิชาพิษวิทยา (รหัส 2108) วันท่ี 26 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 

2 รศ.ดร.พนิดา นวสมัฤทธ์ิ รองศาสตราจารย ์ สาขาวิชาพิษวิทยา (รหัส2108) วันท่ี 26 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 

3 ผศ.ดร.มนตรี ยะสาวงษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา (รหสั2102) วันท่ี 26 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 

4 รศ.ดร.นพพร ทัศนา รองศาสตราจารย ์
สาขาวิชาเคมีอินทรยี ์(รหัส 0131)  

วันท่ี 26 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 
อนุสาขาวิชาเคมสีังเคราะห ์(รหสั 013102) 

5 รศ.ดร.จ าเรียง ธรรมธร รองศาสตราจารย ์
สาขาวิชาเคมีอินทรยี ์(รหัส 0131)  

วันท่ี 26 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 
อนุสาขาวิชาเคมสีังเคราะห ์(รหสั 013102) 

6 รศ.ดร.ชาญศักดิ์ ทองซ้อนกลีบ รองศาสตราจารย ์
สาขาวิชาเคมีอินทรยี ์(รหัส 0131)  

วันท่ี 26 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 
อนุสาขาวิชาเคมสีังเคราะห ์(รหสั 013102) 

7 รศ.ดร.ไพบูลย์ วัฒนวิบูลย ์ รองศาสตราจารย ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา (รหสั 2102) วันท่ี 26 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 

8 รศ.ดร.มยรุ ี เฟื่องทอง รองศาสตราจารย ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา (รหสั 2102) วันท่ี 26 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 

9 รศ.ดร.รจนา  สุขชวลิต  รองศาสตราจารย ์ สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุล (รหัส 2103) วันท่ี 26 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 

 10 ผศ.ดร.ภัทราวุธ โสภา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุล (รหัส 2103) วันท่ี 26 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 
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6.  มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
 ภายหลังจากการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ในวันที่ 1 กันยายน 2563 ผลการประเมินปรากฏว่าทุกหลักสูตรของคณะผ่านการประเมินในองค์ประกอบที่ 1 
การก ากับมาตรฐาน (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.2-04)  
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรส าหรับองค์ประกอบท่ี 1  การก ากับมาตรฐาน 
ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทั้ง 3 หลักสูตร  

 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 
(=ผ่าน)  

(× = ไม่ผ่าน) 
วิทยาศาสตร์

ชีวภาพ
ประยุกต ์

วิทยาศาสตร์
เคมี 

พิษวิทยา
สิ่งแวดล้อม 

องค์ประกอบท่ี 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

1. จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

ไม่น้อยกว่า 3 คน และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และประจ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น 

 
(จ านวน  
6 คน) 

 
(จ านวน  
4 คน) 

 
(จ านวน  
4 คน) 

2. คุณสมบตัิของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

1) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ า
ปริญญาโท หรือ เทียบเท่า ที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ รองศาสตราจารย์ขึ้นไป และ 
2) มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน 
5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็น
ผลงานวิจัย 
 

   

3. คุณสมบตัิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

11) มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
ขั้หรือนต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่า ที่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการ ศาสตราจารย์ และ 
2) มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน 
5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็น
ผลงานวิจัย 

   

4. คุณสมบตัิของอาจารย์
ผู้สอน 

อาจารย์ประจ า 
1) มีคณุวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ า
ปริญญาโทหรือเทยีบเท่า ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ 
รองศาสตราจารย์   ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และ  
2) มีประสบการณด์้านการสอน และ  
3) มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ใน 
5 ปีย้อนหลัง 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 
(=ผ่าน)  

(× = ไม่ผ่าน) 
วิทยาศาสตร์

ชีวภาพ
ประยุกต ์

วิทยาศาสตร์
เคมี 

พิษวิทยา
สิ่งแวดล้อม 

4. คุณสมบตัิของอาจารย์
ผู้สอน 

อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 
1) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ า
ปริญญาโทหรือเทยีบเท่าในสาขาวิชานั้น ที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สมัพนัธ์กัน 
   หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และ 
2) ต้องมีประสบการณด์้านการสอน และ  
3) มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ใน 
5 ปีย้อนหลัง 
4) มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา 
โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผูร้ับผดิชอบรายวิชานั้น 

   

5. คุณสมบตัิของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
และอาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ 

1) เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
และด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ 
2) ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน 5 
ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็น
ผลงานวิจัย 

   

6. คุณสมบตัิของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  
(ถ้ามี) 

กรณีเป็นอาจารย์ประจ า 
1) ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ขั้นต่ าปริญญาโท   หรือเทียบเท่า และด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์กัน และ  
2) มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน 
5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็น
ผลงานวิจัย 
กรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
1) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และ  
2) มีผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับตีพมิพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาตซิึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหวัข้วิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง  
*หากไม่มีคณุวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนด 
จะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการ
เห็นชอบของสภาราชวิทยาลัย และแจ้ง กกอ. 
รับทราบ 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 
(=ผ่าน)  

(× = ไม่ผ่าน) 
วิทยาศาสตร์

ชีวภาพ
ประยุกต ์

วิทยาศาสตร์
เคมี 

พิษวิทยา
สิ่งแวดล้อม 

7. คุณสมบตัิของอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ ์

 อาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ ์
   ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลกัสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไม่น้อยกว่า 5 คน ประธาน
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องผู้ทรงคุณวฒุิภายนอก 
 
กรณีเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1) ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ขั้นต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่า และด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์กัน และ 
2) มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน 
5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็น
ผลงานวิจัย  
กรณี เป็นผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก 
1) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และ 
2) มีผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับตีพมิพ์เผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 5 
เรื่อง  
*หากไม่มีคณุวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนด 
จะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการ
เห็นชอบของสภาราชวิทยาลัย และแจ้ง กกอ. 
รับทราบ 

   

8. การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานของผู้ส าเรจ็
การศึกษา 

กรณีแบบ 1 
   ต้องได้รับการยอมรับใหต้ีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาตหิรือนานาชาติที่มคีุณภาพตามประกาศ
ของ กกอ. อย่างน้อย 2 เรื่อง 
กรณีแบบ 2 
   ต้องได้รับการยอมรับใหต้ีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาตหิรือนานาชาติที่มคีุณภาพตามประกาศ
ของ กกอ. 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 
(=ผ่าน)  

(× = ไม่ผ่าน) 
วิทยาศาสตร์

ชีวภาพ
ประยุกต ์

วิทยาศาสตร์
เคมี 

พิษวิทยา
สิ่งแวดล้อม 

9. ภาระงานอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

วิทยานิพนธ ์
อาจารย์คณุวุฒิปรญิญาเอก 1 คน ต่อนักศึกษา  
5 คน 
การค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์คณุวุฒิปรญิญาเอก 1 คน ต่อนักศึกษา 
15 คน 
* หากเป็นท่ีปรึกษาท้ัง 2 ประเภท ให้เทียบ
สัดส่วนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 คน 
เทียบเท่ากับนักศึกษาค้นคว้าอิสระ 3 คน 
* หากอาจารย์คณุวุฒิปริญยาเอกและมตี าแหน่ง
ทางวิชาการ หรือ ปริญญาโทและมีต าแหน่งทาง
วิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ขึน้ไป 1 คน ต่อ
นักศึกษา 10 คน 

   

10. การปรบัปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของ
หลักสตูร หรือทุกรอบ 5 ป ี
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรส าหรับองค์ประกอบท่ี 1   
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทั้ง 3 หลักสูตร  

 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 
(=ผ่าน)  

(× = ไม่ผ่าน) 
วิทยาศาสตร์

ชีวภาพ
ประยุกต ์

วิทยาศาสตร์
เคมี 

พิษวิทยา
สิ่งแวดล้อม 

องค์ประกอบท่ี 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

1. จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

 ไม่น้อยกว่า 3 คน และเป็นอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได ้และประจ า
หลักสตูรตลอดระยะเวลาทีจ่ัดการศึกษาตาม
หลักสตูรนั้น 

 
(จ านวน  
6 คน) 

 
(จ านวน  
4 คน) 

 
(จ านวน  
4 คน) 

2. คุณสมบตัิของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

1) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ า
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า ท่ีด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ รองศาสตราจารย์ขึ้นไป และ 
2) มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน 
5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็น
ผลงานวิจัย 

   

3. คุณสมบตัิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1) มีคุณวุฒิขั้นต่ าปรญิญาโทหรือเทียบเท่า  
2) มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน 
5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็น
ผลงานวิจัย 

   

4. คุณสมบตัิของอาจารย์
ผู้สอน 

อาจารย์ประจ า 
1) มีคุณวุฒิขั้นต่ าปรญิญาโทหรือเทียบเท่า ใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สมัพนัธ์กัน หรือ
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และ  
2) ต้องมีประสบการณด์้านการสอน และ 
3) มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ใน 
5 ปีย้อนหลัง 
อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 
1) มีคุณวุฒิขั้นต่ าปรญิญาโทหรือเทียบเท่าใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สมัพนัธ์กัน หรือ
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และ 
2) ต้องมีประสบการณด์้านการสอน และ  
3) มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ใน 
5 ปีย้อนหลัง 
4) มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา 
โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผูร้ับผดิชอบรายวิชานั้น 
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

(=ผ่าน)  
(× = ไม่ผ่าน) 

5. คุณสมบตัิของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
และอาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ 

1) เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโทหรอืเทียบเท่า 
และด ารงต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ  
2) ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน 5 
ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็น
ผลงานวิจัย 

   

6. คุณสมบตัิของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  
(ถ้ามี) 

กรณีเป็นอาจารย์ประจ า 
1) มีคณุวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ า
ปริญญาโทหรือเทยีบเท่า และด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์กัน และ  
2) มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน 
5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็น
ผลงานวิจัย 
กรณีเป็นผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก 
1) ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และ  
2) มีผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับตีพมิพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 
 10 เรื่อง  
*หากไม่มีคณุวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนด 
จะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการ
เห็นชอบของสภาราชวิทยาลัย และแจ้ง กกอ. 
รับทราบ 

   

7. คุณสมบตัิของอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ ์  

อาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ ์
   ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลกัสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกไม่น้อยกว่า 3 คน ประธาน
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องไม่เป็นท่ีปรกึษา
วิทยานิพนธ์หลักหรือท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
 

กรณี เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1) ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ขั้นต่ าปริญญาโท หรือเทียบเท่า ที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
2) มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน 
5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็น
ผลงานวิจัย 
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

(=ผ่าน)  
(× = ไม่ผ่าน) 

7. คุณสมบตัิของอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ ์  

กรณี เป็นผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก 
1) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และ 
2) มีผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับตีพมิพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติ ซึ่งตรงหรือ สมัพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 
10 เรื่อง  
*หากไม่มีคณุวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนด 
จะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการ
เห็นชอบของสภาราชวิทยาลัย และแจ้ง กกอ. 
รับทราบ 

   

8. การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานของผู้ส าเรจ็
การศึกษา 

กรณีแผน ก 1 
   ต้องได้รับการยอมรับใหต้ีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาตหิรือนานาชาติ ที่มีคณุภาพตาม
ประกาศของ กกอ. 
กรณีแผน ก 2 
   ต้องได้รับการยอมรับใหต้ีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาตหิรือนานาชาติ ที่มีคณุภาพตาม
ประกาศของ กกอ. หรือน าเสนอตอ่ท่ีประชุม
วิชาการ โดยบทความที่น าเสนอไดร้ับการตีพมิพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ 
(Proceedings) 
กรณีแผน ข 
   รายงานการค้นคว้าหรือส่วนหน่งของการค้น
กว้าอิสระ ต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได ้

   

9. ภาระงานอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

วิทยานิพนธ์ 
อาจารย์ 1 คน ต่อนักศึกษา 5 คน 
การค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ 1 คน ต่อนักศึกษา 15 คน 
* หากเป็นท่ีปรึกษาท้ัง 2 ประเภท ให้เทียบ
สัดส่วนนักศึกษาที่ท า  
  วิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบเท่ากับนักศึกษา
ค้นคว้าอิสระ 3 คน 
* หากอาจารย์คณุวุฒิปริญญาเอกและมตี าแหน่ง
ทางวิชาการ หรือปริญญาโทและมตี าแหน่งทาง
วิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ขึน้ไป 1 คน ต่อ
นักศึกษา 10 คน 
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

(=ผ่าน)  
(× = ไม่ผ่าน) 

10. การปรบัปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของ
หลักสตูร หรือทุกรอบ 5 ป ี

   

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

สาขาวิชา หลักสูตร 

คะแนนประเมินจาก 
คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพ ปีการศึกษา 

2562 

ระดับคุณภาพ 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ประยุกต์ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 4.10 ดีมาก 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 4.21 ดีมาก 

เคมีชีวภาพ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 4.08 ดีมาก 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 4.23 ดีมาก 

พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 3.97 ดี 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 4.05 ดีมาก 

 
 
รายการหลักฐาน : 
ที ่ รายการหลักฐาน เลขที่หลักฐานอ้างอิง 
1 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
5.2-01 

2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 5.2-02 

3 รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตรทั้ง 6 หลักสูตร 5.2-03 

4 รายงานผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมิน ระดับหลักสูตรทั้ง 6 หลักสูตร 5.2-04 

5 ค าสั่งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

5.2-05 

6 รายงานการประชุมคณะกรรมาการประจ าสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  5.2-06 

7 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 5.2-07 

8 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 5.2-08 

9 โครงการก่อสร้างอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ อาคาร 2 5.2-09 

10 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติต่ออายุการใช้งานฐานข้อมูล Scifinder 5.2-10 

11 ตารางการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ของคณาจารย์ 5.2-11 
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ที ่ รายการหลักฐาน เลขที่หลักฐานอ้างอิง 
12 การเบิกจ่ายเงินค่าเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษา 5.2-12 

13 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 15 
ตุลาคม 2562 

5.2-13 

14 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  5.2-14 

15 ค าสั่งแต่งตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่องแต่งตั้งรองศาสตราจารย์และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

5.2-15 
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ส่วนที่ 3 

สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 โดยแยกเป็นผลการประเมิน
ในภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ดังตารางสรุปผลของแต่ละองค์ประกอบ 
 
ตารางสรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
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 

หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 4.28 ดี 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 2 5.00 ดีมาก 5 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 3 5.00 ดีมาก 2 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 4 5.00 ดีมาก 1 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 5 5.00 ดีมาก 2 ตัวบ่งชี้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ 

4.83 ดมีาก 13 ตัวบ่งชี้ 
 

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 

องค์ 
ประกอบ 

ที ่

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานตอ้งปรับปรุงเรง่ด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานตอ้งปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

จํานวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

1 3 4.37 - 4.11 4.28 ดี 
2 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
3 1 - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

4 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

5 2 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

รวม 10 4 5 4 4.83 ดีมาก 

ผลการประเมิน 4.58 5.00 4.56   
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ภาคผนวก 
รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลปีการศึกษา 2562 
1 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 6 
2 - ---ระดับปริญญาตรี - 
3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
4 - ---ระดับปริญญาโท 3 
5 - ---ระดบั ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
6 - ---ระดับปริญญาเอก 3 
7 จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง - 
8 - ---ระดับปริญญาตรี - 
9 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
10 - ---ระดับปริญญาโท - 
11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
12 - ---ระดับปริญญาเอก - 
13 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 103 
14 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี - 
15 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - 
16 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 65 
17 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขัน้สูง - 
18 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  38 
19 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา

ศึกษาต่อ 
28.5 

20 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  

- 

21 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

- 

22 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
 

28.5 
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ที ่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลปีการศึกษา 2562 
23 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 11.5 
24 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไมม่ีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มี

วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
- 

25 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มี
วุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

- 

26 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มี
วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

11.5 

27 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

2 

28 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มี
วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

- 

29 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มี
วุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

- 

30 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มี
วุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

2 

31 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ 

12 

32 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

- 

33 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

- 

34 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

12 

35 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 3 
36 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
- 

37 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า 

- 

38 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 

3 

39 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 15 
40 - - --ระดับปริญญาตรี - 
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ที ่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลปีการศึกษา 2562 
41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต - 
42 - - --ระดับปริญญาโท - 
43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
44 - - --ระดับปริญญาเอก 15 
45 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 15 
46 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่มีต าแหน่งทาง

วิชาการ 
3 

47 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

- 

48 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ 

10 

49 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ 

2 

50 จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

55 

51 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ - 

52 - - --บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดบันานาชาติ หรือในวารสารทางวชิาการระดบัชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเปน็
ประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนบัแต่วันที่ออกประกาศารฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ หรือใน
วารสารทางวชิาการระดบัชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบนัอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วนัที่ออกประกาศ 
 

- 
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53 - - --ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 
54 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
- 

55 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วนั
นับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

- 

56 - - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

55 

57 - - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - 
58 - - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์

การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- 

59 - - --ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ 

- 

60 - - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับ
การจดทะเบียน 

- 

61 - - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- 

62 - - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามา
ขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

- 

63 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online - 

64 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบัน 

- 
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65 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 
66 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ 
- 

67 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมภิาคอาเซียน 

- 

68 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ  

- 

69 - - -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอก
ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

196 

70 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด - 
71 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมี

งานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 
- 

72 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จ
การศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 

- 

73 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ - 
74 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้า

ศึกษา 
- 

75 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มี
รายได้ประจ าอยู่แล้ว 

- 

76 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา - 
77 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท - 
78 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร - 
79 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) - 

80 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนน
เต็ม ๕) 

- 

81 จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

19 

82 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง  

- 
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83 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
10 

84 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

- 

85 - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 
86 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
- 

87 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่
อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

- 

88 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานานชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 

9 

89 - ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร - 
90 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online - 
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91 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 
92 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 
93 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ 
- 

94 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

- 

95 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ  

- 

96 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปี
การศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) 

8 

97 จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

16 

98 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ  

- 

99 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

- 

100 - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 
101 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
- 

102 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ 
ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจทั า
เป็นประกาศให้ทราบท่ัวไปและแจง้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  
นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

- 
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103 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานานชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 

16 

104 - ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร - 
105 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online - 

106 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 
107 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 
108 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ 
- 

109 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

- 

110 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ  

- 

111 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ปี
การศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) 

6 

112 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร - 
113 - ---ระดับอนุปริญญา - 
114 - ---ระดับปริญญาตรี - 
115 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
116 - ---ระดับปริญญาโท - 
117 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
118 - ---ระดับปริญญาเอก - 
119 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน

สถาบัน 
7,580,000.00 

120 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7,580,000.00 
121 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
122 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
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123 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก

สถาบัน 
14,800,542.66 

124 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14,800,542.66 
125 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
126 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
127 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษา

ต่อ) 
28.5 

128 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28.5 
129 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
130 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
131 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษา

ต่อ) 
- 

132 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
133 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
134 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
135 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ - 
136 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 
137 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - 
138 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - 
139 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ - 
140 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   - 
141 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   - 
142 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
143 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ - 

144 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
145 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
146 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
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147 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ 

- 

148 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
149 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
150 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
151 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 
152 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
153 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
154 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
155 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ใน

วารสารทางวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 - 

156 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
157 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
158 - ----กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
159 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ใน

วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 
 

- 
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160 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
161 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
162 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
163 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ใน

วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 

- 

164 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
165 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
166 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
167 ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - 
168 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
169 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
170 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
171 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การ

ขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- 

172 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
173 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
174 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
175 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้

ด าเนินการ 
- 

176 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
177 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
178 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
179 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด

ทะเบียน 
- 

180 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
181 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
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182 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
183 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์

การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- 

184 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
185 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
186 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
187 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตาม

หลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามา
ขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

- 

188 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
189 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
190 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
191 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
- 

192 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
193 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
194 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
195 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 
196 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
197 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
198 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
199 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 
200 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
201 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
202 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
203 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 
- 

204 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
205 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
206 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
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207 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
208 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
209 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
210 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
211 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ - 
212 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
213 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
214 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
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รายนามคณาจารย์สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
ล าดับ
ที่ 

ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง 
ระดับ

การศึกษา 
นับจ านวนคณาจารย์ 

ผู้บริหาร 
1 ศ.เกียรติคุณ ดร.  สมศักดิ์  รุจิรวัฒน ์ อธิการบดี ปริญญาเอก 1 
2 รศ.ดร.พินิติ  รตะนานุกลู   รองอธิการบดี ปริญญาเอก 1 
3 รศ.ดร. ธณัฏฐ์คุณ   มงคลอัศวรัตน ์   ผู้ช่วยอธิการบด ี ปริญญาเอก 1 

คณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์เคมี (Chemical Science : CS) 
4 รศ.ดร. ประสาท กิตตะคุปต ์ อาจารย ์ ปริญญาเอก 1 
5 รศ. ดร. นพพร ทัศนา อาจารย ์ ปริญญาเอก 1 
6 รศ. ดร. ชาญศักดิ ์ ทองซ้อนกลีบ อาจารย ์ ปริญญาเอก 1 
7 รศ. ดร. จ าเรียง ธรรมธร อาจารย ์ ปริญญาเอก 1 
8 อ. ดร. พูนศักดิ์ พลอยประดิษฐ ์ อาจารย ์ ปริญญาเอก 1 
9 อ. ดร. สถาปนวัฒน ์ สิทธิหาญ อาจารย ์ ปริญญาเอก 1 
10 อ. ดร. รุ่งโรจน ์ ศฤงคารภาษิต อาจารย ์ ปริญญาเอก 1 
11 อ. ดร. วรวัช นิเวศน์มรินทร ์ อาจารย ์ ปริญญาเอก 1 
12 อ. ดร. ฉัตรชากร  เอ้ือติวงศ์ อาจารย ์ ปริญญาเอก 1 
13 อ. ดร. ธวัชชัย ทองคงแก้ว อาจารย ์ ปริญญาเอก 1 
14 อ. ดร. สุวคนธ ์ วงศ์ใจค า อาจารย ์ ปริญญาเอก 0.5 

คณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ (Applied Biological Sciences : ABS) 
15 ศ.เกียรติคุณ ดร. ปิยะรัตน ์ โกวิทตรพงศ ์ อาจารย ์ ปริญญาเอก 1 
16 ศ.เกียรติคุณ ดร. ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวัตน ์ อาจารย ์ ปริญญาเอก 1 
17 รศ.  ดร. ไพบูลย ์ วัฒนวบิูลย ์ อาจารย ์ ปริญญาเอก 1 
18 รศ.  ดร. มยุร ี เฟื่องทอง อาจารย ์ ปริญญาเอก 1 
19 รศ.  ดร. รจนา สุขชวลิต อาจารย ์ ปริญญาเอก 1 
20 ผศ.  ดร. ภัทราวุธ โสภา อาจารย ์ ปริญญาเอก 1 
21 อ. ดร. สุวิทย ์ ล้อประเสริฐ อาจารย ์ ปริญญาเอก 1 

คณาจารย์สาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Toxicology : ET) 
22 รศ. ดร. จุฑามาศ สัตยวิวัฒน ์ อาจารย ์ ปริญญาเอก 1 
23 รศ.  ดร. พนิดา นวสัมฤทธิ ์ อาจารย ์ ปริญญาเอก 1 
24 รศ.  ดร. ปิยจิต วัชรศิษย ์ อาจารย ์ ปริญญาเอก 1 
25 ผศ.  ดร. มนตร ี ยะสาวงษ ์ อาจารย ์ ปริญญาเอก 1 
26 อ. ดร. ดามพ ์ เศรษฐจันทร อาจารย ์ ปริญญาเอก 1 
27 อ. ดร. จันทมาศ คณิตวิทยานันท ์ อาจารย ์ ปริญญาเอก 1 
28 อ. ดร. พญ. สุพิชญา บุญวิสุทธิ ์ อาจารย ์ ปริญญาเอก 1 
29 อ. ดร. ฌีวาตรา ตาลชยั อาจารย ์ ปริญญาเอก 1 
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สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 

ก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2561 
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ณ ห้องสัมมนา 1-3 ชั้น 3อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 

 
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

เวลา กิจกรรม สถานที่  ผู้ให้สัมภาษณ์/ผู้ประสานงาน 
09.00 - 09.15 น. คณะกรรมการประเมินประชุม

ปรึกษาหารือ และเตรียมความพร้อม
ก่อนพบคณะผู้บริหาร 

ห้องสัมมนา 1-2 ชั้น 3 นางสาวพีระนันท์  บูรณะโสภณ 
นางสาวเกษกาษจน์ เกษสัญชัย 
นางสาวชลธิชา  สุขเกษม 

09.15 - 09.30 น. คณะกรรมการประเมินพบผู้บริหาร
และคณาจารย์ เ พ่ือรับทราบข้อมูล
เบื้องต้นและผลการด าเนินงานของ
คณะ 

ห้องสัมมนา 1-2 ชั้น 3 อธิการบดีกล่าวต้อนรับ และสรุปผล
การด าเนินงานของคณะ 
ผู้เข้าร่วมการประชุม : ผู้บริหารและ
ผู้แทนคณาจารย์ บุคลากร จ านวน 
31 คน 

09.30 – 10.00 น. คณะกรรมการประเมินสัมภาษณ์
ผู้บริหาร 

ห้องสัมมนา 1-2 ชั้น 3 1. อธิการบดี 
2. รองอธิการบดี 
3. ผู้ช่วยอธิการบดี 

10.00 – 11.00 น.  คณะกรรมการประเมินสัมภาษณ์ 
คณาจารย์ 

ห้องสัมมนา 1-2 และ
ห้องสัมมนา 3 ชั้น 3 

ผู้แทนคณาจารย์สาขาละ 2 คน 

คณะกรรมการประเมินสัมภาษณ์ 
นักศึกษา 

ผู้แทนนักศึกษาไทย และผู้แทน
นักศึกษาต่างชาติ 4 คน 

11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุม
ปรึกษาหารือเพ่ือสรุปผลการประเมิน 

ห้องสัมมนา 3 ชั้น 3 นางสาวพีระนันท์  บูรณะโสภณ 
นางสาวเกษกาษจน์ เกษสัญชัย 
นางสาวชลธิชา  สุขเกษม 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร  
13.00 - 14.00 น. 
 

คณะกรรมการประ เมิ นน า เ สนอ
รายงานผลการประเมินโดยวาจาแก่
ผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากร 

ห้องสัมมนา 1-2 ชั้น 3 ผู้เข้าร่วมประชุม : ผู้บริหาร 
คณาจารย์ และบุคลากร  
รวม 30 คน 
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คณะผูจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  
ปการศ ึกษา 2562 

 
1. ผูชวยอธิการบดี  (รองศาสตราจารย ดร.ธณัฏฐคุณ   มงคลอัศวรัตน) ประธานกรรมการ 
2. ผูแทนคณาจารยประจําสาขาวิทยาศาสตรเคมี    กรรมการ 

(รศ.ดร.ชาญศักดิ์  ทองซอนกลีบ) 
3. ผูแทนคณาจารยประจําสาขาวิทยาศาสตรเคมี    กรรมการ 

(ดร.วรวัช  นิเวศนมรนิทร) 
4. ผูแทนคณาจารยประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพประยุกต  กรรมการ 

(รศ.ดร.รจนา  สุขชวลิต) 
5. ผูแทนคณาจารยประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพประยุกต  กรรมการ 

(ผศ.ภัทราวุธ  โสภา) 
6. ผูแทนคณาจารยประจําสาขาวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดลอม   กรรมการ 

(รศ.ดร.ปยจิต  วัชรศิษย) 
7. ผูแทนคณาจารยประจําสาขาวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดลอม   กรรมการ 

(ผศ.ดร.มนตรี  ยะสาวงษ) 
8. ผูอํานวยการสํานักงานสถาบัน (นางพนิดา  ฟงธรรม)   กรรมการ 
9. หัวหนางานสงเสริมวิชาการ (นางสาวพีระนันท  บูรณะโสภณ)  กรรมการ 
10. ผูแทนงานบริหารท่ัวไป (นางสาวนุสรา  ทองปอนด)   กรรมการ 
11. ผูแทนงานบริหารท่ัวไป (วาท่ี ร.ต.สันติสุข ศรีสุข)   กรรมการ 
12. ผูแทนงานสงเสริมวิชาการ (นางสาวเกษกาญจน  เกษสัญชัย)  กรรมการและเลขานุการ 
13. เจาหนาท่ีสวนสงเสริมวิชาการ (นางสาวชลธิชา  สุขเกษม)  กรรมการและ 

ผูชวยเลขานุการ 
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