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สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2561 ได้มาตรฐานตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  (4.55 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน 5 องค์ประกอบ (10 ตัวบ่งชี้) มี จ านวน 4 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก 
(องค์ประกอบที่ 2 3 4 และ 5) และมี 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับพอใช ้(องค์ประกอบที่ 1)  
 
สรุปผลกำรประเมินตนเองตำมองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบคุณภำพ 
คะแนน 

กำรประเมินเฉลี่ย 

ผลกำรประเมนิ 
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 

หมำยเหต ุ

องค์ประกอบที่ 1 3.50 พอใช ้ 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 2 5.00 ดีมาก 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 3 5.00 ดีมาก 1 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที่ 4 5.00 ดีมาก 1 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 5 5.00 ดีมาก 2 ตัวบ่งชี้ 

เฉลี่ยรวมทุกตวับ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ 

4.55 ดีมำก 10 ตัวบ่งชี ้

 
  

 
  



ค ำน ำ 
 
 

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เป็นส่วนงานหนึ่งในระดับคณะภายใต้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์          
โดยสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ด าเนินการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาใน 6 หลักสูตร 3 สาขา 
ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ของสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ สาขา
เคมีชีวภาพและสาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ซึ่งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ได้ด าเนินการประเมินตนเองเพื่อ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปีการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะ และ            
การประเมินตนเองครั้งนี้เป็นการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ    
ประจ าปีการศึกษา 2561 ซึ่งคณะฯ  ได้ด าเนินการตามกรอบแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษาที่พัฒนาเกณฑ์การประเมินโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้ คณะฯ  
ได้มีการด าเนินงานในระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะฯ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นคณะผู้ด าเนินการ เพื่อให้ทุกหน่วยงานของคณะฯ มีส่วนร่วมและมีส่วน
รับผิดชอบในการสนับสนุนข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องส าหรับการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง           
ระดับคณะ ปีการศึกษา 2561          

ทั้งนี้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2561 จะเป็นข้อมูล
ส าหรับการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 
ต่อไปและคณะฯ คาดหวังว่าทุกหน่วยงานภายใน จะได้น าผลการประเมินตนเองครั้ งนี้ไปใช้ประโยชน์เพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพและตั้งเป้าหมายการด าเนินงานเพื่อพัฒนาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ให้เป็นที่รู้จักและ
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  ท้ายนี้ขอขอบคุณหน่วยงานภายในของคณะฯ คณาจารย์และบุคลากร     
ทุกคน รวมทั้งบุคลากรของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ที่มีส่วนร่วมให้ข้อมูลและร่วมมือในการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2561 จนแล้วเสร็จ 
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บทที่ 1 ส่วนน ำ 
 

1.1.  ชื่อหน่วยงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ  
 
ชื่อหน่วยงำน  สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 

ที่ตั้ง  เลขที่ 906 ถนนก าแพงเพชร 6  แขวงตลาดบางเขน  เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

ควำมเป็นมำ 

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโยลีเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ จึงได้ริเริ่มด าเนินการก่อตั้งสถาบันอุดมศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์มาครบ 1 ทศวรรษแล้ว โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เป็นต้น
มา โดยมีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาต และได้จัดสรร
งบประมาณในการก่อสร้างอาคาร 15 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 24 ,914 ตารางเมตร โดยมีงบลงทุน 700 ล้านบาท 
และงบด าเนินการ 300 ล้านบาท เพื่อด 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
อย่างมีคุณภาพบนพื้นฐานของความเป็นสถาบันการศึกษาที่มีการวิจัยน า และในการเริ่มต้นทศวรรษที่สองได้
เปลี่ยนสถานภาพจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ โดยในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.
2559 ได้มีพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2559 ขึ้น เพื่อจัดตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นสถาบัน
การวิจัย และจัดการศึกษาชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และการสาธารณสุข โดยมี
วัตถุประสงค์ในการวิจัย สร้าง ประมวล ประยุกต์ ส่งเสริม เผยแพร่ และผลิตบุคลากรในระดับสูง อีกทั้ง เป็น
ศูนย์กลางความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งท างาน
ประสานกับองค์การระหว่างประเทศมีเป้าหมายสูงสุดคือ การน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้เพื่อยกระดับ
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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อุปกรณ์ที่ใช้ในการท าปฏิบัติการจะต้องมีความทันสมัยและเพียงพอต่อการท างานด้านการวิจัยที่มีคุณภาพให้เป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล โดยปัจจุบันสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ มีความพร้อมสู่การเป็นสถาบันการศึกษา
ชั้นสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับหนึ่ง คือ มีความพร้อมทางด้านอาคารสถานที่ส าหรับรองรับ
การเป็นห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในระดับประเทศ 
 

 1.2 ปรัชญำและปณิธำน วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ 
 
ปรัชญำและปณิธำน 
 “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  โครงสร้ำงองค์กร 
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1.4  รำยนำมคณะกรรมกำรประจ ำสถำบันบัณฑิตศึกษำจุฬำภรณ์ 
1.    ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ   องค์ประธานที่ปรึกษา 
      เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
2.    ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ  มหานนท์   ประธานกรรมการ 
3.    ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.สมศักดิ์  รุจิรวัฒน ์  กรรมการ 
4.    คุณหญิงลักษณาจันทร  เลาหพันธุ ์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
5.    ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.คุณหญิงมธุรส  รุจิรวัฒน ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
6.    ศาสตราจารย์นายแพทย์ภิรมย์   กมลรัตนกุล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
7.    ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง   จันทรางศุ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
8.    ดร.วิไลพร  เจตนจันทร ์     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
9.    รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ  สัตยวิวัฒน ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
10.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณา  เตชะสกุล   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
11.  รองศาสตราจารย์ ดร.พินิต ิ  รตะนานุกูล   กรรมการและเลขานุการ 
12. นางพนิดา  ฟังธรรม        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
รำยชื่อคณะกรรมกำรวิชำกำร   
1.  อธิการบดี       ประธาน 
2.  รองอธิการบดี      กรรมการ 
3.  ประธานสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์   กรรมการ 
4.  ประธานสาขาเคมีชีวภาพ     กรรมการ 
5.  ประธานสาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม    กรรมการ 
6.  ผู้ช่วยอธิการบดี      กรรมการ 
7.  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านวิทยาศาสตร ์   กรรมการ 
    (ศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงมธุรส  รุจิรวัฒน์) 
8.  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านเทคโนโลย ี    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  หลักสูตรและสำขำที่เปิดสอน  ปีกำรศึกษำ 2561 
1. สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ 2 หลักสูตร ได้แก ่

1.1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต ์
1.2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ 

2. สาขาเคมีชีวภาพ 2 หลักสูตร ได้แก ่
2.1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมีชีวภาพ 
2.2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีชีวภาพ 

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

 
1.6   จ ำนวนนักศึกษำ  ปีการศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้น 101 คน จ าแนกตามสาขาวิชา และระดับ
การศึกษาได้ ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

1.7   จ ำนวนอำจำรย์และบุคลำกร  ปีการศึกษา 2561 

สำขำ/หน่วยงำน คณำจำรย ์ บุคลำกร รวม 
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต ์ 8.5 - 8.5 
สาขาเคมีชีวภาพ 13 - 13 
สาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 8 - 8 
ส่วนบริหารงานทั่วไป - 19.50 19.50 
ส่วนส่งเสริมวิชาการ - 8 8 
ศูนย์การเรียนรู ้ - 3 3 
ศูนย์วิจัย พัฒนาและบริการวิชาการ - 1 1 
งานสนับสนุนสาขา - 6 6 

รวม 29.50 37.50  67 
 
 

สำขำวิชำ 
 

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

วิทยาศาสตร์ชวีภาพประยุกต ์ 2 28 - 18 2 46 
เคมีชีวภาพ 3 10 1 15 4 25 
พิษวทิยาสิ่งแวดล้อม 5 7 - 12 5 19 
                 รวม 10 45 1 45 11 90 
                 รวมทั้งหมด 55 46 101 
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 1.8 ข้อมูลพื้นฐำนโดยย่อเกี่ยวกับงบประมำณ อำคำรสถำนที่ 
 

 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ ปีการศึกษา 2561 
ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน 
1 งบประมำณรำยได้ทั้งสิ้น 238,576,100.00 
2 โครงการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 155,333,500.00  
 2.1 โครงการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 110,382,700.00 
 2.1.1 งานบริหารทั่วไป 33,179,300.00 
 2.1.2 งานจัดการศึกษา 17,753,000.00 
 2.1.3 งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 15,996,400.00 
 2.1.4 งานพัฒนาสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 41,295,000.00 
 2.1.5 งานบริหารจดัการศูนย์การเรียนรู้ 2,159,000.00 
 2.2 กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 197,000.00 
3 โครงการให้บริการวิชาการ 3,470,000.00 
4 โครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 74,772,600.00 
5 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ 5,000,000.00 
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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 เอกลักษณ์ของสถำบันบัณฑิตศึกษำจุฬำภรณ์ 
  สร้างผู้น าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   

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

1.11  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถำบันบัณฑิตศึกษำจุฬำภรณ์ 
        สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถาบัน คือ 
“สามารถท างานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ” 
   1.12      จุดเน้น จุดเด่น ของสถำบันบัณฑิตศึกษำจุฬำภรณ์ 
                     “พัฒนางานวิจัย และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 
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ผลการพัฒนาจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน 
ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
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ในปีการศึกษา 2561 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน            
ระดับคณะ ดังน้ันการเขียนผลการพัฒนาการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของปีการศึกษา 2561 
จึงน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการประเมินระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2560 มาใช ้

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน  
ปีการศึกษา 2560 

ผลการด าเนนิงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
ปีการศึกษา 2561 

ผู้รับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
1 .   ค ว ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ข อ ง
ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาเพื่อ
น า ไปปรับแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และความช านาญเฉพาะทางของ
อาจารย์ 

 
1.รวบรวมข้อมูล Publication ของคณาจารย์
และนักศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาระดับคุณภาพผลงานวิจัย 
2.ประชุมคณะกรรมการวิจัยฯ เพื่อหารือถึง
แนวทางการปรับแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และความช านาญเฉพาะทางของ
อาจารย์ 

งานส่งเสริมวิชาการ/
คณะกรรมการวจิัยฯ 

2. น าระบบบริหารคุณภาพที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับนานาชาติ เช่น AUN QA หรือ 
EdPEx มาปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องกับบริบท
การท างานของหน่วยงานที่มุ่งเน้นความเป็น
เลิศในระดับนานาชาติ โดยอาจก าหนดให้มี
รองอธิการบดีรับผิดชอบบริหารระบบคุณภาพ
โดยรวมในทุกส่วนงานของราชวิทยาลัยจุฬา
ภรณ์ เพื่อให้การบริหารและพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

คณะฯ มีแผนในการน าระบบบริหารคุณภาพที่
ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น AUN 
QA หรือ EdPEx มาปรับใช้เพื่อให้สอดคล้อง
กับบริบทการท างานของหน่วยงานที่มุ่งเน้น
ความเป็นเลิศในระดับนานาชาต ิ

งานส่งเสริมวิชาการ 

3. เพื่อให้การจดัการเรียนการสอนในหลักสูตร
นานาชาติเป็นไปได้อย่างยั่งยืน ควรมีการ
จัดท าหลักสูตร Double Degree/ Joint 
Degree Program เพื่อเป็นแรงจูงใจ ให้
นักศึกษาทั้งชาวไทยและต่างชาติมาเรียน 

คณะอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ใน
การจัดท าหลักสูตร Double Degree/ Joint 
Degree Program  

สาขา/งานส่งเสริม
วิชาการ 

องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ควรส่งเสริม
อย่างต่อเนื่องให้คณาจารย์จัดท าแผนการขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการรายบุคคลเพื่อ
เพิ่มจ านวนอาจารย์ที่ ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ ์
 
 
 

 
คณะฯ มีการส่งเสริมให้อาจารย์ทุกหลักสูตร
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

สาขา/งานส่งเสริม
วิชาการ 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน  
ปีการศึกษา 2560 

ผลการด าเนนิงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
ปีการศึกษา 2561 

ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
ควรมีการถ่ายทอดประสบการณ์วิจัยและแนว
ทางการพัฒนางานวิจัยจากอาจารย์อาวุโส
ให้กับอาจารย์รุ่นใหม ่
 

 
คณะฯ มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการ
ถ่ายทอดประสบการณ์งานวิจัยจากอาจารย์
อาวุโสและอาจารย์รุ่นใหม่ อาทิเช่น หลักสูตร
เคมีชีวภาพ ได้จัดรายวิชาสัมมนา/หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์และหลักสูตร
พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ได้มีการจัดประชุม Lab 
Meeting ในรายเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
และประสบการณ์ด้านการวิจัย 

 
สาขา 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ควรส่งเสริมใหค้ณะมีส่วนร่วมในกิจกรรม
บริการวิชาการระดับสถาบัน อย่างเป็น
รูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น อาทิ การมีส่วนร่วม
ในโครงการบริการวิชาการที่สถาบันจัดโดยให้
คณาจารย์ของคณะเป็นผู้ร่วมจัดกิจกรรม 

 
คณะฯ ไดก้ ากับดูแลให้อาจารย์ได้มีส่วนร่วมใน
การเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างานในการ
จัดกิจกรรมบริการวิชาการที่สถาบันและราช
วิทยาลัยจัดขึ้น 

 
สาขา/งานส่งเสริม

วิชาการ 

องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
ควรส่งเสริมการบูรณาการการเรียนการสอน
และการวิจัยกับกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 
 
คณะฯ มีการก ากับดูแลให้ทุกหลักสูตรมี
การบูรณาการเรียนการสอนและการวิจัย กับ
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมซึ่ ง
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการวิจัย
เป็นหลักทุกหลักสูตรจึงควรมีการด าเนินงาน
ในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องในทุกรายวิชา
ของทุกหลักสูตร 

 
 

สาขา/งานสง่เสริม
วิชาการ/งาน
บริหารทั่วไป 

องค์ประกอบที ่5 การบริหารจัดการ 
1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานภายใต้
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในก ากับของรฐั 
 

 
 คณะฯ ได้จัดโครงการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1 
กิจกรรมการจัดการความรู้ เพื่ อพัฒนาการ
ให้บริการสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้บุคลากรมีความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานภายใต้มหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561  

 
งานบริหารทัว่ไป 

2. ถ่ายทอดเทคนิคการบริหารจัดการให้กั บ
อาจารย์รุ่นใหม่เพื่อให้ตระหนักถึงพระปณิธาน
ของอ งค์ ป ร ะธ านฯ  ในการก่ อตั้ ง สถ าบั น
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์และให้เกิดแนวคิดในการ
พัฒนาผลงานวิจัยและวิชาการตามอัตลักษณ์ของ
สถาบัน 

คณะฯ มีแผนการจัดประชุมคณาจารย์ในทุก 2-4 
เดือนให้ข้อมูลและเป็นการกระตุ้นให้ตระหนักถึง
พระประณิธานขององค์ประธานฯ ในการก่อตั้ง
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์และให้เกิดแนวคิด
ในการพัฒนาผลงานวิจัยและวิชาการตามอัต
ลักษณ์ของสถาบัน 

งานส่งเสริมวิชาการ 
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ระบบประกันคุณภาพสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
 

1. หลักการและเหตุผลของการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 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 ปัจจัยดัง
กล่าวคือ 

1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑติภายในประเทศ มีแนวโน้มที่จะมีความแตกต่างกันมากขึ้น ซึ่ง
จะก่อให้เกิดผลเสียแกส่ังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

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 
บทที่ 1 5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (participation) 
มีความโปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล 

6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545ก าหนดให้สถาน 
ศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549 เพื่อ
เป็นกลไกก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน โดยทุก
หน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

8) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษา
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับ อุดมศึกษา
เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิ และสาขาวิชา  

                                                            
1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 



15 
 

9)  กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 24 
เมษายน 2554 เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมและก ากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตามประเภทหรือ
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม 

ด้วยความจ าเป็นดังกล่าว คณะฯ จึงพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี ้

1)  เพื่อตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตรของสถาบันและในระดับสถาบันใน
ภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันก าหนด โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ใน
ทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 

2)  เพื่อให้หลักสูตร และสถาบันทราบสถานภาพของตนเองอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพไปสู่เป้าหมาย (Targets) และเป้าประสงค ์(goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของสถาบันและเป็นสากล 

3)  เพื่อให้ได้ขอ้มูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงาน
เพื่อน าไปปรับปรุงผลการด าเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับขีดความสามารถของสถาบัน 

4)  เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้มั่นใจว่าสถาบันสามารถสร้าง
ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 

5) เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 
 

1.2  ความเชือ่มโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด  5 ที่ว่า

ด้วย การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้ก าหนดให้ คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณา
เสนอมาตรฐาน การอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
สอดคล้องกับมาตรฐาน การศึกษาของชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใช้เป็นกลไกระดับ
กระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน เพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบายการพัฒนาการ
อุมศึกษาสถาบันอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดท าขึ้นฉบับนี้ได้ใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติที่
เปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระส าคัญที่ครอบคลุมเป้าหมายและหลักการของการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็นมาตรฐานที่ค านึงถึงความหลากหลายของกลุ่มหรือประเภทของ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ทุกสถาบันสามารถน าไปใช้ก าหนดพันธกิจและมาตรฐานของการปฏิบัติงานได้ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้ก าหนดมาตรฐานอื่น ๆ อาทิ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
หลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อ
ปริญญา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพ
และยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและพัฒนาสู่สากล ซึ่งท าให้
สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น คล่องตัว และต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษา ตลอดจน
สะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
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เพื่อให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนดทั้งมาตรฐาน
การศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ์กับมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอื่นๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษาแห่งชาติ  จึง
จ าเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในกฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง และการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถแสดงในแผนภาพที่ 1  

 
แผนภาพที่ 1  ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ  

 
 

1.3  ความเชือ่มโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ าเสมอด้วยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพ
ภายในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัยน าเข้า (input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ (output/outcome) 
ซึ่งต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้น ความเชื่อมโยงระหว่างการ
ประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็นสิ่งจ าเป็น โดยได้เช่ือมโยงให้เห็นจากแผนภาพที่ 2 
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แผนภาพที่ 2  ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จากแผนภาพที่ 2 แสดงให้เห็นว่าเมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในแล้ว
จ าเป็นต้องจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้รูปแบบการจัดท ารายงานประจ าปีที่
เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่ก าหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) 
ซึ่งเป็นการบันทึกผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
เอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพื่อน าเสนอสภาสถาบัน 
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลเชื่อมโยงระหว่าง
การประกันคุณภาพภายในของสถาบัน การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องจัดท า
รายงานการประเมินตนเองที่มีความลุ่มลึก สะท้อนภาพที่แท้จริงของสถาบันในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับหลักสูตร 
และสถาบัน เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม 
 

2. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
ขั้นตอนการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันบัณฑิตศึกษา       

จุฬาภรณ์  มีหลักการดังนี้ 
1. อธิการบดี หรือผู้บริหารที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นผู้ก ากับดูแลการด าเนินงานตามระบบ 

และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
2. คณะกรรมการวิชาการ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ท าหน้าที่คณะกรรมการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายใน ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2546  ทั้งนี้ คณะกรรมการวิชาการท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และ
แนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการด าเนินงานเกี่ยวกับวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 
 3. คณะฯ ก าหนดให้งานส่งเสริมวิชาการ เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับสถาบัน อย่างไรก็ตามทุกหน่วยงานย่อยของสถาบัน ต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา จึงก าหนดให้มีคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นคณะหนึ่งซึ่งมี

การประกันคุณภาพภายใน 

 

 

 

 

 

การปฏบิัติงาน
ของสถาบัน 

การประเมินตนเอง
ของสถาบัน 

ข้อมูลป้อนกลับ 

                            การประกันคุณภาพภายนอก 

รายงาน
ประจ าปี 

การตรวจ
เยี่ยม 

รายงานผลการ
ประเมิน 

การติดตาม
ผล 

ข้อมูลป้อนกลับ 

 

ติดตามตรวจสอบ
โดยต้นสังกัดทกุ 3 ปี 
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ผู้แทนคณาจารย์และบุคลากรร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าว ดังนั้นทุกหน่วยงาน ในสถาบันจึงมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันทุกขั้นตอน  
 4. คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ซึ่งมีผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนคณาจารย์จากทุกสาขา ผู้แทนบุคลากร ร่วมเป็นกรรมการ 
โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้คณะกรรมการ
ดังกล่าวจะเป็นผู้พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อใช้ก ากับ ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบนโยบายและหลักการที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด และเตรียมพร้อมส าหรับการประกันคุณภาพภายนอกโดยส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และมีหน้าที่ด าเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
และจัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นประจ าทุกปีการศึกษา เพื่อน าเสนอคณะกรรมการ
วิชาการ และสภาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เพื่อพิจารณา  
 5. หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา งานส่งเสริมวิชาการ วางแผนงานการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เป็นประจ าทุกปีการศึกษาพร้อมทั้งก าหนดแผนการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกตามกรอบระยะเวลา และด าเนินงานตามแผนงานดังกล่าว โดย
ประสานความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเพื่อให้รวบรวมข้อมลูมาจัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาของทุก
ปี 
 6. หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา งานส่งเสริมวิชาการ ด าเนินงานตามแผนงานการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์และแผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายนอกตามกรอบระยะเวลา 
 7. หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา งานส่งเสริมวิชาการประสานขอความร่วมมือจากคณาจารย์และ
หน่วยงานต่างๆ ในการรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินระดับหลักสูตร
และระดับสถาบัน 
 8. หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา งานส่งเสริมวิชาการ ร่วมกับคณาจารย์ประสานติดตามการจัดท า 
มคอ7 เพื่อเป็นรายงานการประเมินตนเอง (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 และสถาบัน) /ภายนอก พร้อมทั้งพิจารณาสรรหารายชื่อ  ประธานและกรรมการประเมินคุณภาพ
การศกึษาภายใน (ระดับหลักสูตร และคณะ) /ภายนอกและจัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินดังกล่าว และ
ด าเนินการกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร และคณะ) /ภายนอก ตามวันเวลาและ
ล าดับขั้นดังปรากฏแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ต่อไป 
 10. หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา งานส่งเสริมวิชาการ จัดประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ และ
บุคคลากรเพื่อรับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษารวมถึงร่วมพิจารณาข้อเสนอแนะของผู้ประเมินเพื่อให้
ข้อคิดเห็นต่อการพัฒนาคณะในปีการศึกษาถัดไป 
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 11. หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา งานส่งเสริมวิชาการ จัดท าสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร และระดับสถาบันเพื่อรายงานผลให้คณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการประจ าส่วน
งานของคณะฯ  ซึ่งถือได้ว่าเป็นกรรมการระดับสถาบันเพื่อทราบและขอข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ 
 12. หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา งานส่งเสริมวิชาการ น าผลสรุปการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร และระดับสถาบันที่รับทราบโดยคณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการประจ าส่วนงาน
ของสถาบันฯ เสนอต่อสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อขอความเห็นชอบและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมส าหรับการน ามา
ปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงานของสถาบันฯให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 
แผนภาพที่ 3  แผนภูมิแสดงระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

    คณะกรรมการวิชาการ 

คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ส่วนบริหาร 

งานทั่วไป 

 

งานส่งเสริม

วิชาการ 

สาขาวิชา 

สภาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ 

ศูนย์การ

เรียนรู้ 
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คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
เพื่อท าหน้าที่ด าเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
เพื่อน าเสนอคณะกรรมการวิชาการ และสภาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เพี่อพิจารณา คณะกรรมการ
ประกอบด้วย 
 1. ผู้ช่วยอธิการบด ี      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 
 
ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบนับัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 

ตั้งแต่ปีการศีกษา 2557 เป็นต้นไป ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได้พัฒนาตัวบ่งชี้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาโดย
ตระหนักถึงความส าคัญของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษาที่ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพจึงได้ก าหนดให้มีการ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยได้มีการพัฒนาตัว
บ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยระบุให้สถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการเลือกพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการ และมีความอิสระในการด าเนินการของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา 

ด้วยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มีมติในการประชุมสภาราชวิทยาลัย        
จุฬาภรณ์ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 อนุมัติการใช้ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ว่าด้วยการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พศ. 2561  ซึ่งสภาฯ อนุมัติให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในทุกระดับและด าเนินการอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพเพื่อมุ่งสู่มาตราฐาน
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) 
ซึ่งเป็นระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่น าไปสู่การรรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติต่อไป โดยคณะฯ ท า
การประเมิน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับหลักสูตร และระดับคณะ โดยการประกันคุณภาพการศึกษาในภายในระดับ
หลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ และในระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังตารางดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 1 องค์ประกอบระดับหลักสูตร 
 

องค์ประกอบ
ในการประกัน

คุณภาพ
หลักสูตร 

ตัวบ่งชี ้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน
ประเดน็ที่เกี่ยวข้อง 

1. การก ากับ
มาตรฐาน 

1.1 การบริการจัดการหลักสตูรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย 
สกอ. 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตร 
ปริญญาตรี  เกณฑ์  4 ข้อ 
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 12 ข้อ 

2. บัณฑิต 2.1 คณุภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

- ผลประเมินคณุภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย) 

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

- ผลบัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระ 
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่

3.นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา - การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานกัศึกษา - การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตร ี
-การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

3.3 ผลที่เกิดกบันักศึกษา - อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
- อัตราการส าเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจดัการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา 

4. อาจารย ์ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ - การรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- การบริหารอาจารย์ 
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์

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

คุณภาพ
หลักสูตร 

ตัวบ่งชี ้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน
ประเดน็ที่เกี่ยวข้อง 

ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 4.3 ผลที่เกิดกบัอาจารย์ 
 

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

5. หลักสูตร 
การเรียน การ
สอน การ
ประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลทีใ่ช้ในการ
พัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหนา้ใน
ศาสตร์สาขาน้ันๆ 
-การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

 5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

- การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
- การก ากับ ตดิตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และ 
มคอ. 4 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
- การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
- การจัดการเรยีนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับ
ปริญญาตร ี
- การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรี 
- การช่วยเหลอื ก ากับ ติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 5.3 การประเมนิผู้เรียน - การประเมินผู้เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสตูร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
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องค์ประกอบ
ในการประกัน

คุณภาพ
หลักสูตร 

ตัวบ่งชี ้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน
ประเดน็ที่เกี่ยวข้อง 

 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6. สิ่งสนับสนนุ
การเรียนรู้ 

6.1 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้ - ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมี
ส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนนุ
การเรียนรู้ 
- จ านวนสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารยต์่อสิ่งสนบัสนุน 
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ตารางที่ 2 องค์ประกอบระดับคณะ  
องค์ประกอบใน

การประกัน
คุณภาพสถาบนั 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การพิจารณา 

1. การผลิตบณัฑิต 1.1 ผลการบรหิารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรทีส่ถาบัน
รับผิดชอบ 

1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวฒุิปริญญา
เอก 

1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
(ขอไม่ประเมินตัวบ่งช้ีนี้) 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี(ขอไม่ประเมินตัวบ่งชี้นี้) 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

1.6 กิจกรรมนกัศึกษาระดับ   
ปริญญาตรี (ขอไม่ประเมินตัวบ่งชี้นี้) 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมินระดับคณะและ
หน่วยงานวิจัย 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมินระดับคณะและ
หน่วยงานวิจัย 

3. การบริการ
วิชาการ 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

4. การท านุบ ารุง
ศิลปะและ 
วัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านบุ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5. การบริหาร
จัดการ 

5.1 การบริหารจัดการของสถาบัน
เพื่อการก ากับติดตาม ผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์
ของคณะ 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5.2 ระบบก ากบัการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 

องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑติ  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลลัพธ ์

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินการของแต่ละหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่

คณะรับผิดชอบ 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรทีค่ณะรับผิดชอบ 

สูตรการค านวณ 

คะแนนที่ได้ = 

หมายเหตุ :  หลักสูตรที่ได้รบัการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนัน้มาค านวณในตัวบ่งช้ีนี้ แต่ต้องรายงาน
ผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งช้ีนี้ให้ครบถ้วน 

ผลการประเมนิตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน 

ประกอบตัวบง่ชี ้
เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

มากกว่าหรือ
เท่ากับ 
3.51 

ผลรวมของค่า
คะแนนประเมิน
ของทุกหลักสตูร 
เท่ากับ 4.01 

4.01 คะแนน  สูงกว่าเป้าหมาย
 เป็นไปตามเป้าหมาย
 ต่ ากว่าเป้าหมาย

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดทีค่ณะรับผิดชอบ

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ
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ผลการด าเนนิงาน :   
1. ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร รวม   24.04  คะแนน 

           1.1  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์     คะแนน  4.12   
           1.2  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์    คะแนน  4.11 

1.3  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมีชีวภาพ        คะแนน  4.15 
1.4  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาเคมีชีวภาพ       คะแนน  4.12 
1.5  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม       คะแนน  3.75 
1.6  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม  คะแนน  3.79   
2. จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ 6  หลักสูตร                

 3.  คะแนนที่ได้ =  
24.04

6
   =  4.01  คะแนน 

 นอกจากนี้คณะฯ ยังให้ความส าคัญกับการพัฒนาให้นักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะฯ ในการสร้างผู้น าแห่งวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยโีดยผู้น าจะต้องเป็นผู้ที่เสียสละและ
มีจิตส านึกต่อสังคม ดังนั้นคณะฯ จึงปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตส านึกในการเป็นผู้ให้ผ่านการท ากิจกรรมจิต
สาธารณะ ซึ่งคณะฯ ได้ออกประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เรื่อง จิตสาธารณะ เพื่อก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติให้นักศึกษาร่วมท ากิจกรรมเพื่อสังคมทั้งที่จัดโดยสถาบันฯ และจัดโดยองค์กรภายนอก (เอกสาร
หลักฐานอ้างอิงที่ 1.1-07) ทั้งนี้คณะฯ ได้จัดท าเล่มสมุดจิตสาธารณะที่มีรายละเอียดด้านการก าหนดชั่วโมง  
จิตสาธารณะ ประเภทกิจกรรมและพื้นที่เพื่อการบันทึกกิจกรรม ซึ่งได้แจกให้กับนักศึกษาทุกคนเมื่อแรกเข้า
ศึกษาเพื่อเป็นหลักฐานการร่วมท ากิจกรรมดังกล่าว โดยทุกปีการศึกษาสโมสรนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมจิต
สาธารณะที่มีทั้งอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรภายในคณะฯ ไปร่วมท ากิจกรรมจิตสาธารณะกับองค์กร
ภายนอก  
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รายการหลักฐาน : 
ที ่ รายการหลักฐาน เลขที่หลักฐานอ้างอิง 
1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์   
1.1-01 

2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาเคมีชีวภาพ  

1.1-02 

3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม  

1.1-03 

4 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์   

1.1-04 

5 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  
สาขาเคมีชีวภาพ   

1.1-05 

6 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  
สาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม   

1.1-06 

7 ประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เรื่อง จิตสาธารณะ 1.1-07 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2    อาจารย์ประจ าสถาบนัที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก   
 
ชนิดของตัวบง่ชี ้  ปัจจัยน าเข้า 
 
ค าอธบิายตัวบ่งชี้ 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณุวฒิทาง
การศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวฒุิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  

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

 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกตามสูตร 
 
 
 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
    คะแนนที่ได้  =   
 
 

หมายเหตุ : 
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา 

คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ การณีที่มกีารปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลกัฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบ
ปีการศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพที่มีคุณวุฒิ
อื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ าให้นับตามปีการศึกษาและนบัทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อใน 
กรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ใหค้ านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าช้ีแจงเกี่ยวกับการนับจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 
 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด 

× 100 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

× 5 
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ผลการประเมนิตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูล

พื้นฐาน 
ประกอบตัวบง่ชี ้

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

อาจารย์ประจ า
สถาบันที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 100 อาจารย์ประจ าคณะทุกคนมี
คุณวุฒิปริญญาเอก   

5 คะแนน  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนนิงาน :   
 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  29.5  คน 
 อาจารย์ประจ าที่คุณวุฒิปริญญาเอก 29.5  คน 

 1) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก =  
29.5

29.5
  × 100 = 100    

 2) คะแนนที่ได้ = 
100

80
 × 5  =   6.25 คะแนน        

 
รายการหลักฐาน : 
ที ่ รายการหลักฐาน เลขที่หลักฐานอ้างอิง 
1 ตารางแสดงรายชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิของคณาจารย์ประจ าคณะ   1.2-01 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3    อาจารย์ประจ าสถาบนัที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 
ชนิดของตัวบง่ชี ้  ปัจจัยน าเข้า 
 
ค าอธบิายตัวบ่งชี้ 
 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ใน
สถาบันท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพฒันาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
น าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพฒันาประเทศ 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 านวณค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามสูตร  
 
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
    คะแนนที่ได้  =   
 
 
 
 
ผลการประเมนิตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน 

ประกอบตัวบง่ชี ้
เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

อาจารย์ประจ าคณะที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 30 อาจารย์ประจ าคณะที่
ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ จ านวน 7 คน 
ร้อยละ 23.73 

1.48 
คะแนน 

 สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

 

 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำสถำบันทั้งหมด 

× 100 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

 

ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำสถำบันที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

× 5 
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ผลการด าเนนิงาน : 
 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด   29.5  คน 
 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ       7  คน 

 1) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ =  
7

29.5
 × 100 = 23.73 

 2) คะแนนที่ได้ = 
23.73

80
  × 5  = 1.48 คะแนน 

 
รายการหลักฐาน : 
ที ่ รายการหลักฐาน เลขที่หลักฐานอ้างอิง 
1 ตารางแสดงรายชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิของคณาจารย์ประจ าคณะ   1.3-01 
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องค์ประกอบที่ 2    การวิจัย 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1    ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
 
ชนิดของตัวบง่ชี ้  กระบวนการ 
 
ค าอธบิายตัวบ่งชี้ 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการ
ด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร
ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยอย่าง
เหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน ์
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและ 
งานสร้างสรรค ์

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปน้ี 
-  ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัตงิานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้ 

ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
-  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
-  สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์  

เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
-  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัด 

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

5.  มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์ 
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 

6.  มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
และด าเนินการตามระบบที่ก 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 

 
ผลการประเมนิตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน 

ประกอบตัวบง่ชี ้
เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระบบและกลไกการ
บริหารและพฒันา
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนนิงาน : 
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและ 
งานสร้างสรรค์ 
 เนื่องด้วยคณะฯ มีการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และสถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ในการใช้ทรัพยากรบุคคล อุปกรณ์ สถานที่ในการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน (เอกสาร
หลักฐานอ้างอิงที่ 2.1-01) ท าให้คณะฯ สามารถขอใช้บริการฐานข้อมูลด้านงานวิจัยจากส านักวิจัย สถาบันวิจัย
จุฬาภรณ์ ผ่านระบบ RAD เพื่อสืบค้นและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อโครงการวิจัยที่คณาจารย์ของคณะฯ 
ซึ่งเป็นนักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้มีส่วนร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ในการท างานวิจัยและได้รับ
งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยดังกล่าว รวมถึงข้อมูลด้านต่างๆ เกี่ยวกับทุนวิจัยที่คณาจารย์ของคณะฯ ซึ่ง
เป็นนักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากทั้งแหล่งทุนของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และ
แหล่งทุนภายนอกอื่นๆ เช่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรือ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา ซึ่งข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการตัดสินใจของผู้บริหารในการ
บริหารงานวิจัยของคณะฯ (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 2.1-02)  

นอกจากนี้คณะฯ ยังมีการรวบรวมข้อมูลด้านการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการท าวิจัยของคณาจารย์
ในคณะฯ ทั้งการสนับสนุนงบประมาณโดยสถาบันฯ และการที่คณาจารย์ของคณะฯ ได้รับการสนับสนุนทุน
วิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งข้อมูลทั้งหมดได้มีการรวบรวมผ่านระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือ
กับคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้ครอบคลุมการบริหารจัดการในด้านต่างๆ รวมถึงการ
เป็นฐานข้อมูลด้านผลงานวิจัยของคณาจารย์ในคณะฯ อีกด้วย โดยการด าเนินงานภายใต้ระบบสารสนเทศ
ดังกล่าวเป็นระบบภายใน ( Intranet) ที่ผู้บริหารสามารถดูข้อมูลผ่านระบบจัดการข้อมูลวิชาการและ
ผลงานวิจัย ซึ่งมีความพร้อมในการใช้งานตลอดเวลา  

ทั้งนี้ คณะยังมีระบบการรวบรวมข้อมูลด้านงานวิจัยตีพิมพ์ของคณาจารย์และนักศึกษาผ่าน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติซึ่งด าเนินการรวบรวมข้อมูลโดยศูนย์การเรียนรู้ซึ่งมีบุคลากรที่ด าเนินการ
รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นประจ าทุกปีการศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลัง 3 -5 ปีการศึกษา 
และสามารถน าเสนอข้อมูลดังกล่าวให้กับผู้บริหารได้อย่างทันการณ์พร้อมทั้งจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ 
Slide Presentation และ Roll up  เพื่อเผยแพร่ผลงานที่มีคุณภาพทางด้านงานวิจัยตีพิมพ์ของคณาจารย์
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และนักศึกษาผ่านวารสารวิชาการระดับนานาชาติในโอกาสต่างๆ เช่น การจัดมุมนิทรรศการในการจัดการ
ประชุมวิชาการที่สถาบันฯ จัดขึ้น  

โดยในปีการศึกษา 2561 ยังคงมีการใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลวิจัยซึ่งรวบรวมผลงานวิจัยตีพิมพ์
ของคณาจารย์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารเพื่อให้การสนับสนุนงานวิจัยของคณาจารย์ และ
ยังเป็นประโยชน์ต่อการรวบรวมข้อมูลให้กับหน่วยงานภายนอก อาทิ การจัดท าข้อมูลเพื่อส่งส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ส าหรับการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 2.1-03) และจัดนิทรรศการ
เผยแพร่ข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์ของคณาจารย์และนักศึกษาในการประชุมThe 13th International 
Conference on Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia (ICCEOCA-13)   

นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถค้นหาขอบเขตงานวิจัยที่คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญ และความสนใจ
อันเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการเลือกหัวข้อในการท าวิทยานิพนธ์ได้จากแถบเมนู Profile ของอาจารย์
แต่ละท่านจากเว็บไซต์ของคณะฯ ได้อีกด้วย ( เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 2.1-04) 
  
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 

-  ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ 
ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

-  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
-  สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์  

เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
-  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัด 

แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
 คณะฯ เป็นส่วนงานหนึ่งของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก าหนดกลุ่มสถาบัน อยู่
ในกลุ่มสถาบัน ค สถาบันเฉพาะทาง ซึ่งเป็นสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่มสาขาวิชา 
และคณะฯ อยู่ในกลุ่มสถาบัน ค1 ซึ่งเป็นการจ าแนกลักษณะที่ 1 เป็นสถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้น
คณะฯ จึงให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกัน และ
สนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษา ท าการวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ อีกทั้งมีการด าเนินการเรียนการสอนใน
หลักสูตรนานาชาติ  ซึ่งการเรียนการสอนในทุกหลักสูตรของคณะฯ มีการผสมผสานแผนการเรียนระหว่างการ
เรียนรายวิชาต่างๆ และการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์  พร้อมกันนี้คณะฯ ยังให้ความส าคัญกับการสนับสนุนสิ่ง
อ านวยความสะดวกทั้งด้านการเรียนการสอนและการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ ความพร้อมและความเพียงพอ 
รวมถึงการมรีะบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
 ด้านห้องปฏิบัติการ เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการสนับสนุนการวิจัยในด้านต่างๆ  
          ในปีการศึกษา 2561 คณะฯ มีการเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกให้
คณาจารย์และนักศึกษาในการท างานวิจัยของคณาจารย์รวมถึงการท างานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาให้
สอดคล้องกับจ านวนนักศึกษาที่จะต้องด าเนินการท าวิจัย เนื่องจากนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ที่ เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 จะต้องเริ่มด าเนินการตามแผนการท างานวิจัย โดยท างานวิจัยใน
ห้องปฏิบัติการในปีการศึกษาที่ 2 (ปีการศึกษา 2561) และด าเนินการอย่างต่อเนื่องกระทั่งผลงานวิจัยส าเร็จ 
ประกอบกับนักศึกษารับเข้าใหม่ในปีการศึกษา 2561 มีก าหนดที่จะต้องเริ่มท างานวิจัยในห้องปฏิบั ติการ 



35 
 

ในปีการศึกษาที่ 2 (ปีการศึกษา 2562) รวมถึงยังมีจ านวนนักศึกษาคงอยู่ในปีการศึกษา 2561ซึ่งยังคงท างาน
วิจัยในห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง จึงอาจส่งผลกระทบท าให้มีห้องปฏิบัติการวิจัยที่ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการและจ านวนของนักศึกษา ดังนั้นคณะฯ จึงมีการเริ่มวิเคราะห์ถึงการจัดสรรให้มีห้องปฏิบัติการที่
เพียงพอต่อการท างานวิจัยของนักศึกษาและวางแผนปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารบริเวณชั้น 1 ให้เป็นห้อง
ส าหรับการติดตั้งเครื่องมือ NMR บริเวณชั้น 7 ปรับปรุงเป็นห้องปฏิบัติการของสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ประยุกต์ และปรับพื้นที่ชั้น 11 ให้เป็นห้องปฏิบัติการกลางที่ทุกสาขาสามารถใช้ได้ร่วมกันและปรับพื้นที่ส่วน
หนึ่งให้เพ่ิมเติมส าหรับพ้ืนที่ของห้องปฎิบัติการของสาขาเคมีชีวภาพอีกด้วย(เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 2.1-05) 

อย่างไรก็ตามคณะฯ ยังได้จัดสรรให้นักศึกษาคงอยู่ในปีการศึกษา 2561 ทั้งหมดที่อยู่ระหว่างการท า
วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ สามารถเข้าใช้ห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ณ อาคารวิจัยเคมีและอาคาร            
ชีวการแพทย์ได้อีกด้วยตามการบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ในการใช้ทรัพยากรบุคคล อุปกรณ์ สถานที่ใน
การจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ท าให้มีการใช้ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์ แหล่งค้นคว้า ศูนย์
การเรียนรู้ และห้องสมุดร่วมกัน   

ในปีการศึกษา 2561 คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณส าหรับการซื้อครุภัณฑ์และเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ส าหรับห้องปฏิบัติการ ณ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและ
ห้องปฏิบัติการที่ได้เปิดใช้ใหม่ส าหรับทุกสาขา รวมถึงการจัดสรรงบประมาณส าหรับการจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์ส าหรับอาจารย์และนักศึกษา จ านวน 58,772,600 บาท  และได้มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์  และวัสดุวิทยาศาสตร์ ได้ตามแผนการที่ก าหนดโดยใช้งบประมาณไปทั้ งสิ้น จ านวน 
30,988,147.80  บาท คิดเป็นร้อยละ 52.72 ของจ านวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (เอกสารหลักฐาน
อ้างอิงที่ 2.1-06) 

นอกจากการจัดสรรงบประมาณส าหรับการซื้อครุภัณฑ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ส าหรับ
ห้องปฏิบัติการให้เพียงพอต่อความต้องการแล้ว คณะฯ ยังได้ก าหนดให้มีผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์และพนักงาน
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ประจ าแต่ละสาขาที่จะช่วยในการดูแลการส ารวจความต้องการของคณาจารย์และ
นักศึกษาในการจัดซื้อครุภัณฑ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์และสามารถด าเนินการด้านการจัดซื้อครุภัณฑ์และ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้ตามระเบียบพัสดุที่ถูกต้อง ส่งผลให้คณาจารย์และนักศึกษามีความสะดวกในการ
สั่งซื้อสารเคมีเพื่อท างานวิจัยและการติดต่องานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการท างานวิจัย 

 
ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย 

 คณะฯ จัดให้มีการให้บริการด้านห้องสมุด โดยคณะฯ ได้พัฒนาห้องสมุดให้เป็น Digital Library ที่มี
ความทันสมัยและสามารถรองรับการเรียนการสอนและการวิจัยค้นคว้าของนักศึกษาและอาจารย์ ภายใต้ชื่อ 
“ศูนย์การเรียนรู้ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์” ซึ่งได้จัดหาหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูลวิชาการ และสื่อ
ความรู้ทุกรูปแบบเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัยค้นคว้าของนักศึกษาและอาจารย์ ทั้งนี้ในปี
การศึกษา 2561 คณะฯ ยังได้จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเป็น
อย่างยิ่ง ได้แก่ การต่ออายุการซื้อฐานข้อมูล Scifider ซึ่งเป็นฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
การแพทย์ และสิทธิบัตรที่สามารถสืบค้นบรรณานุกรมและสาระสังเขปของบทความวารสาร สืบค้นโครงสร้าง
ทางเคมี (Chemical Structure) รวมถึงปฏิกิริยาทางเคมีเพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ของสถาบันฯ รวมถึง
นักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และภายใต้หน่วยงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีแหล่งสืบค้นข้อมูลที่มากยิ่งขึ้น 
(เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 2.1-07) 
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 นอกจากนี้คณะฯ ยังได้ต่ออายุการซื้อโปรแกรม Turnitin ซึ่งเป็นเครื่องมือส าหรับการตรวจสอบการ
คัดลอกผลงานทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมถึงได้จัดโครงการอบรมการตรวจสอบการ
คัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin ให้กับอาจารย์และนักศึกษา โดยแนวคิดในการจัดให้มี
โปรแกรมดังกล่าวสืบเนื่องมาจากความพยายามในการส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาของคณะฯ ตระหนักถึง
ความส าคัญถึงการป้องกันการคัดลอกผลงานทางวิชาการ และการส่งเสริมจรรยาบรรณและจริยธรรมการวิจัย
ให้กับอาจารย์และนักศึกษา อนึ่งอาจารย์และนักศึกษาที่เข้าอบรมการใช้งานโปรแกรม Turnitin มีระดับความ
พึงพอใจต่อการได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับการใช้โปรแกรมดังกล่าวอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินเท่ากับ 4.94 จากคะแนนเต็ม 5 (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 2.1-08)  
 ทั้งนี้ศูนย์การเรียนรู้ยังได้จัดให้มีบริการโปรแกรม EndNote ซึ่งเป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในการ
ตรวจสอบความถูกต้องในการเขียนบรรณานุกรม อันเป็นประโยชน์ต่อทั้งคณาจารย์และนักศึกษาในการเขียน
บรรณานุกรมประกอบการเผยแพร่ผลงานวิจัยตีพิมพ์และประกอบการเขียนวิทยานิพนธ์ โดยคณาจารย์และ
นักศึกษาสามารถใช้บริการหรือขอรับการฝึกอบรมเพื่อใช้โปรแกรมดังกล่าวจากบุคลากรของศูนย์การเรียนรู้ทั้ง
ในรูปแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 
 
 ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 

คณะฯ ให้ความส าคัญกับระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัยเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก
นักศึกษาใช้ห้องปฏิบัติการร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ดังนั้น คณาจารย์จะเข้มงวดในการให้นักศึกษาได้ดูวีดี
ทัศน์เพื่อการอบรมเรื่อง Biological and  Chemical Safety Training ก่อนเข้าท าการวิจัยในห้องปฏิบัติการ 
(เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 2.1-09)   

คณะฯ 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 เพื่อ
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาได้รับทราบและส่งต่อมายังเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพเพื่อ
รวบรวมเสนอต่อผู้จัดการห้องปฏิบัติการต่อไป     

ในปีการศึกษา 2561 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างานระดับวิชาชีพได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้
เกิดความปลอดภัยทั้งในการปฏิบัติงานและการท าวิจัยในห้องปฏิบัติการหลายกิจกรรมดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
  1. คณะฯ ได้จัดโครงการอบรมกายภาพบ าบัดในการป้องกันโรคจากการท างานทางการยศาสตร์ 
เพื่อให้บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักทางการยศาสตร์ในการท างานและสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องบรรยาย 66 ที่นั่ง ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ (เอกสาร
หลักฐานอ้างอิงที่ 2.1-10) 
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2.  คณะฯ ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร“ปฐมพยาบาลและปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” เพื่อให้
บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานมีความรู้และทักษะในเรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การ
ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยให้พ้นจากอันตรายได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพก่อน
น าส่งโรงพยาบาล และเพื่อลดความรุนแรงของการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย บรรเทาความทรมาน และช่วยให้
กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว รวมถึงป้องกันความพิการที่จะเกิดขึ้นมาภายหลัง โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 
25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
(เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 2.1-11) 

3. คณะฯ ได้จัดโครงการอบรม "ยุงลาย ศัตรูร้ายใกล้ตัวคุณ" เพื่อให้บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับยุงลาย อันตราย แนวทางการป้องกัน และสามารถน าความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการ
ควบคุมอุบัติการณ์การเกิดโรคที่มียุงลายเป็นพานะได้โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 66 ที่นั่ง ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ (เอกสาร
หลักฐานอ้างอิงที่ 2.1-12) 
 4. คณะฯ ได้จัดโครงการอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับอัคคีภัย การดับเพลิงและอพยพหนีไฟ และเพื่อสร้างความตระหนักในความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และ
เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันอัคคีภัยของบุคลากร โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 
2561 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องบรรยาย 66 ที่นั่ง ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ (เอกสาร
หลักฐานอ้างอิงที่ 2.1-13) 
 5. ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารส าหรับบอร์ดประชาสัมพันธ์งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ตั้ง ไว้ ณ 
บริเวณโถงหน้าลิฟต์ชั้น 1 ทุก 3 เดือนเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน   
 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัย 

- คณะฯ จัดบรรยายพิเศษเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการท าวิจัยใน
ห้องปฏิบัติการ  โดยคณะฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษา
ความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 – 3 เมษายน เพื่อให้นักศึกษา นักวิจัย และ
ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ     (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 2.1-14)  
 - คณะอนุกรรมการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการของคณะฯ จัดโครงการตรวจเยี่ยมความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการเพื่อติดตามและปรับปรุงระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานและ
เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฎิบัติงาน บุคลากร และสิ่งแวดล้อม โดยคณะอนุกรรมการวางแผนการด าเนินการ
ตรวจเยี่ยมดังกล่าว ในปีการศึกษา 2561 ได้ด าเนินการตรวจเยี่ยมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการชีวภาพเมื่อ
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 และห้องปฏิบัติการเคมี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 
2.1-15)   

 -  คณะฯ ยังส่งเสริมการเป็นหน่วยงานแห่งการวิจัยโดยจัดหรือร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม
วิชาการเพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาการ ทั้งในรูปแบบของการร่วมฟังบรรยาย
เพื่อเสริมสร้างความรู้ และทักษะด้านการวิจัยหรือร่วมเป็นผู้น าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ เช่น Oral 
หรือ Poster Presentation  โดยในปีการศึกษา 2561 คณะฯ ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมให้
นักศึกษา ได้มีประสบการณ์เข้าร่วมเพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยได้แก่ การประชุม Two Faces of Chemicals 
(เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 2.1-16) และคณะฯ ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 
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13th International Conference on Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia (ICCEOCA-13)  เมื่อ
เดือน พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นเวทีวิชาการที่เปิดโอกาสให้คณาจารย์และนักศึกษาได้พบปะแลกเปลี่ยน
ความรู้ด้านวิชาการและการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยกับนักวิจัยด้านอินทรีย์เคมีผู้มีชื่อเสียงจากมหาวิทยาลัย
และสถานศึกษาในระดับชาติและนานาชาติรวมถึงคณาจารย์ของคณะยังได้เข้าร่วมเสนอผลงานในรูปแบบ 
Oral Presentation ในการประชุมวิชาการดังกล่าวอีกด้วย 

-  คณะฯ ยังได้ให้ความส าคัญกับการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษาเพื่อให้ได้เรียนรู้ทักษะและ
ประสบการณ์ด้านการวิจัยที่ทันสมัยจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้นทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จึง
ได้มีการเชิญ Visiting Professor มาบรรยายในรายวิชาต่างๆ (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 2.1-17)  
  -  คณะฯ จัดโครงการฝึกอบรมการเชิงปฏิบัติการเรื่อง Using MestReNova (Mnova) Software to 
Process, Analyze and Publish NMR and MS Data Efficiently  ประจ าปีการศึกษา 2561  เมื่อวันที่ 14 
มิถุนายน 2562  โดยคณะฯ ได้จัดหาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความทันสมัยให้กับ
คณาจารย์และนักศึกษาเพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการท าวิจัย ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
จัดการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือดังกล่าวเพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ โดย
คณะฯ จัดให้มีการอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ทั้งการทบทวนหลักการใช้
เครื่องมือเดิมที่มีอยู่ก่อนหน้าน้ีและการอบรมเมื่อมีการจัดซื้อเครื่องมือใหม่ โดยคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้เข้า
ร่วมการอบรมที่จัดขึ้นมีทักษะการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่ดีขึ้น (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 2.1-18) 
 - คณะฯ สนับสนุนให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่มีผลการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะฯ ก าหนดได้
มีโอกาสไปท าวิจัยร่วมในสถานศึกษาชั้นน าในต่างประเทศ โดยในปึการศึกษา 2561 คณะฯ ได้สนับสนุนทุนให้
นักศึกษาระดับปริญญาเอกได้ไปท าวิจัยในต่างประเทศระยะเวลา 3 เดือน - 1 ปี จ านวน 6 คน  ได้แก ่
 1. นายคณาวุฒิ  กล่ าทอง และนางสาวกรกมล  อัครเสรีนนท์ นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเคมี
ชีวภาพ ไปท าวิจัยร่วม ณ Shanghai Institute of Organic Chemistry, Chinese Academy of Science 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะเวลา 3 เดือน 
 2.  นายนิล  โตวิวัฒน์  นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ ไปท าวิจัยร่วม 
ณ University of lllinois Urbana Campus ประเทศสหรัฐอเมริกา  ระยะเวลา 1 ปี 
 3. นายปรเมธ  ทรงธรรมวัฒน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเคมีชีวภาพ ไปท าวิจัยร่วม ณ 
Colorado State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ปี 
 4. นางสาวพรรวินท์  อัคคะชัยรินทร์ นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเคมีชีวภาพ ไปท าวิจัยร่วม ณ 
University of California, Santa Babara ประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ปี 
  
3.  จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทนุวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
 เนื่องด้วยคณาจารย์ของคณะฯ  ส่วนหนึ่งเป็นนักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จึงเป็นบุคคลากรที่
ได้รับการยอมรับและได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์รวมถึงแหล่งทุนภายนอกอื่นๆ 
นอกจากนี้อาจารย์ของคณะฯ ยังได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากคณะฯรวมถึงแหล่งทุนภายนอกอื่นๆอีกด้วย  
นอกจากนี้คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยให้กับอาจารย์ทุกท่านรวมถึงจัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเป็นประจ าทุกปีโดยก าหนดแผนงานหลักไว้ในแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยได้แก่ แผนงานวิจัย ซึ่งในแผนงานดังกล่าวมีการก าหนด
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานวิจัยของทุกสาขา ได้แก่ โครงการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ โครงการ
บริหารจัดการ โครงการจัดหาครุภัณฑ์ การเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสนับสนุนงานวิจัยของคณาจารย์  และ
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โครงการ Matching Fund โดยมีการจัดสรรงบประมาณให้ทุกโครงการและในปีการศึกษา 2561 ภายใต้
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณให้กับแผนงานวิจัย โดยรวมเป็น
จ านวนเงิน 79,772,600.00 บาท และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณได้มีการเบิกจ่ายไปเป็นจ านวนเงิน 
46,381,154.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.14 ของจ านวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด และส่วนใหญ่
เป็นการเบิกจ่ายตามโครงการที่ได้ก าหนดไว้ อาทิ การจัดซื้อครุภัณฑ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้กับ
ห้องปฏิบัติการ รวมถึงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา (เอกสารหลักฐานอ้างอิง
ที่ 2.1-19)   
 
4.  จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
  คณะฯ ให้ความส าคัญกับการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษาได้ให้มีโอกาสได้
เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ทางการวิชาการ การวิจัย และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งส่งเสริมให้มีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา  โดยในปีการศึกษา 2561 ยังคงใช้ระเบียบสถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา 
พ.ศ. 2560 (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 2.1-20) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการสนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษามี
โอกาสไปเผยแพร่งานวิจัยในการประชุมวิชาการในรูปแบบต่างๆ รวมถึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัยดังกล่าวไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ เป็นประจ าทุกปีการศึกษาภายใต้
แผนงานวิจัย โครงการวิจัยของทั้ง 3 สาขา (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 2.1-21)   ในส่วนของกิจกรรมหลักได้แก่ 
การเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยในปีการศึกษา 2561 มีการจัดสรรงบประมาณส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย เป็น
จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 450,000 บาท และได้ร่วมสนับสนุนค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้คณาจารย์และ
นักศึกษา เพื่อไปเผยแพร่งานวิจัยในการประชุมวิชาการต่างๆ ด้วยงบดังกล่าวเป็นจ านวนเงิน 55,468.00 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 12.32 ของจ านวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด  (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 2.1-19)   

นอกจากนีค้ณะฯ ยังส่งเสริมให้คณาจารย์เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านวารสารวิชาการและการประชุมทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ โดยได้จัดสรรงบประมาณให้กับคณาจารย์ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
ทุกปีการศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาคณาจารย์ ซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ โดยโครงการพัฒนา
คณาจารยม์ีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมได้แก ่

- การจัดสัมมนาฝึกอบรม 
- การส่งเสริมคณาจารย์เข้าร่วมอบรมด้านวิชาการและการวิจัย 
- ส่งเสริมคณาจารย์เผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านวารสารวิชาการและการประชุมทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีต่างๆ  
     ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2561 คณาจารย์ทุกคนของคณะฯ ได้เข้าร่วมสัมมนาฝึกอบรมด้านวิชาการและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา และคณาจารย์จ านวน 19 คนจากคณาจารย์ประจ าทั้งหมด คิดเป็น
ร้อยละ 64.40 มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จ านวนรวม 57 ผลงานตีพิมพ์ ซึ่ง
เป็นการตีพิมพ์ในวารสารที่มีรายชื่อในฐานข้อมูล ISI ทั้งสิ้น (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 2.1-22) นอกจากนี้
คณาจารย์จ านวนหนึ่งยังได้มีโอกาสน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศในรูปแบบ
ต่างๆ อาทิ Oral Presentation อีกด้วย   
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5.  มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 
 คณะฯ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาอาจารย์โดยมีก าหนดกิจกรรมหลักภายใต้โครงการพัฒนา
คณาจารย์  2 กิจกรรม ได้แก่  

กิจกรรมที่ 1 การจัดสัมมนาฝึกอบรมให้แก่คณาจารย์เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาการและการวิจัย                 
ซึ่งในปีการศึกษา 2561 คณะฯจัดฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ซึ่ง
คณะฯ ได้จัดหาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความทันสมัยให้กับคณาจารย์และนักศึกษาเพ่ือ
ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการท าวิจัย ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดการฝึกอบรมการใช้
เครื่องมือดังกล่าวเพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ โดยคณะฯ จัดให้มีการ
อบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา โดยคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมการ
อบรมที่จัดขึ้นมีทักษะการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่ดีขึ้น (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 2.1-23) 
 กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมคณาจารย์เข้าร่วมอบรมด้านวิชาการและการวิจัย โดยในปีการศึกษา 2561
คณะฯ ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ในการจัดสัมมนาฝึกอบรม ให้กับคณาจารย์ และส่งเสริมให้
อาจารย์ร่วมการฝึกอบรมสัมมนาที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกด้วย ซึ่งการจัดสัมนาฝึกอบรมที่สถาบันฯ เป็น
เจ้าภาพร่วม  อาท ิ 

- การเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ การวิเคราะห์สารหนูในข้าว ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2562 
ณ ห้องประชุม R606     
       - การเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง  Atmospheric pollution and health effects ซึ่งจัด
ขึ้นในวันที่ 18-20 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม R606     
 - การเข้าร่วมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Catalytic Synthesis with Titanium and Carbenes” โดย 
Professor Albrecht Berkessel ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 7 มีนาคม 2562  ณ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
 - การเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง “Laboratory safety discussion: sharing the lessons we 
have learned และ Direct C-H functionalization of cytosine: nicotinic receptor function through 
to smoking cessation” โดย Professor Tim Gallagher ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  ณ อาคาร
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ ์
 นอกจากนี้คณะฯ มีกลยุทธ์ในการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักศึกษาที่มี
ผลงานวิจัยดีเด่นโดยการเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากองค์กรต่างๆ ผ่าน
รายงานประจ าปีของคณะฯ และทางเว็บไซต์ของคณะฯ เป็นประจ าทุกปี โดยในปีการศึกษา 2561 คณะฯ   ได้
ด าเนินการการยกย่องผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลผ่านทางเว็บไซต์ของคณะฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมขวัญและ
ก าลังใจให้กับอาจารย์ของคณะฯ จ านวน  2  คน ได้แก่ ดร.สถาปนวัฒน์  สิทธิหาญ  และดร.วัฒนชัย  จ าปา
ทอง ที่ได้รับรางวัลทุนวิจัยส าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นการสนับสนุนทุนวิจัยร่วมกันระหว่างส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 2.1-24) 
 อีกทั้งอาจารย์ประจ าสาขาเคมีชีวภาพของคณะฯ ได้แก่ ดร.ประสาท กิตตะคุปต์ ได้รับอนุมัติจากสภา
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา เคมีอินทรีย์ (รหัส 
0131)  โดยเมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราช
วิทยาลั ยจุฬาภรณ์  ให้ เ กี ย รติ มอบใบประกาศ เกี ยรติ คุณและช่ อดอกไม้  แสดงความยินดี กั บ  
รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท กิตตะคุปต ์อาจารย์ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ในโอกาสที่ ได้รับอนุมัติ
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จากสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ และในโอกาสนี้ คณะฯ
ได้ร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท กิตตะคุปต์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งรองศาสตราจารย์โดยประชาสัมพันธ์ผลงานดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของคณะฯ 
อีกด้วย (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 2.1-25) 

 
6.  มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 ในปีการศึกษา 2561 คณะฯ ได้ด าเนินการจัดท าระเบียบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดครอบคลุมถึงกลไก 
เพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ โดยครอบคลุมถึงการจดสิทธิบัตร หรืออนุ
สิทธิบัตร และยังคงใช้ระเบียบดังกล่าวส าหรับช่วยในการคุ้มครองสิทธิของการวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง (เอกสาร
หลักฐานอ้างอิงที่ 2.1-26) แต่ในปีการศึกษา 2561 ยังไม่มีการยื่นขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรใหม่ อย่างไร
ก็ตามคณะฯ  ยังคงมีรายการสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรที่ได้รับการจดทะเบียนและอยู่ในระยะเวลาคุ้ มครอง 
จ านวน 3 เรื่อง อีกทั้งมีรายการยื่นขอจดสิทธิบัตรที่รอการขึ้นทะเบียนอีกจ านวน 1 เรื่อง (เอกสารหลักฐาน
อ้างอิงที่ 2.1-27)     
    
รายการหลักฐาน : 
ที ่ รายการหลักฐาน เลขที่หลักฐานอ้างอิง 
1 ส าเนาข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัย จุฬาภรณ์และสถาบัน

บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ฉบับที่ 1-3 เรื่องการใช้ทรัพยากร บุคคล อุปกรณ์ สถานที่
ในการจัดการเรียนการสอน 

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 https://192.168.101.35/opencgi/index.php/eportfolio/research/research_popup 2.1-04 

5 รายงานประชุมคณะกรรมการกายภาพ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 2.1-05 

6 รายละเอียดรายงานเงินงบประมาณ การเบิกจ่าย และงบประมาณคงเหลือ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2.1-06 

7 หนังสือบันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติต่ออายุการใช้งานฐานข้อมูล Scifider 2.1-07 

8 สรุปผลประเมนิความพึงพอใจการอบรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทาง
วิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin 

2.1-08 

9 เอกสารประกอบการเข้าร่วมอบรม Lab Safety Training ของนักศึกษา 
ปีการศึกษา 2560 

2.1-09 

10 สรุปโครงการอบรมกายภาพบ าบัดในการป้องกันโรคจากการท างานทางการ    
ยศาสตร ์

21.-10 

11 สรุปโครงการอบรมหลักสูตร“ปฐมพยาบาลและปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน” 2.1-11 

12 สรุปโครงการอบรม"ยุงลาย ศตัรูร้ายใกล้ตัวคุณ" 2.1-12 
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ที ่ รายการหลักฐาน เลขที่หลักฐานอ้างอิง 
13 สรุปโครงการอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 2.1-13 

14 สรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษา
ความปลอดภัยทางชีวภาพ 

2.1-14 

15 สรุปผลการตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการชีวภาพและห้องปฏิบัติการเคมี 2.1-15 

16 รูปเล่มการจัดประชุม Two Faces of Chemicals   2.1-16 

17 รายช่ือ Visiting Professor 2.1-17 

18 โครงการฝึกอบรมการเชิงปฏิบัติการเรื่อง Using MestReNova (Mnova) 
Software to Process, Analyze and Publish NMR and MS Data 
Efficiently 

2.1-18 

19 รายงานงบประมาณแผนงานวิจัย 2.1-19 

20 ระเบียบสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา พ.ศ. 2560 

2.1-20 

21  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2.1-21 

22 รายละเอียดการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ปีปฏิทิน พ.ศ. 2561 2.1-22 

23 รายละเอียดการอบรมเครื่องมือวิทยาศาสตร ์ 2.1-23 

24 https://www.cgi.ac.th/news/activities/2019_activities/2019_01_10_ 
congratulate_lecturer 

2.1-24 

25 ค าสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 1114/2562 เรื่องแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ 2.1-25 

26 ระเบียบราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สนิทางปัญญาและ
นวัตกรรมของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2562 

2.1-26 

27 ตารางการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 2.1-27 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2    เงินสนบัสนุนงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ 
 
ชนิดของตัวบง่ชี ้  ปัจจัยน าเข้า 
 
ค าอธบิายตัวบ่งชี้ 
 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 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
    คะแนนที่ได้  =   
 
 
หมายเหต ุ
 1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษา
ต่อ 
 2.  ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปกีารศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้นๆ 
ไม่ใช่จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 
 3.  กรณีที่มีหลักฐานการแบง่สัดส่วนเงนิสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มี
หลักฐานให้แบง่เงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 

จ านวนเงินสนับสุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

จ านวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

 

จ านวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

× 5 
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4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุน
ที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 

ผลการประเมนิตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน 

ประกอบตัวบง่ชี ้
เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

เงินสนบัสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค ์

5 คะแนน จ านวนเงินสนับสนุน 
งานวิจัย เท่ากับ  
328,022.61บาท  

5 คะแนน  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตามเป้าหมาย
 ต่ ากว่าเป้าหมาย

ผลการด าเนนิงาน :  
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด         29.5 คน 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายใน         7,610,000 บาท        

          จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก                1,816,667 บาท 
  รวมจ านวนเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอก    9,676,667  บาท 

1) จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =
9,676,667

29.5
   =  328,022.61 บาท   

2) คะแนนที่ได้ =
328,022.61

220,000
 × 5   = 7.46 คะแนน 

รายการหลักฐาน : 
ที่ รายการหลักฐาน เลขที่หลักฐานอ้างอิง 
1 ตารางโครงการวิจัยของคณาจารย์สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ที่ได้รับทุน

สนับสนุนทุนวจิัยจากแหล่งทนุภายในและภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 

2.2-01 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3    ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 
ชนิดของตัวบง่ชี ้  ผลลัพธ ์
 
ค าอธบิายตัวบ่งชี้ 
 ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์
ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 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 าและนักวิจัยทีก่ าหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่ารอ้ยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตามสูตร  
 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =  
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
    คะแนนที่ได้  =   
 
 
 
 
 
 

    ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

                    จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
× 5 

×100 
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคณุภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ

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 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
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) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

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

 
การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์         

(Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร หรือสือ่อิเล็กทรอนิกส์ได ้
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ผลการประเมนิตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน 

ประกอบตัวบง่ชี ้
เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

5 คะแนน  ร้อยละของผลรวม
ถ่วงน้ าหนักของ
ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร เท่ากับ 
ร้อยละ 193.22 

5 คะแนน  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนนิงาน : 
      ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 57 ผลงาน โดยมีค่าน้ าหนัก 1 
คะแนนทั้งหมดคิดเป็นผลรวมถ่วงน้ าหนัก 57 คะแนน และมจี านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด  
จ านวน  29.5  คน 

1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าตามสูตร 

=   
57

29.5
 x 100  = ร้อยละ 193.22 

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

เทียบบัญญัติไตรยางค์  =   
193.22

60
 x 5  =  16.10  คะแนน    

 
รายการหลักฐาน : 

ที่ รายการหลักฐาน เลขที่หลักฐานอ้างอิง 
1 รายละเอียดการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของอาจารย์ปีพ.ศ. 2561 2.3-01 
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องค์ประกอบที่ 3    การบริการวิชาการ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1    การบริการวิชาการแก่สังคม 
 
ชนิดของตัวบง่ชี ้  กระบวนการ 
 
ค าอธบิายตัวบ่งชี้ 
 การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรค านึงถึงกระบวนการ
ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท าแผนบริการวิชาการ
ประจ าปี ทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะจัดท าเพื่อสร้างประโยชน์แก่
ชุมชน โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจัดท าเป็นแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและน ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อ
ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนด 
ตัวบ่งช้ีเพื่อวัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการ
ประจ าคณะ เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อยา่งน้อยต้องมีโครงการบริการแบบให้เปล่า 
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 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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ผลการประเมนิตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน 

ประกอบตัวบง่ชี ้
เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

การบริการวิชาการแก่
สังคม 
 

5 ข้อ 6 ข้อ       5 คะแนน  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนนิงาน : 
1.  จัดท าแผนบริการบริการวิชาการประจ าปีทีส่อดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตวับ่งชี้วัด
ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะ เพื่อ
พิจารณาอนุมตัิ 
 คณะฯ จัดท าแผนบริการวิชาการโดยการค านึงถึงการน าความรู้ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ในระดับ
คณะฯ ไปจัดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคมภายใต้การวางแผนบริการวิชาการที่มี ความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับสถาบันดังนี ้(เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 3.1-01) 

 

ยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ์
 (ระดับสถาบนั) 

ยุทธศาสตร์สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
 (ระดับคณะ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การให้บริการทางวิชาการและ
วิชาชีพที่เป็นเลิศและตั้งอยู่บนหลักความเสมอภาค
ไม่เหลื่อมล้ า 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการและเป็น
แหล่งความรู้ส าหรับหน่วยงานทั้งในและ
ต่างประเทศ 

เป้าประสงค ์
1.เพื่อเป็นศูนย์กลางที่เป็นเลิศในการให้บริการ
วิชาการแก่บุคลากรวิชาชีพ กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
เพื่อพัฒนาความรู้ ความช านาญด้านสุขภาพ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมและ
ประชาชนทั่วไป 
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาชีพใน
ด้านสุขภาพที่เป็นเลิศตามมาตรฐานสากลแก่
ประชาชนทุกภาคส่วนบนหลักความเสมอภาคและ
ไม่เหลื่อมล้ า 

เป้าประสงค ์
   เป็นแหล่งความรูด้้านวิชาการและงานวิจัย 
รวมถึงมีการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ ์
กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการด้านบริการวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพ 
มาตรการ 1)  ด าเนินการบริการวิชาการตาม
แผนงานด้านการบริการวิชาการของสถาบัน 
กลยุทธ์ที่ 2  การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อเป็น
แหล่งความรู้และให้บริการวิชาการ 
มาตรการ 2)  การเผยแพร่ขอ้มูลผลงานวิจยัเพื่อ
ประโยชน์แก่ภาครัฐและภาคเอกชน 
กลยุทธ์ที่ 3 เผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีสูส่ังคม 
มาตรการ 3) เผยแพร่ความรูแ้ละเทคโนโลยสีู่สังคม 
 

 ตัวชี้วัดของแผนบริการวิชาการ 
1. 1. มกีารให้บรกิารวิชาการอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 
2. 2. มีการเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีสู่สังคมผ่าน

สื่อต่างๆ อย่างน้อยปีละ 2 เรือ่ง   
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 ทั้งนี้การก าหนดแผนการบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปีงบประมาณ 2562 (ปีการศึกษา 2561)  
ยังได้มีการก าหนดตัวชี้วัดของโครงการบริการวิชาการต่างๆ ไว้อีกด้วยและคณะฯ ได้น าแผนบริการวิชาการแก่
สังคมประจ าปีงบประมาณ 2562 (ปีการศึกษา 2561 ) ดังกล่าว ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ า 
ปีงบประมาณ 2562 และเสนอต่อคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ซึ่งก ากับดูแลการด าเนินงานของคณะฯ เพื่อ
ขอความเห็นชอบและอนุมัติการใช้แผนปฏิบัติการดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ในการ
ประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันศุกรท์ี่ 12 ตุลาคม 2561 (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 3.1-02) 

2.  โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม  
 คณะฯ มีการด าเนินกิจกรรมบริการวิชาการตามแผนบริการวิชาการกับกลุ่มชุมชน/โรงเรียนเป้าหมาย 
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีการศึกษา โดยในการจัดท าโครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน ได้มีการ
ก าหนดผลที่คาดว่าจะได้รับภายหลังการจัดกิจกรรมบริการวิชาการโดยมุ่งเน้นที่การน าความรู้ที่ได้จากการเข้า
ร่วมกิจกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน รวมถึงการพัฒนาครู อาจารย์ นักเรียน และ
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ครู อาจารย์ นักเรียน และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนเป้าหมาย 
ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการภายใต้โครงการต่างๆ ตามแผนบริการวิชาการ อาทิ โครงการส่งเสริม
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการ Science Education ตามแผนบริการวิชาการที่จัดขึ้นส่งผลให้ครู
สายวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการได้น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สถานศึกษาของตนซึ่งเป็นไปตาม
แผนการใช้ประโยชน์จากการจัดกิจกรรมบริการวิชาการของคณะฯ โดยคณะฯ จัดโครงการบริการวิชาการ
ดังกล่าวให้กับ ครู อาจารย์จากโรงเรียนเป้าหมายซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนที่มีความโดดเด่นด้านการจัดการ
เรียนการสอนสายวิทยาศาสตร์ โดยครู อาจารย์จากโรงเรียนเป้าหมายของสถาบันฯ ที่เข้าร่วมโครงการ 
Science Education ในทุกครั้งได้น าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาสถานศึกษาของตนด้วยการจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ได้รับการฝึกอบรมไปอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2561 คณะฯ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาครู
สายวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนทางด้านเคมี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดกิจกรรมการทดลองเคมี
แบบย่อส่วน โดยได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทดลองเคมีแบบย่อส่วน : CGI-CRA Small Scale 
Chemistry Training for High School Teachers in Bangkok” ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22-23 เดือน กันยายน 
พ.ศ. 2561   ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารหอประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมีการใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมบริการ
วิชาการดังกล่าวที่เห็นผลได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมจากครูสายวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม อาท ิ

1.1 ครูจากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ ได้น าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้วิชาเคมีในห้องเรียน และจัดกิจกรรมเคมีย่อส่วนให้แก่นักเรียนที่สนใจและน าไปเผยแพร่ข้อมูลความรู้ที่
ได้รับจากการอบรมให้กับครูในสาขาเคมีในโรงเรียนและครูได้น าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน 
และเปิดชุมนุมเคมีย่อส่วน (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 3.1-03) 

1.2  ครูจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้น าความรู้ที่ได้จาน าเทคนิคการปฏิบัติการเคมีย่อส่วนมา
ปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของโรงเรียนท าให้นักเรียนสามารถได้ท าการทดลองทุกคน โดยใช้อุปกรณ์อื่นแทน
อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ และใช้สารเคมีน้อยลง  (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 3.1-03) 

1.3  อาจารย์จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี มี
การให้บริการด้านวิชาการโดยการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อให้ความรู้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา และ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยภายหลังจากได้รับการอบรมได้น าปฏิบัติการเคมีย่อส่วนไปให้ความรู้กับนักเรียน



51 
 

เรื่องการแพร่ของโมเลกุลแก๊ส โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า “เส้นสายส่ายระบ า” พบว่านักเรียนให้ความสนใจและ
เข้าใจเรื่องการแพร่ของแก๊สได้ดีขึ้น  (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 3.1-03) 

1.4 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเคมีประยุกต์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้น าชุด
เครื่องมือที่ได้รับ มาใช้ในการสอนเด็กๆ กลุ่ม เมล็ดพันธุ์พบดิน ซึ่งเป็นเด็กชาวเขาชนเผ่าบีซู ที่อ าเภอแม่ลาว 
จังหวัดเชียงราย เพื่อให้เด็กๆได้เห็นถึงการทดลองทางเคมีแบบง่ายๆที่สามารถท าได้ภายนอกห้องเรียน ทั้งนี้
เด็กๆให้ความสนใจ และตื่นเต้นกับการทดลองเป็นอย่างมาก (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 3.1-03) 
  

3.  โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการบริการแบบให้เปล่า 
คณะฯ จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมภายใต้แผนการบริการวิช าการแก่สังคมประจ าปี

งบประมาณ 2562 (ปีการศึกษา 2561) เพื่อตอบสนอง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการวิชาการและเป็น
แหล่งความรู้ส าหรับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ โดยก าหนด 3 กลยุทธ์ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการต่างๆ เพื่อตอบสนองกลยุทธ์ทั้ง 3 ดังกล่าวและการด าเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทุก
โครงการเป็นโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า เนื่องจากไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ และ
เป็นโครงการบริการวิชาการที่มุ่งเน้นในการตอบสนองความต้องการของชุมชนเป้าหมายและการพัฒนา
การศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์อันเป็นความเชี่ยวชาญหลักของคณาจารย์ในคณะ โดยมีตัวอย่างของ
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแบบให้เปล่า ได้แก่   

1. โครงการ Science Education 
2. โครงการบรรยายให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
3. โครงการฝึกอบรมความปลอดภัยด้านเคมี/ชีวภาพ 
4. โครงการความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย 

 (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 3.1-01) (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 3.1-05) (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 3.1-
06) (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 3.1-07) (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 3.1-08)     

4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอ
กรรมการประจ าคณะเพื่อพจิารณา 

คณะฯ มีระบบการติดตามผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการ และงบประมาณซึ่งมีการประชุมเพื่อติดตามผลการด าเนินงานในระยะ 6 และ 12 เดือน ซึ่งได้
มีการติดตามผลการด าเนินงานของแผนการบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปีงบประมาณ 2562 (ปีการศึกษา 
2561) ในระยะ 6 เดือน ไปแล้วโดยผลการติดตามพบว่าได้มีการด าเนินงานตามแผนบริการวิชาการฯ ดังกล่าว
ครบถ้วนตามตัวบ่งช้ีของแผนการด าเนินงานที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้แก่ 

ตัวชี้วัดของแผนบริการวิชาการ ผลการด าเนนิงาน 
1.  มีการให้บริการวิชาการอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ในปีการศึกษา 2561 มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการ การทดลองเคมีแบบย่อส่วน : CGI-CRA 
Small Scale Chemistry Training for High School 
Teachers in Bangkok” ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22-23 เดือน 
กันยายน พ.ศ. 2561   ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร
หอประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
(เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 3.1-07) 
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ตัวชี้วัดของแผนบริการวิชาการ ผลการด าเนนิงาน 
2.  มีการเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีสู่สังคมผ่าน
สื่อต่างๆ อย่างน้อยปีละ 2 เรือ่ง 

1. ในปีการศึกษา 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.
จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์ รักษาการประธานสาขาและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 
ได้รับเชิญจากกรมการข้าวในการไปบรรยายพิเศษ 
เรื่อง “งานวิจัยโลหะอันตรายและสารหนูในนาข้าว
ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา”ในการประชุมเพื่อ
การพัฒนาชุดโครงการ การจัดการดิน น้ า และปุ๋ยใน
ระบบการผลิตข้าวเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ผลิต 
ผู้บริโภค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 
2564 เมื่ อวันอั งคารที่  23  พฤษภาคม 2562  
(เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 3.1-09) 
2.ในปีการศึกษา 2561 รองศาสตราจารย์  ดร.
จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์ รักษาการประธานสาขาและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมได้
เขียนบทความเชิงวิชาการเรื่อง ข้อมูลด้านพิษวิทยา
ของ Chlorpyrifos ในช่วยทศวรรษนี้เผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
และพิษวิทยาโดยได้รับการเผยแพร่เมื่อวันที่  31 
มกราคม 2562  (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 3.1-10)  

 
ทั้งนี้คณะฯ ยังได้น าผลการติดตามการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนบริการวิชาการฯ ดังปรากฎใน

รายงานสรุปการติดตามผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะ 6 เดือน เสนอต่อคณะกรรมการประจ าส่วนงานในการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส่วนงานครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ใน
การพัฒนาการจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในปีต่อไป  (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 3.1-11) 

นอกจากนี้ ผู้รับผิดชอบการจัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการยังได้จัดท าแบบประเมินความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการแต่ละกิจกรรมอีกด้วย ซึ่งผลประเมินส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี  
มีค่าเฉลี่ยความ พึงพอใจมากกว่า 3.51 ขึ้นไป 

 
5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 

คณะฯ ได้มีการด าเนินงานตามระบบการติดตามผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่
ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
การ และงบประมาณได้น าแผนการบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปีงบประมาณ 2561 (ปีการศึกษา 2560) 
มาด าเนินการทบทวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการเพื่อจัดท าแผนบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 (ปีการศึกษา 2561) โดยคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และงบประมาณ ได้
เสนอแนะให้มีหารือร่วมกันระหว่างคณาจารย์ในทุกสาขาเพื่อจัดกิจกรรมบริการวิชาการในรูปแบบค่าย
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วิทยาศาสตร์ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาดังกล่าวมีความสนใจศึกษาต่อทางด้าน
วิทยาศาสตร์ในระดับบัณฑิตศึกษาให้มากยิ่งขึ้น จึงได้มีการบรรจุกิจกรรมการจัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ใน
แผนบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปีการศึกษา 2561)และได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นใน
วันที1่2 กรกฎาคม 2562  (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 3.1-12) 
 
6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน  
    ในปีการศึกษา 2561 สถาบันฯ มีการจัดการบริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบของการจัดการประชุม
วิชาการด้านต่างๆ แต่เนื่องจากในปีนี้เน้นหัวข้อการประชุมที่เกี่ยวข้องกับด้านแพทย์ศาสตร์ดังนั้นคณาจารย์
ของคณะฯ ซึ่งมีความเช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการบริการวิชาการ
ดังกล่าวอย่างไรก็ตามคณะฯ ได้มีการส่งเสริมให้คณาจารย์ของคณะฯ เข้าร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการที่
สถาบันฯ จัดขึ้นในรูปแบบการเข้าร่วมการประชุมวิชาการหรือการจัดฝึกอบรมทางวิชาการต่างๆ 
  
รายการหลักฐาน : 
ที ่ รายการหลักฐาน เลขที่หลักฐานอ้างอิง 
1  แผนบริการวชิาการประจ าปีงบประมาณ 2562 3.1-01 

2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันศุกรท์ี่ 
12 ตุลาคม 2561    

3.1-02 

3 ข้อมูลรายงานผลการน าการทดลองเคมีแบบย่อส่วนไปใช้ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติการ 

3.1-03 

4 หนังสือประกาศผลการรับรางวัลจากการประกวดโครงการสื่อสารเรียนรูส้ะเต็ม 3.1-04 

5 โครงการบริการวิชาการ เรื่องThe 1st Symposium for the Distinguished 
Lectureship Awards on the International Cutting-Edge Organic 
Chemistry in Asia 

3.1-05 

6 โครงการบริการวิชาการเรื่อง The 13th International Conference on 
Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia (ICCEOCA-13) 

3.1-06 

7 โครงการบริการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทดลองเคมีแบบย่อส่วน : CGI-
CRA Small Scale Chemistry Training for High School Teachers in 
Bangkok”  

3.1-07 

8 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Using MestReNova (Mnova) Software 
to Process, Analyze and Publish NMR and MS Data Efficiently 

3.1-08 

9 หนังสือเชิญจากกรมการข้าว เรื่องขอเชิญร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและ
ก าหนดการ 

3.1-09 

10 บทความวิชาการเรื่อง ข้อมูลด้านพิษวิทยาของ Chlorpyrifos   3.1-10 

11 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 5 
สิงหาคม 2562 

3.1-11 

12 คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และงบประมาณของ
สถาบันในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 

3.1-12 
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องค์ประกอบที่ 4    การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1    ระบบและกลไกการท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม 
 
ชนิดของตัวบง่ชี ้  กระบวนการ 
 
ค าอธบิายตัวบ่งชี้ 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปและ
วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธผิล 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบรกิารด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวฒันธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

 
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 
 
ผลการประเมนิตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน 

ประกอบตัวบง่ชี ้
เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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ผลการด าเนนิงาน : 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ปัจจุบัน สถาบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์มีสถานภาพเป็นส่วนงานหนึ่งภายใต้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงมี
สถานภาพเทียบเท่าคณะ และยังคงด าเนินภารกิจหลักในด้านการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี แต่ยังคงให้ความส าคัญกับการด าเนินการตามพันธกิจหลักของคณะอุดมศึกษา ได้แก่ การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมโดยได้บรรจุประเด็นดังกล่าวไว้เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของคณะ คือ การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของชาติ และปีการศึกษา 2561 นี้ คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นอีก 1 คณะ เพื่อท าหน้าที่ก าหนดแนวนโยบายและทิศทางในการจัดกิจกรรมฯ ให้แก่
คณะท างาน ซึ่งแต่งต้ังมาจากผู้แทนของหน่วยงานหลักของคณะฯ ร่วมกันด าเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
(เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 4.1-01) นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ดังกล่าวยังเป็นผู้รับผิดชอบในการก ากับ และ
ติดตามให้มีการด าเนินกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ทั้งนี้ คณะท างานฯ ชุดดังกล่าวประกอบด้วยบุคลากรของส านักงานคณะ และศูนย์
การเรียนรู้ ที่เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมหลักต่างๆในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ
สโมสรนักศึกษา เพื่อร่วมกันดูแลการด าเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562  ภายใต้โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น ทั้งนี้ก่อนการด าเนิน
กิจกรรมด้านวัฒนธรรมในแต่ละครั้งคณะท างานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มีการประชุมเตรียมการ
โดยน าข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรมต่างๆทางวัฒนธรรมที่จัดขึ้น ในปีก่อนหน้านี้มาใช้เพื่อปรับปรุงและวาง
แผนการจัดกิจกรรมเดียวกันในปีการศึกษา 2562 ต่อไป 

นอกจากนี้คณะฯ ยังก าหนดให้คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และงบประมาณ 
เป็นผู้ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการต่างๆตามแผนพัฒนาคณะฯ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ โดยจะมีการประเมินผลทุกปี ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวฯ ได้ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานภายใต้แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนะรรมเป็นประจ าทุกปีอีกด้วย 
 
2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบง่ชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงคข์อง
แผน รวมทั้งจดัสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
 ตามที่คณะฯ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ โดยก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  สืบสาน
พระปณิธานและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ  ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ สถาบันบัณฑิตศึกษา
จุฬาภรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2562) ประจ าปี พ.ศ. 2562  (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 4.1-02) นั้น คณะฯ 
ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อก าหนดกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับ มาตรการ 
และกลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งการก าหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณด้านแผนงาน
พื้นฐานแบ่งการจัดสรรงบประมาณออกเป็น 4 โครงการหลัก และหนึ่งในโครงการหลักที่ปรากฏในแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ได้แก่ โครงการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
ภายใต้โครงการฯ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่ 3 คือ กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมี
การด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องในทุกปีการศึกษาก่อนหน้านี้  โดยได้มีการก าหนดแผนงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมซึ่งมี 4 โครงการภายใต้แผนงานดังกล่าว ได้แก่ 1) โครงการวิทย์จิตอาสา 2) โครงการสืบสาน
ปณิธานและแสดงความจงรักภักดีฯ 3) โครงการหอจดหมายเหตุ และ 4) โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ แผนงานดังกล่าวอยู่ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ซึ่งได้มีการก าหนดตัวชี้วัดการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ไว้อย่างชัดเจน และยังได้มีการก าหนดกิจกรรมหลักที่จะด าเนินงาน
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ไว้อย่างชัดเจนอีกด้วย (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 4.1-03)  ทั้งนี้ กิจกรรมหลักที่ตอบสนองการด าเนินงานด้าน
การท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมได้แก่ โครงการส่งเสริมอนุรักษณ์ศิลปวัฒนธรรมที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การฯ และมีรายละเอียดการก าหนดตัวช้ีวัดและกิจกรรมหลักของโครงการดังกล่าวดังรายละเอียดต่อไปน้ี  
 ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงคใ์นโครงการส่งเสริมอนุรักษณ์ศิลปวัฒนธรรมได้แก่  

1. จ านวนโครงการส่งเสริมท านบุ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จ านวน 6 โครงการ  
2. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีความพึงพอใจ 

ไม่น้อยกว่า 3.51  
 กิจกรรมหลักในโครงการส่งเสริมอนุรักษศ์ลิปวัฒนธรรมได้แก ่

1. กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีไทยเนื่องในวันลอยกระทง 
2. กิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา 

 3. กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต ์
 4. กิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา 

5. กิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา (ถวายหลอดไฟและธูปเทียนไฟฟ้า) 
 6. กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีไทยเนื่องในวันไหว้ครู 

     ทั้งนี ้คณะฯ ได้มีการจัดสรรงบประมาณส าหรับการด าเนินกิจกรรมตา่งๆ ตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ดังปรากฏในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องใน
การจัดกิจกรรมวัฒนธรรมต่างๆ สามารถมีงบประมาณที่เพียงพอในการด าเนินกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ได้
อย่างครบถ้วน โดยในปีการศึกษา 2561 มีการจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการดังกล่าว เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
132,000.- บาท และใช้ไปเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 72,731.38 บาท  คิดเป็นร้อยละ 55.10 ของงบประมาณ
ทั้งหมดที่จัดสรรให้ ซึ่งยังคงมีงบประมาณคงเหลือจากการใช้จ่ายเนื่องจากจ านวนเงินที่ใช้ไปดังกล่าวยังไม่ได้
รวมถึงโครงการวิทย์จิตอาสา โครงการสืบสานปณิธานฯ และโครงการจดหมายเหตุ จึงพิจารณาว่าคณะฯ ได้
เห็นความส าคัญของแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างเต็มที่และต่อเนื่องมาโดยตลอด รวมทั้งจัดสรรงบประมาณให้โครงการส่งเสริม
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม อย่างเพียงพอส าหรับการจัดกิจกรรมตามที่ได้วางแผนไว้ (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 
4.1-04) 
 
3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนนิงานตามแผนดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 ตามที่คณะฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อท าหน้าที่
ก าหนดแนวนโยบายและทิศทางในการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ โดยมอบหมายให้
คณะท างานซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานหลักของคณะฯ เป็นผู้ด าเนินกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมในแต่ละ
โอกาส ทั้งนี้ คณะกรรมการอ านวยการฯ ชุดดังกล่าว ท าหน้าที่ก ากับ และติดตามให้มีการด าเนินกิจกรรมด้าน
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ของปีการศึกษา 2562 โดยมี
ผู้อ านวยการส านักงานคณะเป็นประธานคณะกรรมการ และผู้อ านวยการส านักงานคณะในฐานะประธาน
กรรมการของคณะกรรมการดังกล่าว ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรมตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนงานฯ ซึ่งมีการด าเนินกิจกรรมต่างๆได้อย่างครบถ้วนและบรรลุ
เป้าหมายได้ตามตัวช้ีวัดการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด   
 นอกจากนี้ คณะฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ  และ
งบประมาณสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ซึ่งมีรองอธิการบดีเป็นประธานกรรมการ และมีผู้บริหารรวมถึง
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ผู้แทนคณาจารย์จาก 3 สาขาและผู้แทนบุคลากรจากทุกฝ่ายร่วมเป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการดังกล่าวมี
หน้าที่จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และงบประมาณของคณะฯ รวมถึงติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของแผนดังกล่าว และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีการประชุมเพื่อติดตามผลการด าเนินงาน
ของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ  ในการประชุม
คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 และได้น าเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 4.1-05) โดยผลการติดตามพบว่า  คณะฯ ได้มี
การด าเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างครบถ้วน  
 ทั้งนี้การด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สืบสานพระปณิธานและส่งเสริมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาคณะฯ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ยังมีการจัดกิจกรรมโครงการ
เสียงตามสายในวันส าคัญต่างๆ เพื่อสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สังคมอีกช่องทางหน่ึงด้วย 
 
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 คณะกรรมการอ านวยการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  
แผนปฏิบัติการ  และงบประมาณคณะบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานของแผนงานด้านศิลปวัฒนธรรมตามตัวช้ีวัดการบรรลุวัตถุประสงคข์องประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ที่ตั้ง
ไว้ได้แก่  มีกิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริม และท านุศิลปะและวัฒนธรรมของชาติอย่างน้อย 3 ครั้งต่อปี ทั้งนี้ ในปี
การศึกษา 2561  คณะฯ จัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ สืบทอดและท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จ านวน 6 
กิจกรรมคิดเป็นการด าเนินงานส าเร็จร้อยละ 100 เนื่องจากสามารถด าเนินการได้ส าเร็จตามตัวชี้วัดการบรรลุ
วัตถุประสงค์ทีต่ั้งไว(้เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 4.1-06)    
 นอกจากนี้คณะได้มีการด าเนินโครงการต่างๆ ภายใต้แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและแต่ละ
โครงการได้มีการก าหนดตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการไว้อย่างชัดเจนและมีการด าเนินการได้ตาม
ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์เหล่าน้ัน อาทิ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สามารถด าเนินการส าเร็จ
ตามตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามเป้าหมาย โดยจัดกิจกรรมทั้งหมด 6 กิจกรรมและมีผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในระดับมากกว่า 3.51 และคณะฯ ยังมีการจัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการ
เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและนานาชาติ ได้แก่ โครงการเสียงตามสายในวันส าคัญต่างๆ ซึ่งได้มีการ
บันทึกเสียงประวัติของวันส าคัญทางศาสนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้บุคลากรและประชาชน
ทั่วไปที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ของคณะฯ ได้รับฟังจ านวนมากกว่า 3 ครั้งในปีการศึกษา 2561 นอกจากนี้ยังได้จัด
กิจกรรม International Day เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ผ่านทางความร่วมมือของศูนย์การเรียนรู้และ
นักศึกษาต่างชาติที่ก าลังศึกษาอยู่ในคณะฯ  เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมนานาชาติตามประเทศของนักศึกษา
ต่างชาติเหล่าน้ัน 
 ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2561 คณะฯ ได้ด าเนินการประเมินผลความส าเร็จของแผนงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมภายใต้ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5สืบสานพระปณิธานและ
ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ดังปรากฏในแผนยุทธศาสตร์ฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ฉบับปรับปรุงประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งสามารถสรุปผลการประเมินได้ดังนี ้
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ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

1. มีกิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสรมิ และท านุ
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติอย่างน้อย 3 
ครั้งต่อปี 

 

ปีการศึกษา 2561 คณะฯ สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ 
สืบทอดศิลปและวัฒนธรรมของชาติได้ 6 กิจกรรม 

1. กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีไทยเนื่องในวันลอย
กระทง 
2. กิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา 
 3. กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต ์
 4. กิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา 
5. กิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา (ถวาย
หลอดไฟและธูปเทียนไฟฟ้า) 
 6. กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีไทยเนื่องในวันไหว้ครู 

 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 คณะฯ ได้ใช้ผลการการจัดกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของปีการศึกษา 2560 มาใช้
ปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ ในปีการศึกษา 2561 โดยท าการประเมินผลภายหลังจากการจัด
กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ ตลอดจนการสังเกตุและ
สอบถาม ยกเว้นในกรณีที่ไม่ได้ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ จะใช้การประเมินระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจผ่านสื่อสัญลักษณ์ต่างๆ อาทิการใส่ลูกแก้วในภาชนะที่ก าหนดสัญลักษณ์พอใจหรือไม่พอใจ 
หรือการวัดความพึงพอใจจากจ านวนสิ่งของที่ระลึกที่มอบให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือวัดความพึงพอในได้จาก
จ านวนการซื้อผลิตภัณฑ์ทีใ่ช้ในกิจกรรมนั้นๆ เช่น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันลองกระทงซื้อกระทงใบตองเป็นจ านวน
มาก เป็นต้น นอกจากนี้ คณะผู้จัดกิจกรรมในแต่ละครั้งยังได้รับข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อน าไป
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมในปีต่อๆ ไป โดยในปีการศึกษา 2560 คณะฯ ได้จัดกิจกรรมวันมาฆบูชาและมีการจัด
นิทรรศการเพื่อให้ความรู้ด้านประวัติและความส าคัญรวมถึงกิจกรรมทางพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนพึง
ปฏิบัติในวันดังกล่าวผ่านบอร์ดนิทรรศการ เสียงตามสายและการฉายวิดีทัศน์ และจากการสังเกตุผู้เข้าร่วม
กิจกรรมพบว่า มีจ านวนผู้ชมนิทรรศการไม่มากเท่าที่ควร และผู้เข้าชมนิทรรศการจ านวนหนึ่งเสนอแนะให้มี
การจัดกิจกรรมเพิ่มเติม รวมทั้งเสนอแนะเรื่องช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม เพื่อดึงความสนใจให้มีคนมาร่วมชม
นิทรรศการมากขึ้น อาทิ ปรับเวลาให้อยู่ในช่วงที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภายใต้พระนามจุฬาภรณ์ ได้เข้าร่วม
กิจกรรม และจัดให้มีกิจกรรมตอบปัญหาธรรมะ จัดกิจกรรมนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ และเทศนา
ธรรม มีการจัดชุดสังฆทานเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการท าบุญ คณะฯ จึงได้น าผลการประเมินจากปีที่
ผ่านมา มาใช้ปรับปรุงการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2561 ซึ่งนับเป็นประโยชน์ที่นอกจากบุคลากรภายในได้มี
ส่วนร่วมแล้ว ยังสามารถส่งผลให้บุคคลภายนอกที่มาติดต่อคณะฯ ให้ความสนใจเข้าร่วมเพิ่มขึ้นอีกด้วย ดังนั้น
ในปีการศึกษา 2561 คณะฯ จึงได้จัดกิจกรรมวันมาฆบูชาโดยยังคงมีนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัน
มาฆบูชาในรูปแบบการจัดบอร์ดนิทรรศการ เสียงตามสายและการฉายวิดีทัศน์เช่นเดิม พร้อมทั้งเพิ่มเติม
รูปแบบการจัดกิจกรรมที่สามารถชักชวนให้คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนเปิดโอกาสให้
บุคคลภายนอกที่มาติดต่อคณะและหน่วยงานข้างเคียง ได้มีส่วนร่วมท ากิจกรรมกับคณะฯ เพิ่มขึ้น โดยน า
ความรู้จากการเข้าชมนิทรรศการมาตอบปัญหาธรรมะ ที่เกี่ยวกับความส าคัญของวันส าคัญทางศาสนาที่จัดขึ้น 
ซึ่งสามารถหาค าตอบได้จากการเข้าชมนิทรรศการเพื่อร่วมชิงรางวัลผ่านกิจกรรมในรูปแบบการเล่นเกมส์ตอบ
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ค าถามรายบุคคลและรายกลุ่ม ท าให้มีผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์ตอบค าถามชิงรางวัล
เพิ่มมากขึ้น และคณะท างานยังได้ปรับปรุงการมอบรางวัลให้กับผู้ที่ตอบค าถามถูก โดยเพิ่มข้อมูลในใบตอบ
ค าถามให้มีการระบุชื่อผู้ตอบค าถามและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้สามารถติดตามผู้ตอบค าถามถูกให้มา
รับรางวัลได้หากไม่อยู่ในขณะที่มีการประกาศผลรางวัล (เอกสารหลกัฐานอ้างอิงที่ 4.1-09)  
 กล่าวโดยสรุป คณะฯ ได้มีการน าผลการประเมินของปีการศึกษาที่ผ่านมา จากความคิดเห็นผู้เข้าร่วม
กิจกรรมส าคัญทางศาสนาที่คณะฯ จัดขึ้นมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2561 โดยมีข้อเสนอแนะ
ว่า ขอให้คณะฯ จัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกันนี้ทุกปี เพราะหาโอกาสที่จะไปท าบุญฟังเทศน์ที่วัดได้ยากมาก 
โดยเฉพาะการท าบุญ ท าสังฆทานกับพระสงฆเ์นื่องในกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา ที่คณะฯ จัดขึ้นมีประโยชน์
มาก ดังนั้น คณะฯ จึงได้จัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาซึ่งยังคงมีการตอบปัญหาชิงรางวัลแต่ปรับรูปแบบให้มี
ความน่าสนใจยิ่งขึน้ตามที่ได้รับการแนะน า เพื่อให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีการมอบ
โคมเวียนเทียนให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบค าถาม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้สามารถส่งค าตอบชิงรางวัลได้อีก
ด้วย คณะท างานจึงร่วมกันพจิารณาแล้วว่าในโอกาสต่อไป หากมีการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาจึงยังคงมีการ
นิมนต์พระสงฆ์จากวัดมารับสังฆทานรวมถึงให้ผู้ที่เข้ามาร่วมงานกิจกรรมทางศาสนาได้มีโอกาสท าบุญจริงกับ
พระสงฆ์โดยไม่ต้องเดินทางไปที่วัดเพื่อความสะดวก โดยคณะฯ ได้จัดสถานที่พร้อมสังฆทานเพื่อบริการให้กับผู้
ที่จะต้องการท าบุญ ส่งผลให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประทับใจและมีความประสงค์มาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวน
มาก เป็นการด าเนินงานตามผลการประเมินจากการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาของปีการศึกษา 2560 ที่
มีการเสนอให้จัดกิจกรรมท าบุญกับพระสงฆ์ (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 4.1-07) 
 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 ในปีการศึกษา 2561 คณะฯ ยังได้มีการเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทยในโอกาสส าคัญ
ต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์และระบบเสียงตามสายของคณะฯ โดยตัวอย่างการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 256 ได้แก่  

- ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 คณะฯ ได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 
สถาบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นกิจกรรมเผยแพร่ประเพณีลอยกระทง ภายใต้แนวคิด “สีสันแห่งสายน้ า” 
เพื่อร าลึกถึงบุญคุณของพระแม่คงคา และประเพณีไทยที่สืบต่อกันมาอันทรงคุณค่าต่อการสืบสานส่งต่อไปยัง
เยาวชนรุ่นหลัง โดยจัดกิจกรรมร่วมกับสโมสรนักศึกษา กิจกรรมดังกล่าวมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและ
บุคลากรทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม มีการจัดจ าหน่ายกระทงใบตอง ของที่ระลึก และให้บริการอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม และตอบปัญหาเพื่อรับรางวัล โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์  รุจิรวัฒน์ 
อธิการบดี เป็นประธานในพิธี และผู้อ านวยการคณะมอบรางวัลให้กับผู้ได้รับเลือกแต่งกายด้วยผ้าไทยดีเด่น   
(เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 4.1-07) 

- ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 คณะฯ ได้จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ณ โถงชั้น 1 อาคารสถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นกิจกรรมเผยแพร่วันส าคัญทางศาสนา และร่วมร าลึกถึงความส าคัญของวัน
มาฆบูชา โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและบุคลากรทั่วไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวและร่วมตอบปัญหา
ธรรมะ เพื่อรับรางวัล โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานใน
พิธี และมอบรางวัลให้กับผู้ที่ตอบปัญหาธรรมะได้ถูกต้อง  (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 4.1-07) 

- ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 คณะฯ ได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา เพื่อเป็นกิจกรรมเผยแพร่วันส าคัญ
ทางศาสนา โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดหลักสี่ จ านวน 1 รูป (พระครูศรีธรรมประสิทธิ์ (สม) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
วัดหลักสี่ (พระอารามหลวง)) เพื่อมาแสดงพระธรรมเทศนา หัวข้อ “ท างานให้สตรอง ต้องครองด้วยสติ” 
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พร้อมทั้งถวายภัตตาหารเพล ถวายสังฆทาน ภายหลังการบรรยายพระธรรม กิจกรรมจัดขึ้น ณ บริเวณโถง
ด้านหน้า ชั้น 1 อาคารสถาบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ซึ่งมีทั้งคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะฯ รวมถึง
นักวิจัยและบุคลากรของคณะวิจัยจุฬาภรณ์ และแพทย์ พยาบาล บุคลากรของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รวมถึง
บุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีรองศาสตราจารย์  ดร.ธณัฏฐ์คุณ  มงคลอัศวรัตน์ ผู้ช่วย
อธิการบดี เป็นประธานในพิธี  (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 4.1-07) 

- ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 คณะฯ ได้จัดกิจกรรมถวายชุดธูปเทียนไฟฟ้า จ านวน 7 ชุด (ตาม
จ านวนศาลาวัด) ณ วัดเทวสุนทร (สุนทริการาม) และผ้าอาบน้ าฝน จ านวน 9 ผืน โดยนิมนต์เจ้าอาวาสและ
พระลูกวัด รวมทั้งสิ้น จ านวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระอุโบสถ วัดเทวสุนทร  เพื่อเป็นกิจกรรม
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาที่ด ารงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมไทยที่ควรค่าแก่การสืบทอดไปยังเยาวชนรุ่นต่อไป 
ทั้งนี้ มีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม เดินทางไปยังวัดเทวสุนทร โดยมีรอง
ศาสตราจารย์ ดร.ธณัฏฐ์คุณ  มงคลอัศวรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธี   (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 
4.1-07) 

 
    7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
 ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากไม่ใช่บริบทหลักของคณะฯ 
 
รายการหลักฐาน : 
ที ่ รายการหลักฐาน เลขที่หลักฐานอ้างอิง 
1 ค าสั่งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ที่ 42/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

อ านวยการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4.1-01 

2 แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2562 4.1-02 

3 แผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 4.1-03 

4 สรุปผลการเบกิจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 4.1-04 

5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน  4.1-05 

6 แผนยุทธศาสตร์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2562) 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

4.1-06 

7 รายงาน สรุปผลการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบทอด
ศิลปและวัฒนธรรมของชาติ 

4.1-07 
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องค์ประกอบที่ 5    การบริหารจัดการ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1    การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ 
  เอกลักษณ์ของคณะ 
 
ชนิดของตัวบง่ชี ้  กระบวนการ 
 
ค าอธบิายตัวบ่งชี้ 
 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องด าเนินงานผ่าน
คณะ ดังน้ัน คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของคณะให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกนั
คุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

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

2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสตูร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแข่งขัน 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่กิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ
และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน 

5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับใหก้ารด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย 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 
 
ผลการประเมนิตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน 

ประกอบตัวบง่ชี ้
เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

การบริหารของสถาบัน
เพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์
ของสถาบัน 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 

 
ผลการด าเนนิงาน : 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผน
กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 คณะฯ มีกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วน เช่น นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรภายในคณะฯ รวมทั้งคณะกรรมการประจ าสถาบันและคณะ
ผู้บริหาร โดยน าข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนมาประเมินสภาพแวดล้อมโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis เพื่อ
ค้นหาจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และภาวะคุกคาม (Threat) ของ
การบริหารงานของคณะฯ  หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาส าคัญในการด าเนินงานในอนาคต การประเมิน
สภาพแวดล้อมดังกล่าว    คณะฯ โดยคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และงบประมาณ
ของสถาบัน ได้มอบหมายให้ทุกภาคส่วนพิจารณาประเมินสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน และต้องเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของสถาบันที่ก าหนดไว้ว่า “Producing leaders in Science and 
Technology” สร้างผู้น าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้จัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร์สถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560–2564) ต่อมาในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมาได้มี
การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานประจ าปี ตลอดทั้งสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และ
งบประมาณของคณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 (เอกสาร
หลักฐานอ้างอิงที่  5.1-01)  ได้พิจารณาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ซึ่ง
องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดนี้จะมีตัวแทนของทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุม แล้วจัดท าเป็น เป็นแผน
ยุทธศาสตร์สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เป็นระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560–2564) ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เพื่อให้เป็นแผนชี้น า ก ากับทิศทางการบริหารจัดการของสถาบัน และสอดคล้องกับกรอบ
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ยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-
2564) และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งนโยบายรัฐบาล และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 
ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 -2554) 
  ด้วยสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เป็นส่วนงานหนึ่งในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งมีสถานภาพเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์สถาบันได้จัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการ
จัดการการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน ความเป็นเลิศ เป็นที่ยอมรับของสังคมในระดับชาติ และระดับ
นานาชาติโดยก าหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนที่ส าคัญ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อผลักดันให้สามารถ
ด าเนินการบรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถาบันทั้ง 4 ประการ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในแผนยุทธศาสตร์คณะฯ จะมีความเชื่อมโยง
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมจัดท าโครงการต่างๆ มารองรับการท างานเพื่อ
ถ่ายทอดไปสู่แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2561 หรือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และได้น าเสนอ
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์คณะฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.1-02) และน าเสนอสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
พิจารณาอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.1-
03) 

 ในการด าเนินงานคณะฯ ได้ถ่ายทอดยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ สู่การปฏิบัติงานจริง ผ่านโครงการ/
กิจกรรมตามภารกิจเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2561 
หรือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการใช้
จ่ายเงิน ในการจัดสรรงบประมาณ โดยจ าแนก 3 ภารกิจ คือ ภารกิจพื้นฐานงานประจ า ภารกิจพื้นฐาน
สนับสนุนยุทธศาสตร์ และโครงการยุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน 
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2561 หรือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้น าเสนอคณะกรรมการ
ประจ าส่วนงาน พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 และ
น าเสนอสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พิจารณาอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 
2561 

 แผนพัฒนาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2561 หรือใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส่วนงาน แล้ว ได้สื่อสารแผนโดย
จัดท าเป็นบันทึกเลขที่ 003(2).61/ว 274 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561  (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.1-04) จัดส่ง
ไปยังผู้บริหารของทุกส่วนงาน เพื่อให้ทุกส่วนงานได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ของแผนงาน/งาน/โครงการที่ได้ขอตั้งงบประมาณไว้ ในขั้นตอนสุดท้ายที่ส าคัญของการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 
ผู้บริหารได้มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน เพื่อให้ทราบว่าผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคณะฯ เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ประการใด และติดตามการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจ าปี แล้วสรุปผลการติดตามผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือนเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และงบประมาณของสถาบันในการประชุมครั้งที่ 2/2562 
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 และหากพบว่าการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ ก็
น าข้อมูลที่รวบรวมได้จากการประเมินผลมาวิเคราะห์หาสาเหตุ น าไปสู่การปรับกลยุทธ์ และแนวทางการ
ด าเนินงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป แล้วสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลพร้อมรายละเอียดการของปรับเปลี่ยนการด าเนินงานน าเสนอคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งในปีการศึกษา 2561 หรือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้สรุปผลการติดตามผล
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การด าเนินงานในรอบ 6 เดือนน าเสนอคณะกรรมการประจ าส่วนงาน  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
ประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.1-05) 

 
2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน 
 ผู้บริหารได้วางระบบงานการเงินและบัญชีที่สมบูรณ์เพียงพอต่อการวิเคราะห์ฐานะการเงินและ
ประเมินผลการด าเนินงานทางการเงินเพื่อสนับสนุนให้มีการค านวณต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร ในปี
การศึกษา 2561 หรือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะฯ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อน ามา
ค านวณต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร โดยได้ก าหนดแนวทางในการจัดท าค่าใช้จ่ายต่อหลักสูตร โดยคณะฯ 
จะใช้เกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายจริงในการพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อน ามาวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต เพื่อผู้บริหารได้เห็นต้นทุนในการผลิตบัณฑิต ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของแต่ละหลักสูตร 
และได้จัดท าโครงการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.1 -06) น าเสนอ
คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และงบประมาณของสถาบันในการประชุมครั้งที่ 3/2560 
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560  (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.1-07)  โดยสามารถค านวณต้นทุนต่อหน่วยใน
หลักสูตรพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 880,000.- บาทต่อคน หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ 668,000.บาทต่อ
คน และหลักสูตรเคมีชีวภาพ 879,000.- บาทต่อคน นอกจากนี้คณะฯ ยังได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายส าหรับการการพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องที่เหมาะสม 
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะฯ จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ใน
โครงการต่างๆ ดังนี้ 

1. งบประมาณสนับสนุนนักศึกษา วงเงินงบประมาณ 11,850,000.- บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ11.45  
ของผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือร้อยละ 4.97 ของการจัดสรรงบประมาณ
โดยรวมทั้งหมด ประกอบด้วย 

1.1  โครงการส่งเสริมให้นักศึกษาไปเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ วงเงินงบประมาณ 450,000.- บาท 
1.2   โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการวิจัย โดยส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกไปท าวิจัย

ในต่างประเทศ วงเงินงบประมาณ 4,500,000.- บาท 
1.3   โครงการสนับสนุนวัสดุวิจัยวิทยาศาสตร์ส าหรับการค้นคว้าวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษา 

วงเงินงบประมาณ 3,900,000.- บาท และจัดให้มีวัสดุวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการกลาง วงเงินงบประมาณ 
3,000,000.- บาท 

2. งบประมาณสนับสนุนคณาจารย์ วงเงินงบประมาณ 10,000,000.- บาท บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
11.45 ของผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือร้อยละ 4.19 ของการจัดสรร
งบประมาณโดยรวมทั้งหมด ประกอบด้วย 

2.1  โครงการสนับสนุนส่งเสริมการท าโครงการวิจัยของคณาจารย์ วงเงินงบประมาณ 8,716,000.- บาท 
2.2  โครงการ Matching Fund เป็นเงินสมทบทุนสนับสนุนการวิจัยของคณาจารย์ตามเงื่อนไขของแหล่ง

ทุนภายนอก วงเงินงบประมาณ 1,284,000.- บาท 
2.3 กิจกรรมการส่งเสริมให้อาจารย์ไปเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ  
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2.4 กิจกรรมสนับสนุนให้อาจารย์ไปร่วมประชุมวิชาการเพือ่พัฒนาทักษะด้านต่างๆ 
นอกจากนี้ สถาบันฯ ได้จัดท าโครงการเพื่อขอรับทุนเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า 

จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีมีพระชนมายุ 60 พรรษาเพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีโดยจัดท าแยกเป็น 2 โครงการ คือ  
 1) โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทของ
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ซึ่งจะสามารถสร้างเครือข่าย
การท าวิจัยหลังจากจบการศึกษาเพื่อรักษาระดับคุณภาพงานวิจัย (ปีละ 2 คนๆละ 2.5 ล้านบาท รวม 5 ปี)  
 2) โครงการส่งเสริมการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปท างานวิจัยหลังปริญญาเอก ณ 
ต่างประเทศ (ปีละ 6 คนๆละ 1 ล้านบาท รวม 2 ปี)  

ซึ่งทั้ง 2 โครงการนี้ได้จัดท าค าขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยน าเสนอผ่านราชวิทยาลัยน าเข้าสู่
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาขอความเห็นจากกระทรวงต่างๆ จึงยังไม่
สามารถด าเนินการได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และคาดว่าจะสามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ต่อไป 

3.  งบประมาณสนับสนุนบุคลากร วงเงินงบประมาณ 368,000.- บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ11.45 ของ
ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือร้อยละ 0.15 ของการจัดสรรงบประมาณ
โดยรวมทั้งหมด ประกอบด้วย 

3.1 กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาในหน่วยงานภายนอกตามความถนัด และ
ความเหมาะสมในแต่ละงานที่รับผิดชอบ อันเป็นประโยชน์ต่อการน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือการปฏิบัติงาน 

3.2  กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อทักษะด้านต่างๆ โดยเชิญวิทยากรมาจัดอบรมสัมมนาภายในสถาบัน 
3.3 กิจกรรมจัดการความรู้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบงานภายใต้หน่วยงานต่างๆของสถาบัน 

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในระบบงานต่างๆ 
 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่กิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
 คณะฯ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรองอธิการบดีเป็นเป็นประธาน และแต่งตั้ง
ผู้แทนจากทุกหน่วยงานของคณะฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาก าหนด ทบทวนนโยบาย กรอบการ
บริหารความเสี่ยง จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของคณะฯ  พร้อมทั้งก ากับ ดูแล สนับสนุนให้มีการด าเนินการ
ในด้านการบริหารความเสี่ยง ตลอดทั้งติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  

การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงปีการศึกษา 2561  หรือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงได้น าผลการติดตามและทบทวนผลหลังการด าเนินการจัดการความเสี่ยงปีการศึกษา 2560   
หรือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาพิจารณาเพิ่มเติม ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง และวิธีการจัดการความเสี่ยงในแผน
บริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าคณะฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ ถูกต้องและมี
ประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ด าเนินการ สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้
จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือจัดหามาตรการ วิธีการอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการ
จัดการอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  ดังตารางการวิเคราะห์เปรียบเทียบความเสี่ยงในปีการศึกษา 2561 และ 
ปีการศึกษา 2562 ดังต่อไปนี้ 
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ตารางเปรียบเทียบความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 การบริหารความเสี่ยง ปี 2561 การบริหารความเสี่ยง ปี 2562 วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

บริหารความเสี่ยง รายการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส xความ
เสียหาย) 

การด าเนินการ ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส xความ
เสียหาย) 

การด าเนินการ 

1. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  

1.1   อาจารย์
พิเศษจาก
ต่างประเทศไม่
สามารถเดินทางมา
ได้ 

1x2=2 

(อันดับ 5) 

1) บันทึกวิดิทัศน์การสอนของอาจารย์ตปท. 
ทุกชั่วโมง 

2) จัดให้มีอาจารย์ประจ าชาวไทยเป็น
อาจารย์ส ารองประจ าวิชานั้นโดยเข้าร่วม
ฟังการเรียนการสอนของอาจารย์ ตปท. 
ทุกชั่วโมง 

3) ใช้ระบบการสอนทางไกล 
4) มีคณาจารย์ชาวไทยเป็นผู้ประสานงาน

รายวิชา 2 ท่าน ซึ่งหากเกิดปัญหา ท่านใด
ท่านหนึ่งจะได้ช่วยสอนแทนในหัวข้อ
รายวิชานั้นๆ 

5) สถาบันรับอาจารย์ใหมใ่นทุกสาขา รวม 
10 อัตรา ในปีงบประมาณ 2560 

6) อาจารย์เดิม ได้เรียนรู้วิธีการสอนของ
อาจารย์ชาวต่างชาติมาเป็นเวลาเกือบ 10 
ปี ดังนั้นหากมีกรณีที่อาจารย์พิเศษ
ชาวต่างชาติไม่สามารถเดินทางมาสอนได้ 
สถาบันฯ สามารถหาอาจารย์ทดแทนเพื่อ

0 

 

- น าออกจากแผนบริหารความเสี่ยง 

ถึงแม้ที่ผ่านมาจะมีโอกาสเกิดเหตุการณ์เช่นนี้
ทุกปี   ปีละ 1 เคส โดยมีสาเหตุบางอย่าง เช่น 
ปัญหาด้านสุขภาพของอาจารย์ที่มีอายุมาก 
แต่ทางงานส่งเสริมวิชาการก็ได้หามาตรการ
การด าเนินงานต่างๆ ขึ้นมาอย่างอยากหลาย
แนวทางเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดความ
เสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว จงึมีผลให้
ความเสี่ยงในด้านนี้สามารถควบคุมได้  และไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายอีก
ต่อไป 
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บริหารความเสี่ยง รายการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส xความ
เสียหาย) 

การด าเนินการ ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส xความ
เสียหาย) 

การด าเนินการ 

สอนได้ ในบางหัวข้อ 
7) สถาบันฯ มีเทปบันทึกการสอนของ

อาจารย์พิเศษชาวต่างชาติแต่ละท่าน ซึ่ง
สามารถน ามาเปิดให้นักศึกษาดูในชั้น
เรียน พร้อมด้วยการดูแลในห้องเรียนจาก
อาจารย์ชาวไทย เพื่อช่วยตอบข้อซักถาม 
หากนักศึกษามีประเด็นที่ไม่เข้าใจใน
เนื้อหาที่เรียน 

1.2 การรับ
นักศึกษาเข้าใหม่ไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมายของ
แผนการรับ
นักศึกษาในแต่ละปี
การศึกษา 

- - 3×3=9 

(อันดับ 2) 

 

1) วางแผนการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
เพื่อให้สถาบันฯเป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน
มากยิ่งขึ้น โดยเน้นการประชาสมัพันธ์ถึง
ความส าเร็จของนักศึกษาหลังส าเร็จ
การศึกษาเพื่อดึงดูดให้มีผู้สนในสมัคร
ขอรับทุนการศึกษาให้มากขึ้น 

2) ด าเนินการติดต่อเสนอให้ทุนการศึกษากับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ก าลังจะ
ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ
จ านวนประมาณ 5-8 แห่งในแต่ละปี

ความเสี่ยงที่มีการพิจารณาขึ้นใหม่ 

เนื่องจากที่ผ่านมาผลการรับนักศกึษาเข้าใหม่
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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บริหารความเสี่ยง รายการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส xความ
เสียหาย) 

การด าเนินการ ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส xความ
เสียหาย) 

การด าเนินการ 

การศึกษาที่มีคณะ/ภาควิชาที่ตรงกับ
การศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาที่
สถาบันฯ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยดังกล่าว
คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพส่งสมัคร
ขอรับทุนการศึกษาที่สถาบันฯ 

3) กระตุ้นและส่งเสริมนักศึกษาชาวไทยระดับ
ปริญญาโทที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์
ที่สถาบันฯก าหนดให้ขอเปลี่ยนระดับ
การศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับ
ปริญญาเอกเพื่อเพิ่มจ านวนนักศึกษา
ระดับปริญญาเอกให้มากขึ้น 

4) มีการเจรจาเพื่อท าข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
แหล่งทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา
ชาวต่างชาติ เพื่อให้นักศึกษาชาวต่างชาติ
ที่ได้รับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณพ์
ที่สถาบันฯก าหนดให้สามารถขอเปลี่ยน
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บริหารความเสี่ยง รายการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส xความ
เสียหาย) 

การด าเนินการ ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส xความ
เสียหาย) 

การด าเนินการ 

ระดับการศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็น
ระดับปริญญาเอกได้โดยยังคงมีเงื่อนไข
การรับทุนตามเดิมเพื่อเพิ่มจ านวน
นักศึกษาระดับปริญญาเอกให้มากขึ้น 

5) เปิดโอกาสให้นักเรียนโครงการ สสวท. 
สมัครเข้าเรียนกับทางสถาบันฯ มากขึ้น
โดยมีการติดต่อประสานงานกับ สสวท. 
โดยตรง 

1.3 ความปลอดภัย
จากอุบัติเหตุในการ
ปฏิบัติงานใน
ห้องปฏิบัติการ 

 

3x3=9 

(อันดับ 2) 

1) คณะกรรมการความปลอดภัยของสถาบัน
ฯ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานด้านความ
ปลอดภัยทั้งหมดภายในสถาบัน 

2) มีคณะอนุกรรมการความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการเพื่อวางแผน ควบคุม 
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

3) มีผู้จัดการห้องปฏิบัติการทั้ง 3  สาขา เพื่อ
วางแผน ก าหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ส าหรับ

4×3=12 

(อันดับ 1) 

 

1) มีคณะกรรมการความปลอดภัยของ
สถาบันฯ เพ่ือวางแผนการปฏิบัตงิานด้าน
ความปลอดภัยทั้งหมดภายในสถาบัน  

2) มีคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทาง
เคมีเพื่อวางแผน ควบคุม รายงานผลการ
ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการเคมี 

3) มีคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทาง
ชีวภาพเพื่อวางแผน ควบคุม รายงานผล
การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยใน

อันดับความเสี่ยงเพ่ิมขึ้น 

เนื่องจากมีการเปิดใช้ห้องปฏิบัติการภายใน
อาคารเพิม่มากขึ้นและมีการใช้สารเคมีใน
ห้องปฏิบัติการเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีการเปิดใช้
ห้องปฏิบัติการชีวภาพ Biological Safety 
Level 2 (BSL2) ภายในอาคาร ซ่ึงเป็นระดับ
ของห้องปฏิบัติการชีวภาพที่มีความเสี่ยง จาก
การท าวิจัยเชื้อโรคในกลุ่ม 2 (Risk Group 2) 
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บริหารความเสี่ยง รายการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส xความ
เสียหาย) 

การด าเนินการ ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส xความ
เสียหาย) 

การด าเนินการ 

ผู้ใช้งานและผู้ขอเข้าดูงาน และเสนอขอ
งบประมาณการจัดหาอุปกรณ์ วัสดุ
อุปกรณ์ สารเคมีต่างๆ ที่ใช้ใน
ห้องปฏิบัติการ ตลอดทั้งควบคุมดูแลการ
จัดท าเอกสารเกี่ยวกับกระบวนการ วิธี
ปฏิบัติงาน แบบบันทึกต่างๆ ที่ใช้ใน
ห้องปฏิบัติการ 

4) มีการแต่งตั้งตัวแทนเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยประจ าชั้น (Floor Safety 
Representative :  FSR) เพื่อเป็นผู้ท า
หน้าที่ประสานงานต่างๆ ด้านความ
ปลอดภัย  รวมถึงการแจ้งกฎระเบียบ
ข้อมูล ข่าวสารด้านความปลอดให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานประจ าชั้นทราบ 

5) นักศึกษาได้พร้อมใจกันจัดท าประกัน
อุบัติเหตุ 

6) จัดอบรมระยะสั้นเพื่อให้ความรู้และ
แนะน าเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ท างานในห้องปฏิบัติการให้แก่นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 /ผู้ที่เข้าท างานในห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการชีวภาพ และท าหน้าที่หลัก 
ได้แก่ 

3.1 พิจารณาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอ
อนุญาตในการท างานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับ
สารชีวภาพภายในอาคาร เพื่อความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ (APPLICATION 
FOR BIOSAFETY APPROVAL; ABA) 

3.2 รวบรวมและรายงานชื่อเชื้อโรคเพื่อขอจด
แจ้งเชื้อโรคในครอบครองกับ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามกฎหมาย
พรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 

3.3 จัดท าแนวทางในการถ่ายโอนวัสดุหรือ
สารชีวภาพ (MATERIAL TRANSFER 
AGREEMENT; MTA) เพื่อควบคุมการใช้
สาร/วัสดุ 

3.4 คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทาง
ชีวภาพวางแผนในการตรวจสอบการ

เป็นกลุ่มเชื้อที่มีความสามารถในการก่อให้เกิด
โรคในคนและสัตว์ในระดับปานกลาง ท าให้
ความเสี่ยงด้านนี้เพิ่มขึ้นจากเดิม เป็น 
4×3=12 
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บริหารความเสี่ยง รายการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส xความ
เสียหาย) 

การด าเนินการ ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส xความ
เสียหาย) 

การด าเนินการ 

ทุกคน 
7) จัดอบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการเคมี 
และห้องปฏิบัติการชีวภาพ 

8) มีแนวทางปฏิบัติเพื่อขออนุญาตในการ
ท างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสารชีวภาพ
ภายในอาคาร เพ่ือความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ APPLICATION FOR 
BIOSAFETY APPROVAL (ABA) 

9) จัดให้มีการตรวจเยี่ยมด้านความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการปีละ2 ครั้ง 

10) จัดอบรมวิธีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์พร้อม
จัดให้มีคู่มือการใช้งาน 

11) จัดให้มีการตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์
ต่างๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ โดยการแจ้ง
เตือนเป็นระยะๆ ทุก 3 เดือนหรือ 6 
เดือนหรือ 1 ปี เพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์
ต่างๆ ยังมีอายุการใช้งานอยู่หรือไม่ และมี
การจัดวางถูกที่หรือไม่ 

12) ปรับปรุงระบบความปลอดภัยภายใน

ด าเนินงานในห้องปฏิบัติการ BSL2 และ
ควบคุมให้มีการปฏิบัติงานตามแนวทาง
มาตรฐานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ  

4) มีผู้จัดการห้องปฏิบัติการทั้ง 3  สาขาวิชา
เพื่อวางแผน ก าหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ส าหรับ
ผู้ใช้งานและผู้ขอเข้าดูงาน และเสนอขอ
งบประมาณการจัดหาอุปกรณ์ วัสดุ
อุปกรณ์ สารเคมีต่างๆ ที่ใช้ใน
ห้องปฏิบัติการ ตลอดทั้งควบคุมดูแลการ
จัดท าเอกสารเกี่ยวกับกระบวนการ วิธี
ปฏิบัติงาน แบบบันทึกต่างๆ ที่ใช้ใน
ห้องปฏิบัติการ 

5) มีการแต่งตั้งตัวแทนเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยประจ าชั้น (Floor Safety 
Representative :  FSR) เพื่อเป็นผู้ท า
หน้าที่ประสานงานต่างๆ ด้านความ
ปลอดภัย  รวมถึงการแจ้งกฎระเบียบ
ข้อมูล ข่าวสารด้านความปลอดให้กับ
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บริหารความเสี่ยง รายการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส xความ
เสียหาย) 

การด าเนินการ ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส xความ
เสียหาย) 

การด าเนินการ 

ห้องปฏิบัติการ ดังนี้ 
12.1 ติดตั้ง/ปรับปรุงเต้ารับไฟฟ้าหน้าตู้ดูด

ควัน 
12.2 ติดตั้งราวกันสารเคมีตกบนโต๊ะ

ห้องปฏิบัติการในทุกชั้น 
13) จัดให้มีแผนป้องกันและแผนปฏิบัติการ

ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
รวมถึงกฎระเบียบในการเข้าใช้
ห้องปฏิบัติการหลังเวลา 21.00 น.และ
วันหยุดราชการ 

14) จัดท าคู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานใน
ห้องปฏิบัติการ ดังนี้ 

 14.1 คู่มือความปลอดภัยด้านสารเคมีใน
ห้องปฏิบัติการ  

14.2  คู่มือความปลอดภัยด้านสารชีวภาพใน
ห้องปฏิบัติการ 

ผู้ปฏิบัติงานประจ าชั้นทราบ 
6) ทางห้องปฏิบัติการสถาบันได้เข้าร่วม

โครงการประเมินห้องปฏิบัติการปลอดภัย 
ตามโครงการยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศ
ไทย (ESPReL) ของวช. 

7) จัดอบรมระยะสั้นเพื่อให้ความรู้และ
แนะน าเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ท างานในห้องปฏิบัติการให้แก่นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 /ผู้ที่เข้าท างานในห้องปฏิบัติการ
ทุกคน 

8) จัดอบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการเคมี 
และห้องปฏิบัติการชีวภาพ รวมทั้งให้มี
การจัดอบรมพิเศษเกี่ยวกับความรู้และ
การปฏิบัตงานในห้องปฏิบัติการ BSL 2 
แก่ผู้ปฏบิัติงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ช่าง
เทคนิค แม่บ้าน รปภ.   

9) จัดให้มีการตรวจเยี่ยมด้านความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการปีละ1 ครั้ง 
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บริหารความเสี่ยง รายการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส xความ
เสียหาย) 

การด าเนินการ ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส xความ
เสียหาย) 

การด าเนินการ 

15) จัดท าคู่มือปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพ่ือเป็น
ข้อมูลและแนวทางปฏิบัติในการปฐม
พยาบาลให้แก่ผู้ประสบอุบัติเหตุได้อย่าง
ถูกต้อง 

16) การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่มีความจ าเป็น
ส าหรับใช้ในห้องปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน ได้แก่ ชุดchemical spill kit  ชุด
Biological spill kit และชุดปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 

 

10) จัดให้มีแผนป้องกันและแผนปฏิบัติการ
ด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
รวมถึงกฎระเบียบในการเข้าใช้
ห้องปฏิบัติการหลังเวลา21.00 น.และ
วันหยุดราชการ 

11) จัดท าคู่มือความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ดังนี้ 

11.1 คู่มือความปลอดภัยด้านสารเคมีใน
ห้องปฏิบัติการ 

11.2 คู่มือความปลอดภัยด้านสารชีวภาพใน
ห้องปฏิบัติการ 

12) จัดท าคู่มือปฐมพยาบาลเบื้องต้นแผ่นพับ
แสดงวิธีการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR เพื่อ
เป็นข้อมูลและแนวทางปฏิบัติในการปฐม
พยาบาลให้แก่ผู้ประสบอุบัติเหตุได้อย่าง
ถูกต้อง 

13) นักศึกษาได้พร้อมใจกันจัดท าประกัน
อุบัติเหตุ 



74 
 

ตารางเปรียบเทียบความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 การบริหารความเสี่ยง ปี 2561 การบริหารความเสี่ยง ปี 2562 วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

บริหารความเสี่ยง รายการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส xความ
เสียหาย) 

การด าเนินการ ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส xความ
เสียหาย) 

การด าเนินการ 

14) จัดอบรมวิธีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์พร้อม
จัดให้มีคู่มือการใช้งาน 

15) จัดให้มีการตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์
ต่างๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ โดยการแจ้ง
เตือนเป็นระยะๆ ทุก 3 เดือนหรือ 6 
เดือนหรือ 1 ปี เพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์
ต่างๆ ยังมีอายุการใช้งานอยู่หรือไม่ และมี
การจัดวางถูกที่หรือไม่ 

16) การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่มีความจ าเป็น
ส าหรับใช้ในห้องปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน ได้แก่ ชุดchemical spill kit  ชุด
Biological spill kit และชุดปฐมพยาบาล
เบื้องต้น ให้มีความพร้อมใช้อยู่ตลอดเวลา 

17) มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล (Personal Protective 
Equipment; PPE) ได้แก่ เสื้อกาวน์ 
รองเท้าsafety และ แว่นตาป้องกัน
สารเคมี เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ปฏิบัติงานใน
ห้องปฏิบัติการ 

18) ให้มีการรายงานอุบัติเหตุและเหตุการณ์
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บริหารความเสี่ยง รายการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส xความ
เสียหาย) 

การด าเนินการ ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส xความ
เสียหาย) 

การด าเนินการ 

เกือบเกิดอุบัติเหตุ (รายงานอุบัติการณ์) 
เพื่อหาสาเหตุของการเกิดเหตุและหาแนว
ทาวในการควบคุมป้องกันการเกิด
เหตุการณ์ซ้ า 

1.4  การปนเปื้อน
ของสารเคมีและ
เชื้อโรคใน
สิ่งแวดล้อม 

2×2=4 

(อันดับ 4) 

1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาตู้ดูดควันใน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง
ตรวจสอบคุณภาพอากาศสู่ภายนอก 

2) ควบคุมคุณภาพอากาศภายในสถานที่
ท างานด้วยการบ ารุงรักษาระบบปรับ
อากาศ 

3) มีแผนการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่
ท างาน (ความเข้มข้นของสารเคมี) 

4) มีแผนการท าความสะอาดระบบปรับ
อากาศ แบ่งเป็นการล้างท าความสะอาด
ฝุ่นและการล้างระบบแอร์เพื่อแก้ปัญหา
เชื้อรา 

5) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
(Personal Protective Equipment: 
PPE) ให้กับผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติงาน

2×3=6 

(อันดับ 3) 

1) คณะกรรมการด้านความปลอดภัย
พิจารณาด าเนินการควบคุมความเสี่ยง 

2) จัดให้มีและบ ารุงรักษาตู้ดูดควัน(Fume 
hood) ในห้องปฏิบัติการ รวมทั้ง
ตรวจสอบคุณภาพอากาศสู่ภายนอก 

3) จัดให้มีและบ ารุงรักษาตู้ชีวนิรภัย 
(Biological safety cabinets; BSC) ใน
ห้องปฏิบัติการชีวภาพ ให้เป็นไปตาม
หลักการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 
รวมทั้งมีการตรวจสอบเพื่อขอรับรอง
ระบบการท างานของตู้อย่างสม่ าเสมอ 

4) ให้มีการรายงานและจดแจ้งชื่อเชือ้โรคที่
อยู่ในกลุ่ม 2 ที่มีในครอบครอง เนื่องจาก
มีอันตรายก่อให้เกิดโรคในคนและสัตว์ใน
ระดับปานกลาง เพ่ือควบคุมเชื้อโรคตาม
พรบ.เชื้อโรคฯ 

อันดับความเสี่ยงเพ่ิมขึ้น 

เนื่องจากมีการเปิดใช้ห้องปฏิบัติการเคมี ท าให้
มีสารเคมีและมีขยะจากห้องปฏิบัติการเพิ่ม
มากขึ้น ทั้งนี้ยังมีการเปิดใช้ห้องปฏิบัติการ 
BSL 2 ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการแพร่กระจาย
หรือปนเปื้อนของเชื้อโรคในสิ่งแวดล้อมหากไม่
มีมาตรการการควบคุมที่ดีเพียงพอและ
มาตรฐานห้องปฏิบัติการไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนดด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 
รวมถึงผลกระทบที่เกิดจากกากของเสียจาก
การปฏิบัติงานต่างๆ ซ่ึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยของผู้ปฏิบัติงาน บุคลากร รวมถึง
สิ่งแวดล้อมได้ จึงยังท าให้มีความเสี่ยงดังกล่าว
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บริหารความเสี่ยง รายการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส xความ
เสียหาย) 

การด าเนินการ ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส xความ
เสียหาย) 

การด าเนินการ 

ทุกคน 
6) มีแผนตรวจติดตามการด าเนินงานของ

บริษัทรับก าจัดของเสียอันตรายจาก
ห้องปฏิบัติการ โดยการเย่ียมชม 

5) จัดท าแนวทางในการถ่ายโอนวัสดุหรือ
สารชีวภาพ (MATERIAL TRANSFER 
AGREEMENT; MTA) เพื่อควบคุมการใช้
สาร/วัสดุ 

6) มีแผนส่งวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง 
7) ควบคุมคุณภาพอากาศภายในสถานที่

ท างานด้วยการบ ารุงรักษาระบบปรับ
อากาศอย่างสม่ าเสมอ 

8) มีแผนการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่
ท างาน (ความเข้มข้นของสารเคมี) 

9) แผนการท าความสะอาดระบบปรับอากาศ 
แบ่งเป็นการล้างท าความสะอาดฝุ่นและ
การล้างระบบแอร์เพื่อแก้ปัญหาเชื้อรา 

10) ให้มีการท าสัญญาจัดจ้างจัดเก็บขยะ
สารเคมีและขยะอันตรายจาก
ห้องปฏิบัติการกับบริษัทที่ได้รับ
ใบอนุญาตในการจัดการขยะท่ีได้
มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ
เพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งขยะและการ
ปนเปื้อนของขยะอันตรายสู่สิ่งแวดล้อม 

เพิ่มข้ึนจากเดิม เป็น 2×3=6 
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บริหารความเสี่ยง รายการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส xความ
เสียหาย) 

การด าเนินการ ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส xความ
เสียหาย) 

การด าเนินการ 

11) ลดการปนเปื้อนจากห้องปฏิบัติการสู่
สิ่งแวดล้อมโดยจัดให้มีบริการรับซักเสื้อ
กาวน์ที่ใช้งานแล้วส าหรับนักศึกษา 
คณาจารย์ นักวิจัย ผู้ปฏิบัติงานใน
ห้องปฏิบัติการ 

1.5 พื้นที่
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์
ภายในอาคารไม่
เพียงพอ 

- - 3x3=9 

(อันดับ 2) 

1) จัดท าโครงการก่อสร้างอาคารสถาบัน
พร้อมงานระบบ และครุภัณฑ์ประกอบ
อาคาร เป็นอาคาร 10 ชั้นความสูง
ประมาณ 45 เมตร สร้างบริเวณลานจอด
รถด้านทิศเหนือ เพื่อรองรับการ
ปฏิบัติงาน/การท างานในห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ ให้เพียงพอกับจ านวน
บุคลากรและนักศึกษาของสถาบัน  

2) ประสานงานส านกังบประมาณเพื่อ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการ
ก่อสร้าง 

3) ประสานงานกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ใน
การให้นักศึกษาของสถาบันบัณฑิตศึกษา
จุฬาภรณ์สามารถเข้าไปท างานใน
ห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยจฬุาภรณ์

เป็นความเสี่ยงที่มีการพิจารณาขึ้นใหม่ 

เนื่องจากการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่มี
การวิจัยน า มีความจ าเป็นต้องมี
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในการท าการ
วิจัยที่เพียงพอเพื่อรองรับนักศึกษาของ
สถาบันทั้งหมดประมาณ 126 คน ซึ่งการ
ด าเนินงานที่ผ่านสถาบันได้จัดท าข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ในการเชิญ
นักวิจัยมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน 
การเข้าใช้สถานที่ และการเข้าใช้
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของสถาบันวิจัย



78 
 

ตารางเปรียบเทียบความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 การบริหารความเสี่ยง ปี 2561 การบริหารความเสี่ยง ปี 2562 วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

บริหารความเสี่ยง รายการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส xความ
เสียหาย) 

การด าเนินการ ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส xความ
เสียหาย) 

การด าเนินการ 

ได้ จุฬาภรณ์ ซ่ึงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ แต่ด้วยสถานที่และ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของสถาบันวิจัย
จุฬาภรณ์มีพื้นที่จ ากัด อีกทั้งสถาบันวิจัยจุฬา
ภรณ์ก็มีการขยายขอบเขตของงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง สถานที่และห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอในการใช้งาน ท าให้
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์จ าเป็นต้องย้ายออกมา
ปฏิบัติงานวิจัยในพื้นที่ของสถาบันเอง  

2. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร 

2.1   การไม่มี
บริการฐานข้อมูล
ออนไลน์เพื่อบริการ
สืบค้นสารสนเทศ
วิชาการจาก

1x2=2 

(อันดับ 5) 

1) วิเคราะห์และประเมินสถานภาพการใช้
งานฐานข้อมูลออนไลน์จาก สกอ  .และ
การบริการอินเทอร์เน็ตตามความร่วมมือ

กับมหาวิทยาลัยมหิดล อย่างสม่ าเสมอ
เพื่อให้ทราบระดับความต้องการและ
ความจ าเป็นในการใช้งาน 

1x2=2 

(อันดับ 4) 

1) วิเคราะห์และประเมินสถานภาพการใช้
งานฐานข้อมูลออนไลน์จาก สกอ. และ
การบริการอินเทอร์เน็ตตามความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยมหิดล อย่างสม่ าเสมอ
เพื่อให้ทราบระดับความต้องการและ
ความจ าเป็นในการใช้งาน 

อันดับความเสี่ยงคงเดิม 

เนือ่งจากเป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถก าจัดให้
หมดไปได้หากละเลยไม่ปฏิบัติตามมาตรการก็
จะมีผลท าให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 
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บริหารความเสี่ยง รายการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส xความ
เสียหาย) 

การด าเนินการ ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส xความ
เสียหาย) 

การด าเนินการ 

ต่างประเทศทั้ง
ปัจจุบันและใน
อนาคต 

2) ศึกษาแหล่งสารสนเทศอื่นๆรวมทั้ง
สารสนเทศที่ให้บริการฟรีจากอินเทอร์เน็ต
ศึกษา วิธีการที่จะได้มาซึ่งสารสนเทศ
เหล่านั้นเพื่อใช้เป็นทางเลือก 

3) ด าเนินการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์
ต่างประเทศส าหรับสาขาวิชา ที ่CGI 
ส ารวจแล้วว่ามีการใช้งานประจ า และเป็น
ฐานข้อมูลเฉพาะสาขา ซ่ึงจ าเป็นต้อง
บอกรับเป็นสมาชิกเอง 

4) เข้าร่วมภาคีความร่วมมือของ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศร่วมกัน 

2) ศึกษาแหล่งสารสนเทศอื่นๆรวมทั้ง
สารสนเทศที่ให้บริการฟรีจากอินเทอร์เน็ต
ศึกษา วิธีการที่จะได้มาซึ่งสารสนเทศ
เหล่านั้นเพื่อใช้เป็นทางเลือก 

3)   ด าเนินการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์
ต่างประเทศสาขาวิชา CGI ที่ส ารวจแล้ว
ว่ามีการใช้งานประจ า และเป็นฐานข้อมูล
เฉพาะสาขา ซ่ึงจ าเป็นต้องบอกรับเป็น
สมาชิกเอง 

4) เข้าร่วมภาคีความร่วมมือของ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศร่วมกัน 

2.2 การให้บริการ
ยืมทรัพยากร
สารสนเทศแก่
บุคลากร

- - 1×2=2 

(อันดับ 4) 

 

1)  ปรับปรุงระเบียบการใช้บริการศูนย์การ
เรียนรู้ ให้สอดคล้องกับทรัพยากร
สารสนเทศ และผู้ใช้บริการ 

2)  มอบหมายให้ฝ่ายบุคคลสถาบนั

ความเสี่ยงที่มีการพิจารณาขึ้นใหม่ 
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บริหารความเสี่ยง รายการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส xความ
เสียหาย) 

การด าเนินการ ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส xความ
เสียหาย) 

การด าเนินการ 

สถาบันวิจัยจุฬา
ภรณ์ 

 บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ประสานงานกับ
ฝ่ายบุคลคลของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ให้
แจ้งรายชื่อของบคุลากรที่ท าเรื่องลาออก 
เพื่อให้ศูนย์การเรียนรู้ฯ ตรวจสอบ
รายการค้างส่ง 

2.3 ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินอันเกิด
จากการเสื่อมสภาพ
ของอุปกรณ์
ประกอบอาคาร
และทรัพย์สิน  
 

3x4  = 12 

(อันดับ 1) 

1) มีแผนการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ด้าน
ความพร้อมในการใช้งานและการซ่อม
บ ารุงอุปกรณ์ในช่วงเวลาต่างๆความ
เหมาะสม ของอุปกรณ์ เช่น จัดท าเป็น
แผนตรวจสอบรายวัน รายเดือน ราย 3 
เดือน หรือรายปี  

2) จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานตามแผน เพื่อดูแลเรื่องความ
พร้อมใช้และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์
ประกอบอาคารต่างๆ ตลอดจนความ
เพียงพอของระบบการส ารองน้ า เชื้อเพลิง
ต่างๆ  ดังนี้ 

3x4  = 12 

(อันดับ 1) 

1)  มีแผนการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ด้าน
ความพร้อมในการใช้งานและการซ่อม
บ ารุงอุปกรณ์ในช่วงเวลาต่างๆความ
เหมาะสม ของอุปกรณ์ เช่น จัดท าเป็น
แผนตรวจสอบรายวัน รายเดือน ราย 3 
เดือน หรือรายปี  

2) จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานตามแผน เพื่อดูแลเรื่องความ
พร้อมใช้และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์
ประกอบอาคารต่างๆ ตลอดจนความ
เพียงพอของระบบการส ารองน้ า เชื้อเพลิง
ต่างๆ  ดังนี้ 

อันดับความเสี่ยงคงเดิม 

เนื่องจากยังคงมกีารใช้อาคารอย่างต่อเนื่องใน
ขณะที่โครงสร้างของระบบอาคาร เช่น ระบบ
ไฟฟ้า ระบบเครื่องส ารองไฟ  ระบบประปา 
ระบบปรับอากาศ และอุปกรณ์ประกอบ
อาคารและทรัพย์สิน ยังคงมีความเสี่ยงอัน
เนื่องมาจากการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์
ประกอบอาคารและทรัพย์สิน อีกทั้งการ
ด าเนินการแก้ไขความเสี่ยงต้องอาศัย
งบประมาณและระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา
ค่อนข้างยาวนานจึงมีผลท าให้ความเสี่ยงยังคง
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บริหารความเสี่ยง รายการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส xความ
เสียหาย) 

การด าเนินการ ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส xความ
เสียหาย) 

การด าเนินการ 

3) ระบบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย 
3.1) ตรวจสภาพสัญญาณแจ้งเหตุและ

อุปกรณ์ดับเพลิงต้องมีจ านวนเพียงพอ
และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน เมื่อเกิด
เหตุเพลิงไหม้เบื้องต้น 

3.2) ตรวจสภาพเครื่องสูบน้ าดับเพลิงและ
อุปกรณ์ 

3.3) ตรวจสภาพเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ 
3.4) ตรวจสอบช่องทางหนีไฟและป้ายเตือน 
4) ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  
4.1)   ตรวจสอบระบบเครื่องส ารองไฟ การ

ส ารองน้ ามัน 
4.2)  ตรวจสภาพระบบไฟฟ้า เช่น สายส่ง

ไฟฟ้าแรงสูง (สิ่งกีดขวาง) และสภาพ
ไฟฟ้าแรงต่ าภายในอาคาร ตู้ควบคุมไฟฟ้า
หลัก ประจ าอาคาร ภายในตู้ควบคุม และ
ตรวจสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้า สภาพสาย

3) ระบบอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย 
3.1) ตรวจสภาพสัญญาณแจ้งเหตุและ

อุปกรณ์ดับเพลิงต้องมีจ านวนเพียงพอ
และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน เมื่อเกิด
เหตุเพลิงไหม้เบื้องต้น 

3.2) ตรวจสภาพเครื่องสูบน้ าดับเพลิงและ
อุปกรณ์ 

3.3) ตรวจสภาพเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ 
3.4) ตรวจสอบช่องทางหนีไฟและป้ายเตือน 
4) ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  
4.1)   ตรวจสอบระบบเครื่องส ารองไฟ การ

ส ารองน้ ามัน 
4.2)  ตรวจสภาพระบบไฟฟ้า เช่น สายส่ง

ไฟฟ้าแรงสูง (สิ่งกีดขวาง) และสภาพ
ไฟฟ้าแรงต่ าภายในอาคาร ตู้ควบคุมไฟฟ้า
หลัก ประจ าอาคาร ภายในตู้ควบคุม และ
ตรวจสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้า สภาพสาย

อยู่ในระดับเดิม 
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บริหารความเสี่ยง รายการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส xความ
เสียหาย) 

การด าเนินการ ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส xความ
เสียหาย) 

การด าเนินการ 

ดิน 
4.3) ตรวจสอบระบบโทรศัพท์ เสียงตามสาย 
4.4)  ตรวจสอบและท าการปรับปรุงระบบ

กล้องวงจรปิดใหม่ทั้งระบบ 
5) ระบบปรับอากาศ จัดจ้าง บริษัทเข้าตรวจ

สภาพเครื่องปรับอากาศปรับปรุงซ่อมแซม
แก้ไข ให้มีสภาพพร้อมใช้ และจัดจ้างเข้า
บ ารุงรักษาท าความสะอาด และการ
ถ่ายเทอากาศเป็นจ าทุกๆ 3 เดือน 

6) ระบบลิฟท์  จัดจ้างบริษัทเข้าบ ารุงรักษา
ระบบทั้งสภาพห้องโดยสาร ชุดควบคุม  
สภาพห้องเครื่อง ชุดขับเคลื่อน  สภาพ
ปล่องลิฟต์ สภาพของสายสลิง  การ
ติดต่อสื่อสาร  แบตเตอรี่ส ารองไฟ 

7) ระบบประปา โดยมีการวางแผนจัดจ้าง 
    บริษัทเข้ามาตรวจสอบและประเมินระบบ

ประปาของสถาบันทั้งอาคาร เพ่ือ

ดิน 
4.3) ตรวจสอบระบบโทรศัพท์ เสียงตามสาย 
4.4)  ตรวจสอบและท าการปรับปรุงระบบ

กล้องวงจรปิดใหม่ทั้งระบบ 
5. ระบบปรับอากาศ จัดจ้าง บริษัทเข้าตรวจ

สภาพเครื่องปรับอากาศปรับปรุงซ่อมแซม
แก้ไข ให้มีสภาพพร้อมใช้ และจัดจ้างเข้า
บ ารุงรักษาท าความสะอาด และการ
ถ่ายเทอากาศเป็นจ าทุกๆ 3 เดือน 

6. ระบบลิฟท์  จัดจ้างบริษัทเข้าบ ารุงรักษา
ระบบทั้งสภาพห้องโดยสาร ชุดควบคุม  
สภาพห้องเครื่อง ชุดขับเคลื่อน  สภาพ
ปล่องลิฟต์ สภาพของสายสลิง  การ
ติดต่อสื่อสาร  แบตเตอรี่ส ารองไฟ 

7. ระบบน้ าส ารอง ตรวจสอบประสิทธิภาพใน
การส ารองน้ า ระบบจัดการกรณีขาด
แคลนหรือมีปัญหา และดูแลรักษาความ
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บริหารความเสี่ยง รายการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส xความ
เสียหาย) 

การด าเนินการ ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส xความ
เสียหาย) 

การด าเนินการ 

แก้ปัญหาเรื่องแรงดันน้ าและการรั่วซึม
ของระบบประปา 

8) ระบบน้ าส ารอง ตรวจสอบประสิทธิภาพใน
การส ารองน้ า ระบบจัดการกรณีขาด
แคลนหรือมีปัญหา และดูแลรักษาความ
สะอาด 

สะอาด 
8. การปรับปรุงงานอาคารที่เกี่ยวเนื่องกับ

ความปลอดภัย 
8.1) ก่อสร้างโรงเก็บถังแก๊ส รวมทั้งถัง LPG 

เพื่อใช้เก็บถังแก๊สให้เหมาะสมและมีพื้นที่
เพียงพอต่อจ านวนถังแก๊สที่มีอยู่ ตามหลัก
ของความปลอดภัย 

8.2) ปรับปรุงระบบแรงดันน้ าภายในอาคาร 
เพื่อลดปัญหาท่อน้ ารั่วในพื้นที่ต่างๆ 
รวมถึงความต้องการในการใช้น้ าของ
อุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆ ได้แก่ Emergency 
shower and eyewash ในชั้นที่มี
ห้องปฏิบัติการซึ่งขณะนี้ไม่สามารถใช้งาน
ได้เนื่องจากแรงดันน้ าไม่เพียงพอ  

2.4 ความปลอดภัย
ของข้อมูลที่จัดเก็บ
ในรูปแบบดิจิตอล

3×3 = 9 

(อันดับ 3) 

1) ติดตั้ง Antivirus บนเครื่องคอมพิวเตอร์
ทุกเครื่อง 

2) Update ระบบปฏิบัติการบนเครื่อง

2×3 = 6 

(อันดับ 3) 

1) ติดตั้ง Antivirus บนเครื่องคอมพิวเตอร์
ทุกเครื่อง 

2) Update ระบบปฏิบัติการบนเครื่อง

อันดับความเสี่ยงลดลง 

เนื่องจากได้ด าเนินการควบคุมความเสี่ยงตาม
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บริหารความเสี่ยง รายการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส xความ
เสียหาย) 

การด าเนินการ ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส xความ
เสียหาย) 

การด าเนินการ 

อันเกิดจากมัลแวร์
หรือไวรัส
คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 
3) จัดการสิทธิการใช้งานคอมพิวเตอร์ของ

ผู้ใช้งาน 
4) ติดตามข่าวสารอยู่เสมอ 
5) มีช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารอย่าง

ทันท่วงที 
6) ประชาสัมพันธ์เชิงป้องกัน 
7) ประชาสัมพันธ์เพื่อระงับเหตุ 
8) จัดการส ารองข้อมูลส าคัญขององค์กรทั้ง

ในรูปแบบดิจิตอลและในรูปแบบเอกสาร 
9)  

 คอมพิวเตอร์ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 
3) จัดการสิทธิการใช้งานคอมพิวเตอร์ของ

ผู้ใช้งาน 
4) ติดตามข่าวสารอยู่เสมอ 
5) มีช่องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารอย่าง

ทันท่วงที 
6) ประชาสัมพันธ์เชิงป้องกัน 
7) ประชาสัมพันธ์เพื่อระงับเหตุ 
8)  จัดการส ารองข้อมูลส าคัญขององค์กรทั้ง

ในรูปแบบดิจิตอลและในรูปแบบเอกสาร 

แนวทางการด าเนินงานไปแล้วในบางส่วนแต่
ยังไม่แล้วเสร็จจึงมีผลให้ความเสี่ยงยังคงอยู่แต่
มีระดับความเสี่ยงลดลง 

3 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

3.1 ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินอันเกิด
จากภัยพิบัติ /การ
ก่อการจราจล/การ

2×3=6 

(อันดับ3) 

1) มีคณะกรรมการความปลอดภัยของ
สถาบันฯ เพ่ือวางแผน ควบคุมการ
ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทั้งหมด
ภายในสถาบัน ได้แก่ความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ และโดยรอบอาคาร
สถาบันฯ 

2) จัดท าประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน เพื่อ

2×3=6 

(อันดับ 3) 

 

1) มีคณะกรรมการด้านความปลอดภัยของ
สถาบันฯ เพ่ือวางแผน ควบคุมการ
ปฏิบัติงานให้ครอบคลุมงานด้านความ
ปลอดภัยทั้งหมดภายในสถาบันได้แก่  
1.1 คณะกรรมการความปลอดภัย 
1.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ

ระงับเหตุฉุกเฉิน 

อันดับความเสี่ยงคงเดิม 

สถาบันมีมาตรการในการดูแลความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งใน
บริเวณอาคารและโดยรอบอาคาร ท าให้
สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่
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บริหารความเสี่ยง รายการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส xความ
เสียหาย) 

การด าเนินการ ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส xความ
เสียหาย) 

การด าเนินการ 

ก่อการร้าย เข้ามารับผิดชอบความเสียหายต่างๆ ที่จะ
เกิดขึ้น 

3) มีคณะท างานระงับเหตุฉุกเฉินของสถาบัน
ประเมินความเสี่ยงของภัยพิบัติและ
สถานะการณ์ฉุกเฉินพร้อมผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้น หากเกิดเหตุการณ์ต่างๆ 
รวม 7 ภัย เพื่อจัดท าแผนป้องกันและ
ระงับเหตุฉุกเฉิน และแผนปฏิบัติการ
ควบคุมเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินในแต่ละ
ประเภทของภาวะฉุกเฉิน พร้อมให้มีแผน
ส ารองเตรียมความพร้อมรองรับสถาน 
การณ์ฉุกเฉินก่อนเกิดภัย และการ
ปฏิบัติการฟื้นฟูบูรณะหลังเกิดภัย 

4) จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย ได้แก่ การ
ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น การอบรม
ดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ รวมถึงการ
อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ส าหรับ
บุคลากรในหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง พร้อมศึกษาจุดอ่อนหรืออุปสรรคเพื่อ

1.3 คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทาง
เคม ี

1.4 คณะอนุกรรมการความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ 

2) มีการแต่งตั้งคณะท างานควบคุมภาวะ
ฉุกเฉินและอุบัติภัย พร้อม ก าหนด
ผู้รับผิดชอบและหน้าทีข่องคณะท างานชุด
ปฏิบัติการในทุกชุดพร้อมท้ังแจง้ให้
บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งทราบต าแหน่ง
และหน้าที่ปฏิบัติ กรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน
หรือภัยพิบัติต่างๆ เพื่อรองรับการท างาน
ท าให้สามารถควบคุมความเสี่ยงรวมทั้ง
เป็นการลดและป้องกันการเกิดความ
เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจากการเกิด
อุบัติภัยหรือเหตุฉุกเฉิน นอกจากนี้ให้มี
การจัดเก็บข้อมูล บันทึกผลการเกิดภัย
พิบัติ  ตลอดทั้งให้มีการศึกษาข้อมูลที่
เกิดขึ้น เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการ
หาทางป้องกันและการลดความเสี่ยง 

3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ

อาจยังคงมีความเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุม เช่น ภัยธรรมชาติที่มีระดับความ
รุนแรง หรือความเสี่ยงจากมิจฉาชีพ จึงท าให้
ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ และนอกจากนี้สถาบันได้
เพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัย
บริเวณโดยรอบอาคารให้มากยิ่งขึ้น ท าให้
ระดับความเสี่ยงยังคงเดิม 
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บริหารความเสี่ยง รายการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส xความ
เสียหาย) 

การด าเนินการ ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส xความ
เสียหาย) 

การด าเนินการ 

ท าการปรับปรุงการท างานให้เหมาะสมใน
การปฏิบัติงานจริงมากขึ้น 

5) จัดท าแผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน 
ประจ าอาคาร รวมท้ังจัดท าคู่มือฉบับย่อ
การเตรียมการป้องกันและระงับเหตุ
ฉุกเฉิน ให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคน 

6) ก าหนดผู้รับผิดชอบพร้อมหน้าที่ใน
คณะกรรมการชุดปฏิบัติการประจ าอาคาร 
และชุดปฏิบัติการประจ าชั้น เพื่อรองรับ
การท างานเมื่อเกิดเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน 
พร้อมจัดเก็บข้อมูล บันทึกผลการเกิดภัย
พิบัติ  ตลอดทั้งให้มีการศึกษาข้อมูลที่
เกิดขึ้น เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการ
หาทางป้องกันและการลดความเสี่ยง 

7) มีค าสั่งประกาศแต่งตั้งชุดปฏิบัติการ
พร้อมท้ังแจง้ให้บคุลากรท่ีได้รับการ
แต่งตั้งทราบต าแหน่งและหน้าที่ปฏิบัติ 
กรณีเกิดอัคคีภัย  

8) จัดเตรียมความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์
ต่างๆ ที่จ าเป็นเกี่ยวกับการป้องกันภัย

ระงับเหตุฉุกเฉินของสถาบันประเมินความ
เสี่ยงของภัยพิบัติและสถานะการณ์ฉุกเฉิน
พร้อมผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น หากเกิด
เหตุการณ์ต่างๆ รวม 7 ภัย เพื่อจัดท า
แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน และ
แผนปฏิบัติการควบคุมเหตุการณ์ภาวะ
ฉุกเฉินในแต่ละประเภทของภาวะฉุกเฉิน 
พร้อมให้มีแผนส ารองเตรียมความพร้อม
รองรับสถาน การณ์ฉุกเฉินก่อนเกิดภัย 
และการปฏิบัติการฟื้นฟูบูรณะหลังเกิดภัย 

4) จัดท าประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน เพื่อ
เข้ามารับผิดชอบความเสียหายต่างๆ ที่จะ
เกิดขึ้น 

5) จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย ได้แก่ การ
ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น การอบรม
ดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ รวมถึงการ
อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ส าหรับ
บุคลากรในหน่วยงาน หัวข้อละ 1 ครั้ง/ปี
พร้อมศึกษาจุดอ่อนหรอือุปสรรคเพื่อท า
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ตารางเปรียบเทียบความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 การบริหารความเสี่ยง ปี 2561 การบริหารความเสี่ยง ปี 2562 วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

บริหารความเสี่ยง รายการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส xความ
เสียหาย) 

การด าเนินการ ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส xความ
เสียหาย) 

การด าเนินการ 

พิบัติ  เช่น อุปกรณ์ในการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย ตู้ใส่อุปกรณ์ดับเพลิง 
รวมทั้งป้ายไฟชี้น าทางหนีไฟ 

9) ก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดการและ
บริหารมวลชนสัมพันธ์และสื่อมวลชน 

10) มีมาตรการในการเก็บข้อมูลส ารอง เพื่อ
ป้องกันภัยเมื่อเกิดภัยพบิัติ และสามารถ
น าข้อมูลส ารองมาใช้ได้ทันเวลา 

11) จัดท าแผนกอบกู้สถาบันจากภัยพิบัติ  
12) จัดท ารายละเอียดที่ใช้ในการติดต่อ

ผู้บริหาร คณะ ท างานระงับเหตุฉุกเฉิน 
13) จัดท ารายละเอียดการติดต่อหน่วยงาน

ภายนอกที่จะให้เข้ามาให้ความช่วยเหลือ 
14) จัดเตรียมพิมพ์เขียวตัวอาคารและ

ส่วนประกอบอาคาร 
15)  จัดเตรียมกรมธรรม์ประกันภัยที่แสดง

เงื่อนไขที่ชัดเจน 
16)  มีแผนจัดท าโรงเก็บขยะสารเคมีและ

จัดหาห้องเก็บถังแก๊สชนิดต่างๆ ให้
ถูกต้องตามหลักความปลอดภัย 

การปรับปรุงการท างานให้เหมาะสมใน
การปฏิบัติงานจริงมากขึ้น 

6) จัดท าแผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน 
ประจ าอาคาร รวมท้ังจัดท าคู่มือฉบับย่อ
การเตรียมการป้องกันและระงับเหตุ
ฉุกเฉิน ให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคน 

7) จัดเตรียมความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์
ต่างๆ ที่จ าเป็นเกี่ยวกับการป้องกันภัย
พิบัติ  เช่น ระบบไฟส ารอง 

8) ก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดการและ
บริหารมวลชนสัมพันธ์และสื่อมวลชน 

9) มีมาตรการในการเก็บข้อมูลส ารอง เพื่อ
ป้องกันภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติ และสามารถ
น าข้อมูลส ารองมาใช้ได้ทันเวลา 

10) จัดท าแผนกอบกู้สถาบันจากภัยพิบัติ  
11) จัดท ารายละเอียดที่ใช้ในการติดต่อ

ผู้บริหาร คณะท างานระงับควบคมุภาวะ
ฉุกเฉินและอุบัติภัย 

12) จัดท ารายละเอียดการติดต่อหน่วยงาน
ภายนอกที่จะให้เข้ามาให้ความช่วยเหลือ 
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ตารางเปรียบเทียบความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 การบริหารความเสี่ยง ปี 2561 การบริหารความเสี่ยง ปี 2562 วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

บริหารความเสี่ยง รายการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส xความ
เสียหาย) 

การด าเนินการ ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส xความ
เสียหาย) 

การด าเนินการ 

17)  สถาบันได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในอาคารและรอบอาคารเรียบร้อย
แล้วและมีแผนติดตั้งกล้องวงจรปดิที่
บริเวณแนวรั้วริมถนนด้านหน้าสถาบัน 

18)  มีมาตราการการเปิด-ปิด ประตูทางเข้า
สถาบัน โดย 

- ประตู4 ติดประตูทางเข้าโรงพยาบาลจุฬา
ภรณ์ก าหนดเปิดเวลา 06.00 น. และปิด
เวลา 20.00 น.  

- ประตู5 ด้านทิศเหนือก าหนดการเปิดรอบ
เช้าเวลา 06.00 น. และปิดเวลา 09.00 
น. และก าหนดเปิดรอบเย็นเวลา17.00 น. 
และปิดเวลา 18.00 น.  

13) จัดเตรียมพิมพ์เขียวตัวอาคารและ
ส่วนประกอบอาคาร 

14) จัดเตรียมกรมธรรม์ประกันภัยที่แสดง
เงื่อนไขที่ชัดเจน 

15) มีแผนจัดท าโรงเก็บถังแก๊สชนิดต่างๆ ให้
ถูกต้องตามหลักความปลอดภัย 

3.2 ผลกระทบจาก
การก่อสร้างอาคาร
ส านักงานราช
วิทยาลัย 

- - 2×3=6 

(อันดับ 3) 

 

1) สถาบันประสานงานกับราชวิทยาลัยและ
ผู้รับเหมาให้มีการเข้มงวดในเรื่องของการ
ดูแลความปลอดภัยในระหว่างการ
ก่อสร้างอาคาร 

2) ให้มีการรายงานผลกระทบและข้อ
ร้องเรียนจากบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของ
สถาบันฯ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ

เป็นความเสี่ยงที่มีการพิจารณาขึ้นใหม่ 

เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 ราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์ มีแผนก่อสร้างอาคารส านักงานราช
วิทยาลัยจุฬาภรณ์ขึ้น ที่ลานจอดรถข้างอาคตา
รสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
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ตารางเปรียบเทียบความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 การบริหารความเสี่ยง ปี 2561 การบริหารความเสี่ยง ปี 2562 วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

บริหารความเสี่ยง รายการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส xความ
เสียหาย) 

การด าเนินการ ระดับความเสี่ยง 

(โอกาส xความ
เสียหาย) 

การด าเนินการ 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ควบคุมดูแลการ
ก่อสร้างอาคารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เช่น 
การเกิดฝุ่นละออง การสัญจร เสียงดังใน
การก่อสร้างและการพูดคุยของคนงาน
ก่อสร้าง ที่อาจมีผลกระทบต่อการเรียน
การสอนรวมถึงการท างานของบุคลากร
ภายในอาคารสถาบันฯ เป็นต้น 
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ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2561 หรือปีงบประมาณ 2562 คณะฯ ได้น าผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัจจัยที่

ก่อให้เกิดความเสี่ยง แล้วน ามาจัดระดับความเสี่ยง พร้อมก าหนดมาตรการหรือแนวทางหรือวิธีการจัดการ
ความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และจัดท าเป็นแผนบริหารความเสี่ยง
ประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยได้ด าเนินการใน 3 ด้าน ดังนี ้

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
1. การรับนักศึกษาเข้าใหม่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของแผนการรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

(โอกาสที่จะเกิดระดับ 3   ความเสียหายระดับ 3   ระดับความเสี่ยง 3x3=9) 
2. ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ 

 (โอกาสที่จะเกิดระดับ 4   ความเสียหายระดับ 3   ระดับความเสี่ยง 4x3=12) 
3. การปนเปื้อนของสารเคมีละเชื้อโรคในสิ่งแวดล้อม 

(โอกาสที่จะเกิดระดับ 2   ความเสียหายระดับ 3   ระดับความเสี่ยง 2x3=6) 
4. พื้นที่ปฏิบัติงานภายในอาคารไม่เพียงพอ 

(โอกาสที่จะเกิดระดับ 3   ความเสียหายระดับ 3   ระดับความเสี่ยง 3x3=9) 
 
ความเสี่ยงด้านทรัพยากร 

1.  บริการฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ไม่ครอบคลุมความต้องการ 
 (โอกาสที่จะเกิดระดับ 1   ความเสียหายระดับ 2 ระดับความเสี่ยง 1x2=2) 

2.  การให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศแก่บุคลากรสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
(โอกาสที่จะเกิดระดับ 1  ความเสียหายระดับ 2   ระดับความเสี่ยง 1x2=2) 

3. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอันเกิดจากการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ประกอบอาคารและทรัพย์สิน 
(โอกาสที่จะเกิดระดับ 3   ความเสียหายระดับ 4 ระดับความเสี่ยง 3x4=12) 

4. ความปลอดภัยของข้อมูลที่จัดเก็บในรูปแบบดิจิตอลอันเกิดจากมัลแวร์หรือไวรัสคอมพิวเตอร์ 
(โอกาสที่จะเกิดระดับ 2   ความเสียหายระดับ 3 ระดับความเสี่ยง 2x3=6) 

 
ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

1. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอันเกิดจากภัยพิบัติ/การก่อการจราจล/การก่อการร้าย/สถานการณ์ทางการเมือง 

(โอกาสที่จะเกิดระดับ 2   ความเสียหายระดับ 3    ระดับความเสี่ยง  2x3=6) 
2. ผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารส านักงานราชวทิยาลัยจุฬาภรณ์ 

(โอกาสที่จะเกิดระดับ 2   ความเสียหายระดับ 3    ระดับความเสี่ยง  2x3=6) 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มกีารประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับ
ความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ เรียงตามระดับความเสี่ยงสูงสุด ดังน้ี 

การจัดระดับความเสี่ยง 
ระดับความเสีย่ง ความเสี่ยง 

อันดับที่ 1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอันเกิดจากการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ประกอบอาคารและ
ทรัพย์สิน 
(โอกาสที่จะเกิดระดับ 3   ความเสียหายระดับ 4    ระดับความเสี่ยง 3x4=12) 

อันดับที่ 1 ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ 
 (โอกาสที่จะเกิดระดับ 4   ความเสียหายระดับ 3    ระดับความเสี่ยง 4x3=12) 

อันดับที่ 2 การรับนักศึกษาเข้าใหม่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของแผนการรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
(โอกาสที่จะเกิดระดับ 3   ความเสียหายระดับ 3   ระดับความเสี่ยง 3x3=9) 

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

อันดับที่ 3 การปนเปื้อนของสารเคมีและเชื้อโรคในสิ่งแวดล้อม 

(โอกาสที่จะเกิดระดับ 2   ความเสียหายระดับ 3   ระดับความเสี่ยง 2x3=6) 
อันดับที่ 3 ความปลอดภัยของข้อมูลที่จัดเก็บในรูปแบบดิจิตอลอันเกิดจากมัลแวร์หรือไวรัสคอมพิวเตอร์ 

(โอกาสที่จะเกิดระดับ 2   ความเสียหายระดับ 3 ระดับความเสี่ยง 2x3=6) 
อันดับที่ 3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอันเกิดจากภัยพิบัติ/การก่อการจราจล/การก่อการร้าย/

สถานการณ์ทางการเมือง 

(โอกาสที่จะเกิดระดับ 2   ความเสียหายระดับ 3    ระดับความเสี่ยง  2x3=6) 
อันดับที่ 3 ผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารส านักงานราชวทิยาลัยจุฬาภรณ์ 

(โอกาสที่จะเกิดระดับ 2   ความเสียหายระดับ 3    ระดับความเสี่ยง  2x3=6) 
อันดับที่ 4 บริการฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ไม่ครอบคลุมความต้องการ 

(โอกาสที่จะเกิดระดับ 1   ความเสียหายระดับ 2 ระดับความเสี่ยง 1x2=2) 
อันดับที่ 4 การให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศแก่บุคลากรสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

(โอกาสที่จะเกิดระดับ 1   ความเสียหายระดับ 2   ระดับความเสี่ยง 1x2=2) 
 
จากความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงคือ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอันเกิดจากการ

เสื่อมสภาพของอุปกรณ์ประกอบอาคารและทรัพย์สิน ด้วยคณะฯ มีการใช้อาคารอย่างต่อเนื่องในขณะที่
โครงสร้างของระบบอาคารเช่น ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องส ารองไฟ  ระบบประปา ระบบปรับอากาศ และ
อุปกรณ์ประกอบอาคารและทรัพย์สิน ยังคงมีความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ประกอบ
อาคารและทรัพย์สิน จึงมีการเพิ่มค่าความเสียหายขึ้นอีกหนึ่งระดับ คณะฯ มีแผนการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ 
ด้านความพร้อมในการใช้งานและการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ในช่วงเวลาต่างๆ ความเหมาะสมของอุปกรณ์ เช่น 
จัดท าเป็นแผนตรวจสอบรายวัน รายเดือน ราย 3 เดือน หรือรายปี และคณะฯ ได้แต่งตั้งคณะท างานระงับเหตุ
ฉุกเฉินเพื่อจัดท าคู่มือด าเนินการจัดท าแผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินของคณะฯ ขึ้นมา โดยมีเนื้อหา
ครอบคลุมการจัดระบบเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ และเพื่ออ านวยความ
สะดวกจึงได้จัดท าคู่มือป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินฉบับย่อแจกเป็นคู่มือในการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดสถานการณ์
ฉุกเฉินแก่คณาจารย์ บุคลากร พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความสะอาด  จากการติดตาม
ประเมินและทบทวนผลหลังการด าเนินการจัดการความเสี่ยง ท าให้มั่นใจว่าคณะฯ  มีการบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง มีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ด าเนินการสามารถลด
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และควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยได้สรุปสถานะการของการด าเนินงาน  
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู ่และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงานในการประชุมครั้งที่ 
3/2561 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561  (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.1-08) 

 
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอยา่งครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนนิงานอย่างชัดเจน 
 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตามหลักการบริหารกิจการที่ดี 10 ประการคือ 

4.1  หลักประสิทธิผล สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ได้เปลี่ยนสถานภาพจากสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่ งมีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ ตาม
พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 เป็นต้นไป  
ในการด าเนินงานราขวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดท าข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานของแต่ละส่วนงานในราชวิทยาลัย พร้อมมอบอ านาจในการก่อหนี้ผูกพัน การอนุมัติจ่ายให้ผู้บริหาร
ของสถาบัน และเพื่อให้การบริหารงานของสถาบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น คณะฯ ได้
แต่งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างานเพื่อกระท าการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อกลั่นกรอง
งานต่างๆ ตามภารกิจของคณะฯ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ ได้พิจารณาอนุมัติ หรือให้ความ
เห็นชอบก่อนน าเสนอสภาราชวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ นอกจากนั้นได้จัดท าระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานของสถาบัน เช่น ระเบียบด้านการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระเบียบด้านการวิจัย และระเบียบ
ทางการเงิน ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายหรือข้อบังคับของราชวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์หรือแนวทางใน
การด าเนินงานของคณะฯ 

4.2   หลักประสิทธิภาพ ผู้บริหารให้ความส าคัญกับนโยบายต่างๆ เพื่อให้การบริหารจัดการของ
สถาบันด าเนินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ให้นโยบายในเรื่องของการใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยได้ท า 
MOU กับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ในเรื่องของการใช้ทรัพยากรที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ได้มีการ
ปฏิรูประบบงานภายในโดยน าระบบสารสนเทศเข้ามาใช้งานในระบบการประชุม ระบบงานบุคคล ระบบงาน
สารบรรณ ซึ่งสามารถท างานได้รวดเร็ว และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้ได้ผลคุ้มค่า และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 4.3  หลักการตอบสนอง ผู ้บริหารมีการติดตามประเ มินผลการด า เนินงานตามหลักการ
ตอบสนอง เพื่อให้มีการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีผลประโยชน์ด้านอื่นที่ขัดแย้งกับการปฏิบัติ
หน้าที่ มีการปฏิบัติงานส าเร็จตามเป้าหมาย สามารถวัดหรือประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้สรุปผลการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานเสนอต่อสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อทบทวนเป้าหมาย หรือปรับ
แผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้างกลไกภายในเพื่อสื่อสารการ
ด าเนินงานไปยังบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทุกระดับที่ เกี่ยวข้อง ในปีการศึกษา 2561 รอบ 6 เดือน 
ได้น าเสนอคณะกรรมการประจ าส่วนงาน พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวัน
ศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 และน าเสนอสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พิจารณาอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 
10/2561 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561  
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 4.4  หลักภาระรับผิดชอบ  ผู้บริหารได้วางระบบการบริหารงานบุคคล ก าหนดภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ เพ่ือให้บุคลากรตระหนักในความรับผิดชอบต่อหน้าที่และศักยภาพของตนเอง  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 2561 คณะฯ 
ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ จ านวน 4 ครั้ง  และได้มีการน าเสนอรายงานรายได้ -
รายจ่าย และฐานะการเงินในทุกครั้งที่มีการประชุม  และรายงานการใช้จ่ายเงินเปรียบเทียบกับเงิน
งบประมาณ เป็นรายไตรมาส และเปรียบเทียบกับงวดก่อนในทุกๆ ไตรมาส  

4.6 หลักการมีส่วนร่วม ผู้บริหารมีการด าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการมี
ส่วนร่วมเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่ เกี ่ยวข้องในการ แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ      
รับฟังข้อมูล ในด า เนินการจัดท าแผนพัฒนาคณะฯ แผนปฏิบัติการ งบประมาณประจ าปี และ
คณะกรรมการชุดต่า งๆของสถาบัน เพื ่ อพิจ า รณาหาแนวทา งแก้ไ ข ร ่วมกันน า แนวทางกา ร
ด า เนินการสู ่การปฏิบัติจริง  อันจะท า ให้ได้ข้อมูล เพื ่อการปรับปรุงระบบการปฏิบัติง านอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.7  หลักการกระจายอ านาจ  มีการก าหนดภาระหน้าที่ ขั้นตอนการด าเนินงานของหน่วยงาน และ
มอบหมายงานแก่บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้เป็นไปตามโครงสร้างองค์กรและการแบ่งส่วนงานได้เหมาะสมกับ
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 และผู้ช่วย
อธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีตามล าดับ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความคล่องตัว พร้อมมีการก ากับและ
ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการท างานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า 
 4.8 หลักนิติธรรม คณะฯ มีการด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลภายในองค์กร  ซึ่งหลักธรรมาภิบาล
ที่คณะฯ 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 านักงานคณะฯ เป็น 
หน่วยงานสนับสนุน โดยให้งานบริหารงานรับผิดชอบในงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ งานอาคารสถานที่ 
งานคอมพิวเตอร์ งานโสตทัศนูปกรณ์ และงานส่งเสริมวิชาการรับผิดชอบงานบริการการศึกษา งานประกัน
คุณภาพและจัดการความรู้ งานวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาหลักสูตร ทั้งสองหน่วยงานให้การสนับสนุนงานด้าน
วิชาการโดยให้มีการบริหารจัดการแบบศูนย์รวม และให้ความส าคัญต่อบุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
ได้รับการปฏิบัติ และให้ได้รับการบริการอย่างทัดเทียมกัน พร้อมเปิดโอกาสให้บุคลากรหรือทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็น ร่วมแก้ไขปัญหา และน าข้อมูลที่ได้มาปรับใช้ในการบริหารงาน   

4.10  หลักมุ่งเน้นฉันทามติ  ผู ้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลเป็น เครื ่อ งมือ ในการบริหาร 
ผลักดันการด าเนินงานของสถาบันให้ไปสู่ทิศทางที่ก าหนดร่วมกันภายใต้วิสัยทัศน์ ใน 5 ปีข้างหน้าไว้
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ว่า “Producing leaders in Science and Technology” สร้างผู้น าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้
จัดท าแผนพัฒนาคณะเป็นแผนชี้น าก ากับทิศทางการบริหารจัดการของคณะฯ เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งคณะกรรมการประจ าคณะฯ  คณะผู้บริหารของคณะฯ โดยยึดหลัก
มุ่งเน้นฉันทามติ น าข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่ได้ทั้งจากภายในและภายนอกมาใช้ในการตัดสินใจโดยใช้
เทคนิค SWOT Analysis เข้ามาด าเนินการ พร้อมยอมรับต่อข้อคิดของผู้ เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ซึ่งท าให้
แผนพัฒนาคณะฯ สามารถใช้เป็นกรอบในการท างานของทุกส่วนงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 
5.  ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ ตามประเด็นความรู้อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 คณะฯ มีบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในงานที่ปฏิบัติและ
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ดังกล่าวกับบุคลากรอื่นๆ ในคณะฯ เพื่อให้สามารถพัฒนาการท างานให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น อีกทั้งคณะฯ เน้นการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์โดยใช้วิจัยน าเพื่อผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการและการวิจัย ดังนั้นจึงให้ความส าคัญกับการเสริมทักษะด้านการวิจัยโดยความรู้จาก
ผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในที่สุด โดยในปีการศึกษา 2561 
คณะฯ มีการจัดท าแผนการจัดการความรู้ของคณะฯ และก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนดังกล่าว 
โดยได้ก าหนดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามประเด็นความรู้ด้านต่างๆ ให้ทุกหน่วยงานของคณะฯ ได้มีส่วน
ร่วมในการด าเนินการจัดการความรู้ท าให้คณาจารย์ และบุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงาน
ด้านต่างๆ ซึ่งในปีการศึกษา 2561 มีการด าเนินการจัดการความรู้โดยการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่
มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ มาด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว
ปฏิบัติที่ดีดังกล่าวดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

1.การค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
1.1 กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการเงิน  

      ในปีการศึกษา 2561 คณะฯได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์และบุคลากร
เพื่อชี้แจงการปรับเปลี่ยนระบบการด าเนินงานด้านการเงินทั้งด้านการปรับแบบฟอร์มและขั้นตอนการเบิกจ่าย
การยืมเงินและการส่งใช้เงินยืม โดยผู้อ านวยการส านักงานสถาบัน- นางพนิดา ฟังธรรม ซึ่งก ากับดูแลการ
ด าเนินงานด้านการเงินและนางสาวชุติมา คมรัตน์นนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานการเงิน) บุคลากรของ
สถาบันฯ ที่ปฏิบัติงานด้านดังกล่าวเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงระบบและขั้นตอนการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆดังกล่าวด้วยตนเองจึงนับว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21  มีนาคม 2562 ซึ่งภายหลังจากบุคคลากรได้ฟังการบรรยายใน
หัวข้อดังกล่าวแล้ว สามารถน าข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการจัดท าเอกสารทางการเงินที่ขอเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ค่าตอบแทน และการเบิกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น  
  1.2 การจัดกิจกรรมโครงการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562  

          คณะฯ ได้มีการจัดโครงการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 ขึ้นในวันอังคารที่ 25 
ธันวาคม 2561 โดยก าหนดกิจกรรมหลักเป็น 2 กิจกรรม (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.1-09) ดังนี ้
           1.2.1 กิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ  เพื่อเปิดโอกาสให้
บุคลากรสายสนับสนุนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีด าเนินการจัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงาน และน า



95 
 

ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เทคนิคการท างาน รวมถึงเพื่อทราบถึงปัญหา 
อุปสรรค และวิธีแก้ไขปัญหา และรวบรวมแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการร่วมกัน โดยเริ่มโครงการตั้งแต่
เวลา 9.00 ถึง 18.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ ์
        1.2.2   กิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเปิด
โอกาสให้คณาจารย์และผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแนวทางการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และวิธีแก้ไข
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน โดยเริ่มโครงการตั้งแต่เวลา 13.00 ถึง 18.30 น. ณ ห้องสัมมนา 
1-2ชั้น 3 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ ์

 
2. การค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ มาด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี 

   คณะฯ เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นด้านการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งคณาจารย์และ
นักศึกษาให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเผยแพร่ผ่าน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัติที่ดี ความรู้และความ
เชี่ยวชาญในประเด็นดังกล่าว  จ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ เพื่อศึกษาหาแนวปฎิบัติที่ดี ดังนั้น
คณะฯ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นความรู้ด้านงานวิจัย 2 ครั้งได้แก่ 

 2.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเรื่อง “ลิขสิทธิ์ควรรู้ในยุคดิจิทัลกับการสร้างผลงานวิชาการ (Creating 
Academic Publications in the Digital Aew:Copyright)” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ซึ่งเป็น
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์กับการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการในยุคดิจิทัล จึงเป็นเรื่องจ าเป็น
เนื่องจากคณะฯ เน้นในการเรื่องการท าวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.1-
10)  

 2.2 การจัดกิจกรรม อบรมทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์  ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562  
ภายใต้หัวข้อ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Using MestReNova (Mnova) Software to Process, Analyze 
and Publish NMR and MS Data Efficiently เพื่อพัฒนาทักษะการท าวิจัยให้สามารถใช้เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.1-11)  

 2.3 กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการบุคคล 
 คณะฯ ได้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ด้านตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณาจารย์และบุคลากร (Key Performance Indicators-KPIs) ให้กับคณาจารย์และบุคลากรเพื่อระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์และบุคลากร โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลแก่คณาจารย์และ
บุคลากรของสถาบันฯ เกี่ยวกับเรื่องเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์และบุคลากรโดยใช้
ตัวชี้วัดที่คณะฯ ก าหนดในการประเมินผล (Key Performance Indicators-KPIs) โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น
เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2562 (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.1-12) 

 
6. การก ากับตดิตามผลการด าเนนิงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบคุลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

คณะฯ ได้มีการจัดท าแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อเป็น
แนวทางในการบริหารและพัฒนาบุคลากรของสถาบัน และได้มีการติดตามแผนฯ ดังกล่าว โดยคณะกรรมการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และงบประมาณของสถาบัน ไดม้ีการประชุมเพื่อรายงานผลการติดตาม
ในรอบ 6 เดือน และน าภาพรวมของผลการประเมินจากการติดตามแผนปฎิบัติการมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
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ซึ่งแผนการบรหิารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน นับเป็นหน่ึงในแผนปฏิบัติการของ
สถาบัน 

 
อนึ่ง จากการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุน ประจ าปีการศึกษา 2561 หรือปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานใน
รอบ 6 เดือนเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และงบประมาณของ
สถาบันในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 และน าเสนอคณะกรรมการประจ าส่วน
งาน  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ซึ่งการด าเนินงาน
ตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนได้ด าเนินการบรรลุผลตามตัวชี้วัด โดยมี
ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนฯ ดังนี้ (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.1-12) 

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

ก าลังคน 
3. มีการก าหนดแนวทางการทดแทนก าลังคนที่ขาดแคลนที่ชัดเจน และในปีการศึกษา 2561  

หรือปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันได้เปิดรับสมัครบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อบรรจุเข้า
ปฏิบัติงานจ านวน 4 ครั้ง และได้บรรจุคณาจารย์ประจ าทั้ง 3 สาขาเพิ่มเติม จ านวน 1 คน และบรรจุ
ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนเพ่ิมเติมจ านวน 8 คน  

อนึ่ง คุณสมบัติของบุคลากรสายวิชาการ สถาบันก าหนดต้องจบปริญญาเอก มีประสบการณ์การ
ท าวิจัยหลังปริญญาเอกมาแล้ว และมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานของราช
วิทยาลัย  

4. มีการพัฒนาศักยภาพของก าลังคนที่มีอยู่ โดยมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วม 
การอบรม ดูงาน รวมทั้งศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดอบรมภายในคณะฯ 
จ านวน 9 ครั้ง และส่งเสริมให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนจ านวน 44 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 73.33 
ของบุคลากรทั้งหมด (60 คน) ไปอบรมหน่วยงานภายนอก เพ่ือพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพ  

5. สนับสนุนส่งเสริมให้คณาจารย์ยื่นขอต าแหน่งวิชาการ ซึ่งในปีการศึกษา 2561  หรือ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีอาจารย์ยื่นขอต าแหน่งวิชาการ 12 คน ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งวิชาการจ านวน 11 คน และ รศ.ดร.ประสาท กิตตะคุปต์ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ตามค าสั่งที่ 1114/2562 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 
สิงหาคม 2561 (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.1-13.) มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยในปีการศึกษา 
2561  หรือปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันได้จัดอบรมเรื่อง การจัดท าตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน (KPIs) วันที่ 
29-30 เมษายน 2562 เพื่อให้บุคลากรจัดท าตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน (KPIs) ของแต่ละคนที่จะใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบป ี
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7. ด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนนิงานด้านการประกันคุณภาพเปน็ส่วนหนึง่ของการบริหารงาน
คณะตามปกตทิี่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคณุภาพ 
 คณะฯ มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยได้ด าเนินการต่อเนื่องเป็นประจ าทุก
ปีการศึกษา เนื่องจากเป็นระบบที่เหมาะสมกับการด าเนินงานของคณะฯ และสอดคล้องกับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามพันธกิจของคณะฯ ในการควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพในการผลิตบัณฑิตให้
เป็นไปตามวิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของคณะฯ 
 คณะฯ มีการก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ตามแผนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะฯ (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.1-
14) โดยได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลจากทุกหน่วยงานของคณะฯ และมีการด าเนินงานด้านการควมคุม
และตรวจสอบคุณภาพ ของงานประกันคุณภาพการศึกษาโดยการก ากับดูแลของผู้บริหารรวมถึงคณะกรรมการ
ฝ่ายต่างๆที่ได้ก าหนดให้ดูแลงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบได้แก่ 
 1. คณะกรรมการวิชาการและคณะผู้บริหาร  สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ท าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
ของการด าเนินงานที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ โดยการก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ 
และแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เห็นชอบในการใช้กรอบแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษาที่พัฒนาเกณฑ์การประเมินโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และยังคงใช้
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาดังกล่าวในการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะฯ อย่างต่อเนื่อง  
 2. คณะฯ ก าหนดให้งานส่งเสริมวิชาการ โดยหน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานหลัก
ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับคณะ อย่างไรก็ตามทุกหน่วยงานย่อย
ของคณะฯ ต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จึงก าหนดให้มีคณะกรรมการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นคณะหนึ่งซึ่งมีผู้แทนคณาจารย์และบุคลากรร่วมเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการดังกล่าว ท าให้มีการตรวจสอบคุณภาพการด าเนินงานของคณะฯ จากทุกหน่วยงาน (เอกสาร
หลักฐานอ้างอิงที่ 5.1-15)   

นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในแต่ละ
หลักสูตรมีส่วนร่วมในการจัดท า มคอ. 7 เพื่อเป็นรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ส าหรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ท าให้การตรวจสอบคุณภาพการด าเนินงานของหลักสูตรถูกก ากับด้วย
คณะกรรมการดังกล่าวร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันที่ดูแลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรอีกด้วย ดังนั้นทุกหน่วยงาน ในคณะฯ จึงมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ทุกขั้นตอน  

3. คณะฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ซึ่งมีผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนคณาจารย์จากทุกสาขา ผู้แทนบุคลากร ร่วมเป็น
กรรมการ โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้
คณะกรรมการดังกล่าวจะเป็นผู้พัฒนาระบบและกลไกของคณะฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน เพื่อใช้ก ากับ ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะฯให้มีประสิทธิภาพภายใต้
กรอบนโยบายและหลักการที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด และมีหน้าที่ด าเนินการรวบรวม
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ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท ารายงานการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็น
ประจ าทุกปีการศึกษา นอกจากนี้ยังได้จัดใหม้ีการประเมินคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร และคณะ ฯ 
ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด และได้มีการวางแผนงานด้านการประกันคุณภาพทุกปีการศึกษาร่วมถึงได้มีการ
ติดตามเพื่อให้มีการด าเนินงานเป็นไปตามแผนงานดังกล่าว (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.1-13) (เอกสาร
หลักฐานอ้างอิงที่ 5.1-16)  (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.1-17) (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.1-18) (เอกสาร
หลักฐานอ้างอิงที่ 5.1-19) และ (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.1-20)        
 
รายการหลักฐาน : 
ที ่ รายการหลักฐาน เลขที่หลักฐานอ้างอิง 
1 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์แผนปฏิบัติการ และ

งบประมาณของสถาบัน ในการประชมุครั้งที่ 1/2561 วันที ่12 กรกฎาคม 2561 
5.1-01 

2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงานในการประชุมครั้งที ่4/2561 วันที่ 
12 ตลุาคม 2561 

5.1-02 

3 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ครั้งที่ 10/2561  
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 

5.1-03 

4 หนังสือบันทึกข้อความเลขที ่003(2).61/ว274   5.1-04 

5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน  ครั้งที่ 4/2562 วันที ่5 
สิงหาคม 2562 

5.1-05 

6 รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 5.1-06 

7 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์แผนปฏิบัติการ และ
งบประมาณของสถาบัน ในการประชมุครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 

5.1-07 

8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน  ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวนัที่ 28 
สิงหาคม 2561 

5.1-08 

9 โครงการจัดการความรู้ ครั้งที ่1 ปีงบประมาณ 2562 5.1-09 

10 โครงการบรรยายเรื่อง “ลิขสิทธิ์ควรรู้ในยุคดิจิทัลกับการสร้างผลงานวิชาการ 
(Creating Academic Publications in the Digital Aew:Copyright)” 

5.1-10 

11 โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากร เรื่องการจัดท าตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน (KPIs) 
เพื่อการประเมินผลการปฎิบัติงาน 

5.1-11 

12 แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  
ประจ าปีการศึกษา 2561 

5.1-12 

13 ค าสั่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ 114/2562 เรื่องแต่งต้ังรองศาสตาราจารย์ 5.1-13 

14 แผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 5.1-14 

15 ค าสั่งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ที่ 55/2560 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

5.1-15 

16 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 5.1-16 

17 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 5.1-17 
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ที ่ รายการหลักฐาน เลขที่หลักฐานอ้างอิง 
18 ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 5.1-18 

19 ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 5.1-19 

20 ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 5.1-20 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  ระบบก ากบัการประกันคณุภาพหลักสูตร 
 
ชนิดของตัวบง่ชี ้  กระบวนการ 
 
ค าอธบิายตัวบ่งชี้ 
 สถาบันมีหน้าที่ก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ โดยมีการ
ด าเนินการต้ังแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้
สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา  

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร ให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้
กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

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 
 

ผลการประเมนิตนเอง : 
ตัวบ่งชี้/ข้อมูลพื้นฐาน 

ประกอบตัวบง่ชี ้
เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

 ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

6 ข้อ 
 

6 ข้อ 5 คะแนน  สูงกว่าเป้าหมาย 
 เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย 
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ผลการด าเนนิงาน : 
1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
 คณะฯ มีการวางระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไป
ตามองค์ประกอบคุณภาพหลักสูตร ดังนี ้

1. คณะฯ ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่วางแผนและจัดท าระบบและกลไกใน
การบริหารหลักสูตร รวมถึงการจัดการเรียนการสอน เพื่อก 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 เพื่อใช้ประกอบการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.2-03) 

3. คณะฯ ได้ด าเนินการจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร โดย
ในปีการศึกษา 2561 ได้จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในดังกล่าวส าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ สาขาเคมีชีวภาพ และสาขาพิษวิทยา
สิ่งแวดล้อม ไปแล้วเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 คณะกรรมการประเมินได้จัดท ารายงานผลการประเมินโดย
คณะกรรมการประเมิน ระดับหลักสูตรทั้ง 6 หลักสูตร (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.2-04) เพื่อการรายงานผล
การประเมินดังกล่าวผ่านระบบ Cheqa Online ต่อไป ทั้งนี้คณะฯ ได้เสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตรของปีการศึกษาที่ผ่านมาให้กับคณะกรรมการระดับคณะฯ และสภาราชวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาเห็นชอบพร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อไป เพื่อน ามาพัฒนาหลักสูตรในปีต่อๆ ไป 
 
2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในขอ้ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

คณะฯ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.2-01) และ (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.2-05) มีบทบาทในการก ากับ
และติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
โดยก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้ทันก าหนดระยะเวลาและสอดคล้อง
กับการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และรอบเวลาของการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรของแต่ละปีการศึกษา  นอกจากนี้คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรยังมีหน้าที่ในการติดตามให้ในแต่ละหลักสูตรจัดท าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร ตามแบบฟอร์ม 
มคอ. 7 ที่พัฒนาในรูปแบบการบูรณาการกับการแสดงผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ. 
และภายหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในดังกล่าวเสร็จสิ้น หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา งาน
ส่งเสริมวิชาการได้รวบรวมและจัดท าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ทั้ง 6 หลักสูตร
ของคณะฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพื่อขอความเห็นชอบและข้อเสนอแนะ ซึ่งผู้บริหารทุก
คนได้ให้ความเห็นชอบต่อผลการประเมินดังกล่าว (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.2-06) โดยภายหลังได้รับความ
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เห็นชอบผลการประเมินดังกล่าว คณะฯ ได้น าเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ทั้ง 6 หลักสูตร ต่อสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อขอความเห็นชอบและข้อเสนอแนะเช่นกัน ซึ่งคณะกรรมการ
สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้แสดงความชื่นชมต่อผลการประเมินดังกล่าวโดยเสนอแนะให้หลักสูตรด าเนินการ
โดยรักษาระดับคุณภาพให้ดีเช่นเดิมหรือพยายามพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.2-07) 

 
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร ให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

คณะฯ จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งจ าเป็นต้องมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านต่างๆ 
ให้เพียงพอต่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ดังนั้น คณะฯ จึงมีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
ของหลักสูตรในทุกๆ ด้าน แม้ว่าการจัดสรรทรัพยการเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของทุกหลักสูตรเพื่อการ
ผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูง แต่คณะฯ ก็ยังจัดสรรทรัพยากรทั้งด้านการเงินด้วยการจัดสรร
งบประมาณให้เพียงพอต่อการจัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนกา รเรียนรู้และการท างานวิจัยต่างๆ  
โดยในปีการศึกษา 2561 คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณส าหรับการซื้อครุภัณฑ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ส าหรับห้องปฏิบัติการ ณ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและห้องปฏิบัติการที่ได้เปิด
ใช้ใหม่ส าหรับทุกสาขารวมถึงการจัดสรรงบประมาณส าหรับการจัดซื้อสารเคมี วัสดุงานวิจัยและเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการท างานวิจัยของคณาจารย์และการท างานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
จ านวน 58,772,600 บาท  และได้มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และวัสดุวิทยาศาสตร์ได้ตาม
แผนการที่ก าหนดโดยใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น จ านวน 30,988,147.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.72 ของจ านวน
เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.2-08) 

นอกจากนี้คณะฯ ยังได้จัดสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อ
การเข้าถึงฐานข้อมูลเพื่อการวิจัย ให้เพียงพอต่อความต้องการของคณาจารย์และนักศึกษาอีกด้วย                  
โดยในปีการศึกษา 2561 คณะฯ ได้ต่ออายุการจัดซื้อฐานข้อมูล Scifider ซึ่งเป็นฐานข้อมูลทางด้าน
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสิทธิบัตร ที่สามารถสืบค้นบรรณานุกรมและสาระสังเขปของ
บทความวารสาร สืบค้นโครงสร้างทางเคมี (Chemical Structure) รวมถึงปฏิกิริยาทางเคมีเพื่อให้นักศึกษา
และคณาจารย์ของสถาบันฯ รวมถึงนักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และภายใต้หน่วยงานราชวิทยาลัย        
จุฬาภรณ์มีแหล่งสืบค้นข้อมูลที่มากยิ่งขึ้น (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่5.2-09) และคณะฯ ยังได้ต่ออายุการ
จัดซื้อโปรแกรมTurnitin ซึ่งเป็นเครื่องมือส าหรับการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล โดยแนวคิดในการจัดให้มีโปรแกรมดังกล่าวสืบเนื่องมาจากความพยายามในการส่งเสริม
ให้อาจารย์และนักศึกษาของสถาบันฯ ตระหนักถึงความส าคัญถึงการป้องกันการคัดลอกผลงานทางวิชาการ 
และการส่งเสริมจรรยาบรรณและจริยธรรมการวิจัยให้กับอาจารย์และนักศึกษา รวมถึงคณาจารย์และนักศึกษา
ยังสามารถใช้บริการโปรแกรมส าเร็จรูปในการตรวจสอบความถูกต้องของการเขียนบรรณานุกรมเพื่องานวิจัย
และการจัดท าวิทยานิพนธ์โดยการใช้โปรแกรมEndNote ซึ่งคณะฯ จัดให้มีการบริการดังกล่าวภายใต้การดูแล
ของศูนย์การเรียนรู้ 

อีกทั้ง คณะฯยังได้มีการจัดกิจกรรมและจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการพัฒนาศักยภาพของ
คณาจารย์และนักศึกษา อาทิ การจัดการประชุม / สัมมนา / ฝึกอบรม และให้การสนับสนุนในการเข้าร่วมการ
ฝึกอบรมภายนอกคณะฯ ให้กับคณาจารย์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสอนและการวิจัย รวมถึงการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษาเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการต่างๆ  (เอกสารหลักฐานอ้างอิง
ที่ 5.2-10) และ (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.2-11)  พร้อมกันนีค้ณะฯ  ยังได้จัดสรรการบริการทางกายภาพให้
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มีความเหมาะสมต่อการเรียนการสอน ได้แก่การจัดห้องเรียน ห้องสัมมนา และห้องบรรยาย ที่มีขนาดความจุ
ตั้งแต่ 20 -70 คน จ านวน 9 ห้อง  ซึ่งทุกห้องพร้อมด้วยสิ่งอ านวยความสะดวก อาทิ เครื่องปรับอากาศ และ
โสตทัศนูปกรณ์ที่จัดไว้พร้อมใช้งาน โดยห้องเรียนเป็นแบบมัลติมีเดีย รองรับการใช้สื่อการเรียนการสอนในรูป
สื่อประสมดิจิตอล โดยมีอุปกรณ์มาตรฐาน ได้แก่ อุปกรณ์น าเสนอทั้งระบบภาพและเสียง เช่น LCD 
Projector, Computer , Visualizer , Microphone เป็นต้น และทุกห้องมีจุดบริการจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ในระบบไร้สายทั่วทั้งอาคารพร้อมกันนี้ คณะฯ ยังได้มีการท าข้อตกลงความร่วมมือสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เรื่อง 
การใช้ทรัพยากร บุคคล อุปกรณ์ และสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งนักศึกษาได้รับประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อการท างานวิจัยในห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพ (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.2-12) และในปีการศึกษา 2561 
คณะฯ ได้เริ่มวางแผนการขยายให้มีพื้นที่ของห้องปฏิบัติการที่เพียงพอต่อการท างานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาทุกสาขา โดยมีแผนการปรับปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารบริเวณชั้น 1 ให้เป็นห้องส าหรับการติดตั้ง
เครื่องมือ NMR บริเวณชั้น 7 ปรับปรุงเป็นห้องปฏิบัติการของสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ และปรับ
พื้นที่ชั้น 11 ให้เป็นห้องปฏิบัติการกลางที่ทุกสาขาสามารถใช้ได้ร่วมกันและปรับพื้นที่ส่วนหนึ่งให้เพิ่ มเติม
ส าหรับพื้นที่ของห้องปฎิบัติการของสาขาเคมีชีวภาพอีกด้วย 

 

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตรและรายงานผลการประเมนิให้กรรมการ
ประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
 คณะฯ จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560  ใน
วันที่ 5และ 12 กันยายน 2561 และภายหลังจากการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรได้ด าเนินการ
เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะฯ ได้ด าเนินการน าผลการประเมินคุณภาพดังกล่าวขอความเห็นชอบและ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ในการประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ครั้งที่ 4/2561 
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.2-06) เสนอผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร  
ต่อสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการสภาราชวิทยาลัย 
จุฬาภรณ์ ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภา         
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นที่เรียบร้อย รวมถึงกรรมการของสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้แสดงความชื่นชมต่อ
ผลการประเมินดังกล่าวโดยเสนอแนะให้หลักสูตรด าเนินการโดยรักษาระดับคุณภาพให้ดีเช่นเดิมหรือพยายาม
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  
 
5. น าผลการประเมนิและขอ้เสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคณุภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
 คณะฯ น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560                  
เสนอต่อคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ซึ่งคณะกรรมการฯ รับทราบต่อผลการประเมินดังกล่าวและมีมติให้น า
ผลการประเมินระดับหลักสูตรดังกล่าวเสนอต่อสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ต่อไป ซึ่งคณะฯ ได้น าเสนอผลการ
ประเมินระดับหลักสูตรต่อสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ชื่นชมต่อผลการ
ประเมินดังกล่าวและเสนอแนะให้หลักสูตรด าเนินการรักษาระดับคุณภาพให้ดีเช่นเดิมหรือพยายามพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป ดังนั้นคณะฯ จึงน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร             
ในปีการศึกษา 2561 เพื่อให้คณะฯ สามารถรักษาระดับคุณภาพให้ดีเช่นเดิมหรือพยายามพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
ต่อไปตามข้อเสนอแนะของสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยแม้ว่าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 ซึ่งหลักสูตรมีผลการประเมินในระดับ ดี และดีมาก และทุกหลักสูตร
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มีคณะกรรมการประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่ เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงหลักสูตร อาทิ 
คณะกรรมการประเมินเสนอแนะให้คณาจารย์ทุกหลักสูตรเร่งด าเนินการในการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการซึ่งในปีการศึกษา 2561 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้มีการออกข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รอง
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ (ฉบับที่ 2) ท าให้คณาจารย์มี
แนวทางที่ชัดเจนในการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและมีอาจารย์ได้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ในปีการศึกษา 2561 แล้ว จ านวน 6 คน และสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้อนุมัติให้ ดร.ประสาท กิตตะคุปต์ 
ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชา เคมีอินทรีย์ (รหัส 0131) 
  
6.  มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 ภายหลังจากการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ในวันที่ 2 กันยายน 2562 ผลการประเมินปรากฏว่าทุกหลักสูตรของคณะผ่านการประเมินในองค์ประกอบที่ 1 
การก ากับมาตรฐาน (เอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ 5.2-04)  
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ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรส าหรับองค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 
ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิตทั้ง 3 หลักสูตร 

 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 
(=ผ่าน)  

(× = ไม่ผ่าน) 
วิทยาศาสตร์

ชีวภาพ
ประยุกต์ 

เคมีชีวภาพ พิษวิทยา
สิ่งแวดล้อม 

องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

1. จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 
1 หลักสูตรไม่ได้(ยกเว้นหลักสูตรในระดับ
บัณฑิตศึกษา) และประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

 
(จ านวน  
6.5 คน) 

 
(จ านวน  
7 คน) 

 
(จ านวน  
5 คน) 

2. คุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ผู้สอน 

   

3. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจ านวนอย่างน้อย  
3 คน 

   

4. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สอน 

1. อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ  
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน และ  
3. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

   

5.คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
(ก) และอาจารย์ที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระ (ข) 

1. เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย ์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

   

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
(ถ้ามี) 

1. เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ  
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 
(=ผ่าน)  

(× = ไม่ผ่าน) 
วิทยาศาสตร์

ชีวภาพ
ประยุกต์ 

เคมีชีวภาพ พิษวิทยา
สิ่งแวดล้อม 

7. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์   

1. อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย ์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันและ  
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

   

8. การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (peer review) ซ่ึงอยู่
ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

   

9. ภาระงานอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

วิทยานิพนธ์  
อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน 

   

10. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

ควรมีอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ป ีโดยนับรวมปี
ที่ประเมิน 

   

11. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ป ี(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6)  
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ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรส าหรับองค์ประกอบที่ 1   
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทั้ง 3 หลักสูตร 

 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 
(=ผ่าน)  

(× = ไม่ผ่าน) 
วิทยาศาสตร์

ชีวภาพ
ประยุกต์ 

เคมีชีวภาพ พิษวิทยา
สิ่งแวดล้อม 

องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

1. จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 
1 หลักสู ตรไม่ ได้ (ยกเว้นหลั กสูตรในระดับ
บัณฑิตศึกษา )  และประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

 
(จ านวน  
6.5 คน) 

 
(จ านวน  
7 คน) 

 
(จ านวน  
5 คน) 

2. คุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์หรืออาจารย์ผู้สอน 

   

3. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจ านวน
อย่างน้อย 3 คน 

   

4. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สอน 

1. อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน  มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ  
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน และ  
3. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

   

5.คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
(ก) และอาจารย์ที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระ (ข) 

1. เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย ์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ  
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

   

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
(ถ้ามี) 

1. เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ  
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

(=ผ่าน)  
(× = ไม่ผ่าน) 

7. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์   

1. อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย ์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันและ  
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

   

8. การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

(เฉพาะแผน ก เท่านั้น) 
ต้องเป็นรายงานสืบเนื่องฉบับเต็มในการประชุม
ทางวิชาการ  
(proceedings) หรือวารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการ
ซึ่งอยู่ในรูปแบบวารสารเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

   

9. ภาระงานอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

วิทยานิพนธ์ : อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน 
การค้นคว้าอิสระ: อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 
15 คน 
หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วน
นักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับ
นักศึกษาค้นคว้าอิสระ 3 คน 

   

10. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

ควรมีอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ป ีโดยนับรวมปี
ที่ประเมิน 

   

11. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ป ี(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) หมาย
เหตุ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 7 
หรือ หลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 8 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

สาขาวิชา หลักสูตร 

คะแนนประเมนิจาก 
คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพ ปีการศึกษา 

2561 

ระดับคณุภาพ 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ประยุกต์ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 4.12 ดีมาก 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 4.11 ดีมาก 

เคมีชีวภาพ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 4.15 ดีมาก 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 4.12 ดีมาก 

พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 3.75 ดี 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 3.79 ดี 

 
 
รายการหลักฐาน : 
ที ่ รายการหลักฐาน เลขที่หลักฐานอ้างอิง 
1 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ ์
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 ที่ 55/2560 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

5.2-05 

6 รายงานการประชุมคณะกรรมาการประจ าสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  5.2-06 

7 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 5.2-07 

8 สรุปผลการเบกิจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 5.2-08 

9 บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติต่ออายุการใช้งานฐานข้อมูล Scifinder 5.2-09 

10 ตารางการเข้าร่วมประชุม อบรม สมัมนา ของคณาจารย์ 5.2-10 

11 การเบิกจ่ายเงินค่าเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษา 5.2-11 

12 ส าเนาข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัย จุฬาภรณ์และสถาบัน
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ฉบับที่ 1-3 เรื่องการใช้ทรัพยากร บุคคล อุปกรณ์ สถานที่
ในการจัดการเรียนการสอน 

5.2-12 
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ส่วนที่ 3 

สรุปผลการประเมินและทศิทางการพฒันา 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2561 โดยแยกเป็นผลการประเมิน
ในภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ดังตารางสรุปผลของแต่ละองค์ประกอบ 

ตารางสรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมนิ 
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

หมายเหต ุ

องค์ประกอบที่ 1 3.50 พอใช ้ 3 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที่ 2 5.00 ดีมาก 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 3 5.00 ดีมาก 1 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 4 5.00 ดีมาก 1 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 5 5.00 ดีมาก 2 ตัวบ่งชี้ 

เฉลี่ยรวมทุกตวับ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ 

4.55 ดีมาก 10 ตัวบ่งชี ้

ตารางการวิเคราะหค์ุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ 

องค ์
ประกอบ 

ที ่

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมนิ 
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

จํานวน 
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

1 3 3.24 - 4.01 3.50 พอใช ้
2 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
3 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

4 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

5 2 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

รวม 10 3 5 2 4.55 ดีมาก 

ผลการประเมนิ 3.83 5.00 4.51 
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ภาคผนวก 
รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2561 

ที ่ ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
ระดับหน่วยงาน 

หลักสูตร คณะ 
1 

จ ำ
นว

นห
ลัก

สูต
ร (

7)

จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 6 6 
2 -ระดับปริญญำตรี - - 
3 -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
4 -ระดับปริญญำโท 3 3 
5 -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
6 -ระดับปริญญำเอก 3 3 
7 -จ ำนวนศูนย์จัดกำรศึกษำนอกสถำนที่ตั้งทั้งหมด - - 
8 

จ ำ
นว

นห
ลัก

สูต
ร 

นอ
กท

ี่ตั้ง
 (6

) 

จ ำนวนหลักสูตรที่จัดกำรเรียนกำรสอนนอกสถำนที่ต้ัง - - 
9 -ระดับปริญญำตรี - - 
10 -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
11 -ระดับปริญญำโท - - 
12 -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
13 -ระดับปริญญำเอก - - 
14 

จ ำ
นว

นน
ักศ

ึกษ
ำ (

6)

จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 101 101 
15 -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำตรี - - 
16 -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - - 
17 -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำโท 55 55 
18 -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสงู - - 
19 -จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำเอก 46 46 
20 

จ ำ
นว

นอ
ำจ

ำร
ย์จ

 ำแ
นก

ตำ
ม

ต ำ
แห

น่ง
ทำ

งว
ชิำ

กำ
ร 

แล
ะค

ุณว
ุฒิก

ำร
ศึก

ษำ
 (2

0) จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 29.5 29.5 

21 
-จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำ

ตรีหรือเทียบเท่ำ
- - 

22 
-จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำ

โทหรือเทียบเท่ำ
- - 

23 
-จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำ

เอกหรือเทียบเท่ำ
29.5 29.5 
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24 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ 22.5 22.5 

25 
-จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ที่ไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำตร ีหรือ

เทียบเท่ำ
- - 

26 
-จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ที่ไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือ

เทียบเท่ำ
- - 

27 
-จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ที่ไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำ

เอก หรือเทียบเท่ำ
22.5 22.5 

28 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ - - 

29 
-จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ที่มีวุฒิปริญญำตร ีหรือ

เทียบเท่ำ
- - 

30 
-จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ที่มีวฒุิปริญญำโท หรือ

เทียบเท่ำ
- - 

31 
-จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือ

เทียบเท่ำ
- - 

32 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 4 4 

33 
-จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์ที่มีวฒุิปริญญำตร ีหรือ

เทียบเทำ่
- - 

34 
-จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์ที่มีวฒุิปริญญำโท หรือ

เทียบเท่ำ
- - 

35 
-จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย ์ที่มีวฒุิปริญญำเอก หรือ

เทียบเท่ำ
4 4 

36 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 3 3 
37 -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำตร ีหรือเทียบเท่ำ - - 

38 -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือเทียบเท่ำ - - 
39 -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ 3 3 

40 

คุณ
วุฒ

ิอำ
จำ

รย
์ปร

ะจ
 ำ

หล
ักส

ูตร
 (1

2)

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 22.5 22.5 
41 -ระดับปริญญำตรี - - 
42 -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
43 -ระดับปริญญำโท - - 
44 -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
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45 -ระดับปริญญำเอก 22.5 22.5 
46 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 7 7 
47 -ระดับปริญญำตรี - - 
48 -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
49 -ระดับปริญญำโท - - 
50 -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - - 
51 -ระดับปริญญำเอก 7 7 

52 

ผล
งำ

นท
ำง

วิช
ำก

ำร
ขอ

งอ
ำจ

ำร
ย์ป

ระ
จ ำ

หล
ักส

ูตร
 (2

0)

จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 57 57 

53 -บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่อง
จำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ

- - 

54 

-บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่อง
จำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำร
ระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมลู ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง
วิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพรผ่ลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบัน
น ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และ
แจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ

- - 

55 -ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร - - 

56 
-บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏใน

ฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
- - 

57 

-บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับ
นำนำชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมลู ตำมประกำศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่
สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำร
ทั่วไป และแจง้ให ้กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกำศ
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏ
ในฐำนข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1

-
- 
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58 

ผล
งำ

นท
ำง

วิช
ำก

ำร
ขอ

งอ
ำจ

ำร
ย์ป

ระ
จ ำ

หล
ักส

ูตร
 (2

0)

-บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับ
นำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วย หลักเกณฑก์ำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556

57 57 

59 -ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร - - 

60 
-ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่ง

ทำงวิชำกำรแล้ว
- - 

61 -ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร - - 
62 -ผลงำนค้นพบพันธ์ุพืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน - - 

63 
-ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอ

ต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว
- - 

64 
-ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำร

ประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำรแต่ไม่ได้น ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่งทำง
วิชำกำร

- - 

65 -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
หรือผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส ์online

- - 

66 -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รบักำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน - - 
67 -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รบักำรเผยแพร่ในระดับชำติ - - 

68 
-จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รบักำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำง

ประเทศ
- - 

69 -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รบักำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน - - 
70 -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รบักำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ - - 

71 -จ ำนวนบทควำมของอำจำรย์ประจ ำหลักสตูรปริญญำเอกที่ได้รับกำรอ้ำงอิง
ในฐำนข้อมลู TCI และ Scopus ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร

- - 

72 

กำ
รม

ีงำ
นท

 ำข
อง

บัณ
ฑิต

 
(1

1)

จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีทั้งหมด - - 

73 
จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ตอบแบบส ำรวจเรื่องกำรมีงำนท ำภำยใน 1 
ปี หลังส ำเร็จกำรศึกษำ 

- - 

74 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ได้งำนท ำภำยใน 1 ปีหลงัส ำเร็จกำรศึกษำ 
(ไม่นับรวมผู้ทีป่ระกอบอำชีพอิสระ) 

- - 

75 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ประกอบอำชีพอิสระ - - 
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76 

กำ
รม

ีงำ
นท

 ำข
อง

บัณ
ฑิต

 (1
1)

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีทีม่ีงำนท ำก่อนเข้ำศึกษำ - - 
77 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่มีกิจกำรของตนเองที่มีรำยได้ประจ ำอยู่แล้ว - - 
78 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ - - 
79 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่อุปสมบท - - 
80 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่เกณฑ์ทหำร - - 

81 เงินเดือนหรือรำยได้ต่อเดือน ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่ได้งำน
ท ำหรือประกอบอำชีพอิสระ (ค่ำเฉลี่ย) 

- - 

82 
ผลกำรประเมนิจำกควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ปริญญำตรีตำมกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- - 

83 

ผล
งำ

นท
ำง

วิช
ำก

ำร
ขอ

งผ
ู้ส ำ

เร็จ
กำ

รศ
ึกษ

ำร
ะด

ับป
ริญ

ญำ
โท

 (1
6)

จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโท
ที่ได้รับการตพีิมพ์หรือเผยแพร ่

21 21 

84 -จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่มีกำรตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง - - 

85 
-จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเน่ืองจำกกำรประชุม

วิชำกำรระดับชำติ
9 9 

86 

-จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเน่ืองจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ใน
ฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่
สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัท ำเป็นประกำศให้ทรำบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกำศ

2 2 

87 -ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร - - 

88 
-จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่ม

ที่ 2
- - 

89 

-จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ไม่อยู่ใน
ฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่
สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัท ำเป็นประกำศให้ทรำบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน
Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร ที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

- - 
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ที ่ ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
ระดับหน่วยงาน 

หลักสูตร คณะ 

90 

ผล
งำ

นท
ำง

วิช
ำก

ำร
ขอ

งผ
ู้ส ำ

เร็จ
กำ

รศ
ึกษ

ำร
ะด

ับป
ริญ

ญำ
โท

 (1
6)

-จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ปรำกฏอยู่ใน
ฐำนข้อมูลระดบันำนำนชำติตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำร
อุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑก์ำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำง
วิชำกำร พ.ศ.2556

10 10 

91 -ผลงำนที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตร - - 

92 -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
หรือผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส ์online

- - 

93 -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รบักำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน - - 
94 -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รบักำรเผยแพร่ในระดับชำติ - - 

95 
-จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รบักำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำง

ประเทศ
- - 

96 -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รบักำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน - - 
97 -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รบักำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ - - 
98 -จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโททั้งหมด (ปีกำรศึกษำที่เป็นวงรอบ

ประเมิน)
9 9 

99 

ผล
งำ

นท
ำง

วิช
ำก

ำร
ขอ

งผ
ู้ส ำ

เร็จ
กำ

รศ
ึกษ

ำร
ะด

ับป
ริญ

ญำ
เอ

ก 
(1

5) จ ำนวนรวมของผลงำนนักศึกษำและผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำในระดับปริญญำเอกที่
ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

21 21 

100 
-จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเน่ืองจำกกำรประชุม

วิชำกำรระดับชำติ
1 1 

101 

-จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเน่ืองจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ใน
ฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่
สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัท ำเป็นประกำศให้ทรำบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกำศ

- - 

102 -ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร - - 

103 
-จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่ม

ที่ 2 - - 



117 

ที ่ ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
ระดับหน่วยงาน 

หลักสูตร คณะ 

104 

-จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ไม่อยู่ใน
ฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำดว้ยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่
สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัท ำเป็นประกำศให้ทรำบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน
Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร ที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 
1

- - 

105 

-จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ปรำกฏอยู่ใน
ฐำนข้อมูลระดบันำนำนชำติตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำร
อุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑก์ำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำง
วิชำกำร พ.ศ.2556

20 20 

106 -ผลงำนที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตร - - 

107 -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
หรือผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส ์online

- - 

108 -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รบักำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน - - 
109 -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รบักำรเผยแพร่ในระดับชำติ - - 

110 
-จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รบักำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำง

ประเทศ
- - 

111 -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รบักำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน - - 
112 -จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รบักำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ - - 

113 
-จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกทั้งหมด (ปีกำรศึกษำที่เป็น

วงรอบประเมิน)
6 6 

114 

นัก
ศึก

ษำ
 

เต
็มเ

วล
ำเท

ียบ
เท

่ำ (
7)

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่า (FTES) - - 
115 -ระดับอนุปริญญำ - - 
116 -ระดับปริญญำตรี - - 
117 -ระดับ ป.บัณฑิต - - 
118 -ระดับปริญญำโท - - 

119 
-ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง

- - 
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ที ่ ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
ระดับหน่วยงาน 

หลักสูตร คณะ 
120 -ระดับปริญญำเอก - - 
121 

จ ำ
นว

นเ
งิน

สน
ับส

นุน
งำ

นว
ิจัย

 (2
4)

จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในคณะ 7,610,000  7,610,000 
122 -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 7,610,000 7,610,000
123 -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - - 
124 -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ - 
125 จ ำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยนอกคณะ 1,816,667 1,816,667 
126 -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 1,816,667 1,816,667 
127 -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - - 
128 -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ - - 
129 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริง (ไม่นับรวมผู้ลำศึกษำต่อ) 29.5 29.5 
130 -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 29.5 29.5 
131 -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - - 
132 -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ - - 
133 จ ำนวนนักวิจัยประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริง (ไม่นับรวมผู้ลำศึกษำต่อ) - - 
134 -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - - 
135 -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - - 
136 -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ - - 
137 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ลำศึกษำต่อ - - 
138 -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - - 
139 -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - - 
140 -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ - - 
141 จ ำนวนนักวิจัยประจ ำที่ลำศึกษำต่อ - - 
142 -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - - 
143 -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - - 
144 -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ - - 
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ที ่ ชุดข้อมูล ชื่อข้อมูลพื้นฐาน 
ระดับหน่วยงาน 

หลักสูตร คณะ 
145 

จ ำ
นว

นผ
ลง

ำน
ทำ

งว
ิชำ

กำ
รข

อง
อำ

จำ
รย

์ปร
ะจ

 ำแ
ละ

นัก
วิจ

ัย 
(7

3)

จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 57 57 

146 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเน่ือง
จำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ 

- - 

147 -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - - 
148 -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - - 
149 -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ - - 

150 

 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่อง
จำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำร
ระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมลู ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง
วิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพรผ่ลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบัน
น ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเปน็กำรทั่วไป และ
แจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ 

- - 

151 -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - - 
152 -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - - 
153 -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ - - 
154 ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร - - 
155 -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - - 
156 -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - - 
157 -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ - - 

158 
บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏใน
ฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

- - 

159 -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - - 
160 -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - - 
161 

-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์

- - 
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บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ
ที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑก์ำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำร
เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติ
และจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให ้กพอ./กกอ.ทรำบ
ภำยใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

- - 

163 -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - - 
164 -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - - 
165 -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ - - 

166 

บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ
ที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง
วิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพรผ่ลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556  

57 57 

167 -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 57 57 
168 -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - - 
169 -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ - - 
170 ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร - - 
171 -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - - 
172 -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - - 
173 -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ - - 

174 
ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำง
วิชำกำรแล้ว 

- - 

175 -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - - 
176 -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - - 
177 -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ - - 
178 ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร - - 
179 -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - - 

180 
-กลุ่มสำขำวชิำวิทยำศำสตร์สุขภำพ

- - 
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-กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ - - 
182 ผลงำนค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน - - 
183 -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - - 
184 -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - - 
185 -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ - - 

186 
ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรแล้ว 

- - 

187 -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - - 
188 -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - - 
189 -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ - - 

190 ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรแต่ไม่ได้น ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

- - 

191 -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - - 
192 -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - - 
193 -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ - - 

194 จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
หรือผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส ์online 

- - 

195 -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - - 
196 -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - - 
197 -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ - - 
198 จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน - - 
199 -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - - 
200 -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - - 
201 -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ - - 
202 จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ - - 
203 -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - - 
204 -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - - 

205 -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ - - 
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ประเทศ 

- - 

207 -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - - 
208 -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - - 
209 -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ - - 
210 จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน - - 
211 -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - - 
212 -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - - 
213 -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ - - 
214 จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ - - 
215 -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี - - 
216 -กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ - - 
217 -กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร์ - - 
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สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต ์
1 ศ. ดร. ปิยะรัตน ์ โกวิทตรพงศ์  ประธำนสำขำ ปริญญำเอก Post.doc, University of Minnesota, USA 
2 ศ. ดร. ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวัตน ์ อำจำรย ์ ปริญญำเอก Molecular Biology, University of Cambridge 
3 อ. ดร. ไพบูลย์ วัฒนวิบูลย ์ อำจำรย ์ ปริญญำเอก Biotechnology,มหำวิทยำลัยมหิดล 
4* อ. ดร. อภิญญำ เทียนธนะวัฒน ์ อำจำรย ์ ปริญญำเอก Pharmacology,U OF MARYLAND BALTIMORE 
5 อ. ดร. มยุร ี เฟื่องทอง อำจำรย ์ ปริญญำเอก Microbiology,CORNELL UNIVESITY 
6 อ. ดร. สุวิทย ์ ล้อประเสริฐ อำจำรย ์ ปริญญำเอก Biotechnology,OSAKA UNIVERSITY 
7 อ. ดร. รจนำ สุขชวลิต อำจำรย ์ ปริญญำเอก Molecular Microbiology,THE UNIVERSITY OF BIRMINGHAM 
8 อ. ดร. ชุติกำนต ์ บุตรกินร ี อำจำรย ์ ปริญญำเอก PHD, Johns Hoqkms  'University 
9 อ. ดร. ภัทรำวุธ โสภำ อำจำรย ์ ปริญญำเอก M.A. Librarianship of Science&Technology Nara,Japan

สาขาพิษวิทยาสิ่งแวดลอ้ม 
1 รศ. ดร. จุฑำมำศ สัตยวิวัฒน ์ รักษำกำรประธำน

สำขำ 
ปริญญำเอก Pharmacology,มหำวิทยำลัยมหิดล 

2 อ. ดร. พนิดำ นวสัมฤทธิ ์ อำจำรย ์ ปริญญำเอก Oncology,INSTITUTE FOR CANCER RESEARH U OF 
MANCHESTER 

3 อ. ดร. ดำมพ ์ เศรษฐจันทร อำจำรย ์ ปริญญำเอก Environmental Toxicology,TEXAS TECH UNIVERSITY 
4 อ. ดร. ปิยจิต วัชรศิษย ์ อำจำรย ์ ปริญญำเอก Pharmacology, U OF ALABAMA 
5 อ. ดร. จันทมำศ คณิตวิทยำนันท ์ อำจำรย ์ ปริญญำเอก Environmental Toxicology,AIT-MU-CRI 
6 อ. ดร. พญ. สุพิชญำ บุญวิสุทธิ ์ อำจำรย ์ ปริญญำเอก ปริญญำเอก,Jichi Medical University 
7 อ. ดร. มนตร ี ยะสำวงษ ์ อำจำรย ์ ปริญญำเอก ปรัชญำดษุฎีบัณฑิต (ปร.ด) สำขำอณูชีววิทยำ 
8 อ. ดร. ฌีวำตรำ ตำลชัย อำจำรย ์ ปริญญำเอก Ph.D.  Medical Biology ,The columbia University ,New York 
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สาขาเคมีชีวภาพ 
1 รศ. ดร. พินิต ิ รตะนำนุกูล รักษำกำรประธำน

สำขำ 
ปริญญำเอก Doctor Of Philosophy ,Organic Chemistry The National 

University of lreland,  
2 ศ. ดร. สมศักดิ์ รุจิรวัฒน ์ อำจำรย ์ ปริญญำเอก Organic Chemistry THE UNIVERSITY OF LIVERPOOL 
3 รศ. ดร. ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน ์ อำจำรย ์ ปริญญำเอก Ph.D. Organic Chemistry Queen University, U.K. 
4 อ. ดร. ประสำท กิตตะคุปต ์ อำจำรย ์ ปริญญำเอก Ph.D, Biochemistry , University Of Wales College of 

Swansea,UK 
5 อ. ดร. นพพร ทัศนำ อำจำรย ์ ปริญญำเอก Organic Chemistry,มหำวิทยำลัยมหิดล 
6 อ. ดร. พูนศักดิ ์ พลอยประดษิฐ์ อำจำรย ์ ปริญญำเอก Organic Chemistry, THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITYy 
7 อ. ดร. ชำญศักดิ ์ ทองซ้อนกลีบ อำจำรย ์ ปริญญำเอก Organic Chemistry, MASSACHUSETTS INSTITUTE OF 

TECHNOLOGY 
8 อ. ดร. จ ำเรียง ธรรมธร อำจำรย ์ ปริญญำเอก Chemistry, จุฬำลงกรณมหำวิทยำลัย 
9 อ. ดร. อนุชิต ภำนุมำสวิวัฒน์ อำจำรย ์ ปริญญำเอก Ph.D,Organic Chemistry , University of Oxford 

10 
อ. ดร. สถำปนวัฒน ์ สิทธิหำญ อำจำรย ์ ปริญญำเอก Ph.D,Organic Chemistry ,Massachusetts Institute Of 

Technology 
11 อ. ดร. รุ่งโรจน ์ ศฤงคำรภำษิต อำจำรย ์ ปริญญำเอก (ปร.ด) เคมี(Chemistry) มหำวิทยำลัยเซฟฟิลด์ 
12 อ. ดร. วรวัช นิเวศน์มรินทร ์ อำจำรย ์ ปริญญำเอก (ปร.ด) เคมี(Chemistry) University Of Bristol 
13 อ. ดร. ฉัตรชำกร เอื้อติวงศ ์ อำจำรย ์ ปริญญำเอก Ph.D,Chemistry The Unviersity of Auckland, NZ 
หมำยเหตุ: หมำยเลข 4 สำมำรถนับอำจำรย์ได้เพียง 0.5 คน เนื่องจำกเสียชีวิต 



1'11lK�amuuuru<li,1fln1'11,pn111w 
vi el O � 11,:, <n,i!, 

b�eJ� LL\J1�9Y�F1ru::nnl-ln111.h:ajju11ru111wnT;fln1g1111v1u ;::vi'ul'lru:: 1.h::i1tln1;fin1g1 i!:l<tbG) 

L -rieJ h.\'n 1 nh:: ,iJu f\W 111 �rn 1;;in,,11111cJ11J 'l:: .i'u fl ru ::'th::,; 1 i'l n 1; l'i n,,11 i,, ctb"' 

'l/il�a f111J1J uru?i '1 fl n,;1 IJVl1 /l ;rub ,Ju L Uil �1 � b 1,rn1::,rn {)113J Ln I\J'll'l/ il ,n 1::V1;1 ,J11'ji)()13J l'f n,;1 ' ' 
1'VlcJ1 fl 1M1 { "ii v mrnu -i' '1 n ;w 'ii�'lJmb,i� �� Aru:m 'l'l3Jn1 'l'lh:: LillJfl rum wn11Plm11111cJ11J wvi' u fl ru:: 

amuuuru?i,1Pln1,111lVl1/l'itu ,Jw,11tln1;/ilm,11 l!:,<i:'i,G) .r�ii'
v ,  ,r ... .,, .,.  u v , 

@, �'ll11:Jf'l1<1'1'l11J1W l'l'l.bil<i3JLncJ'l'1 ,)iai13JW1J6 
' ....... ,r 

ID. 'i'il�f'l1<1'1'l11J1'll'J '1'l.01l<ll)Ji 1'1�5::b<flJ 

' ,.,, ,r ,.,, rv ' 

c;:'., 'iil�f'l15'1l'11J1'll'J i1J'l.lHl.l!J3if!I\J 3J�f'liaill'l1'l'11J 

er. u1�i111Y11::iiuvi \J'iru� fa11ru 

u'l::61umwn1; 

n;12-Jn11 

n'i'i!Jn1'ibbiallb<l'l/1�n1'l 

�U'lll511J�11J 

�'U ;::a1u �11J LL<! ::�-ii'l cl Lia '!11� n1 'i 

;:,, 1J11511'l/ia6'll1 <j'l/Ln1!/l.J �'LJ1::<111J�11JLLia::�oiJWb<i'l/1�n1'i 

l'l ru:: n 'i' 'i3J fl 1 nl 'i':: biJlJ F1,ru111 Vi n1'lflfl1!11111 cJ1 u;:: .i'u fl ru:: ft fl 11.JU uru<it,il'i n 'l!f1 

'ijW1 m ru ii'll!IJ 1vi 'U 'i':: Lilu fl ru 111 w n1 'lA n,;11111:J 1 u 'lJ il� a '11 UlJU ru?i,, pf fl 1,n ll w 1/l 'l ru Ill 13Jel� flU'W n el \J 

LL<it(ll 1,J�tviwvll1J111111:Jfl W'Vl 'i1� n1 'l� \113Jf1 fl1'11 1'Vl cJ1f'l15 '1 { 1'il l:JLL<lt1J1 vi fl 'i'i3J Lbia ::'iJ 1'1�1'l1 ti, 11J�1a n1 'l 

1.l,::b:W\Jfll\Jll1W/l1tlL 1JW1il3J���1Jl'J1J�iafl1'lvi'i''llJU'itL:W1J'l/il�l'lru::m'l3Jn111 lJ'jt\J\J CHE QA ONLINE 

.I I 
, 

!:}).Jn'r.i 0-i:r-j l)., v 
I 

( l'\1<\vi'i'1 IJ1'l!JLncJ'lMf! ElJ i11'l .m.Jini 'jii'l'lvl!\J) 
... "" ..., ..., ... � ' 

il 6 fl 1'l1.J 1'15 f,11\J \JU ru 'i'I '1 f'I fl 1!11 \l l'l111'il\J 

------------------------------------------- ----------

125



126 

ก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจ าปกีารศึกษา 2561 
วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 ณ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 

หมายเหตุ : ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 

เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้ให้สัมภาษณ/์ผู้ประสานงาน 
09.00 - 09.15 น. คณะกรรมกำรประเมินประชุม

ปรึกษำหำรือ และเตรียมควำมพร้อม
ก่อนพบคณะผู้บริหำร 

ห้องสัมมนำ 3 ชั้น 3 นำงสำวพีระนันท์  บูรณะโสภณ 
นำงสำวชลธิชำ  สุขเกษม 

09.15 - 09.30 น. คณะกรรมกำรประเมินพบผู้บริหำร
และคณำจำรย์ เพื่อรับทรำบข้อมูล
เบื้องต้นและผลกำรด ำเนินงำนของ
คณะ 

ห้องสัมมนำ 1-2 ชั้น 3 อธิกำรบดีกล่ำวต้อนรับ และสรุปผล
กำรด ำเนินงำนของคณะ 
ผู้เข้ำร่วมกำรประชุม : ผู้บริหำรและ
ผู้แทนคณำจำรย์ บุคลำกร จ ำนวน 
40 คน 

09.30 – 10.00 น. คณะกรรมกำรประเมินสัมภำษณ์
ผู้บริหำร 

ห้องสัมมนำ 1-2 ชั้น 3 1. อธิกำรบดี
2. รองอธิกำรบดี
3. ผู้ช่วยอธิกำรบดี

10.00 – 11.00 น. คณะกรรมกำรประเมินสัมภำษณ์ 
คณำจำรย ์

ห้องสัมมนำ 1-2 ชั้น 3 ผู้แทนคณำจำรย์สำขำละ 2 คน 

คณะกรรมกำรประเมินสัมภำษณ์ 
บุคลำกร 

ผู้แทนบุคลำกร 3 คน 

คณะกรรมกำรประเมินสัมภำษณ์ 
นักศึกษำ 

ผู้แทนนักศึกษำไทย และผู้แทน
นักศึกษำต่ำงชำติ 4 คน 

11.00 – 12.00 น. คณะกรรมกำรประเมินประชุม
ปรึกษำหำรือเพ่ือสรุปผลกำรประเมิน 

ห้องสัมมนำ 3 ชั้น 3 นำงสำวพีระนันท์  บูรณะโสภณ 
นำงสำวชลธิชำ  สุขเกษม 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร 
13.00 - 14.00 น. ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ ชุ ม

ปรึกษำหำรือเพื่อสรุปผลกำรประเมิน 
(ต่อ) 

ห้องสัมมนำ 3 ชั้น 3 นำงสำวพีระนันท์  บูรณะโสภณ 
นำงสำวชลธิชำ  สุขเกษม 

14.00 - 15.00 น. คณะกรรมกำรประ เมิ นน ำ เ สนอ
รำยงำนผลกำรประเมินโดยวำจำแก่
ผู้บริหำรคณำจำรยแ์ละบุคลำกร 

ห้องสัมมนำ 1-2 ชั้น 3 ผู้เข้ำร่วมประชุม : ผู้บริหำร 
คณำจำรย ์และบุคลำกร  
รวม 40 คน 
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 คณะผู้จัดท ารายงานการประเมนิตนเอง 
ปีการศ ึกษา 2561 

1. ผู้ช่วยอธิกำรบดี  (รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธณัฏฐ์คุณ   มงคลอัศวรัตน์) ประธำนกรรมกำร 
2. หัวหน้ำงำนส่งเสริมวิชำกำร (นำงสำวพีระนันท์  บูรณะโสภณ) กรรมกำร 
3. ผู้แทนคณำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำเคมีชีวภำพ กรรมกำร 

(ดร.ชำญศักดิ์  ทองซ้อนกลีบ)
4. ผู้แทนคณำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำเคมีชีวภำพ กรรมกำร 

(ดร.อนุชิต  ภำนุมำสวิวัฒน)์
5. ผู้แทนคณำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพประยุกต์ กรรมกำร 

(ดร.รจนำ  สุขชวลิต)
6. ผู้แทนคณำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพประยุกต์ กรรมกำร 

(ดร.ชุติกำนต์  บุตรกินรี)
7. ผู้แทนคณำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำพิษวิทยำสิ่งแวดล้อม กรรมกำร 

(ดร.ปิยจิต  วัชรศิษย์)
8. ผู้แทนคณำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำพิษวิทยำสิ่งแวดล้อม กรรมกำร 

(ดร.มนตรี  ยะสำวงษ์)
9. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสถำบัน (นำงพนิดำ  ฟังธรรม) กรรมกำร 
10. ผู้แทนงำนบริหำรทั่วไป (นำงสำวนุสรำ  ทองปอนด์) กรรมกำร 
11. ผู้แทนงำนส่งเสริมวิชำกำร (นำงสำวศรำรัตน์  ทำนะมัย) กรรมกำร 
12. เจ้ำหน้ำที่ส่วนส่งเสริมวิชำกำร (นำงสำวชลธิชำ  สุขเกษม) กรรมกำรและเลขำนุกำร 



สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ
เลขที่ 906 ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

Tel : 02-554 -1900   www.cgi.ac.th




