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กลยุทธที่ 1 การสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาหลักสูตร และระบบจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ
กลยุทธที่ 2 การเสริมสรางศักยภาพดานงานวิจัยสรางองคความรูนวัตกรรม และงานสรางสรรค
กลยุทธที่ 3 การใหบริการวิชาการแกสังคมที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถิ่น
กลยุทธที่ 4 การสรางความตระหนักรู ปลูกจิตสํานึก ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย สืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมปิ ญญาทองถิ่น
กลยุทธที่ 5 การเพิ่มสมรรถนะการบริการจัดการคณะ และสาขาวิชาดวยหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธที่ 6 การพัฒนาอัตลักษณที่โดดเดนบนพื้นฐานของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่นําไปสูความ
เปนเลิศ
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การบริหารงานคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยูภายใต
พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
กฎ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง บันทึกขอความ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
คําสั่ง ประกาศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ขอตกลง แนวปฏิบัติ รายงานการประชุม บันทึก ภายในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จิตสํานึกของคณาจารยและเจาหนาที่ภายในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี



ประกาศคณะฯ เรื่อง ระเบียบการใชรถราชการ



คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการศูนยวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต



ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนคาตอบแทนการเผยแพรบทความวิจยั หรือ
บทความวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๙

อยูระหวางการดําเนินการ


ประกาศคณะฯ เรื่อง เอกสารที่ใชในการกําหนดภาระงานฯ
 ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑการใชจางเงินรายไดการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี


ประกาศคณะฯ เรื่อง ขอกําหนดการใหบริการวิชาการดานถายเอกสารและสําเนาอัตโนมัติ
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หนาที่หลักของคณาจารยในมหาวิทยาลัยมี 4 ประการคือ
1. การสอน
2. การวิจัย
3. การบริการวิชาการ
4. การทนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงสรางการบริหารงานภายในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะกรรมการอํานวยการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะกรรมการวิชาการ

สํานักงานคณะฯ

คณะผูบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รองคณบดี
คณะทํางานดําเนินการตามภาระกิจของผูบริหารคณะฯ

ภาควิชาวิทยาศาสตร

ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต

ภาควิชาเทคนิคการแพทย
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ประธานหลักสูตร
ประธานสาขาวิชา
หน.ภาควิชา
จนท. ผูรับผิดชอบ
หน.สํานักงานฯ

รายงานการประชุมฯ

ผศ.ศศิธร สกุลกิม
ผศ.ปยะรัตน จิตรภิรมย

รองคณบดีฝายวิจัย
รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา

อ.ดร.ธิดา อมร

รองคณบดีฝายวิชาการ

อ.ดร.อรพิมพ มงคลเคหา รองคณบดีฝายกิจการนิสิตนักศึกษา
อ.วนิดา ชื่นชัน

รองคณบดีฝายบริหาร

จนท. ผูรับผิดชอบ
รองคณบดี

หนังสือออกจากคณะ

คณบดี

หนังสือออกจากคณะ

คณบดี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รศ.ดร.สาธิต โกวิทวที

รองคณบดี
ฝายวิจยั ผศ.ศศิธร สกุลกิม
๑. กลุมงานวิจยั และบริการชุมชน (ดวงใจ)
๑.๑ งานสงเสริมการวิจัย ติดตามและ
ประเมินผล (ศุนยั )
๑.๒ งานบริการหนวยงาน สังคม และชุมชน
(ดวงใจ)
๒. กลุมงานหองปฏิบัติการ (ดวงใจ)
๒.๑ งานหองปฏิบัติการ (ดวงใจ)
๒.๒ ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ (ดวงใจ)
๓. กลุมงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ
(ณัฏฐกานดา)
๓.๑ งานการสื่อสารและประชาสัมพันธ
(ณัฏฐกานดา)
๓.๒ งานเผยแพรขาวสาร (ณัฏฐกานดา)

คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผูชวยคณบดี

คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หน.สํานักงานคณบดี (ศศิภา)

รองคณบดี
ฝายวิชาการ อ.ดร.ธิดา อมร
๑. กลุมงานวิชาการ (ขวัญจิตร)
๑.๑ งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
(ขวัญจิตร)
๑.๒ งานพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
(ขวัญจิตร)
๑.๓ งานการจัดการเรียนการสอน (ขวัญจิตร)
๑.๔ งานสงเสริมการเรียนการสอน (ปรัชญา,
เสาวนีย)
๑.๕ งานวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียน
(ณัฏฐกานดา)
๒. กลุมงานฝกประสบการณวชิ าชีพ (ขวัญจิตร)
๒.๑ งานติดตาม กํากับ การฝกประสบการณ
วิชาชีพ (ขวัญจิตร)
๒.๒ งานบัณฑิตนิพนธ วิทยานิพนธ (เสาวนีย)
๓. กลุมงานบริการสือ่ โสตทัศนูปกรณ
คอมพิวเตอรและดิจิตอลมีเดีย (ปรัชญา)
๓.๑ งานบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ
คอมพิวเตอรและดิจิตอลมัลติมีเดีย
(ปรัชญา)
๓.๒ งานติดตาม ประเมิน พัฒนาการใหบริการ
(ปรัชญา)
๓.๓ งานผลิตเอกสาร (ปรัชญา, ณัฏฐกานดา)
๓.๔ งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ณัฎฐกานดา)

รองคณบดี
ฝายกิจการนิสิตนักศึกษา อ.ดร.อรพิมพ มงคลเคหา

รองคณบดี
ฝายบริหาร อ.วนิดา ชื่นชัน

๑. กลุมงานกิจกรรมนิสิตและสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม (ศุนัย)
๑.๑ งานกิจการนิสิต นักศึกษา (ศุนัย, ปรัชญา)
๑.๒ งานบริการและสวัสดิการนิสิต นักศึกษา
(เพลินตา)
๑.๓ งานกีฬา (ศุนัย, ธัญญารัตน)
๑.๔ งานวินัยนิสิต นักศึกษา (ธัญญารัตน)
๑.๕ งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา
(วรารักษ)
๑.๖ งานศิษยเกา (ศศิภา, ปรัชญา)
๑.๗ งานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม (วรารักษ,
ศุนัย)
๑.๘ การพัฒนาทักษะทางภาษาของนิสติ
นักศึกษา (ธัญญารัตน)

๑. กลุมงานธุรการและสารบรรณ (เสาวนีย)
๑.๑ งานสารบรรณ (เสาวนีย, เพลินตา)
๑.๒ งานประชุมและพิธีการ (เพลินตา, ศศิภา)
๑.๓ งานอาคารสถานที่และรักษาความ
ปลอดภัย (ปรัชญา)
๑.๔ งานชางและยานพาหนะ (อดิเทพ)
๑.๕ งานกอสรางและซอมบํารุง (กิตติ)
๒. กลุมงานบริหารงานบุคคล (ศศิภา)
๒.๑ งานบริหารงานบุคคล (ดวงใจ, เพลินตา)
๒.๒ งานทะเบียนประวัติ (กิตติ)
๒.๓ งานฝกอบรม (ศศิภา)
๒.๔ งานวินัยและนิติการ (ศศิภา)
๓. กลุมงานการเงินและบัญชี (เพลินตา)
๒.๕ งานการเงิน (เพลินตา)
๒.๖ งานบัญชีและงบประมาณ (เพลินตา,
กิตติ)
๒.๗ งานสวัสดิการและรายได (เพลินตา,
ศศิภา)
๒.๘ งานตนทุนตอหนวย (เพลินตา)
๔. กลุมงานนโยบายและแผน (กิตติ)
๔.๑ งานวางแผนการบริหารระดับคณะ (กิตติ)
๔.๒ งานวิเคราะหและประสานการวางแผน
(กิตติ)
๔.๓ งานจัดทําแผนตางๆ (กิตติ)
๔.๔ งานจัดสรรงบประมาณกระจายทุกสาขา
(กิตติ)
๔.๕ งานติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
(กิตติ)
๕. กลุมงานพัสดุ (วรารักษ)
๕.๑ งานพัสดุ (วรารักษ, ศุนัย)
๕.๒ งานครุภัณฑ (วรารักษ, ศุนัย)

รองคณบดี
ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ปยะรัตน จิตรภิรมย
๑. กลุมงานประกันคุณภาพ
และติดตามรายงาน (ธัญญารัตน)
๑.๑ งานประกันคุณภาพการศึกษา
(ธัญญารัตน)
๑.๒ งานติดตามและรายงานการปฏิบัติงาน
(ธัญญารัตน)
๑.๓ งานจัดทําวารสารกาวทนโลกฯ
(ธัญญารัตน)
๑.๔ งานบริหารความเสีย่ ง (ธัญญารัตน)
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คณะ/วิทยาลัย พยาบาล
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักงานคณฯ

ภาควิชาวิทยาศาสตร

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาคณิตศาสตร
หลักสูตร วท.บ. ๔ ป
หลักสูตร คบ. ๕ ป
สาขาวิชาเคมี
หลักสูตร วท.บ. ๔ ป
หลักสูตร คบ. ๕ ป
สาขาวิชาชีววิทยา
หลักสูตร วท.บ. ๔ ป
หลักสูตร คบ. ๕ ป
สาขาวิชาฟสิกส
หลักสูตร วท.บ. ๔ ป
หลักสูตร คบ. ๕ ป
สาขาวิชาจุลชีววิทยา

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แขนงเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
แขนงเทคโนโลยีโลจิสติกสและหวยโซอุปทาน
ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร

งานวางแผนการบริหารระดับคณะ
งานวิเคราะหและประสานการวางแผน
งานจัดทําแผนตางๆ
งานจัดสรรงบประมาณกระจายทุกสาขา
งานติดตามผลการดําเนินงานตามแผน

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและออกแบบแมพิมพ
สาขาวิชาไฟฟาเครื่องกลการผลิต

ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต
สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส
แขนงการจัดการผลิตและคุณภาพ
แขนงเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส

ภาควิชาคอมพิวเตอร
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
หลักสูตร วท.บ. ๔ ป
หลักสูตรคอมพิวเตอรศกึ ษา คบ. ๕ ป
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทลั มีเดีย
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส
สาขาวิชา....... ป โท

ภาควิชาเทคนิกการแพทย
สาขาวิชาเทคนิกการแพทย

ภาควิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

ภาควิชาการแพทยแผนไทย

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สาขาวิชาการแพทยแผนไทย
สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย

การเรียน
การสอน
-หลักสูตร
-คุณภาพการสอน
-คุณภาพบุคลากร
-สถานที่

การวิจัย
-แนวคิด
-วิธีการ
-หองปฏิบัติการ
-เครื่องมือวิจัย
-เครือขายการวิจัย

- การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม
- การบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล

งานการเงิน
งานบัญชีและงบประมาณ
งานสวัสดิการและรายได
งานตนทุนตอหนวย

งานการเงินและบัญชี

ผายบริหาร

งานนโยบายและแผน

งานสงเสริมการวิจัย ติดตาม
และประเมินผล
งานบริการหนวยงาน สังคม
และชุมชน

งานหองปฏิบตั ิการ
ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการ

งานกิจการนิสติ นักศึกษา
งานบริการและสวัสดิการนิสิต นักศึกษา
งานกีฬา
งานวินัยนิสิต นักศึกษา
งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา
งานศิษยเกา
งานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาทักษะทางภาษาของนิสิต นักศึกษา

งานบริหารงานบุคคล

งานติดตาม กํากับ การฝก
ประสบการณวชิ าชีพ
งานบัณฑิตนิพนธ วิทยานิพนธ

งานบริการสื่อโสตทัศนูปกรณคอมพิวเตอร
และดิจติ อลมัลติมีเดีย
งานติดตาม ประเมิน พัฒนาการใหบริการ
งานผลิตเอกสาร
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนยวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต
ศูนยสงเสริมผลิตสื่อการสอน

งานบริหารงานบุคคล
งานทะเบียนประวัติ
งานฝกอบรม
งานวินัยและนิตกิ าร

หนวยพัสดุ
หนวยครุภัณฑ

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
งานพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
งานการจัดการเรียนการสอน
งานสงเสริมการเรียนการสอน
งานวิเทศสัมพันธและเครือขายอาเซียน

ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
สาขาวิชาผูประกอบการอาหาร

งานธุรการและสารบรรณ

งานสารบรรณ
งานประชุมและพิธีการ
งานอาคารสถานที่และรักษา
ความปลอดภัย
งานชางและยานพาหนะ
งานกอสรางและซอมบํารุง

งานพัสดุ
งานวิชาการ
งานฝกประสบการณวิชาชีพ

ผายวิชาการ

งานบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ
คอมพิวเตอรและดิจิตอลมีเดีย

งานวิจัยและบริการชุมชน
ผายวิจัย

งานหองปฏิบัติการ
งานการสื่อสารและประชาสัมพันธ
งานเผยแพรขาวสาร

งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานติดตามและรายงานการปฏิบัติงาน
งานจัดทําวารสารกาวทันโลกฯ
งานบริหารความเสี่ยง

การบริการวิชาการ
-ความตองการชุมชน
-ความรู ความสามารถ
-อุปกรณ สถานที่
-งบประมาณ

งานสารสนเทศและประชาสัมพันธ
งานกิจกรรมนิสิตและ
สงเสิรมศิลปวัฒนธรรม
งานประกันคุณภาพและ
ติดตามรายงาน

ผายกิจการนิสิตนักศึกษา

ผายประกันคุณภาพการศึกษา

การพัฒนาสูความเปน
เลิศทางวิชาการ
-ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ
-ความเปนสากล
-นวัตกรรม
-อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร

การพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน/อุตสาหกรรม
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โครงการบริการวิชาการ
(ไมมุงหารายได)

1. วิชาที่สอน
2. ผลงานวิจัย
3. การใหบริการ
วิชาการแกสังคม

หนวยบมเพาะ
ธุรกิจ

ความรวมมือกับ
ภาคธุรกิจ/ชุมชน

โครงการกอใหเกิดรายได
คาตอบแทนผูว ิจัย
งบพัฒนางานวิจัย
สาขา/ภาควิชา
คณะวิชา
มหาวิทยาลัยฯ

การบริหารวัตถุดิบ
การบริหารการตลาด
การบริการการเงิน
การพัฒนาเทคนิคการผลิต
และผลิตภัณฑ

30 %
20 %
10 %
10 %
20 %

การจัดสวัสดิการ
การรวมทุน
การรวมผลิตและทําธุรกิจ
การรวมรับประโยชน
การบริหารสมาชิกและแรงงาน

แนวคิด ของการสร้ าง หลัก เกณฑ์ ก ารให้ ก ารสนับ สนุน ลัก ษณะต่ าง ๆ ด้ านการวิจ ัย
สิงทีต้ องเพิมเติม

๑. ความรู้ทางวิชาการ
๒. ประสบการณ์ ด้านการปฏิบตั ิ
๓. ทีปรึกษา
๔. ผู้วิจยั ร่ วม ผู้ให้ การสนับสนุน
๕. ความรอบรู้ในเหตุการณ์
๖. การร่ วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ
๗. สมาคมทางวิชาการ, วิชาชีพ
๘. กฎ ระเบียบ ต่างๆ
๑. จรรยาบรรณของนักวิจยั
๒. จรรยาบรรณการใช้ สตั ว์ทดลอง
๓. จรรยาบรรณวิชาชีพ
๔. หลักของความเป็ นมนุษย์ ฯลฯ

สิงทีมีและสร้ างสรร

ผลทีเกิดได้

ปริ ญญาทีจบ, งานสอน, ประสบการณ์

การเรี ยน การสอน ตํารา

แนวทางการวิจยั
การวิจยั เบืองต้ น

การสร้ างความร่ วมมือ
ผลงานวิจยั

การวิจยั เฉพาะเรื องแบบเจาะลึก

ผลงานวิจยั ระดับนานาชาติ

การพัฒนางานวิจยั ไปสูช่ มุ ชน

ผลงานวิจยั ระดับชาติ

การพัฒนางานไปสูเ่ ชิงพานิชย์

ผลงานนวัตกรรม สิทธิทาง
ปัญญา, สิทธิ บตั ร ฯลฯ
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การสัมมนาทางวิชาการ

1. การสัม มนาทางวิ ชาการภายใน
มหาวิ ท ยาล ยั ในระดับต่างๆ
- ระดับวิ ชา
- ระดับสาขาวิ ชา
- ระดับภาควิ ชา
- ระดับคณะวิ ชา
- ระดับมหาวิ ท ยาล ยั
2. การสัม มนาทางวิ ชาการภายในประเทศ
- ระดับชาติ
- ระดับนานาชาติ
3. การสัม มนาทางวิ ชาการต่างประเทศ

วารสารทางวิชาการ

1. วารสารทางวิ ชาการภายใน
มหาวิ ท ยาล ยั ในระดับต่างๆ
- ระดับคณะวิ ชา
- ระดับมหาวิ ท ยาล ยั
2. วารสารทางวิ ชาการภายในประเทศ
- สมาคม
- องค์ก ร
3. วารสารทางวิ ชาการต่างประเทศ
- บริ ษทั
- สมาคม
- องค์ก ร

?

http://giving.yale.edu/sites/default/files/imce/Magliocco_008%20web.jpg

http://world.yale.edu/sites/default/files/repu-rodrigo500.gif
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บทบาทของศูนยวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต

Community Engaged Learning, Teaching and
Scholarship, Office of Academic Affairs,
Loyola University New Orleans

นโยบาย สนับสนุนการทําบัณฑิตนิพนธ ปญหาพิเศษ ของนิสิตระดับปริญญาตรี
 นโยบาย สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุนใหม
 นโยบาย การวิจัยและพัฒนาตอยอดเพื่อใชประโยชนเชิงพาณิชย


ขั้นตอนการขอรับทุน
1. เสนอขอเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Conceptual Proposal) ตอกรรมการศูนยวิทยาศาสตร
วิทยาศาสตรประยุกต
2. จัดทําขอเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ
3. พิธีลงนามสัญญาการรับทุนสนับสนุนการวิจัย
4. ดําเนินการวิจัย และการติดตามการวิจัยโดยกรรมการของศูนยวทิ ยาศาสตรฯ ที่แตงตั้ง
5. สงผลการวิจัย นวัตกรรม สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตรเปนตน
6. การพัฒนาผลงานวิจัย สูเชิงพาณิชย
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เดินไปใหถูกตองจนถึงจุดหมายปลายทาง
ชีวิตคืออะไร
1. รางกาย เปาหมายสูงสุดคือ วิวัฒนาการสูงสุด
2. จิต หรือ วิญญาณ คือ สติปญญา

1. สรางอารมณใหเปนกลางๆ
2. สรางปณิธานสวนตัว
- ฉันตองเกง
- ฉันทํางานไดทกุ อยาง
- ฉันเรียนใหจบใน 3 ป ฯลฯ

3. สรางบทบาทสมมุติ
4. สรางเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม
5. รื้อฟนความสําเร็จที่ผานมา
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1. ทําหนาที่การงานใหดี จะพนสภาพความเหนื่อย ลําบาก ไปสูการมี ..... ตามความตองการ
2. ทําใหพนจากความตกต่ํา ทําใหสูงขึ้นไป กาวหนาไปในชีวิต ไปเรื่อยๆ
3. ทําสิ่งสูงสุดของมนุษย และทําไดอยางถูกตอง
กอใหเกิดความสุข

เกิดความพอใจ

ทํางานอยางสนุก
(ทํางานใหสนุก เมื่อเวลาทํางาน)

(ถูกตอง = ทําแลวไมเปนโทษแกใคร เปนประโยชนแกทุกคน)

ความรู ที่ผิด
ความเห็น ที่ผิด
ความเชื่อ ที่ผิด
ความเขาใจ ที่ผิด

เกิดการมืดมนทางวิญญาณ

ไมใชเปาหมายของชีวิต
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สรางนวัตกรรมครอบคลุม
ตั้งแตการนําความรูจากชั้น
เรียนไปแกปญหาใน
ชีวิตประจําวัน ไปชวยชุมชน
ชวยสังคม รวมไปถึงการนํา
ความรูไปสราง
มูลคาทางธุรกิจได

การศึกษารูปแบบ 4.0
ผูเรียนสามารถสรางนวัตกรรมได
การศึกษารูปแบบ 3.0

(สรางนวัตกรรมได ไมแยกการศึกษาออกจากชุมชน)

ผูเรียนสามารถสรางความรูไ ด
(จัดใหมีการถกเถียง ใหลงมือปฏิบัติ ใหสอนผูอื่น)

การศึกษารูปแบบ 2.0

เกิดแรงบันดาลใจ
(Inspiration)

ผูเรียนสามารถแสวงหาความรูผ า นสื่อออกนไลนได

การศึกษารูปแบบ 1.0
ผูสอนเปนผูป อนความรู
ที่มา : สุพจน หารหนองบัว, http://www.vcharkarn.com/varticle/505955
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ขั้นตอนการเก็บขอมูลภาระงานของคณาจารยและเจาหนาที่
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เอกสารที่เขามาที่สํานักงานคณะฯ
ทําการจําแนกประเภทการประเมินภาระงาน
สําเนาหลักฐาน

ขวัญจิตร สงวนโรจน์

ดวงใจ ภัทรศรี ธนวงศ์
เพลินตา บุญถาวร

ธัญญารัตน์ จีนหลี
ศิริกาญ แซ่อือ

ศิริกาญ แซ่อือ

๑. เสาวนีย์ เหลือมศรี
๒. จนท. บรรจุใหม่ ๑ ท่าน

ศศิภา สุวรรณวาล สงเก็บเขาแฟมประวัติ

ศศิภา สุวรรณวาล และ จนท. บรรจุใหม่ ๑ ท่าน

วิเคราะหและสรุปผลประจํา 2 เดือนครั้ง

ลงขอมูล 1. ภาระงานสอน
ลงขอมูล 2. ภาระงานวิจัย

สรุปเสนอคณาจารย จนท. รองคณบดี
ประเมินภาระงานทราบ ฝ่ ายบริ หาร

ลงขอมูล 3. ภาระงานวิชาการอื่นๆ
ลงขอมูล 4. ภาระงานบริการวิชาการ

คณบดี,
รองคณบดี
ฝ่ ายบริ หาร

ลงขอมูล 5. ภาระงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ลงขอมูล 6. ภาระงานอื่นๆ

ผู้จดั ทําระบบ : อ.นิศากร เถาสมบัติ และ อ.เกษม ตริ ตระการ

ศศิภา สุวรรณวาล

Update 22 มีค 60 : 10.58 น.

เพิ่มเติม/แกไข

รายงานที่ประชุม คณบดี
กก. บริหารคณะฯ
สรุปผลการประเมินสงมหาวิทยาลัยฯ
ทุกภาคการศึกษา

๑.๕.๒ การทําบัณฑิตนิพนธที่มาจากการใชขอมูลในการฝกประสบการณวิชาชีพ ใชเอกสารอางอิงและคิดคาภาระงาน ดังนี้
ลําดับ
เอกสารอ้ างอิง
๑ คําสังแต่งตังอาจารย์ทปรึ
ี กษา
๒ ข้ อเสนอโครงการ
๓ บัณฑิตนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์
เอกสารอ้ างอิงครบ ๓ รายการ คือ บัณฑิตนิพนธ์ ๑ เรื อง

ชื่อบัณฑิตนิพนธ
เรื่องที่ ๑
เรื่องที่ ๒
เรื่องที่ ๓
เรื่องที่ ๔

เอกสารอางอิง
๑ ๒ ๓
 
  

  

คะแนน
๐.๒
๐.๓
๐.๕
๑.๐

รวมคะแนน

เรื่อง

๐.๒+๐.๓
๐.๒+๐.๓+๐.๕
๐.๒
๐.๒+๐.๓+๐.๕
จํานวนบัณฑิตนิพนธ

๐.๕
๑.๐
๐.๒
๑.๐
๒.๗

จํานวนหนวยชั่วโมงภาระงานตอสัปดาห
= จํานวนบัณฑิตนิพนธ x ๑.๐
= ๒.๗ x ๑.๐
= ๒.๗
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ตัวอย่ างการคิด ค่ าภาระงานในแต่ ล ะรอบการประเมิน ด้ ว ยผลงานชินเดีย วกัน

๓.๓ กรณีผลิตบทความทางวิชาการทีมีคณ
ุ ภาพ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตังบุคคลให้ ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ใช้ เอกสารอ้ างอิงและคิดค่าภาระงาน ดังนี
ชื่อบทความวิชาการ

การสรางระบบผูชํานาญการฯ
Sewage Sludge as Fertilizer ฯ

ประเมินรอบที่ ๑
เอกสารอางอิง
รวม
๑ ๒ ๓



 

แนวคิดใหมในการพัฒนาชนบท

  

รูปแบบการประกันภัยพืชผลในไทย



จํานวน
โครงการ

๐.๒

๐.๒

๐.๒+๐.๓

๐.๕

๐.๒+
๐.๓+๐.๕

๑.๐

๐.๒

๐.๒

เอกสารอางอิง
หนังสืออนุญาตในการเขียนบทความทางวิชาการ

คะแนน
๐.๒

๒
บทความทางวิชาการ ฉบับสมบูรณ
๓
สําเนาบทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพแลว
เอกสารอางอิงครบ ๓ รายการ คือ ๑ บทความวิชาการที่มีคุณภาพ

๐.๓
๐.๕
๑.๐

ประเมินรอบที่ ๒
เอกสารอางอิง
จํานวน
๑ ๒ ๓ รวม
โครงการ





๐.๓

๐.๓

๐.๕

๐.๕

ประเมินรอบที่ ๑ ของปถัดไป
เอกสารอางอิง
จํานวน
รวม
๑ ๒ ๓
โครงการ



๐.๕

๐.๕

รวมโครงการ

๑.๐
๑.๐
๑.๐

 


Powers of some one-side ฯ
รวมจํานวนโครงการที่จะนําไปใชคิดคาภาระงาน ในแตละรอบประเมิน

ลําดับ
๑

๐.๓+
๐.๕

๐.๘

๐.๒

๐.๒

๑.๙

๑.๐
 

๑.๘

๐.๓+
๐.๕

๐.๘

๑.๐

๑.๓

ตัวอย่ างการคิด ค่ าภาระงานในแต่ ล ะรอบการประเมิน ด้ ว ยผลงานชินเดีย วกัน

รอบการประเมิน

รอบที ๑
รอบที ๒
รอบที ๑ ของปี ถดั ไป

จํานวน
บทความ
๑.๙
๑.๘
๑.๓

ตัวคูณ
๕
๕
๕

จํานวนชัวโมงภาระงานต่อสัปดาห์
๙.๕
๙.๐
๖.๕
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คะแนนตามระดับคาเปาหมาย (จํานวนชั่วโมงภาระ
งานตอสัปดาห)
ตัวชี้วัดผลงาน

๑. ภาระงานสอน*
๑.๑ อาจารย
๑.๒ ผูชวยศาสตราจารย
๑.๓ รองศาสตราจารย
๑.๔ ศาสตราจารย
๑.๕ อธิการบดี
๑.๖ รองอธิการบดี/คณบดี
๑.๗ ผูชวยอธิการบดี/รองคณบดี
๑.๘ หัวหนาภาควิชา/ประธานสาขาวิชา
ผูชวยอธิการบดี

๑

๒

๓

๔

๕

๒๔
๒๐
๑๖
๑๒
๖
๑๒

๒๕-๓๐
๒๑-๒๖
๑๗-๒๒
๑๓-๑๘
๗-๑๒
๑๓-๑๘

๓๑-๓๖
๒๗-๓๒
๒๓-๒๘
๑๙-๒๔
๑๓-๑๘
๑๙-๒๔

๓๗-๔๒
๓๓-๓๘
๒๙-๓๔
๒๕-๓๐
๑๙-๒๔
๒๕-๓๐

≥๔๓
≥๓๙
≥๓๕
≥๓๑
≥๒๕
≥๓๑

๑๖

๑๗-๒๒

๒๓-๒๘ ๒๙-๓๔

≥๓๕

คะแนนตามระดับคาเปาหมาย (จํานวนชั่วโมงภาระงาน
ตอสัปดาห)
ตัวชี้วัดผลงาน

๒. ภาระงานวิจัย
๒.๑ อาจารย
๒.๒ ผูชวยศาสตราจารย
๒.๓ รองศาสตราจารย
๒.๔ ศาสตราจารย
๓. ภาระงานวิชาการอื่น ๆ
๓.๑ อาจารย
๓.๒ ผูชวยศาสตราจารย
๓.๓ รองศาสตราจารย
๓.๔ ศาสตราจารย

๑

๒

๓

๔

๕

๒
๔
๗
๑๐

๓-๖
๕-๘
๘-๑๑
๑๑-๑๔

๗-๑๐
๙-๑๒
๑๒-๑๕
๑๕-๑๘

๑๑-๑๔
๑๓-๑๖
๑๖-๑๙
๑๙-๒๒

≥๑๕
≥๑๗
≥๒๐
≥๒๓

คาคะแนน
(ก)

น้ําหนัก
(ข)

คะแนน
ถวงน้ําหนัก (ค)
(ค = ก × ข /๑
oo)

๔๕%

คา
น้ําหนัก
คะแนน
(ข)
(ก)

คะแนน
ถวงน้ําหนัก
(ค)
(ค = ก × ข
/๑oo)

๒๐%

๑๐%
๑
๒.๕
๕
๕

๒-๓
๔-๕
๖-๗
๒.๖-๕.๑ ๕.๒-๗.๗ ๗.๘-๑๐.๓
๖-๑๐ ๑๑-๑๕ ๑๖-๒๐
๖-๑๐ ๑๑-๑๕ ๑๖-๒๐

≥๘
≥๑๐.๔
≥๒๑
≥๒๑
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คะแนนตามระดับคาเปาหมาย (จํานวนชั่วโมงภาระ
งานตอสัปดาห)
ตัวชี้วัดผลงาน
๑
๔. ภาระงานบริการวิชาการ
๕. ภาระงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
๖. ภาระงานอื่น ๆ

๒

๓

๔

๕

๐.๕
๐.๕

๐.๖-๑.๑ ๑.๒-๑.๗ ๑.๘-๒.๓
๐.๖-๑.๑ ๑.๒-๑.๗ ๑.๘-๒.๓

≥๒.๔
≥๒.๔

๐.๕

๐.๖-๑.๑ ๑.๒-๑.๗ ๑.๘-๒.๓

≥๒.๔

คาคะแนน น้ําหนัก
(ก)
(ข)
๑๐%
๑๐%

๕%
รวม (ข) =
๑๐๐%
แปลงคะแนนรวม (ค) ขางตน เปนคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่มีฐานคะแนนเต็มเปน ๑๐๐ คะแนน

แบบข้ อ ตกลงการประเมิน พฤติก รรมการปฏิบ ัต ริ าชการ
(สมรรถนะ)
ส่ ว นที ๑

สมรรถนะหลัก
(สําหรั บ ข้ าราชการทุก คน)
๑. การมุ่งผลสัม ฤทธิ
๒. การบริก ารทีดี

๓. การสังสมความเชียวชาญในงาน
อาชีพ
๔. การยึด มันในความถูก ต้ อ งชอบ
ธรรมและจริ ย ธรรม
๕. การทํางานเป็ นทีม

(๑) ระดับ
สมรรถนะ
ทีคาดหวัง

รอบที ๑

รอบที ๒

ส่ ว นที ๒

สมรรถนะประจํากลุ่ม สายงาน
(ข้ าราชการกลุ่ม ฯ วิช าการ ประเมิน
ข้ อ ๑ , ๒ , ๓ ข้ าราชการกลุ่มฯ สนับ สนุน
ประเมิน ข้ อ ๑ , ๔ , ๕)

๑. การคิด วิเ คราะห์

๒. การมองภาพองค์ ร วม

๓. การใส่ ใ จและพัฒนาผู้อ นื

๔. การตรวจสอบความถูก ต้ อ งตาม
กระบวนงาน
๕. การสร้ างสัมพัน ธภาพ

(๓) ระดับ
สมรรถนะ
ทีคาดหวัง

รอบที ๑

รอบที ๒

คะแนน
ถวงน้ําหนัก
(ค)
(ค = ก × ข
/๑oo)

(ค) =

(แบบ ป.มบส.-2)

สมรรถนะทางการบริ ห าร
(สําหรั บ ข้ าราชการประเภทบริ ห าร /
วิช าการระดับ ทรงคุณวุฒิ / อํานวยการ)
๑. สภาวะผู้น ํา

(๕) ระดับ
สมรรถนะ
ทีคาดหวัง

รอบที ๑

รอบที ๒

๒. วิส ัย ทัศ น์

๓. การวางกลยุท ธ์ ภ าครั ฐ

๔. ศัก ยภาพเพือนําการปรั บ เปลียน
๕. การควบคุม ตนเอง

๖. การสอนงานและมอบหมายงาน
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๕. การ
ทํางาน
เป็ นทีม

๐
๑

๒

๓

๔

ไม่ แ สดงสมรรถนะด้ านนี หรือ แสดงอย่ างไม่ ช ัด เจน
- ไม่แสดงสมรรถนะด้ านนี
ทําหน้ าทีของตนในทีมให้ ส ําเร็ จ
- สนับสนุนการตัดสินใจของทีม และทํางานในส่วนทีตนได้ รับมอบหมาย
- รายงานให้ สมาชิกทราบความคืบหน้ าของการดําเนินงานของตนในทีม
- ให้ ข้อมูล ทีเป็ นประโยชน์ต่อการทํางานเป็ นทีม
แสดงสมรรถนะระดับ ที ๑ และให้ ค วามร่ ว มมือ ในการทํางานกับ เพือนร่ ว มงาน
- สร้ างสัมพันธ์ เข้ ากับผู้อนในกลุ
ื
ม่ ได้ ดี
- ให้ ความร่ วมมือกับผู้อนในที
ื
มด้ วยดี
- กล่าวถึงเพือนร่ วมงานในเชิงสร้ างสรรค์และแสดงความเชือมันในศักยภาพของเพือ
ร่ วมทีมทังต่อหน้ าและลับหลัง
แสดงสมรรถนะระดับ ที ๒ และประสานความร่ วมมือ ของสมาชิก ในทีม
- รับฟั งความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจเรี ยนรู้ จากผู้อืน
- ตัดสินใจหรื อวางแผนงานร่ วมกันในทีมจากความคิดเห็นของเพือนร่ วมทีม
- ประสานและส่งเสริ มสัมพันธภาพอันดีในทีม เพือสนับสนุนการทํางานร่ วมกันให้ มี
ประสิทธิภาพยิงขึน
แสดงสมรรถนะระดับ ที ๓ และสนับ สนุน ช่ วยเหลือ เพือร่ ว มทีม เพือให้ งาน
ประสบความสําเร็จ
- ยกย่อง และให้ กําลังใจเพือนร่ วมทีมอย่างจริ งใจ
- ให้ ความช่วยเหลือเกือกูลแก่เพือนร่ วมทีม แม้ ไม่มีการร้ องขอ
- รักษามิตรภาพอันดีกบั เพือมร่ วมทีม เพือช่วยเหลือกันในวาระต่างๆ ในงานสําเร็ จ

๕. การทํางานเปนทีม
๕ แสดงสมรรถนะระดับ ที ๔ และสามารถนําทีม ให้ ป ฏิบ ัต ภิ าระกิจให้ ไ ด้ ผ ล
สําเร็ จ
- เสริ มสร้ างความสามัคคีในทีม โดยไม่คํานึงความชอบหรื อไม่ชอบส่วนตน

- คลีคลาย หรื อแก้ ไขข้ อขัดแย้ งทีเกิดขึนในทีม

- ประสานสัมพันธ์ สร้ างขวัญกําลังใจของทีมเพือปฏิบตั ิภารกิจของส่วนราชการให้
บรรลุผล

- แผนการสรรหาอาจารยพิเศษ ประจําปการศึกษา 2560
- หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติตามแผนการสรรหาและขั้นตอนการสรรหา
- แบบบัญชีรายชื่อขอแตงตั้งผูมีความรูความสามารถเปนอาจายพเิ ศษ
ที่ประชุมคณบดีฯ (คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย)
สภาวิชาการ
กองบริหารงานบุคคล (จัดทําคําสั่งแตงตั้ง)
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1. คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย
2. คณะกรรมการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3. คณะกรรมการบริหารจัดการหมวดวิชาเฉพาะ
4. คณะกรรมการประจําคณะ
5. คณะกรรมการบริหารคณะ
6. คณะกรรมการวิชาการระดับคณะ
7. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หมายความวา
1. กรณีหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 หมายความวา ประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจรวมถึงอาจารยประจําหลักสูตรซึ่งไมใชอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีหนาที่บริหารและ
พัฒนาหลักสูตร โดยมีรายชื่อตามที่ระบุไวในหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหความเห็นชอบ และนําสงให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลว
2. กรณีหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 หมายความวา ประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตรซึ่ง
ไมใชอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีหนาที่บริหารและพัฒนาหลักสูตร โดยมีรายชื่อตามที่ระบุไวในหลักสูตรที่
สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิใหความเห็นชอบ และนําสงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลว
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1. ประธานหลักสูตร
ไดมาจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
2. กรรมการ
2.1 กรณีหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
ไดมาจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคน และอาจรวมถึงอาจารยประจําหลักสูตร
ซึ่งไมใชอาจารยผูรับผิดชองหลักสูตร
2.2 กรณีหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548
ไดมาจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และ/หรืออาจารยประจําหลักสูตรทุกคน
3. กรรมการและเลขานุการ ไดมาจากประธานหลักสูตรเปนผูเลือกจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ใหคณบดีเรียกประชุมอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร เพื่อดําเนินการใหไดมา
ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร แลวนําเสนออธิการบดีเพื่อแตงตั้ง

การลามี ๑๑ ประเภท
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
(๑) การลาปวย
(๒) การลาคลอดบุตร
(๓) การลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
(๔) การลากิจสวนตัว
(๕) การลาพักผอน
(๖) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย
(๗) การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล
(๘) การลาไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน
(๙) การลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
(๑๐) การลาติดตามคูสมรส
(๑๑) การลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ

1. เอกสารตนเรื่อง
คณาจารยเจาของเรื่อง
2. บันทึกขอความ
3. เอกสารการลาที่เกี่ยวของ
เสนอ ประธานสาขาวิชาลงความเห็น
ยื่นเรื่องใหงานสารบัญคณะ วท.

4. เสนอคณบดีเห็นชอบ

4. เสนอคณบดีอนุมัติ
5. ออกคําสั่งการลา
6. บันทึกประวัติการลา

5. เสนออธิการบดีอนุมัติ
6. ออกคําสั่งการลา
7. บันทึกประวัตกิ ารลา

ออกเดินทางได/รายงานเมื่อกลับ
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คณาจารยตั้งเรื่อง
เสนอประธาน
สาขาวิชา

ยื่นเสนออนุมัติตอ
สํานักงานคณะฯ

ยื่นเสนออนุมัติตอสํานักงาน
อธิการบดี

7 วัน

3 วัน
???? วัน
10 วัน

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ภาควิชา.............
สาขาวิชา.................
หลักสูตร ..........
สาขาวิชา.................
หลักสูตร ..........
สาขาวิชา.................
หลักสูตร ..........

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ภาควิชา.............
หลักสูตร ..........
หลักสูตร ..........
หลักสูตร ..........
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1. การกําหนดแนวคิดในการดําเนินงาน
2. การแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการ
3. การจัดเตรียมงบประมาณ และอุปกรณ
4. การประชาสัมพันธ และการอบรมวิธกี ารสรางผลงาน
5. ทดลองใชงานในสื่อการเรียนการสอน
6. ประชุมเพื่อพัฒนาการดําเนินงาน

รูปแบบรายงานการประชุม
๑. วาระการประชุม
๒. รายงานการประชุม
๓. สรุปยอ
๔. การติดตามวาระการประชุม
เรื่องสําคัญที่ผานการประชุมสาขาวิชา
- อัตรากําลังประจําสาขาวิชา
- แผนการใชงบประมาณ
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- หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
- หลักสูตรนวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- แหลงเรียนรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ความรวมมือโครงการวิจัยรวม
- โครงการวิชาการเพื่อหารายได
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7 วันทําการหลังสิ้นเดือน (ตามขอตกลง)
การลงนามประจําเดือน มีนาคม 2560
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ข้ าราชการ

พนง.แผ่นดิน

พนง.บ.กศ.

พนง.นอกกรอบ

เฉลีย

การลงนามปฏิบัติราชการประจําวัน

การลงนามปฎิบตั ิราชการหลังสิ้นเดือน
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ลงชื่อวันใดก็ไดใหเสร็จสิ้นในแตละเดือน (ปฏิบัติอยูในปจจุบัน)
ลงชื่อทุกวันกอน 8.30 น. และหลัง 16.30 น. (ลงชื่อ 2 ครั้งตอวัน
ลงชื่อทุกวัน (เวลาใดก็ไดภายในวันเดียวกัน)
อื่นๆ โปรดระบุ ...............................
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