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31  พฤษภาคม 2552 



คํานํา 
 

 รายงานประจําป การประเมินคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นี้เปนรายงานผลการ
ดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา 2551 ซึ่งเปนครั้งท่ี 8 (ครั้งแรกปการศึกษา 2544) จัดทํา
ขึ้นจากการดําเนินงานระหวางปการศึกษา 2551 (1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม 2552) และปงบประมาณ 2551 
(1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552) การประเมินตนเองเปนการตรวจสอบการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพื่อเสนอตอคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และเพื่อ
เปนการประเมินตนเองเปนไปตามกรอบการประกันคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวย การประเมิน 9 องคประกอบ ไดแก (1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผน
ดําเนินการ (2) การเรียนการสอน (3) กิจกรรมพัฒนานักศึกษา (4) การวิจัยสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม (5) การบริการ
วิชาการแกสังคม (6) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (7) การบริหารจัดการ  (8) การเงินและงบประมาณ และ (9) ระบบ
และกลไกประกันคุณภาพการศึกษา รวม 40 ตัวบงชี้ คณะวิทยาศาสตรไดดําเนินการประเมินตนเองโดยใชขอมูลการ
ประเมินจากโปรแกรมวิชารวมกับการประเมินในภาพรวมของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
  กระบวนการประเมินตนเองระดับคณะไดรับความรวมมือจากทุกโปรแกรมวิชา และทุกภาคสวนในคณะ ทํา
ใหไดรับทราบผลการดําเนินงานท่ีชัดเจนอยางตอเนื่องทําใหรายงานผลการประเมินตนเองสําเร็จลุลวงไดดวยดี  และเปน
ประโยชนตอการพัฒนาการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอไป  

 
 
 
 
 

     (ดร.พิพัฒน  ลิมปนะพิทยาธร) 
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

                31 พฤษภาคม 2552 
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บทนํา 
 

1. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
มาอยางตอเนื่อง โดยเริ่มต้ังแตป 2544 เปนตนมา และไดวางระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปน
ระบบโดยทํางานประสานกับกลไกปกติท่ีคณะดําเนินการอยูแลว มีการจัดทํารายงานผลการประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งเปนเอกสารการประเมินตนเองในภาพรวมระดับคณะ โดยรายงานผลการดําเนินงานตาม
ปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งสามารถจัดกลุมไดเปน 3 กลุมปจจัย ประกอบดวย (1) กลุม
ปจจัยนําเขา จําแนกเปน 10 ปจจัยยอย คือ ปจจัยปรัชญา ปณิธาน และแนวทางการจัดการศึกษา ปจจัย
หลักสูตร ปจจัยคณาจารย ปจจัยนักศึกษา ปจจัยแหลงทรัพยากรการเรียนรูฯ ปจจัยหองปฏิบัติการ ปจจัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปจจัยอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม ปจจัยระบบบริหารและบริการ และปจจัย
นวัตกรรมทางการศึกษา (2) กลุมปจจัยกระบวนการ จําแนกเปน 2 ปจจัยยอย คือ ปจจัยการเรียนการสอน 
และ ปจจัยกิจกรรมนักศึกษา และ (3) กลุมปจจัยผลผลิต มีเพียง 1 ปจจัยยอย คือ ปจจัยผลผลิต นอกจากนี้
ในแตละปก็มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกปการศึกษามาอยางตอเนื่อง 
ซึ่งผลท่ีไดสะทอนใหเห็นภาพการดําเนินงานของคณะและในภาพของโปรแกรมวิชา ตามปจจัยและตัวชี้วัดท่ี
สงผลตอคุณภาพการศึกษาภายใน  
                      - คณะมีการจัดต้ังคณะกรรมการที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่ง
ประกอบดวย คณะกรรมการชุดตางๆ ดังนี้ 
  1.1) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ โดยทําหนาท่ี กําหนดแนวทาง 
วางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการ
ควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ 
(Quality Assessment) พิจารณาตรวจสอบรายงานประจําปเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 
จัดใหมีการเผยแพรระบบคุณภาพการศึกษาของคณะ 
  1.2) คณะกรรมการตัวแทนโปรแกรมวิชาดูแลประกันคุณภาพการศึกษา ระดับโปรแกรม
วิชา โดยทําหนาท่ีพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชา ใหสอดคลองกับนโยบาย
และปณิธานของคณะ พัฒนากระบวนการสรางความเขาใจ และสรางจิตสํานึกรวมกันในการประกัน
คุณภาพการศึกษา จัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงานในแตละปการศึกษา เตรียม
ความพรอมเพื่อเขาสูระบบการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย ประสานงานเพื่อ
เตรียมความพรอมเพื่อเขาสูระบบการประเมินคุณภาพจากภายนอก รวมถึงการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาดานตางๆ 
             - กําหนดใหทุกโปรแกรมวิชา  มีสวนรวมในการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง (Self-Assessment Report,SAR) โดยมีรูปแบบและแนวทางการดําเนินงานเดียวกัน
ทุกโปรแกรมวิชา 
                - องคประกอบ ดัชนี และเกณฑการประเมินเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
ซึ่งองคประกอบคุณภาพการศึกษา ในระดับคณะ ประกอบดวย 9 องคประกอบ 40 ตัวบงชี้ ไดแก  



(1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ (2) การเรียนการสอน (3) กิจกรรมพัฒนานักศึกษา (4) 
การวิจัยสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม (5) การบริการวิชาการแกสังคม (6) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (7) การ
บริหารจัดการ  (8) การเงินและงบประมาณ และ (9) ระบบและกลไกประกันคุณภาพ สวนในระดับโปรแกรม 
ประกอบดวย 8 องคประกอบ 24 ตัวบงชี้ ไดแก (1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ (2) 
การเรียนการสอน (3) กิจกรรมพัฒนานักศึกษา (4) การวิจัยสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม (5) การบริการวิชาการ
แกสังคม (7) การบริหารจัดการ  (8) การเงินและงบประมาณ และ (9) ระบบและกลไกประกันคุณภาพประกัน
คุณภาพ ซึ่งในแตละองคประกอบหลักเหลานี้ท้ังในระดับคณะและโปรแกรมวิชา ประกอบดวยดัชนียอยๆ ท่ี
แสดงใหเห็นถึงผลการดําเนินงาน และนําไปสูการประเมินตนเองตามเกณฑการประเมินท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด โดยท่ีมาของการกําหนดองคประกอบ ดัชนี และเกณฑการประเมิน มหาวิทยาลัยไดมีการประมวล
จากองคประกอบ/มาตรฐาน ดัชนี/ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน ของหนวยงาน/องคกรตางๆ อาทิเชน 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สํานักงบประมาณ และสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน (มาตรฐานการควบคุมภายใน) รวมถึงเกณฑ/มาตรฐานของมหาวิทยาลัย เพื่อใหสอดคลองกับ พันธ
กิจและครอบคลุมปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพครบถวน ท้ังปจจัยนําเขา ปจจัยกระบวนการ และปจจัยผลผลิต 
 

2.  ผลการดําเนินงานในปที่ผานมา 
 ผลการดําเนินงานท่ีผานมาในรอบป  2551 ใน 9 องคประกอบ  40 ตัวบงชี้ พบวาสวนใหญผลการ
ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย มีเพียงบางตัวบงชี้  ของบางองคประกอบท่ีไมบรรลุเปาหมาย ไดแก  
ตัวบงชี้ท่ีท่ี 2.4  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจาํ  
ตัวบงชี้ท่ีท่ี 2.6  สัดสวนของอาจารยประจําดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รอง 
  ศาสตราจารย และศาสตราจารย  
ตัวบงชี้ท่ีท่ี 2.10  รอยละของบัณฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตนตรงตามเกณฑ  
ตัวบงชี้ท่ีท่ี 7.1  คณะกรรมการประจําหนวยงาน ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการและ 
  สามารถผลักดันหนวยงานใหแขงขันไดระดบัสากล  
 ผลการดําเนินงานโดยรวมอยูในระดบัดีมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ย เทากับ 2.83 
 

3.  การนําผลการดําเนินงานปกอนหนามาปรับปรุงในปปจจุบัน 
 การดําเนินงานในปพ.ศ. 2551 ไดนําผลการประเมินตนเองในรอบปท่ีผานมา พ.ศ. 2550 มาใช
เปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนดําเนินงาน จนมีผลการดําเนินงานพัฒนาขึ้นในหลายดานไดแก   
ตัวบงชี้ท่ี 2.5  การพัฒนาสัดสวนอาจารยประจําดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รอง
 ศาสตราจารย และศาสตราจารย เพิ่มขึ้นจาก รอยละ 9.52 เปน รอยละ 9.82  
ตัวบงชี้ท่ี 2.12  รอยละนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมาท่ีไดรับการ
 ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ 
 ศิลปวัฒนธรรมและดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ เพิ่มขึ้นจาก รอยละ 
 0.12 เปน รอยละ 0.13  
ตัวบงชี้ท่ี 3.1  มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา เพิ่มขึ้นจาก ระดับ 5 เปนระดับ 8  
ตัวบงชี้ท่ี 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน
 อาจารยประจําเพิ่มขึ้นจาก 218,525.64 บาท เปน 23,322,364.43 บาท 



ตัวบงชี้ท่ี 4.4  รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน
 ทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือการนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและในระดับ
 นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา เพิ่มขึ้นจากรอยละ 1.28 เปน 3.97 แตก็ยังตํ่ากวา
 เปาหมาย 
ตัวบงชี้ท่ี 5.2  รอยละของอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนท่ี ปรึกษา
เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการ วิชาชีพในระดับชาติหรือ
นานาชาติตออาจารยประจํา เพิ่มขึ้นจาก รอยละ 82.14 เปน รอยละ 95.93  
ตัวบงชี้ท่ี 5.3  รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความ ตองการ
การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและ นานาชาติ ต ออาจารย
ประจําเพิ่มขึ้น จากรอยละ 11.53 เปน รอยละ 41.06  
ตัวบงชี้ท่ี 5.4  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ เพิ่มขึ้นจาก รอยละ 76.80 เปนรอยละ 
 85.60  
ตัวบงชี้ท่ี 5.5  จํานวนแหลงใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือ
 นานาชาติเพิ่มขึ้นจาก 2 แหลงเปน 6 แหลง 
ตัวบงชี้ท่ี 7.2  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน เพิ่มขึ้นจากระดับ 2 เปนระดับ 4  
ตัวบงชี้ท่ี 7.3  มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู เพิ่มขึ้นจากระดับ 2 เปนระดับ 4 
ตัวบงชี้ท่ี 7.6  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
 หนวยงาน เพิ่มขึ้นจากระดับ 2 เปนระดับ 5  
ตัวบงชี้ท่ี 7.7  รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ
 หรือนานาชาติ เพิ่มขึ้นจากรอยละ 1.19 เปนรอยละ 1.23  
ตัวบงชี้ท่ี 7.8  มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา เพิ่มขึ้นจากระดับ 1 เปน
 ระดับ 5  
ตัวบงชี้ท่ี 8.1  มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและ
 งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้นจากระดับ 5 เปนระดับ 7 
ตัวบงชี้ท่ี 9.1 มีระบบและกลไกประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษา  เพิ่มขึ้น
จากระดับ 5 เปนระดับ 7 
ตัวบงชี้ท่ี 9.2  มีระบบและกลไกใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา เพิ่มขึ้นจาก
 ระดับ 1 เปนระดับ 6 
ตัวบงชี้ท่ี 9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพิ่มขึ้น จากระดับ 4 เปน
 ระดับ 5 
 ผลการดําเนินงานท่ีพัฒนาขึ้นจากปท่ีผานมา เกิดจากการนําเอาผลการประเมินตนเองท่ีผานมานํามา
วางแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ทําใหมีความกาวหนาของการดําเนินการมากขึ้นในหลายตัวบงชี้  
     สําหรับผูบริหาร การประเมินตนเองทําใหไดรับทราบสภาพผลการดําเนินงานของคณะ ในทุกตัว
บงชี้ และทราบถึงศักยภาพในการดําเนินงานของคณะ ผลการดําเนินงานองคประกอบท่ีตองนําไป
พิจารณาปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น ไดแก  
     1.  การทําใหเกิดบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานตามที่กําหนด 
     2.  การเพิ่มจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 



     3.  การเพิ่มสัดสวนอาจารยประจําผูท่ีมีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือ
  เทียบเทาตออาจารยประจํา 
     4. การเพิ่มสัดสวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย 
  รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  
     5.  การเพิ่มอัตราของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไป
  ตามเกณฑ 
     6.  การเพิ่มอัตรางานวิจัยและงานสรางสรรคตีพิมพเผยแพร การไดรับจด 
  ทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนท้ังใน
  ระดับชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 
     7.  การสงเสริมใหคณะกรรมการประจาํหนวยงาน ใชหลักธรรมาภิบาลในการ
  บริหารจดัการสามารถผลักดันหนวยงานใหแขงขันไดในระดบัสากล 
     คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดําเนินงานในป พ.ศ.2551 ลุลวงไปได ในระดับท่ีดีขึ้น เนื่องจากได
มีการนําเอาผลการดําเนินงานท่ีผานมาเปนองคประกอบหลักในการวางแผนบริหารงาน อีกท้ังทุกภาคสวนใน
องคกรไดรวมแรงรวมมือกันดําเนินงานท่ีสอดคลองกับนโยบายของคณะสําหรับในการบริหารในปตอไปคณะ
วิทยาสาสตรและเทคโนโลยีจะตองนําเอาผลการประเมินตนเองมาใชในการปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงาน
ตอไป 
 

4.  บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  มีวิสัยทัศนในการเปนแหลงผลิต
บัณฑิต และบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีมีความรูคูคุณธรรม สรรคสรางงานวิจัย เพื่อ
พัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน  มีพันธกิจหลักครอบคลุมดานการจัดการเรียนการสอน ดานการวิจัย  ดานการ
บริการวิชาการแกชุมชน  และดานการทํานุบํารุงวัฒนธรรม โดยในปการศึกษา 2551 ไดดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพครบทุกองคประกอบและตัวบงชี้ซึ่งกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
แหงชาติ (สกอ.) และตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

จากการประเมินผลการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท้ัง 9 องคประกอบ 40 ตัว
บงชี้ คะแนนท่ีได 2.83 ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก และเมื่อพิจารณาแตละองคประกอบพบวา 
องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมายท่ีชัดเจน มี
แผนการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรตามมาตรฐานอุดมศึกษา มีการกําหนดเปาหมาย
คุณภาพแตละตัวบงชี้และดําเนินการตามแผนทุกภารกิจ มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางยุทธศาสตร แผนการดําเนินงาน 
เปาประสงค และมีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

ผลการดาํเนินงานตามองคประกอบท่ี 1 ไดคะแนนประเมินเฉลี่ย 3 ผลการประเมินอยูในระดบัดีมาก 
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีระบบกลไกในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และหลักสูตรท่ี
เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑของ สกอ. แตละหลักสูตรมีรายวิชาท่ีหลากหลายสนองตอบ
ตอความตองการของผูเรียน แตละโปรแกรมวิชามีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มี



อุปกรณและสื่อการสอนที่มุงเนนผลิตบัณฑิตใหมีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาวิชาชีพ เพื่อตอบสนอง
ความตองการของตลาดแรงงาน  มีการเสริมทักษะจากการออกฝกประสบการณวิชาชีพในสถาน
ประกอบการจริงอยางสม่ําเสมอ มีการเชิญผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
มาเปนอาจารยพิเศษในการสอน และรวมพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตร ทําใหไดบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เปน
ท่ีพอใจของสถานประกอบการ   

ผลการดาํเนินงานตามองคประกอบท่ี 2 ไดคะแนนประเมินเฉลี่ย 2.33 ผลการประเมินอยูในระดบัดี 
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการจัดการใหบริการท่ีสิ่งอํานวยความสะดวกและเปนประโยชน
แกนักศึกษา และมีการสงเสริมกิจกรรมตาง ๆ แกนักศึกษาท่ีครอบคลุมทุกดานและสอดคลองกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตท่ีพึงประสงคท้ัง 5 ดาน โดยมีแผนการจัดกิจกรรมในแตละปมีการประเมินผลการดําเนินงานทุก
กิจกรรม และนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมในครั้งตอไป 

ผลการดาํเนินงานตามองคประกอบท่ี 3 ไดคะแนนประเมินเฉลี่ย 3 ผลการประเมินอยูในระดบัดีมาก 
องคประกอบที่ 4 การวิจัย 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใชระบบบริหารงานวิจัยตามระเบียบของมหาวิทยาลัยโดยยึด
ตามยุทธศาสตรการวิจัยแหงชาติ ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตรจังหวัด   คณะฯ สนับสนุน
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยจัดสรรวงเงินในการวิจัยจากงบประมาณของคณะจํานวน 40,000 
บาท   และสงเสริมใหคณาจารยขอทุนวิจัยจากหนวยงานท้ังภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยฯ โดยได
มอบหมายใหรองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการเปนผูกํากับดูแล 

ผลการดําเนินงานตามองคประกอบท่ี 4 ไดคะแนนประเมินเฉลี่ย 2.50 ผลการประเมินอยูในระดับด ี
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดดําเนินงานการบริการวิชาการแกสังคมตามยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีบุคลากรของคณะฯ มีสวนรวม เปนกรรมการวิชาการและเปนกรรมการวิชาชีพ  

ผลการดาํเนินงานตามองคประกอบท่ี 5 ไดคะแนนประเมินเฉลี่ย 3 ผลการประเมินอยูในระดบัดีมาก 
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีกําหนดนโยบายและแผนงานดานการทํานบุํารุง
ศิลปวัฒนธรรมอยางชัดเจนในแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป  มีการดาํเนินกิจกรรมหรือ
โครงการสอดคลองกับแผนงานและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง และมีการบูรณาการงานดานทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานการเรียนการสอน 

ผลการดาํเนินงานตามองคประกอบท่ี 6 ไดคะแนนประเมินเฉลี่ย 3 ผลการประเมินอยูในระดบัดีมาก 
 
 
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กําหนดแผนยุทธศาสตรและนโยบายแผนเปาหมายคุณภาพ
ของคณะฯ โดยผานความเห็นชอบและการมีสวนรวมจากกรรมการบริหารคณะ คณาจารยและเจาหนาท่ี
ของคณะ  คณะมีการบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล  มีการเลือกต้ังผูบริหารอยางโปรงใส มีการนําระบบ
บริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร 



ผลการดําเนินงานตามองคประกอบท่ี 7 ไดคะแนนประเมินเฉลี่ย 2.66 ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีแผนกลยุทธในการบริการทางการเงิน มีแผนการจัดสรรเงิน 
การใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ และโปรงใสโดยมีหนวยงานของมหาวิทยาลัยติดตามการใชเงินใหเปนไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง มีการจัดทํารายงานทางการเงินทุกไตรมาส   คณะมีการใชทรัพยากร
รวมกับหนวยงานอ่ืนท้ังภายในและภายนอกคณะ  

ผลการดาํเนินงานตามองคประกอบท่ี 8 ไดคะแนนประเมินเฉลี่ย 3 ผลการประเมินอยูในระดบัดีมาก 
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใชระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ 
มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพท่ีสอดคลองกับมาตรฐานของการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในและภายนอก มีการดําเนินงานดานประกันคุณภาพครบถวน มีการตรวจติดตาม ประเมิน
คุณภาพเปนประจําทุกป นําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

ผลการดาํเนินงานตามองคประกอบท่ี 9 ไดคะแนนประเมินเฉลี่ย 3 ผลการประเมินอยูในระดบัดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

บทที่ 1  
ขอมูลเบื้องตนของ

หนวยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

บทที่ 1 
ขอมลูเบ้ืองตนของหนวยงาน 

 

     ความเปนมา 
   

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปนหนวยงานท่ีจัดต้ังขึ้นตามการแบง
สวนราชการของวิทยาลัยครูสงขลา เมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 จึง
เริ่มมีคณะเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2518 และเมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับตอ ๆ มา ไดมีการ
เปลี่ยนแปลงชื่อคณะและหนวยงานในคณะตามลําดับ ดังนี้ 
 

พ.ศ. 2518 มี  พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช  2518 
   มี  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการในวิทยาลัยครู  
   เรียกชื่อคณะวา “คณะวิชา” และจัดต้ัง “คณะวิชาวิทยาศาสตร” คณะวิชาวิทยาศาสตร  
   มี  หนวยงานในสังกัด  ดังนี้ 
 

 หมวดวิชาพลานามัย 
 หมวดวิชาคณิตศาสตร 
 หมวดวิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป 

 หมวดวิชาคหกรรมศาสตร 
 หมวดวิชาเกษตรกรรม 
 หมวดวิชาวิทยาศาสตร 

 

พ.ศ. 2519 เปลี่ยนชื่อ “หมวดวิชาพลานามัย” เปน “หมวดวิชาพลศึกษาและนันทนาการ”  
   และจัดต้ังหมวดวิชาสุขศึกษา   
 

พ.ศ. 2527 มีการแกไขเพิ่มเติม  พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 เปลี่ยนชื่อเปน“คณะ
วิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” และเปลี่ยนชื่อหนวยงานในสังกัดจากหมวดวิชาเปน 
“ภาควิชา” ในคณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีหนวยงานในสังกัดดังนี้ 

 

  ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ 
  ภาควิชาคหกรรมศาสตร  
  ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป 
  ภาควิชาเกษตรศาสตร 
  ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ 

 ภาควิชาสุขศึกษา 
 ภาควิชาเคมี 
 ภาควิชาชีววิทยา 
 ภาควิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรท่ัวไป 

 

พ.ศ. 2529 จัดต้ังโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการยาง  
    จัดต้ังภาควิชาคอมพิวเตอร   



    เปล่ียนสังกัด ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ ไปสังกัด คณะวิชาครุศาสตร 
 

พ.ศ. 2530  แยกภาควิชาเกษตรศาสตรไปจัดต้ังเปน   “คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม”   
    (ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน “คณะเทคโนโลยีการเกษตร”) 
 

พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯพระราชทานนาม 
    “สถาบันราชภัฏ” แทน “วิทยาลัยครู” เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 วิทยาลัย
    ครูสงขลาจึงใชชื่อใหมวา “สถาบันราชภัฏสงขลา” มีฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษา 
    คณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีหนวยงานในสังกัด  ดังนี้ 
 
 

 ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ 
 ภาควิชาคหกรรมศาสตร 
 ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป 
 ภาควิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

  (ภาควิชาสุขศึกษา) 
 ภาควิชาเคมี 

  ภาควิชาชีววิทยา 
  ภาควิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรท่ัวไป 
  ภาควิชาคอมพิวเตอร 
  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการยาง 

 

พ.ศ. 2538 มีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พุทธศักราช 2538  สถาบันราชภัฏสงขลา จึงมี
    ฐานะเปนสถาบันราชภัฏสงขลา ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538  
    เมื่อวันท่ี 24 มกราคม พ.ศ. 2538 และคณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
    เปลี่ยนชื่อเปน “คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” มีหนวยงานในสังกัด ดังนี้ 
 

 สํานักงานเลขานุการคณะ 
 ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ 
 ภาควิชาคหกรรมศาสตร 
 ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป 
 ภาควิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
 ภาควิชาเคมี 
 ภาควิชาชีววิทยา 

  ภาควิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรท่ัวไป 
  ภาควิชาคอมพิวเตอร 
  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการยาง 
  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

 

พ.ศ. 2540 แยกภาควิชาอุตสาหกรรมศิลปไปจัดต้ังเปน “คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” 
 

พ.ศ. 2541 ทดลองนําระบบบริหารแบบโปรแกรมวิชามาใชในคณะ เปลี่ยนจากการบริหารแบบ 
    “ภาควิชา” เปน “โปรแกรมวิชา” โดยโปรแกรมวิชาประกอบดวย คณะกรรมการบริหาร
   โปรแกรมวิชาท่ีทําหนาท่ีบริหารงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
   มีหนวยงานในสังกัด ดังนี้ 
 

 สํานักงานเลขานุการคณะ 
 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร 
 โปรแกรมวิชาสถิติประยุกต 
 โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร 

   โปรแกรมวิชาชีววิทยา 
   โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต 
   โปรแกรมวิชาฟสิกส 
   โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 



 โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตรท่ัวไป 
 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
 โปรแกรมวิชาสุขศึกษา 
 โปรแกรมวิชาเคมี 
 โปรแกรมวิชาเคมีปฏิบัติ 

   โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
   โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 
   โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการยาง 
   โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

 

พ.ศ. 2543 มีการปรับเปลี่ยนหนวยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหม โดยยุบรวม 
    โปรแกรมวิชาในสาขาวิชาเดียวกันเขาดวยกัน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
    มีหนวยงานในสังกัด  ดังนี้ 
 

 สํานักงานเลขานุการคณะ 
 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตรและสถิติ 
 โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร 
 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
 โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต 
 โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต 
 โปรแกรมวิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรท่ัวไป 
 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร 
 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 
 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

 

พ.ศ. 2544 ผานรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

พ.ศ. 2547 มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  พุทธศักราช 2547  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลาจึงเปนมหาวิทยาลัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ยังคงมีหนวยงานในสังกัด
เหมือนเดิม 

 

พ.ศ.2549 มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
    สงขลาแบงสวนราชการในคณะ เปน “สํานักงานคณบด”ี 
 

พ.ศ. 2549 ปรับเปลี่ยนหนวยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมตามเกณฑของ 
    สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนวยงานในสังกัดประกอบดวย 

  สํานักงานคณบดี 
  ภาควิชาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร   ประกอบดวย 

      โปรแกรมวิชาคณิตศาสตรและสถิติประยุกต 
     โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร 

  ภาควิชาวิทยาศาสตร   ประกอบดวย 
     โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต 
      โปรแกรมวิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรท่ัวไป 

(15 มิ.ย.) 

(22 พ.ค.) 



     โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต 
     โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
     โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 

 โครงการจัดต้ังภาควิชาวิทยาศาสตรสุขภาพและคหกรรมศาสตร ประกอบดวย 
     โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
      โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร 

 

พ.ศ. 2551 ปรับเปลี่ยนหนวยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหม 
     มีหนวยงานในสังกัดประกอบดวย 

    สํานักงานคณบดี 
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ที่ต้ังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 เลขท่ี 160 หมูท่ี 4 ถนนกาญจนวณิช ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา  90000 
 สํานักงานคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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 โทรสาร     (074) 336950 หรือ 324221   
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ปรัชญา 
 เนนคุณธรรม   นําวิทยาศาสตรกาวหนา   พัฒนาทองถิ่น 
 

วิสัยทัศน 
 ภายในป พ.ศ. 2552 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนแหลงผลิตบัณฑิตและบุคลากรดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีมีความรูคูคุณธรรม สรรคสรางงานวิจัย เพื่อพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน 
 

พันธกิจ 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีพันธกิจหลัก 4 ประการ ดังนี้ 
 1.  จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 2.  วิจัย  คิดคน และพัฒนาเทคโนโลยี 
 3.  บริการวิชาการ  วิชาชีพ และถายทอดเทคโนโลยี 
 4.  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

เปาหมาย 
 1.  ดานการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
      1.1  ผลิตบัณฑิตและบุคลากรในสาขาและจํานวนท่ีสอดคลองกับความตองการของ 
    ทองถ่ินและนโยบายของรัฐ 
      1.2  ผลิตบัณฑิตและบุคลากรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
      1.3  ผลิตบัณฑิตและบุคลากรที่มีคุณธรรมและคุณภาพชีวิต 
 2.  ดานวิจัย คิดคน และพัฒนาเทคโนโลยี   
     2.1  มีผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐของอาจารยและนักศึกษาเผยแพรตอสาธารณชน  



    ไมนอยกวาปละ 1 ครั้ง 
     2.2  มีผลงานวิจัย คิดคนสิ่งประดิษฐท่ีสามารถนํามาพัฒนาทองถ่ินได ไมนอยกวาปละ 5 เรื่อง 
 3.  ดานการบริการวิชาการ วิชาชีพ และถายทอดเทคโนโลยี 
     3.1  บริการวิชาการ วิชาชีพใหแกทองถ่ินอยางนอยปละ 10 ครั้ง 
     3.2  ถายทอดเทคโนโลยีใหแกทองถ่ินอยางนอยปละ 3 ครั้ง 
 4.  ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
     4.1  จัดกิจกรรม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
       4.2   ใชความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มาธํารงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรม 
     อยางนอยปละ 1 ชิ้นงาน 
 

วัตถุประสงคของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  มีวัตถุประสงคในการดําเนินงานตาม
ปรัชญา  วิสัยทัศน  และพันธกิจ  ดังนี้ 
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตและบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณธรรม คุณภาพชีวิต  
   และคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินและ 
   นโยบายของรัฐ 
 2. เพื่อดําเนินการใหเกิดผลงาน การวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ ท่ีเปนพื้นฐานนําไปสูการพัฒนา   
   เทคโนโลยี 
 3. เพื่อบริการ วิชาการ วิชาชีพ และถายทอดเทคโนโลยี  
 4. เพื่อธํารงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมโดยการใชความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

นโยบาย 
1. นโยบายดานการจัดการศึกษา 

 มุงเนนการผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตรท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม มีทักษะชีวิตรวมท้ังมี 
 ความผูกพันและรับผิดชอบตอทองถ่ิน 

 สรางจุดแข็งหรือความเปนเลิศเฉพาะสาขา 
 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมท่ีหลากหลายและสอดคลองกับความตองการของ ทองถ่ิน 
 สงเสริมการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
 ปรับปรุงระบบการรับนักศึกษาโดยเนนการรบันักศึกษาเชิงรุก 
 วัดความถนัดทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เพื่อนําผลมาพจิารณาการเลือกสาขา  

 ของนักศึกษาใหเหมาะสม 
 จัดใหมีการปรบัพื้นฐานความรูทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรเพื่อเตรียมความพรอม  

 ใหนักศึกษาใหม ตลอดจนการสอนเสริมเพิ่มทักษะทางวิชาการและวิชาชีพใหนักศึกษา 
 สงเสริมและสนบัสนุนการผลิตครูสายวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร  

 ของคณะครุศาสตร 
2. นโยบายดานการวิจัย 

 จัดโครงสรางบริหารงานวจิัยและแผนงานวจิัยในระดบัคณะ 
 จัดต้ังกลุมวิจัยเฉพาะทางที่สอดคลองกับความตองการของทองถ่ินและศักยภาพของนักวิจัย 



 สงเสริมและสนบัสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 สงเสริมและสนบัสนุนใหมีจํานวนนักวิจัยเพิ่มมากขึ้น และใหมีความเชี่ยวชาญใน 

 สาขาที่ทําวิจัย 
 จัดหาแหลงทุนวิจัยจากภายในและภายนอกหนวยงาน 
 สงเสริมการเผยแพรผลงานวจิยัท้ังในและตางประเทศ 
 สรางเครือขายการวิจัยภายในสถาบัน ระหวางสถานศึกษา สถานประกอบการ  

 ท้ังในและตางประเทศ 
 สงเสริมการวิจัยเพื่อสนองโครงการพระราชดําร ิ

3. นโยบายดานการบริการวิชาการ 
 พัฒนาครูและบุคลากรดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ในระดับประถมศึกษา  

 มัธยมศึกษาและอุดมศึกษาในทองถ่ินใหมีคุณภาพ 
 สง เสริมและพัฒนาผู เรียน ท่ีมีความสามารถพิ เศษทางวิทยาศาสตร  และคณิตศาสตร ใน
 โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของทองถ่ินสูความเปนเลิศ 
 สงเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนในทองถ่ิน 
 ถายทอดความรูและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาวิชาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน 
 สนับสนุนใหอาจารยในคณะเปนท่ีปรึกษา ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ  

 หรือกรรมการตาง ๆ แกหนวยงานภายนอก 
 เปนศูนยกลางบริการวิชาการ โดยเปดโอกาสใหหนวยงานหรือนักเรียน นักศึกษา  ประชาชนใน
ทองถ่ินเขามาใชบริการ เชน ศูนยวิทยาศาสตร ศูนยศึกษาพัฒนา การแพทย แผนไทย  ศูนย
วิทยาศาสตรการเรียนรูทองถ่ิน ศูนยทดสอบมาตรฐานทาง ยางศูนยทดสอบมาตรฐานทางอาหาร 
หอดูดาวภูมิภาคสําหรับประชาชน 

4. นโยบายดานการพัฒนานักศึกษาและทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 สงเสริมและสนบัสนุนใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาทางรางกาย อารมณ สังคม  สติปญญา 
 สงเสริมและสนบัสนุนการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค  ไดแก ทักษะ
ความคิด ทักษะการเขียน ทักษะความสัมพนัธระหวางบุคคล และ ความรับผิดชอบ ทักษะการ
วิเคราะหและการสื่อสาร และมีคุณธรรมจริยธรรม 
 สงเสริมและสนบัสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ การสงเสริมสขุภาพ นันทนาการ การ มี
 จิตสํานึกท่ีดี การบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม 
 จัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรู การบริการทาง กายภาพเพื่อสงเสริม
คุณภาพชีวิต การบริการใหคําปรึกษาดานวิชาการ สุขภาพ และทักษะการใชชวีิตในสังคมอยางมี
ความสุข 
 สงเสริมและสนบัสนุนใหนักศึกษาสวนรวมในกิจกรรมทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี
พื้นฐาน และมีจิตสาํนึกในการอนุรักษวัฒนธรรมไทย 
 ยกยองและใหขวัญกําลังใจกับนักศึกษาท่ีทําความดีในดานตาง ๆ  

5. นโยบายดานการพัฒนาบุคลากร 
 มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกอาจารย บุคลากรที่เปนระบบ ยุติธรรม โปรงใส  ตรวจสอบได 



 สงเสริมอาจารยและบุคลากรของคณะใหมีศักยภาพสูงขึ้น โดยสนับสนุนการเขาสู ตําแหนงทาง
วิชาการ การศึกษาตอในระดบัสูงขึ้นในสาขาที่ตรงกับแผนพัฒนาคณะ  

 การฝกอบรมระยะสั้น การประชุมสัมมนา ท้ังในและตางประเทศ 
 สงเสริมและสนบัสนุนอาจารยและบุคลากรของคณะใหมีความมั่นคง กาวหนา 

 และประสบความสาํเร็จในอาชพี 
 ยกยองและใหขวัญกําลังใจ อาจารย และบุคลากรที่ทําความดีในดานตาง ๆ  

6. นโยบายดานการบริหารจัดการ 
 กําหนดแผน และกลยุทธของคณะโดยการมีสวนรวมของอาจารย บุคลากรของ คณะและ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
 จัดสรรทรัพยากรสนบัสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยการบริการ วิชาการและการ
พัฒนานักศึกษา 
 สนับสนุนใหมีการใชทรัพยากรรวมกันระหวางหนวยงานภายในและภายนอก 
 นําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในระบบบริหารจัดการ 
 บริหารงบประมาณใหสอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ แผนกลยุทธ  

 และนโยบายรวมทั้งมีการติดตามและประเมินผล 
 นําระบบการจดัการความรูมาใชพัฒนางานและเสริมสรางบรรยากาศการทาํงานในคณะ 
 นําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในการบริหารจัดการ 
 ใชหลักธรรมาภิบาลในการบรหิารจัดการ มุงเนนใหอาจารย บุคลากรมีความสุข  

 รักองคกรและเสริมสรางขวัญกําลังใจในการทํางาน 
 สนับสนุนและสงเสริมใหมีการดําเนินการจัดหารายไดของคณะ 
 มีระบบบริหารท่ีมุงเนนการบรกิารสูความเปนเลิศ 

7. นโยบายดานการวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ 
 มีแผนงานประชาสัมพันธภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 ใชระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการประชาสัมพนัธ 
 ประสานความรวมมือ สรางความสัมพันธอันด ีและสงเสริมกิจการความสัมพันธกับ ตางประเทศ 
 สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาวิชาการของอาจารย บุคลากร และนักศึกษา  

 ในดานขอมลูการศึกษาตอ 
8. นโยบายดานการประกันคุณภาพ 

 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพในระดบัคณะ 
 มีระบบและกลไกใหความรูและทักษะทางดานการประกันคุณภาพกับอาจารย 

 บุคลากร และนักศึกษา 
 มีการนําผลการประเมนิการประกันคุณภาพมาเปนแนวทางการพัฒนางานคณะ 

 

คุณลักษณะบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มุงดําเนินงานตามนโยบายหลักในการ
พัฒนา โดยเนนการผลิตบัณฑิต ใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
จําแนกไดดังนี้ 



 1. ความเปนคนดี  มีคุณธรรม  ยึดมั่นในศาสนา โดยเนนดานตอไปนี้ 
   1.1 ความซื่อสัตย 
   1.2 ความรับผิดชอบ 
   1.3 ความมีวินัย 
   1.4 ความขยันและอดทน 
 2. ความสามารถและทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ  โดยเนนดานตอไปนี้ 
   2.1 กระบวนการคิดอยางมีระบบ 
   2.2 ความรู ทักษะทางภาษา  โดยสามารถใชภาษาไทยไดอยางดี  และมีความสามารถ
    ในการใชภาษาตางประเทศ  เพื่อการสื่อสารไดอยางนอย 1 ภาษา 
   2.3 ความรู ทักษะในสาขาที่ศึกษาและประยุกตไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   2.4 ความรู ทักษะพื้นฐานทางคอมพิวเตอร 
   2.5 ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงานและพัฒนางาน ตลอดจนเพื่อ 
    การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
 3. บุคลิกภาพดี สามารถสืบสานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนไดอยางเหมาะสมกับวิชาชีพ 
   และความกาวหนาทางสังคม  โดยเนนดานตอไปนี้ 
   3.1 ความใฝรู 
   3.2 สุขภาพดี 
   3.3 ความเชื่อมั่นในตนเอง 
   3.4 ทักษะทางสังคม 
   3.5 สุนทรียภาพทางดานศิลปะดนตรีหรือนาฏศิลปตลอดจนธรรมชาติแวดลอมทองถ่ิน 
   3.6 รักและภาคภูมิใจในสถาบัน  ทองถ่ินและความเปนไทย 
 

หนวยงานในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 สํานักงานคณบดี 
 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตรและสถิติประยุกต 
 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร 
 โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต 
 โปรแกรมวิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรท่ัวไป 
 โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต 
 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 
 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
 โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร 

 
 
 
 



       
 

โครงสรางสวนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2549 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสรางการบริหารงานคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

คณะกรรมการบริหารคณะ 

รองคณบดีและผูชวยคณบด ี

ที่ปรึกษา 

คณะกรรมการประจําคณะ 

คณะกรรมการวิชาการ 

 

สํานักงานคณบด ี

 

อธิการบด ี

โปรแกรมวชิา สํานักงานคณบดี 

คณบดี 



(1 ก.ค.) 
 
คณะผูบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปการศึกษา 2551 

ตําแหนง ชื่อ - สกุล 
คณบดี ดร.พิพัฒน ลิมปนะพิทยาธร 
รองคณบดีฝายวิชาการ นางสาวอุษณีย ภักดีตระกูลวงศ 

นางฤดีดาว  ชางสาน 
รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ดร.สุวรรณี  พรหมศิริ 
รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา นายเสรี  เรืองดิษฐ 
ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษ นายบรรจง ทองสราง 
ผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ ดร.พลพัฒน รวมเจริญ 
 
 
 
 
 
 

ทําเนียบผูบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ป พ.ศ. ชื่อ – สกุล ตําแหนง 

2518 – 2524 ผศ.วิชิต  หลักทรัพย หัวหนาคณะวิชาวิทยาศาสตร 
2524 – 2527 ผศ.เสถียร  ศิริสถิตยกุล หัวหนาคณะวิชาวิทยาศาสตร 
2527 – 2531 ผศ.สุนิสภ  เมืองวงษ หัวหนาคณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
2531 – 2535 ผศ.ไชยยุทธ  ชีวยะ หัวหนาคณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
2535 – 2538 นางกัลยา  แมนมินทร หัวหนาคณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
2538 – 2540 นายวิจิตร  วองอนุกูล หัวหนาคณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2540 – 2542 
 

ผศ.ดร.ยินดี  สวนะคุณานนท คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2542 – 2546 
 

นายสุธน  อองคณา คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2546 – 2548 
 

นายสุธน  อองคณา คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

2548 – 2551  
 

นายสุธน  อองคณา คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2551 -  ปจจุบัน ดร.พิพัฒน  ลิมปนะพิทยาธร คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

(13 มี.ค.)   (12 มี.ค.) 

(8 ก.พ.)   (23 เม.ย.) 

(12 มี.ค.)   (12 มี.ค.) 

(มิ.ย.)     (ม.ค.) 

(11 มี.ค.)   (7 ก.พ.) 



โปรแกรมวิชาและปที่กอต้ัง 
 

โปรแกรมวิชา ปที่กอต้ัง 
ประธานกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา 

ปการศึกษา  2551 
คณิตศาสตรและสถิติประยุกต พ.ศ.  2518 นายชิงชัย  วัฒนธรรมเมธี 
คหกรรมศาสตร พ.ศ.  2518 ผูชวยศาสตราจารยจินภา  นราคร 
วิทยาศาสตรสุขภาพ พ.ศ.  2519 รองศาสตราจารยชาญชัย  เรืองขจร 
เคมีและเคมีประยุกต พ.ศ.  2527 นางสาวจิรภา  คงเขียว 
ชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต พ.ศ.  2527 นางสาวเสาวนิตย  ชอบบุญ 
ฟสิกสและวิทยาศาสตรท่ัวไป พ.ศ.  2527 นายเฉลิมชนม  วรรณทอง 
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร พ.ศ.  2529 ดร.พิพัฒน  ลิมปนะพิทยาธร 
คอมพิวเตอร พ.ศ.  2529 นายทวีรัตน นวลชวย 
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม พ.ศ.  2538 นางขวัญกมล  ขุนพิทักษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บทที่ 2 
ผลการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 2  
ผลการดาํเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 
 
ตัวบงชี้ที่ 1.1     มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผน 
   ดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนให
  ครบทุกภารกิจ 

 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ (P) 
 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ  
 

1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน 
2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการ ประจําปใหสอดคลองกันและ

กัน และสอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ 
3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงาน 
4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ 
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอยปละ 2 ครั้งและ

รายงานผลตอผูบริหารและสถาบัน/สภาสถาบัน 
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับ

ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยาง
สม่ําเสมอ 

7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง 

 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5-6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

ผลการดําเนินงาน : 



ระดับ ผลการดําเนินงาน 
1 คณะมีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วสิัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงคไวเปนลายลักษณอักษร 

มีการเผยแพรใหบุคคลภายในและภายนอกไดรับทราบผานทางเว็บไซตคณะ คูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษา  รายงานการประเมนิตนเอง และแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการคณะ 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
1.1-1-1 เว็บไซตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
1.1-1-2 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา  ปการศึกษา 2551 
1.1-1-3 รายงานประจําป การประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2551 

2 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและแผนปฏิบัติ
การประจําปใหสอดคลองกันและสอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตร และ
แผนพัฒนาชาติ ดังนี้ 

- จัดต้ังคณะกรรมการปรับแผนกลยุทธทําหนาท่ีทบทวนปรับปรุงแผนกลยุทธเพื่อนําไป
เปนแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2552  โดยพิจารณาตามผล
การประเมินคุณภาพการศึกษา และใหสอดคลองกับภารกิจหลักของคณะ แผน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และมีการ
เผยแพรใหกับคณาจารยและเจาหนาท่ีไดรับทราบในการประชุมคณะ เมื่อวันท่ี 13 
พฤศจิกายน 2551 

- เมื่อวันท่ี 11-15 พฤษภาคม 2552 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทําแผนกลยุทธ ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553-2556) ใหสอดคลองกับภารกิจ
หลักของคณะ แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาท่ีของคณะ 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
1.1-2-1  แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีประจําป

 งบประมาณ 2552 
1.1-2-2  คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ี 118/2551 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการปรบั

 แผนกลยุทธ 
1.1-2-3  รายงานการประชุมอาจารยและเจาหนาท่ีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 วันท่ี 13 พฤศจิกายน  2552 
1.1-2-4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 – 2554)  
1.1-2-5  (ราง) แผนกลยุทธคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553-2556) 
1.1-2-6  คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ี 46/2552 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการ

 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนกลยุทธ และคําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
 ท่ี 47/2552 เรื่องใหขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานสัญญาจาง 
 เดินทางไปราชการ ณ เขื่อนรัชประภา จังหวัดสุราษฎรธานี (ประชุมเชิง
 ปฏิบัติการการจัดทําแผนกลยุทธ)                                               

3 คณะมีการกําหนดตัวบงชี้หลัก (KPI) และตัวบงชี้ (PI) ของการดําเนินงาน โดยผนวกใชตัวบงชี้



ระดับ ผลการดําเนินงาน 
ของ สกอ. สมศ. กพร. และตัวบงชี้ท่ีพัฒนาเปนเครื่องชี้ผลงานขีดความสามารถและศักยภาพใน
การแขงขันและเทียบเคียงกับสถาบันอ่ืนและกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนทุกภารกิจท้ังการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
1.1-3-1 เว็บไซตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
1.1-3-2 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา  ปการศึกษา 2551 
1.1-3-3 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีประจําป

งบประมาณ 2552 
4 คณะมีการดําเนินงานครบตามแผนของภารกิจท้ัง 4 ดาน คือ ดาน การเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจะระบุการดําเนินการไดในแผนปฏิบัติ
การและแผนกลยุทธไวอยางชัดเจนท้ัง 4 ภารกิจ 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
1.1-4-1  รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
1.1-4-2  หลักสูตร พัฒนา/ปรับปรุง พ.ศ. 2549 
1.1-4-3  โครงการ (ตามแผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ 2552) 

5 คณะมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานอิงตามตัวบงชี้ จะเปนการรายงาน
ในรูปแบบการใชจายเงินของคณะในการดําเนินงานตามแผนโดยอิงตามตัวบงชี้ เปนประจําทุก
ไตรมาส (4 เดือน/ครั้ง) โดยใชแบบ สงป.301 รวมถึงการประเมินผลการดําเนินงานโดย
คณะกรรมการตรวจ ติดตาม ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะฯ และเสนอรายงาน
ผลตอคณะกรรมการบริหารคณะ และผูบริหารมหาวิทยาลัย 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
1.1-5-1 แบบรายงาน สงป.301 
1.1-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี 2/2552 

6 คณะมีการจัดทําตารางวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธ แผนการดําเนินงาน 
เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตลอดจนสภาพ
ปจจุบันและแนวโนมในอนาคต 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
1.1-6-1 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป

งบประมาณ 2552 
1.1-6-2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) 
1.1-6-3 ตารางวิเคราะหความสอดคลอง 

7 มีการนําผลการประเมินจากคณะกรรมการตรวจ ติดตาม ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ และผลการวิเคราะหความสอดคลองมาปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
การของคณะ 



ระดับ ผลการดําเนินงาน 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
1.1-7-1 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป

งบประมาณ 2552 
1.1-7-2 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
1.1-7-3 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2549-2552 (ฉบับปรับปรุงระยะ

ครึ่งแผน) 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวบงชี้/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

2551 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนนที่ได 
2550 2551 

มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและ
มีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

ระดับ 7 ระดับ 7 ระดับ 7 3 

 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :    บรรลุเปาหมาย     ไมบรรลุเปาหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานท่ีกําหนด 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต (O) 
 

การคิดรอยละตัวบงชี ้ : คํานวณมาจาก 
 
 
 
 

 
เกณฑการประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
บรรลุเปาหมายรอยละ 60-74 บรรลุเปาหมายรอยละ 75-89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90-100 

 

ผลการดําเนินงาน : 
 ในปการศึกษา  2551  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีกิจกรรมและโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2552 ท้ังหมดจํานวน 82 กิจกรรม/โครงการ/งาน เมื่อสิ้นปการศึกษา
คณะสามารถดําเนินงานไดตามแผนและบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติงานจํานวน 74 กิจกรรม/
โครงการ/งาน คิดเปนรอยละ 90.24 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวบงชี้/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

2551 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนนที่ได 
2550 2551 

รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชีข้อง
การปฏิบัติงานที่กําหนด 

รอยละ 80 รอยละ 
68.25 

รอยละ 
90.24 

3 

 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :     บรรลุเปาหมาย    ไมบรรลุเปาหมาย 
 
 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
1.2-0-1 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2549 – 2552 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
1.2-0-2 แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ 2552 
1.2-0-3 แบบรายงานผลการดําเนินโครงการ 
1.2-0-4 ฐานขอมูลรายงานผลการดาํเนินโครงการ 
 

จํานวนตวับงชี้ของแผนปฏิบตัิงานประจําปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย 

จํานวนตวับงชี้ของแผนปฏิบตัิงานประจําปงบประมาณทัง้หมด 
X 100 



 
 
 
 
สรุปภาพรวมตามองคประกอบที่ 1  
 
จุดแข็ง : 

- คณะมีปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดาํเนนิงานท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตรของชาติ และตามมาตรฐานอุดมศึกษา 

- บุคลากรในคณะใหความรวมมือในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธเปนอยางดี 
 
 

แนวทางเสริม : 
- ควรนําแผนยุทธศาสตรมาพัฒนาปรบัปรุงแผน ติดตามการดาํเนินงานใหเปนไปตามแผน 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา : 
- ควรมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนนิงานตามตัวบงชี้สําหรับแตละโครงการเพื่อ

นํามาปรบัปรุงสาํหรับการจดัทําแผนปฏิบัติการในปตอไป 
 
 

แนวทางพัฒนา : 
- กําหนดระยะเวลาดาํเนินงานของโครงการ/กิจกรรม/งาน ท่ีชัดเจน และมรีอบเวลาติดตามทุกไตร

มาส 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ (P) 
  

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1. มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร 
2. มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต 
3. มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง 
4. มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน รอยละของหลักสูตรท่ีไม

เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รอยละของบทความ จากวิทยานิพนธท่ีตีพิมพเผยแพร รอยละของ
บัณฑิตท่ีทํางานตรงสาขา 

5. มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตร
และหรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 

6. หลักสูตรท่ีเปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเรื่อง และมีการประกัน
คุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะ แผน (ก)  และปริญญาเอก) ท่ี
เปดสอนมีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวน  หลักสูตรท้ังหมด 

 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 ขอแรก มีการดําเนินการครบ 6 ขอแรก 



 

ผลการดําเนินงาน : 
ระดั
บ 

ผลการดําเนินงาน 

1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีระบบและกลไกการเปด/ปรบัปรุงหลักสูตรและปดหลักสูตร ดงันี้ 
- มีระบบและกลไกการเปด/ปดหลักสูตรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏและ

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  
- คณะมีระบบและกลไกการเปด/ปด หลักสูตรโดยใชแบบเสนอขั้นตอนการเสนอขอเปด

หลักสูตรใหม/ปรับปรุงหลักสูตร/ปดหลักสูตร โดยผานการพิจารณาตั้งแตในระดับ
โปรแกรมวิชา คณะ และระดับมหาวิทยาลัย ตามลําดับ 

- คณะนําผลสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตและสํารวจผลความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตทุกปเพื่อนํามาใชเปนขอมูลประกอบการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
2.1-1-1 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
2.1-1-2 แบบเสนอขั้นตอนการเสนอขอเปดหลักสูตรใหม/ปรับปรุงหลักสูตร และแนว

ปฏิบัติการเสนอขอความเห็นชอบการปดหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2.1-1-3 ผลการสํารวจความพึงพอใจของบัณฑิตและผูใชบัณฑิต 

2 มีการกําหนดเปาหมายการผลติบัณฑิตทุกหลักสูตรซึ่งจะระบุไวในหลักสูตรทุกหลักสูตร ซึ่งเปน
การกําหนดเปาหมายในระยะยาว นอกจากนี้ยังมีแผนรับนกัศึกษาท่ีใชกําหนดเปาหมายในแตละ
ปท่ีเปดรับนักศึกษา 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
2.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 

3 คณะมีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรใหไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 โดยมีการจัดทําแบบสํารวจความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิตและการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตซึ่งจะนําขอมูลท้ังหมดมาชวย
ในการกําหนดปรัชญาหรือวัตถุประสงคตลอดจนคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของหลักสูตร ท่ี
สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของคณะและสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิและความตองการของสังคมสวนรวม  และมีการจัดแผนงานและกิจกรรม  การเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา ท่ีสอดคลองกับ
ปรัชญา วัตถุประสงค และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของหลักสูตร รวมท้ังจัดใหนักศึกษา
ทุกคนมีอาจารยท่ีปรึกษา 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
2.1-3-1 หลักสูตร พัฒนา/ปรับปรุง พ.ศ. 2549 
2.1-3-2 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป

งบประมาณ 2552 
2.1-3-3 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา ท่ี 1128/2551 เรื่อง แตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษา



ระดั
บ 

ผลการดําเนินงาน 

นักศึกษา ภาคปกติ ประจาํปการศึกษา 2551  
4 คณะมีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา ดังนี ้

- ใชขอมูลจากระบบสารสนเทศสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัย เชน 
โครงสรางหลักสูตร แผนการเรียนตลอดหลักสูตร จํานวนนักศึกษา ผลการเรียนนักศึกษา ใน
การวิเคราะหขอมูลการดําเนินงานของหลักสูตรตางๆ  

- มีการวิเคราะหผลการดําเนินงานของหลักสูตรตางๆ จากรายงานการติดตามบัณฑิตและ
การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  

- วิเคราะหขอมูลจากการสอบเขาของนักศึกษาในการเลือกเรียนในแตละสาขาวิชาของคณะ
ประจําปการศึกษา 2552 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
2.1-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
2.1-4-2 เว็บไซตของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
2.1-4-3 ผลสํารวจสภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
2.1-4-4 ผลสํารวจความพึงพอใจผูใชบณัฑิต 
2.1-4-5 รายงานผลการรับเขานักศึกษา ประจําการศึกษา 2552 

5 คณะมีการแตงต้ังคณะกรรมการวิชาการซึ่งประกอบดวยประธานโปรแกรมทุกโปรแกรมเพื่อทํา
หนาท่ีวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษา  และไดนําผลการวิเคราะหไป
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรและจัดกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 

- โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพไดปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร  โดยการเพิ่มแขนงวิชาการแพทยแผนไทย 

- โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรไดปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
และคอมพิวเตอร  แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยเพิ่มรายวิชาทางดานมัลติมีเดียและ
แอนิเมชั่นเขาไป  เพื่อใหนักศึกษามีวิชาเลือกเรียนมากขึ้น 

- จากการวิเคราะหผลการเรียนของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ท่ีคอนขางออนมาก คณะไดจัดใหมี
โครงการสอนเสริมพี่สอนนองสําหรับรายวิชาพื้นฐาน ไดแก ฟสิกสพื้นฐาน ชีววิทยา
พื้นฐาน เคมีพื้นฐาน คณิตศาสตรพื้นฐาน 

- จากการวิเคราะหผลการเรียนของนักศึกษา สวนหนึ่งมีผลการเรียนท่ีคอนขางออนมาก  
คณะไดเพิ่มทางเลือกใหกับนักเรียนท่ีสนใจเรียนทางดานวิทยาศาสตร  แตอาจจะยังไมรู
วาตนเองถนัดทางดานใด  โดยการเปดรับนักศึกษาทางดานวิทยาศาสตรแตยังไมตอง
เลือกแขนงวิชาเอกกอน  และใหทดสอบวัดแววทักษะทางดานวิทยาศาสตรเพื่อเลือก
วิชาเอกในภายหลัง 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
2.1-5-1 คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ี 70/2551 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการวิชาการ 
2.1-5-2 โครงการประชุมปฏบิัติการวิพากษหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร  



ระดั
บ 

ผลการดําเนินงาน 

 โครงการประชุมปฏบิัติการวิพากษหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
2.1-5-3 รายวิชาท่ีนักศึกษาไดเกรด D+,D,E,F และ W 
2.1-5-4 แผนรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

6 หลักสูตรท่ีเปดสอนในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทุกหลักสูตรไดผานการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยและมีบางสวนไดผานความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
แลว  สําหรับท่ีเหลือกําลังอยูระหวางการพิจารณาเห็นชอบจาก สกอ. โดยทุกหลักสูตรท่ีเปดสอน
ไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐาน และมีการประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตาม
มาตรฐานหลักสูตรใน 4 ประเด็น  คือ  การบริหารหลักสูตร ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
การสนับสนุนและการใหคําปรึกษาและแนะนํานักศึกษา เปนไปตามเง่ือนไขขอบังคับของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
2.1-6-1 หลักสูตร พัฒนา/ปรับปรุง พ.ศ. 2549 
2.1-6-2 หนังสือนําสงหลักสูตรไปยังสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวบงชี้/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ เปาหมาย 
2551 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนที่ได 

2550 2551 
มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ระดับ 6 ระดับ 6 ระดับ 6 3 
 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :   บรรลุเปาหมาย     ไมบรรลุเปาหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.2  มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ (P) 
 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
 

1. มีกลไกใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษา
ทุกหลักสูตร 

2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน  เปนสําคัญทุกหลักสูตร 
3. มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร 
4. มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย ท่ีจะสนองตอบตอความตองการของ

ผูเรียน 
5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรู ท่ีจัดใหผูเรียนและอิง

พัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร 
6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ทุกหลักสูตร 
7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร 

 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5-6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

ผลการดําเนินงาน : 



ระดับ ผลการดําเนินงาน 
1 มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงค และเปาหมายของการจัด

การศึกษาทุกหลักสูตร ดังนี้ 
- คณะจัดโครงการปรับปรุงและวิพากษหลักสูตร เมื่อป พ.ศ. 2549 ท้ังหมด 6 

หลักสูตร ปริญญาตรี 5 หลักสูตร และปริญญาโท 1 หลักสูตร โดยใหอาจารยทุกทาน
เขารวมโครงการเพื่อใหรูถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษาทุก
หลักสูตร และเมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2551 ไดมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร แขนงวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเมื่อวันท่ี 6 และ 9 มีนาคม 2552 ไดมีการปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร แขนงวิชาการแพทยแผน
ไทย และในวันปฐมนิเทศคณะมีคําสั่งแตงต้ังพี่เลี้ยงอาจารยใหมและคําสั่งแตงต้ัง
อาจารยผูปฏิบัติงานการปฐมนิเทศ เพื่อใหความรูความเขาใจกับอาจารยท่ีเขาใหมถึง
วัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษาของหลักสูตรท่ีตนเองรับผิดชอบ 

- ในการประชุมการปรับปรุงหลักสูตรของโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพและ
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร คณาจารยของโปรแกรมวิชาจะมีโอกาสไดรับความรู
ความเขาใจเก่ียวกับวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตรท่ีตนเองรับผิดชอบ 

- นอกจากนี้อาจารยสามารถท่ีจะศึกษาเพิ่มเติมไดจากเว็บไซตของคณะ ซึ่งจะมี
หลักสูตรทุกหลักสูตรท่ีคณะดําเนินการ  โดยในทุกหลักสูตรจะมีการกลาวถึง
วัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษาสําหรับหลักสูตรนั้นๆไวอยางชัดเจน 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
2.2-1-1 คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ี 110/2551 และ 120/2551 เรื่อง

แตงต้ังพี่เลี้ยงอาจารยใหม 
2.2-1-2 หลักสูตรพัฒนา/ปรับปรุงใหม พ.ศ. 2549  

2 คณะมีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญทุกหลักสูตรซึ่งจะระบุไวในแนวการเรียนของแตละรายวิชาวาจะมีการเรียนการสอน
อยางไร  บรรยาย/ทฤษฎี, เรียนรูดวยตนเอง หรือแมกระท่ังกิจกรรม/โครงการตางๆ ท่ีคณะ
จัดขึ้น เชน โครงการสอนเสริมพี่สอนนอง 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
2.2-2-1 แนวการสอน  ปการศึกษา 2551 
2.2-2-2 รายวิชา ท่ีใช  E-learning, E-book, CAI, ชุดการสอน ฯลฯ 

3 คณะมีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพือ่สงเสริมการเรียนทุกหลักสูตร มี
การเรียนการสอนผานเครือขายคอมพิวเตอร โดยใชบทเรียนออนไลน  E-learning  E-book 
และ CAI ชุดการสอน มีหองสมุด สื่อ อุปกรณการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตร  
คอมพิวเตอร ระบบสบืคนขอมูลอิเล็กทรอนิกส พรอมตารางเปดใหบริการนักศึกษาใช
หองสมุดและหองคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย และยังมีผลงานวิจัยของอาจารยและ
นักศึกษาซึ่งสามารถใชเปนแหลงสืบคนในการเรียนการสอนได 



ระดับ ผลการดําเนินงาน 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
2.2-3-1 E-learning, E-book, CAI, ชุดการสอน ฯลฯ 
2.2-3-2 ฐานขอมูลงานวิจัยของอาจารยและนักศึกษา 
2.2-3-3 ตารางใหบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 และตารางการใชบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรของศูนยคอมพิวเตอร 
2.2-3-4 Logbook (บันทึกการใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตร) 

4 คณะมีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลายที่จะสนองตอบตอความ
ตองการของผูเรียน เชน มีการบรรยาย อภิปราย การฝกปฏิบัติการ การศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี และศึกษาดวยตนเอง  
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
2.2-4-1 แนวการสอน  ปการศึกษา 2551 
2.2-4-2 รายวิชา ท่ีใช  E-learning, E-book, CAI, ชุดการสอน ฯลฯ 
2.2-4-3 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

5 คณะมีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดใหเรียนและอิง
พัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร ไดแก มีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน มีการสอบ
ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ  มีการนิเทศนักศึกษาและสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพ มีการสอบ
สัมมนา มีการสอบวิชาปญหาพิเศษหรือโครงงานนักศึกษา   
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
2.2-5-1 แบบทดสอบกอนเรียน 
2.2-5-2 แบบทดสอบหลังเรียน 
2.2-5-3 แบบประเมินการฝกประสบการณวิชาชีพ 

6 คณะมีการจัดทําแบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษาและทําการ
ประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุก
หลักสูตรและจะทําการประเมินทุกภาคการศึกษาท้ังภาคปกติและภาคกศ.บป. เปนประจําทุก
ปอยางตอเนื่อง 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
2.2-6-1 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา 
2.2-6-2 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยพิเศษโดยนักศึกษา 

7 คณะมีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน ดังนี้ 
- มีการแจงผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน เรื่อง คุณภาพการสอนและสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู ใหผูสอนทราบทุกภาคการศึกษาเพื่อใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน 

- จัดโครงการสอนเสริมพี่สอนนองโดยเปนการสอนเสริมนอกเวลาเรียนโดยอาจารย
และนักศึกษารุนพี่จะชวยกันสอนหรือหาวิธีการสอนที่จะชวยใหนักศึกษาไดมีความ
เขาใจงายขึ้น 



ระดับ ผลการดําเนินงาน 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
2.2-7-1 หลักฐานการแจงผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดย

นักศึกษา 
2.2-7-2 โครงการพี่สอนนอง  

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวบงชี้/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

2551 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนนที่ได 
2550 2551 

มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ระดับ 7 ระดับ 7 ระดับ 7 3 
 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :   บรรลุเปาหมาย     ไมบรรลุเปาหมาย 
 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.3   มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่ง 
 บุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ (P) 
 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1. มีระบบและกลไกท่ีกําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและปรบัปรุง

หลักสูตรทุกหลักสูตร 
2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีนําไปใช ในการปฏบิัติไดจริง 

โดยผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร 
3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษา ท้ังมีกําหนด และไมกําหนดในหลักสูตรโดยความ

รวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก 
4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการ     สนับสนุนจาก

ผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร 
5. มีการนําผลการประเมนิไปปรบัปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และ ชุมชนภายนอกในการ

พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 



ผลการดําเนินงาน : 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 

1 คณะมีระบบและกลไกท่ีกําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิมารวมจัดทํารางคําอธิบายรายวิชาและวิพากษ
หลักสูตรและยังมีการเชิญมาเปนอาจารยพิเศษในรายวิชาตางๆ 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
2.3-1-1 หนังสือเชิญผูทรงคุณวุฒิประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร และหนังสือ

เชิญผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตร (แขนงวิชาแพทยแผนไทยและแขนง
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)  

2.3-1-2 หนังสือเชิญอาจารยพิเศษ 
2.3-1-3 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ท่ี 1691/2551 และ 2938/2551  เรื่อง 

แตงต้ังบุคคลภายนอกเปนอาจารยพิเศษคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 ประจําภาคเรียนท่ี 1 และ 2 ปการศึกษา 2551 

2 คณะมีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีนําไปใช ในการ
ปฏิบัติไดจริง โดยผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูในชุมชนมีสวนรวม ดังนี้ 

- ทุกหลักสูตรท่ีเปดสอนจะมีรายวิชาท่ีใหนักศึกษาออกฝกประสบการณวิชาชีพใน
สถานประกอบการ  โดยมีบุคลากรของสถานประกอบการเปนพี่เลี้ยงนักศึกษาเพื่อ
ถายทอดความรูและประสบการณใหกับนักศึกษา 

- และในรายวิชาการศึกษาเอกเทศทางดานคอมพิวเตอรของหลักสูตรสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอรและแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาจะตองทํา
โครงงานซึ่งจะมีการเชิญผูรูในชุมชนมาเปนท่ีปรึกษารวมในโครงการนั้นดวย 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
2.3-2-1 โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ 
2.3-2-2 หนังสือตอบรับการฝกประสบการณวิชาชีพจากสถานประกอบการ 
2.3-2-3 เอกสารนําเสนอหัวขอโครงงานนักศึกษา โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร 

3 คณะและโปรแกรมวิชามีการจัดโครงการ/กิจกรรมทางการศึกษาท้ังท่ีกําหนดและไมกําหนด
ในหลักสูตรโดยเปนความรวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก เชน  

- โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่แตละโปรแกรมวิชาจะนํานักศึกษาไปศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ีเพื่อเปนการเปดโลกทัศนใหกับนักศึกษาไดเขาไปศึกษาการดําเนินงาน
หรือการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ภายนอก 

- โครงการนิทรรศการทางวิทยาศาสตรและการแขงขันจรวดขวดน้ําระดับประเทศ
รวมกับองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ เปนการเปดโอกาสใหนักศึกษา
ไดรับความรูและทักษะใหมๆท่ีทางองคการฯนํามาจัดแสดง 

- โครงการวันราชภัฏวิชาการซึ่งคณะรวมกับมหาวิทยาลัย เชิญหนวยงานภาครัฐและ
เอกชนตางๆ จัดแสดงนิทรรศการตางๆ รวมถึงโปรแกรมวิชาตางๆในคณะไดจัด
แสดงนิทรรศการ แขงขันทักษะทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร 



ระดับ ผลการดําเนินงาน 
- โครงการบริการวิชาการ ปรากฏการณสุริยุปราคา เมื่อวันท่ี 26 มกราคม 2552 โดย

เปนความรวมมือระหวางโปรแกรมวิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรท่ัวไป กับสถาบันวิจัย
ดาราศาสตรแหงชาติ 

- งานสัมมนาหัวขอ Born To Be Animator ของโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร รวมกับ
บริษัทบราเธอร ไอเดีย และ SIPA ภูเก็ต เปนการเปดโอกาสใหนักศึกษาเขารวมรับ
ฟงและแสดงความคิดเห็น 

- โครงการเตรียมความพรอมเพื่อกาวสูวัยทํางานและพัฒนาประสบการณวิชาชีพ
นักศึกษาและศิษยเกาซึ่งคณะไดเชิญวิทยากรซึ่งมาจากหนวยงานภายนอก เชน 
ตัวแทนแรงงานจังหวัดสงขลา ตัวแทนผูประกอบอาชีพอิสระ ตัวแทนศิษยเกา 
มารวมเสวนาใหความรูกับนักศึกษาท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษา 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
2.3-3-1 หนังสือตอบรับการฝกประสบการณวิชาชีพจากสถานประกอบการ 
2.3-3-2 เอกสารนําเสนอหัวขอโครงงานนักศึกษา โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร 
2.3-3-3 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
2.3-3-4 เอกสารงานแสดงนิทรรศการทางวิทยาศาสตรและการแขงขันจรวดขวดน้ํา

น้ําระดับประเทศรวมกับ องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ 
2.3-3-5 หนังสือเชิญหนวยงานภายนอกเขารวมกิจกรรมงานวันราชภัฏวิชาการ 
2.3-3-6 สารประชาสัมพันธคณะฯ ฉบับท่ี 9 วันท่ี 30 มกราคม 2552 (หนา 3) 
2.3-3-7 เอกสารประชาสัมพันธงานสัมนนา Born To Be Animator 
2.3-3-8 หนังสือเชิญวิทยากรโครงการเตรียมความพรอมเพื่อกาวสูวัยทํางานและ

พัฒนาประสบการณวิชาชีพนักศึกษาและศิษยเกา 
4 มีการติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีไดรับการสนับสนุนจาก

ผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร ดังนี้ 
- คณะไดจัดทําแบบประเมินและเก็บขอมูลจากนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมโครงการทุก

โครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุก
หลักสูตร เพื่อเปนเครื่องมือ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินกิจกรรม โครงการท่ีจัด
ขึ้น เชน รายงานการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยพิเศษ โดยนักศึกษา 

- คณะไดจัดใหมีการประเมินสถานประกอบการและประเมินผลการฝกประสบการณ
วิชาชีพของนักศึกษา 

- ประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรท่ีเขารวมงาน
สัมมนาหัวขอ Born To Be Animator 

- ประเมินผลความคิดเห็นของผูชมตองานราชภัฏวิชาการ ป 2551      
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
2.3-4-1 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยพิเศษ โดย

นักศึกษา 



ระดับ ผลการดําเนินงาน 
2.3-4-2 รายงานผลการประเมินสถานประกอบการและการประเมินผลการฝก

ประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา 
2.3-4-3 รายงานสรุปผลความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเขารวมงานสัมมนาหัวขอ 

Born To Be Animator 
2.3-4-4 รายงานสรุปแบบสอบถามความคิดเห็นของผูชมตองานราชภัฏวิชาการ ป 

2551 
5 คณะมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคกร และชุมชน

ภายนอกใน เชน การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรของคณะและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
คือ การเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมารวมวิพากษหลักสูตร และนําขอเสนอแนะท่ีไดจาก
การวิพากษหลักสูตรมาพิจารณาเพื่อนําไปปรับปรุง/และพัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ซึ่งดูไดจากการวิพากษหลักสูตรในป พ.ศ. 2549 และเมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2551 
ไดมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรและ
คอมพิวเตอร แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และเมื่อวันท่ี 6 และ 9 มีนาคม 2552 ไดมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร แขนงวิชาการแพทย
แผนไทย โดยไดเชิญผูทรงคุณวุฒิมารวมในการวิพากษ และปรับปรุงหลักสูตรดังกลาว 
เพื่อใหสามารถผลิตบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของตลาดแรงงานมากที่สุด 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
2.3-5-1 หลักฐานการวิพากษหลักสูตร ป พ.ศ. 2549 
2.3-5-2 หลักฐานการวิพากษหลักสูตร ป พ.ศ. 2551 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวบงชี้/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

2551 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนนที่ได 
2550 2551 

มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องคกร 
และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 3 

 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :   บรรลุเปาหมาย     ไมบรรลุเปาหมาย 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจาํ 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  ปจจัยนําเขา (I) 
 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

≥ +10% หรือ ≤-10% 
ของเกณฑมาตรฐาน 

6 - 9.99% และ –6 – (-9.99)% 
ของเกณฑมาตรฐาน 

(-5.99) – 5.99 % 
ของเกณฑมาตรฐาน 

 

ผลการดําเนินงาน : 
 ในปการศึกษา 2551 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีอาจารยปฏิบัติงานจริง 75.5 
คน มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ภาคกศ.บป (เต็มเวลาเทียบเทา) 2,181.11 คน และมีนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ (เต็มเวลาเทียบเทา) 10.67 คน รวมนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา) 2,191.78 คน  สัดสวนนักศึกษาภาคปกติ (เต็มเวลาเทียบเทา) ตอ
จํานวนอาจารยประจําเทากับ 29.03 คิดเปนรอยละของผลตางของ FTES (สาขาวิทยาศาสตรกายภาพ) 
เทากับ  45.15% ของเกณฑมาตรฐาน 
    
วิธีการคํานวณคารอยละของผลตางของ FTES 
 
 
 

     
          จํานวน FTES ตออาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง – เกณฑมาตรฐานเฉล่ียของคณะ             

      เกณฑมาตรฐานเฉล่ียของคณะ รอยละของผลตาง  = X 100 



 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวบงชี้/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

2551 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนนที่ได 
2550 2551 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทาตอจํานวน 
อาจารยประจํา 

6% 43.9% 45.15% 1 

 
การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :   บรรลุเปาหมาย     ไมบรรลุเปาหมาย 
 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
2.4-0-1  รายงานประจําป การประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2551 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.5 สัดสวนของอาจารยประจําท่ีมวีุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปรญิญาเอกหรือเทียบเทาตอ

อาจารยประจํา 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  ปจจัยนําเขา (I) 
 

การคิดสัดสวนตัวบงชี้  : คํานวณมาจาก 
  
 
 
 
 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

วุฒิปริญญาเอกอยูระหวางรอยละ 
1-19 หรือ วุฒิปริญญาเอกอยู
ระหวางรอยละ 20-29 แตวุฒิ
ปริญญาตรีมากกวารอยละ 5 

1. วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง รอย
ละ 20-29 และ 
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือนอย
กวารอยละ 5 หรือ 
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 30 และ 
2. วุฒิปริญญาตรีมากกวารอยละ 5 

1. วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 30 และ 
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือนอย
กวารอยละ 5 

 

ผลการดําเนินงาน : 

 
               จํานวนอาจารยทีม่คีุณวุฒิปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอกหรือเทยีบเทา                 

               

        จํานวนอาจารยประจําทัง้หมด (ปฏิบตัิงานจรงิและลาศึกษาตอ) 
X 100 



 ในปการศึกษา 2551 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีอาจารยประจาํท้ังหมดรวมอาจารย
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ จํานวน 81.5 คน  

- มีอาจารยท่ีมีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 9.82  
- อาจารยวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา 68 คน คิดเปนรอยละ 83.43  
- และอาจารยวุฒปิริญญาตรีหรือเทียบเทา จํานวน 5.5 คน คิดเปนรอยละ 6.75 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวบงชี้/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

2551 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนนที่ได 
2550 2551 

สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี 
ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอ
อาจารยประจํา 

วุฒิปริญญา
เอกรอยละ 9 

วุฒิปริญญา
เอกรอยละ 

9.52 

วุฒิปริญญา
เอกรอยละ 

9.82 

1 

 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :   บรรลุเปาหมาย     ไมบรรลุเปาหมาย 
 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
2.5-0-1 รายงานประจําป การประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2551 
 

ตัวบงชี้ที่ 2.6 สัดสวนของอาจารยประจําท่ีดาํรงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
และศาสตราจารย 

 

ชนิดของตัวบงชี้ :  ปจจัยนําเขา  (I) 
 

การคิดสัดสวนตัวบงชี้ : คํานวณมาจาก 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ 
ศ. รวมกันอยูระหวาง รอยละ 1-39 
หรือ ผูดํารงตําแหนงระดบั ผศ. รศ. 
และ ศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ 40-
59 แตผูดํารงตําแหนงระดบั รศ. ขึ้น
ไปนอยกวารอยละ 10 

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. 
รศ. และ ศ. รวมกันอยูระหวาง
รอยละ 40-59 และ 
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้น
ไปเทากับหรือมากกวา รอยละ 10 
หรือ 
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. 
รศ.  และ ศ. รวมกันมากกวา 

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 
และ ศ. รวมกันมากกวา หรือ
เทากับรอยละ 60  
และ 
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.  ขึ้น
ไปเทากับหรือมากกวา  10 

 
      จํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนง ผศ./รศ./ศ.       
                                                                               X  100   

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (ปฏิบัติจริงและลาศึกษาตอ) 



หรือเทากับรอยละ 60 และ 
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้น
ไปนอยกวารอยละ 10 

 

ผลการดําเนินงาน : 
 ในปการศึกษา 2551 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีอาจารยประจําท้ังหมดรวม
อาจารยปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ จํานวน 81.5 คน โดยแยกเปนอาจารยขาราชการ 38 คน อาจารย
พนักงานมหาวิทยาลัย 12 คน เปนอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 
8 คน และตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน 6 คน คณะฯมีจํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 28 
 
 
 
 
หมายเหตุ :  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลายังไมมีระเบียบรองรับใหอาจารยสัญญาจางทําผลงานทาง

 วิชาการ จึงนำมาใชในการคํานวณสัดสวนอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวบงชี้/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

2551 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนนที่ได 
2550 2551 

สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย 

ผูดํารง
ตําแหนง 
ผศ. และ 
รศ.  

รอยละ 35 

ผูดํารง
ตําแหนง ผศ. 
และ รศ.  

รอยละ 35.71 

ผูดํารง
ตําแหนง ผศ. 
และ รศ.  
รอยละ 28 

1 

 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :   บรรลุเปาหมาย     ไมบรรลุเปาหมาย 

 
 
 

 
 
 
 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
2.6-0-1 รายงานประจําป การประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2551 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏบิัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ  (P) 
  

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1. สถาบันมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร 
2. มีกระบวนการสงเสริมใหผูเก่ียวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
3. มีการกํากับดูแลการปฏบิัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
4. มีระบบในการดาํเนินการกับผูท่ีไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวชิาชีพ 
5. มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชพี 

 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
 
 

ผลการดําเนินงาน : 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 

1 มหาวิทยาลัย ไดมีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง จรรยาบรรณ ขาราชการพล
เรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ.2549 และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวา
ดวยจรรยาบรรณขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2549 และมี
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการ



ระดับ ผลการดําเนินงาน 
ปฏิบัติงานตาม  จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารยตามประกาศ กพอ. 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
2.7-1-1  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  เรื่อง  จรรยาบรรณ  ขาราชการ พล

เรือน ในมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา พ.ศ. 2549 
2.7-1-2  ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา วาดวยจรรยาบรรณ ขาราชการพลเรือน

 ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2549 
2.7-1-3  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

2 มหาวิทยาลัยสงเสริมใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณมีคณะกรรมการคัดเลือกขาราชการ
พลเรือนดีเดนรวมท้ังกรรมการสรรหาคนดีศรีราชภัฏและมีการพิจารณาสรรหา “คนดีศรีราช
ภัฏประจําป 2552” 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
2.7-2-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา ท่ี 325/2552  เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการ

สรรหาคนดีศรีราชภัฏ ประจาํป 2552   
2.7-2-2 ภาพการมอบรางวลัในวันราชภัฏแกบุคลากรดานตาง ๆ 
2.7-2-3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกขาราชการพล

เรือนดีเดน 
2.7-2-4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ผลการพิจารณาสรรหา “คนดีศรี

ราชภัฏประจําป 2552 ” 
2.7-2-5 ผลการพิจารณาความดีความชอบ 

3 มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู ตามลําดับต้ังแตประธาน
กรรมการบริหารโปรแกรมวิชา  คณบดี และอธิการบดี และมีสายตรงอธิการบดีบนเว็บไซต
ของมหาวิทยาลัย มีการรายงานการปฏิบัติงานของอาจารยและการประเมินการปฏิบัติงาน
ของอาจารยโดยประธานกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา ปละ 2 ครั้ง  รวมถึงมีการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
2.7-3-1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยจรรยาบรรณ ขาราชการพล

เรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2549 
2.7-3-2 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
2.7-3-3 แบบประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย   
2.7-3-4 รายงานการปฏิบัติงานของอาจารย  
2.7-3-5 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

ตักเตือน การมีคําสั่งหรือการทําทัณฑบน  พ.ศ.  2550 
2.7-3-6 สายตรงอธิการบดี, สายตรงคณบดี 
2.7-3-7 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานสัญญาจาง 

4 มีการตักเตือนผูท่ีไมปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติเชน การประเมินจางงาน การไมลงชื่อ



ระดับ ผลการดําเนินงาน 
ปฏิบัติราชการ การไมสงผลการเรียนตามกําหนด 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
2.7-4-1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ เรื่อง ขอปฏิบัติและการพิจารณากรณีอาจารย
 ผูสอนท่ีสงหลักฐานการประเมินผลการเรียนลาชา 

5 มีขอบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยเพื่อเปนแนวทางปองกันไมใหคณาจารยกระทําผิด
จรรยาบรรณวิชาชีพ รวมท้ังมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยใชแบบประเมินการปฏิบัติตาม
สายการบังคับบัญชา และผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของคณาจารยโดยนักศึกษา 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
2.7-5-1 แบบประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย   
2.7-5-2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการตักเตือน 

การมีคําสั่งหรือการทําทัณฑบน  พ.ศ.  2550 
2.7-5-3 แบบประเมนิประสิทธภิาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานสญัญาจาง 
2.7-5-4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ เรื่อง ขอปฏิบัติและการพิจารณากรณีอาจารย

ผูสอนท่ีสงหลักฐานการประเมินผลการเรียนลาชา 
2.7-5-5 สรุปผลการประเมินประสิทธภิาพการสอนของอาจารยโดยนกัศึกษา 
2.7-5-6 สรุปผลการประเมินประสิทธภิาพการสอนของอาจารยพิเศษ โดยนักศึกษา 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวบงชี้/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

2551 
ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได 
2550 2551 

มีกระบวนการสงเสริมการปฏบิตัิตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพของคณาจารย 

ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 3 

 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :   บรรลุเปาหมาย     ไมบรรลุเปาหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนนุใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ (P)  
 

เกณฑมาตรฐาน  :  ขอ 
 

1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเก่ียวกับการวจิัยและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอน 

2. มีกลไกการบริหารวิชาการท่ีจะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนา นวัตกรรมใหม ๆ ในดานการเรียน
การสอน 

3. มีแหลงทุนสนับสนนุการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา 
4. มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวจิัยดานการ

เรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอยางสม่ําเสมอ 
5. มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

      

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3-4 ขอ มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

ผลการดําเนินงาน : 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 



ระดับ ผลการดําเนินงาน 
1 คณะมีการกําหนดนโยบายดานการวิจัยเพื่อใชแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความ

เขาใจเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน นอกจากนี้คณะยังมีทุนสนับสนุน
การวิจัยใหกับอาจารยภายในคณะปละ 2 ทุน เปนประจําทุกป เพื่อใหอาจารยไดทําผลงานวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งจะระบุในแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของคณะอยางชัดเจน 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
2.8-1-1 นโยบายคณะดานการวิจัยในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา  ปการศึกษา 2551 
2.8-1-2 แผนกลยุทธและปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2552 

2 คณะมีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ในดาน
การเรียนการสอน 

- มีการสงเสริมใหอาจารย ใชสื่ อการสอนแบบออนไลน ท้ัง ท่ีดํา เนินการโดย
มหาวิทยาลัยและคณะดําเนินการเองโดยติดต้ังระบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน (Moodle) บนเซิฟเวอรของคณะ 

- คณะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน” เมื่อวันท่ี 
10 กุมภาพันธ 2552 เพื่อสงเสริมใหอาจารยมีความรูความเขาใจและกระตุนให
อาจารยทําวิจัยดานการเรียนการสอน 

- คณะจัดโครงการอบรมการเขียนโครงการวิจัย เมื่อวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2552 เพื่อ
สงเสริมใหอาจารยสามารถเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
แหลงตางๆ 

- คณะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานวิจัยและบทความทาง
วิชาการ” เมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2552 เพื่อสงเสริมใหอาจารยไดมีความรูเก่ียวกับ
รูปแบบเทคนิคการเขียนรายงานวิจัยและบทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ
เผยแพรตามหลักการท่ีถูกตอง 

- สงเสริมใหอาจารยเขารวมอบรมประชุม สัมมนาและทําผลงานวิจัยตางๆ ท้ังภายใน
และตางประเทศ เพื่อใหเกิดการคิดคนและพัฒนานวัตกรรมใหม  ๆ 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
2.8-2-1 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2551 
2.8-2-2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กระบวนการวิจัยในชั้นเรยีน” 
    โครงการอบรมการเขียนโครงการวิจัย 
  โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ “การเขียนรายงานวจิัยและบทความทางวิชาการ” 
2.8-2-3 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวาดวย กองทุนวิจัย พ.ศ. 2550 
2.8-2-4 บทเรียนท่ีใช  E-learning, E-book, CAI, ชุดการสอน 
2.8-2-5 หลักฐานการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย 

3 คณะมีทุนสนับสนุนการวิจัยใหกับอาจารยท่ีสนใจจะทําวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
นวัตกรรมทางการศึกษา และยังมีแหลงทุนของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาสนับสนุนอีกสวนหนึ่ง นอกจากนี้ก็ยังสนับสนุนสงเสริมใหขอทุนวิจัยจากแหลงทุน



ระดับ ผลการดําเนินงาน 
ภายนอกอ่ืนๆ 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
2.8-3-1 คูมือเบิกจายงบประมาณเงินรายได (บํารุงการศึกษา ป 2551) 
2.8-3-2 ขอตกลงการทํางานวิจัย 
2.8-3-3 ขาวประชาสัมพนัธงานวจิัยบนเว็บไซตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

4 มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวจิัยดาน
การเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอยางสม่ําเสมอ 
1. คณะมีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอน เชน การพัฒนาเครื่องมือวัดและบันทึกอุณหภูมิ
อยางตอเนื่องสําหรับกระบวนการแปรรูปเทอรโมเซตซึ่งเปนนวัตกรรมการเรียนการสอน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรทองถ่ิน  
2. คณะไดจัดเวทีแลกเปลี่ยน และเผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและนวัตกรรม
ทางการศึกษาในงานวันราชภัฏวิชาการ เมื่อวันท่ี 28 – 30 กรกฎาคม 2551 
3. คณะมีงานจัดทําวารสารคณะเพื่อเปนแหลงเผยแพรผลงานวิจัย 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
2.8-4-1 ผลงานวิจัยดานการเรียนการสอน 
2.8-4-2 หนังสือเชิญเขารวมแสดงผลงานวิจัยในงานราชภัฏวชิาการ ป 2551 
2.8-4-3 คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ี 65/2551 เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการ

บรรณาธิการการจัดทําวารสารงานวิจัยและบทความทางวิชาการ 
5 คณะมีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  

1. คณะมีนโยบายสรางเครือขายการวิจัยภายในสถาบัน ระหวางสถาบัน ท้ังภายใน
ตางประเทศ   

2. คณะไดสรางเครือขายงานวิจัยกับคณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานัครินทร 
วิทยาเขตปตตานี โดย ดร.พลพัฒน รวมเจริญ ไดสราง เครื่องมือจากโครงการวิจัย
เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือวัดและบันทึกอุณหภูมิอยางตอเนื่องสําหรับกระบวนการแปร
รูปเทอรโมเซตซึ่งเปนนวัตกรรมการเรียนการสอน จากผลการวิจัยดังกลาวไดนําไปให
ทดลองใชสอนนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและนักศึกษาหลักสูตรเคมีอุตสาหกรรม 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี  

3. คณะไดสรางเครือขายงานวิจัยกับโรงเรียนในเขตบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
4. มีโครงการวิจัยรวมระหวางนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวทิยาศาสตรกับสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (โครงการ IRPUS) 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย  
2.8-5-1  นโยบายคณะดานการวิจัยในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา  ปการศึกษา 2551 
2.8-5-2  โครงการสรางเครือขายวิจัยนวัตกรรมและการเรียนการสอน 
2.8-5-3  รายงานการวิจัย 



ระดับ ผลการดําเนินงาน 
2.8-5-4  เอกสารหลักฐานการรับทุนสนบัสนุนงานวิจัยท้ังภายในและภายนอก 
2.8-5-5  หนังสือตอบรับเครือขายงานวิจัย 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวบงชี้/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

2551 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนนที่ได 
2550 2551 

มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจํา
ทําการวิจยัเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน 

5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 3 

  

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :   บรรลุเปาหมาย     ไมบรรลุเปาหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.9 รอยละของบัณฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต (O) 
 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – รอยละ 59 รอยละ 60 – รอยละ 79 มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 
 

ผลการดําเนินงาน : 
 ในปการศึกษา 2551 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ท่ีเรียนในหลักสูตรภาคปกติและภาคกศ.บป. รวมท้ังสิ้น 242 คน และมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหนักศึกษา
ท่ีสําเร็จการศึกษาทุกคนกรอกขอมูลภาวะการมีงานทําผานทางระบบ สกอ. มีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีตอบแบบสํารวจการมีงานทําและสงขอมูลใหกับมหาวิทยาลัยรวมท้ังสิ้น 230 คน พบวาเปน
บัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป จํานวน 172 คน และศึกษาตอจํานวน 15 คน คิด
เปนรอยละ 80 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวบงชี้/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได 



2551 2550 2551 
รอยละของบัณฑติระดับปริญญาตรีที่ไดงานทํา 
และการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

รอยละ 80 รอยละ 
85.62 

รอยละ 80 3 

 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :   บรรลุเปาหมาย     ไมบรรลุเปาหมาย 
 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
2.9-0-1  รายงานสํารวจภาวะการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา  
 ปการศึกษา 2551 (จาก สกอ.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.10  รอยละของบัณฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต (O) 
 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – รอยละ 74 ไดรับ
เงินเดือนเทากับหรือสูงกวา 
เกณฑ ก.พ. 

รอยละ 75 – รอยละ 99 ไดรับ
เงินเดือนเทากับหรือสูงกวา
เกณฑ ก.พ. 

รอยละ 100 ไดรับเงินเดือน
เทากับหรือสูงกวาเกณฑ ก.พ. 

 

ผลการดําเนินงาน : 
 ในปการศึกษา 2551 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 242 คน โดยมีบัณฑิตท่ีเขารับพระราชทานปริญญาบัตรและตอบแบบสอบถาม 
จํานวน 230 คน มีบัณฑิตท่ีไดงานทํา จํานวน 172 คน ไดรับเงินเดือนเริ่มตนตามเกณฑ จํานวน 15 คน  
คิดเปนรอยละ 8.72 และ ไดรับเงินเดือนเริ่มตนสูงกวาเกณฑ  จํานวน 77 คน  คิดเปนรอยละ  44.77 รวม
มีนักศึกษาท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตนตามเกณฑและสูงกวาเกณฑ จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 53.49 
  

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  



ตัวบงชี้/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ เปาหมาย 
2551 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนที่ได 

2550 2551 
รอยละของบัณฑติระดับปริญญาตรีที่ไดรับ
เงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ 

รอยละ 75 รอยละ 
61.83 

รอยละ 
53.49  

1 

 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :   บรรลุเปาหมาย     ไมบรรลุเปาหมาย 
 
 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
2.10-0-1 รายงานสํารวจภาวะการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา  
 ปการศึกษา 2551 (จาก สกอ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.11  ระดับความพงึพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต   
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต (O) 
 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ย
อยูระหวาง 1-2.49 

ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยอยูระหวาง 2.50-3.49 

ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 3.50 

 

ผลการดําเนินงาน : 
 ในปการศึกษา 2551 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไดดําเนินการสํารวจความพึง
พอใจของนายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2551 (1 ต.ค.49 – 30 
ก.ย.50) จํานวน 104 คน โดยการสงแบบสํารวจถึงนายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต ตามท่ีอยูท่ี
บัณฑิตกรอกในแบบติดตามบัณฑิต ไดรับแบบสอบถามคืน จํานวน 26 ฉบับ แบบสํารวจประกอบดวย
รายการประเมินความพึงพอใจ 3 ดาน ไดแก  ดานความรูความสามารถทางวิชาการ ดานความรู
ความสามารถพื้นฐาน และดานการมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ผลการวิเคราะห
ขอมูลพบวานายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ



สงขลา ในระดับมากทุกดาน  (เทียบจากมาตราสวนการประมาณคา 5 ระดับ) ความพึงพอใจแตละดาน 
จําแนกได ดังนี้ 

1. นายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต มีความพึงพอใจบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
ดานการมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพสูงกวาดานอ่ืน โดยมีคาเฉลี่ยความ
พึงพอใจอยูในระดับมาก ( คาเฉลี่ย 4.15 ) 

2. นายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต มีความพึงพอใจบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ดานความรูความสามารถทางวิชาการ ในระดับมาก ( คาเฉลี่ย 3.75 ) 

3. นายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต มีความพึงพอใจบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
สงขลา ดานความรูความสามารถพื้นฐานในระดับมาก ( คาเฉลี่ย 3.71 ) 

  โดยเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของนายจางฯ 3.98 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวบงชี้/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ เปาหมาย 
2551 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนที่ได 

2550 2551 
ระดับความพงึพอใจของนายจาง 
ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 

คะแนน
เฉลี่ย 3.49 

คะแนน
เฉลี่ย 3.78 

คะแนน
เฉลี่ย 3.98 

3 

 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :   บรรลุเปาหมาย     ไมบรรลุเปาหมาย 
 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
2.11-0-1 รายงานวิจัยความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปการศึกษา 2549-2550 
ตัวบงชี้ที่ 2.12   รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมา ท่ี

 ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 
 กีฬา สุขภาพ ศิลปวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต (O) 
 

การคิดรอยละตัวบงชี้   : คํานวณจาก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 0.003 – รอยละ 0.015 รอยละ 0.016 – รอยละ 0.029 มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030 
 

ผลการดําเนินงาน : 

จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศษิยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา ทั้งหมดทุกระดับ 
การศึกษาที่ไดรับรางวัลทุกประเภทในปการศึกษาปจจุบัน 
 

จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศษิยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

 

X 100 



 ในปการศึกษา 2551 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีจํานวนนักศึกษาระดับ  ปริญญาตรี
ภาคปกติจํานวน 1,145 คน นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคกศ.บป. จํานวน 254 คน และนักศึกษา
ระดับบัณทิตศึกษาภาคพิเศษ  จํานวน 40 คน  

- ปจจุบันคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีจํานวนนักศึกษาท้ังหมด 1,439 คน และมีศิษย
เกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมา(ปการศึกษา 2546 – 2550 ) จํานวน 890 คน 
รวมคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีจํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท้ังหมดทุก
ระดับการศึกษา รวมท้ังสิ้น 2,329 คน 

- และมีนักศึกษาและศิษยเกาท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง ในดานวิชาการ 
วิชาชีพ รางวัลทางวิชาการ และคุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปวัฒนธรรม  และ
ดานสิ่งแวดลอม ในระดับชาติและนานาชาติในปการศึกษาปจจุบัน จํานวน 3 คน   คิด
เปนรอยละ 0.13 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวบงชี้/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

2551 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนนที่ได 
2550 2551 

รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จ
การศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา ที่ไดรับการประกาศ
เกียรติคุณยกยองในดานวชิาการ วิชาชีพ 
คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ  ศิลปวัฒนธรรม 
และดานส่ิงแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

รอยละ 
0.016 

รอยละ 0.12 รอยละ 0.13 3 

 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :   บรรลุเปาหมาย     ไมบรรลุเปาหมาย 
 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
2.12-0-1 หลักฐานการไดรับรางวัล 
 1. นางสาวนูรีซัน  สาและ  ไดรับรางวลัผูสอบไดคะแนนยอดเยี่ยมชั้นปท่ี 3 กลุมวิทยาศาสตร 
 มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา  จากมูลนิธิศาสตราจารยดร.แถบ นีละนิธ ิ
 2. นางสาวอุษา  ยอมใหญ  ไดรับรางวลัผูพัฒนาโครงการเกมตะลุยดานเรียนรูคําศัพท  
 (เกมสมือถือ) ประเภทโปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักศึกษา)จากศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
 และคอมพิวเตอรแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
 3. นายปรมินทร  แซลิ่ม   ไดรับรางวัลผูพัฒนาโครงการเกมตะลุยดานเรียนรูคําศัพท  
 (เกมสมือถือ) ประเภทโปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักศึกษา) จากศูนยเทคโนโลยี
 อิเล็กทรอนิกสและคอมพวิเตอรแหงชาต ิสาํนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปภาพรวมตามองคประกอบที่ 2 
 
จุดแข็ง 

- คณะฯ มีกลไกในการดําเนินการหลักสูตรเปนไปตามระบบของมหาวิทยาลัยฯ ตามเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมีการกําหนดเปาหมายในการผลิตบัณฑิตท่ี
ชัดเจน 

- คณะฯ มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิ มารวมพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรและเปนอาจารยพิเศษ 
- นักศึกษาไดออกฝกประสบการณวิชาชีพและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ทําใหไดรับประโยชน และ

ประสบการณจริงจากสถานประกอบการ 
- มีเครือขายดานการวิจัยและนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
- บัณฑิตของคณะฯ ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ถึงรอยละ 80 
- คณะมีการสนับสนุนนักศึกษาท่ีมีความรูความสามารถดานวิชาการในการแสดงผลงานอยาง

สม่ําเสมอ 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 

- จํานวนอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการควรมีมากขึ้น 



- คุณภาพของนักศึกษาท่ีรับเขาศึกษา 
- โอกาสการที่บัณฑิตมีงานทําและไดรบัเงินเดือนตามเกณฑ 
 

แนวทางการพัฒนา : 
- ควรจัดทําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยใหมากขึ้น 
- จัดทําโครงการพัฒนาอาจารยใหศึกษาตอในระดับปริญญาเอกโดยรับเงินสนับสนุนจากคณะและ

มหาวิทยาลัย 
- จัดทําโครงการคายจดัทําผลงานทางวชิาการเพื่อสงเสริมใหอาจารยทําผลงานทางวชิาการเพิ่มขึ้น   
- สนับสนุนใหอาจารยสามารถขอลาเพื่อทําผลงานวิชาการได 
- ในการรับนักศึกษาแตละปการศึกษาควรมีเง่ือนไขในการรับนักศึกษาท่ีชัดเจนโดยเฉพาะระดับผล

การเรียนในระดับมธัยมปลาย 
- สงเสริมใหนักศึกษามีโอกาสในการทํางาน ท่ีสอดคลองกับวิชาชีพ เชน การฝกประสบการณ

วิชาชีพในสถานประกอบการณท่ีเอ้ือตอการมีงานทํา การแนะแนวอาชีพ การพัฒนาบุคลกิภาพ
และทักษะภาษา IT ตลาดนัดแรงงาน  

- ควรพัฒนาใหมีหองปฏิบัติการเฉพาะทางเพิ่มขึ้น เพื่อการฝกทักษะและใชในการทําโครงการวิจัย
ของนักศึกษา 

- สงเสริมใหนักศึกษาท่ีมีความรูความสามารถทางวิชาการมีโอกาสเขาเรียนในคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี
 

องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 มีการจัดการบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ (P) 
  

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปท่ี 1 
2. มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
3. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 
4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 
5. มีการบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา 
6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชพีแกนักศึกษาและศิษยเกา 
7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการท้ัง 5 เรื่องขางตนเปนประจําทุกป 
8. นําผลการประเมนิคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจดับริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 

 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 



มีการดําเนินการไมครบ 7 ขอแรก มีการดําเนินการ 7 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

ผลการดําเนินงาน : 
ระดับ การดําเนินงาน 

1 คณะมีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปท่ี 1  ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
เมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม 2551 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
3.1-1-1 แบบสํารวจและรายงานผลการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปท่ี 1 
3.1-1-2 คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ี 28/2551 เรื่อง แตงต้ัง

คณะกรรมการดําเนินงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมเพื่อกาวสูชีวิตใน
รั้วปาริฉัตร ปการศึกษา 2551 

2 คณะมีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
เชน หองสมุด หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  ระบบอินเทอรเน็ต หองปฏิบัติการ โรงยิมเนเซี่ยม 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
3.1-2-1 รายชื่อหนวยบริการและทรัพยากรและการใหบริการ 
3.1-2-2 บอรดประชาสัมพันธนักศึกษา 
3.1-2-3 ตารางการใหบริการของหองสมุดและหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรของคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
3 คณะมีการจัดการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา  เชน มีการจัดหอพัก

นักศึกษา ชาย-หญิง  หองพยาบาล โรงอาหาร และหองออกกําลังกาย และมีการทําประกัน
อุบัติเหตุใหกับนักศึกษาเปนประจําทุกป และมีการตรวจสุขภาพประจําปใหกับนักศึกษาเปน
ประจําทุกป 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
3.1-3-1 ภาพถายสถานที่และกิจกรรม 
3.1-3-2 ตารางการใหบริการของหองพยาบาล 
3.1-3-3 สารประชาสัมพันธ ตารางการเขารับการตรวจสขุภาพนักศึกษาใหม ชั้นปท่ี 1 

และชั้นปท่ี 3 
3.1-3-4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ระเบียบปฏบิัติการนักศึกษาหอพัก 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 
3.1-3-5 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวาดวยเงินคาบํารุงหอพักและเงินคา

กิจกรรมหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2549 
3.1-3-6 ใบสมัครนักศึกษาหอพัก – ใบลาออกจากหอพัก 
3.1-3-7 แผนพับกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
3.1-3-8 แบบคําขอกูยืมเงินกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
3.1-3-9 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเรื่องรายชื่อนักศึกษาท่ีมีสิทธิ์อยูหอพัก

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
4 คณะมีการจัดบริการดานการแนะแนวและการใหคําปรึกษา เชน การแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษา



ระดับ การดําเนินงาน 
นักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2551 การแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาโครงงานหรือ
งานวิจัยของนักศึกษา   
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
3.1-4-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา ท่ี 1128/2551 เรื่อง แตงต้ังอาจารยท่ี

ปรึกษา ภาคปกติ ประจาํป 2551 
3.1-4-2 คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ี 42/2551 เรื่อง แตงต้ังอาจารยท่ี

ปรึกษาวิจัยนักศึกษา ภาคปกติ  ปการศึกษา 2551 
3.1-4-3 คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ี 66/2551 เรื่อง แตงต้ังอาจารยท่ี

ปรึกษางานโครงการนักศึกษา ปการศึกษา 2551 
5 คณะมีการจัดบริการแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแกนักศึกษาและศิษยเกา เชน 

เว็บไซตคณะและเว็บไซตของโปรแกรมวิชา บอรดประชาสมัพันธคณะ ฐานขอมูลสถาน
ประกอบการสําหรบัการฝกประสบการณวิชาชีพ และสารประชาสัมพันธคณะ 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
3.1-5-1 เว็บไซตของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
3.1-5-2 เว็บไซตของโปรแกรมวิชา 
3.1-5-3 บอรดประชาสัมพนัธคณะ 
3.1-5-4 ฐานขอมูลสถานประกอบการแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ 
3.1-5-5 สารประชาสัมพันธคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

6 คณะมีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา เชน 
- โครงการเตรียมความพรอมเพื่อกาวสูวัยทํางานและโครงการพัฒนาประสบการณทาง

วิชาชีพนักศึกษาและศิษยเกา 
- โครงการศึกษาดูงานของโปรแกรมวิชาฟสิกส  
- โครงการเปดโลกทัศนคอมพิวเตอรของโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน” โครงการจัดอบรมการเขียน

โครงการวิจัย และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานวิจัยและบทความทาง
วิชาการใหกับอาจารยและศิษยเกาท่ีประกอบอาชีพครู  

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซตสําหรับครูโรงเรียนสงเสริมศาสนาอิสลาม 
อําเภอนาทวี โดยใหนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรไดมีโอกาสพัฒนาประสบการณ
ทางวิชาชีพโดยเปนผูชวยวิทยากรสอนการทําเว็บไซตใหกับครู 

-  สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมโครงการสนับสนุนคาครองชีพนักศึกษาจากการทํางาน ป2551   
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
3.1-6-1 โครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพ 
3.1-6-2 รายชื่อนักศึกษาเขารวมโครงการสนับสนุนคาครองชีพนักศึกษาจากการทํางานป 2551   

7 คณะไดจัดทําแบบสอบถาม โดยระบุการประเมินคุณภาพการใหบริการท้ัง 5 เรื่องขางตน 
โดยประเมนิกับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาทุกปในโครงการปจฉิมนิเทศของคณะฯ 



ระดับ การดําเนินงาน 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
3.1-7-1 ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการนักศึกษา 5 เรื่อง 

8 คณะมีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษา
และศิษยเกา โดยดูไดจากแผนปฏิบัติการ ป 2550 และ ป 2551 มีการปรับปรุงแผนปฏิบัติ
การใหเหมาะสมเพื่อจะไดดําเนินงาน ไดตามแผนท่ีปรับปรุง เชน 
- คณะมีการนําผลการประเมินจากโครงการเตรียมความพรอมเพื่อกาวสูวัยทํางานของป

การศึกษา 2550 มาปรับปรุงการดําเนินงานในป 2551  
- โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรไดนําผลการประเมินโครงการเปดโลกทัศนคอมพิวเตอร ป

การศึกษา 2550 มาปรับปรุงการดําเนินงานในป 2551 โดยเปลี่ยนแปลงสถานที่ท่ีจะพา
นักศึกษาไปดูงานใหตรงกับขอเสนอแนะของนักศึกษามากยิ่งขึ้น 

- ในปการศึกษา 2551 อาจารยท่ีปรึกษานักศึกษาภาคปกติจะตองเขาพบนักศึกษา เพื่อให
ไดพบกับนักศึกษาเปนประจําและดูแลไดใกลชิดขึ้น 

- ในปการศึกษา 2551 คณะวิทยาศาสตรไดมีการปรับปรุงการใหบริการขาวสารแก
นักศึกษาผานเว็บไซตคณะและโปรแกรมวิชาใหมีความทันสมัยอยูเสมอ  รวมท้ังมีการ
จัดทําสารประชาสัมพันธคณะเพื่อเผยแพรผลการดําเนินงานและการทํากิจกรรมของ
นักศึกษาอยางสม่ําเสมอ 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
3.1-8-1 ผลการประเมินแตละโครงการ 
3.1-8-2 แบบบันทึกการปฏิบัติงานของอาจารยท่ีปรึกษา 
3.1-8-3 สารประชาสัมพันธคณะวิทยาศาสตรฯ 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวบงชี้/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

2551 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนนที่ได 
2550 2551 

มีการจัดการบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา ระดับ 8 ระดับ 5 ระดับ 8 3 
 
การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :   บรรลุเปาหมาย     ไมบรรลุเปาหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาท่ีครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ี 

พึงประสงค 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ (P) 
 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1. มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับวสิัยทัศนของ สถาบันและคุณลกัษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ ระดบัอุดมศึกษา 
2. มีการสงเสริมใหหนวยงานและองคการนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครอบทุกประเภท โดย

อยางนอยตองดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้ กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมกีฬาและการสงเสริม
สุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญ  ประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรม
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ท้ังท่ีจัดโดยหนวยงานและองคการ
นักศึกษาทุกสิ้นปการศึกษา 

4. มีการนําผลการประเมนิไปปรบัปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง 
 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

ผลการดําเนินงาน : 



ระดับ ผลการดําเนินงาน 
1 มีคณะมีการจัดทําแนวทางการสงเสริมการจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะ  

เชน มีการกําหนดในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2551 และ 2552 มีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาโดยมีรองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
คณะกรรมการดําเนินการโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาเปนผูรับผิดชอบ  รวมท้ังการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมท่ี
สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษาโดย
ไดจัดทําโครงการและระบุคุณลักษณะของผูเขารวมกิจกรรม  เปาหมาย  วิธีการ
ดําเนินการ  และการประเมินผลอยางชัดเจน 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
3.2-1-1 แผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2551 และ 2552 
3.2-1-2 คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ี 87/2551 เรื่อง แตงต้ัง

คณะกรรมการดําเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําป
การศึกษา 2551 

3.2-1-3 คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ี 89/2551 เรื่อง แตงต้ัง
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ภาคปกติ ปการศึกษา 2551 

2 คณะมีการดําเนินโครงการที่เก่ียวของกับการพัฒนานักศึกษา  และยังสงเสริมให
โปรแกรมวิชาและสโมสรนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาท้ัง 5 ประเภท ดังนี้ 
     1. กิจกรรมทางวิชาการ เชน โครงการราชภัฏวิชาการ, โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหมเพื่อกาวสูชีวิตในรั้วปาริฉัตร ปการศึกษา 2551 โครงการสอนเสริมพี่สอน
นอง, โครงการพัฒนาทักษะการคิดและการเขียน โครงการเตรียมความพรอมเพื่อกาวสู
วัยทํางาน ,โครงการพัฒนาประสบการณวิชาชีพนักศึกษาและศิษยเกา, โครงการแนะ
แนวการศึกษาตอระดับปริญญาเอกทั้งในและตางประเทศ, โครงการอบรมผูนํานักศึกษา 
     2. กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ เชน การแขงขันกีฬาสีภายในคณะ 
     3. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม เชน โครงการคณะสวยดวยมือ
เรา โครงการทาสีลานจอดรถหนาอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตรฯ,  โครงการบายศรีสู
ขวัญ สานสัมพันธนองพี่,  
     4. กิจกรรมนันทนาการ เชน การซอมเพลงเชียรของนักศึกษาชั้นปท่ี 1, โครงการ
คิดกาวไปกับไอที, โครงการ “นองพี่วิทยาศาสตร รวมใจสานใยรัก” 
     5. กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม เชน โครงการแขงขันทําอาหาร, โครงการ
แขงขันทําขนมทองถ่ิน, งานมุทิตาจิตงานเกษียณอายุราชการของอาจารยคณะ
วิทยาศาสตรฯ ,โครงการลอยกระทง, โครงการทําบุญคณะ, โครงการวันขึ้นปใหม, 
โครงการทําบุญตึกของโปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
3.2-2-1 แผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2551 และ 2552 
3.2-2-2 โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 



ระดับ ผลการดําเนินงาน 
3 คณะไดจัดทําแบบประเมินเพื่อใชสําหรับประเมินผลการดําเนินงานของโครงการทุกไตร

มาสท่ีคณะจัดขึ้น ซึ่งเปนกระบวนการที่คณะใชสําหรับการติดตามและประเมินผล
โครงการเปนประจําทุกป  
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
3.2-3-1 รายงานผลการดําเนินโครงการ 

4 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและปรับปรุงใหมี
ศักยภาพเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
3.2-4-1 แผนปฏิบัติการปงบประมาณ 2551 และ 2552 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวบงชี้/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ เปาหมาย 
2551 

ผลการ
ดําเนินงาน คะแนนที่ได 

2550 2551 
มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาท่ีครบถวนและ
สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 3 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :   บรรลุเปาหมาย     ไมบรรลุเปาหมาย 
สรุปภาพรวมตามองคประกอบที่ 3 
 
จุดแข็ง : 
- มียุทธศาสตรการพัฒนานักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เชน องคกรนักศึกษาระดับคณะ และโปรแกรม

วิชาท่ีชัดเจน 
- คณะไดจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยและบัณฑิตท่ีพึงประสงค

ตามกรอบมาตรฐานระดบัอุดมศึกษาท้ัง 5 ดาน 
- มีการจัดบริการขาวสารที่เปนประโยชนแกนักศึกษาผานเว็บไซตของคณะและบอรดประชาสัมพันธ 
 
แนวทางเสริม : 
- สงเสริมใหนักศึกษาไดมีโอกาสพัฒนาศักยภาพตามความสามารถหลากหลายมากขึ้น 
 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 
- พัฒนาโครงการมาเปนผูนําโดยใหนักศึกษามีสวนรวมมากขึน้ 
- เผยแพรผลการประเมินใหนักศึกษาทราบ 
- มหาวิทยาลัยควรจดัสรรงบประมาณใหกับทางคณะโดยตรงแทนที่จะใหกับสํานักกิจการนกัศึกษาใน

การดําเนินงานหรือกิจกรรมตางๆ ของสโมสรนักศึกษาประจําคณะ 



 
 
แนวทางการพัฒนา : 
- ควรนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกาใหครบ

ทุกเรื่อง 
- สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมประชุมกับผูบริหารในการกิจกรรม แลกเปลี่ยนประสบการณนอก

มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องคประกอบที่ 4  การวิจัย 

 
ตัวบงชี้ที่ 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวจิัยและงานสรางสรรค 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ (P) 
  

เกณฑมาตรฐาน  :  ขอ 
1. มีการจัดทําระบบบริหารงานวจิัยและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของสถาบัน

และสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 
2. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ี

ใชประโยชนไดจริง 
3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตาง ๆ เพื่อสนบัสนุนงานวจิัยและ

งานสรางสรรค 
4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวจิัย 
5. มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 
6. มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกท้ังภาครัฐ เอกชน และ

ภาคอุตสาหกรรม 
     

เกณฑการประเมิน  :   



คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3-4 ขอ มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน : 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 

1 มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของ
คณะและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 

1. คณะมีนโยบายดานการวิจัยโดยใหมี โครงสรางบริหารงานวิจัยและแผน
 งานวิจัยในระดับคณะระบุอยูในแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการฉบับปรับปรุง 2552  

2. คณะมีระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค ระบุอยูในแผนกลยุทธและ
 แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2549 – 2552 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
4.1-1-1 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2549 - 2552 คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
4.1-1-2 นโยบายคณะดานการวิจยัในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา  ป

การศึกษา 2551  
4.1-1-3 คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ี 83/2551 เรื่องแตงต้ัง

คณะกรรมการฝายวิจัยและบรกิารวิชาการ ประจาํปการศึกษา 2551 
2 คณะมีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เก่ียวของการบริหารงานวจิัย และงาน

สรางสรรคท่ีสามารถนาํไปใชประโยชนไดจริง เชน ฐานขอมูลงานวิจัย รายงานวจิัย
บทคัดยอบนเว็บไซตคณะ 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
4.1-2-1 ฐานขอมูลงานวิจัยบนเวบ็ไซตของคณะ 
4.1-2-2 รายงานวิจัย 

3 คณะมีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตางๆ เพื่อสนับสนนุ
งานวิจัยและงานสรางสรรค 

1.  คณะมีการจัดสรรงบประมาณของคณะสําหรับอาจารยภายในคณะท่ีสนใจทําวิจัย   
2.  คณะมีคําสั่งแตงต้ัง คณะกรรมการฝายวิจัยและบริการวิชาการและ 

  คณะกรรมการคลินิกวิจัยเพื่อสนับสนุนงานวจิัยและงานสรางสรรค 
3.  คณะมีหองสมุด และคอมพิวเตอรเปนแหลงคนควาขอมูลงานวิจัย 
4.  คณะจัดสรรงบประมาณใหอาจารยและบุคลากรเขารวมอบรม-สัมมนา เก่ียวกับ 

  การทําวิจัย 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
4.1-3-1 เอกสารหลักฐานการรบัทุนสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากแหลงทุน

ภายในและภายนอก 
4.1-3-2 คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ี 83/2551 เรื่องแตงต้ัง

คณะกรรมการฝายวิจัยและบรกิารวิชาการ  ประจําปการศึกษา 2551 



ระดับ ผลการดําเนินงาน 
4.1-3-3 คูมือเบิกจายงบประมาณ  ปงบประมาณ 2551 
4.1-3-4 คําสั่งไปราชการ (เก่ียวของกับงานวิจัย)  

4 มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวจิัย 
1. คณะมีนโยบายดานการวิจัย 
2.  มีโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน” 
- โครงการจัดอบรมการเขียนโครงการวิจัย  
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานวิจัยและบทความทางวิชาการ 

3.  คณะมีคลินิกวิจัยเพื่อใหคําปรึกษาแกนักวิจัย 
4.  คณะมีการจัดต้ังกลุมวิจัยตามเปาหมายการประยุกตใช 
5.  คณะไดจัดสรรงบประมาณใหอาจารยและบุคลากรเขารวมอบรม สัมมนา  
  ทางดานวิจัย 

 หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
4.1-4-1 นโยบายดานการวจิัยในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ป 2551 
4.1-4-2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กระบวนการวิจัยในชั้นเรยีน” 
 โครงการอบรม “การเขียนโครงการวิจัย” 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานวิจัยและบทความ

 ทางวิชาการ” 
4.1-4-3 คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ี 30/2552 เรื่องแตงต้ัง 
 คณะกรรมการคลินิกวิจัย 
4.1-4-4 งานจัดต้ังกลุมวิจยัตามเปาหมายการประยุกตใช 
4.1-4-5 คําสั่งไปราชการ (เก่ียวของกับงานวิจัย) 
4.1-4-6 คูมือเบิกจายงบประมาณ  ปงบประมาณ 2551 

5 คณะมีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
ดีเดน เชน ผลการพิจารณาความดีความชอบ  ชมเชยในสารประชาสัมพันธคณะ  จัด
แสดงโลหรือเกียรติบัตร 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
4.1-5-1 ผลการพิจารณาความดีความชอบ 
4.1-5-2 สารประชาสัมพันธแสดงความยินดีกับ อ.บรรจง ทองสราง ท่ีไดรับ

รางวัลงานวจิัยชนะเลิศ(ดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม) 
6 คณะมีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐ 

เอกชน และภาคอุตสาหกรรม เชน 
1. คณะมีนโยบายดานการวิจัยท่ีสรางเครือขายวิจัย 
2. สนับสนุนให ดร.พลพัฒน รวมเจริญ  เขารวมทําวิจัยโครงการวิจัยภายใตความ

รวมมือไทย-ฝรั่งเศส  ตอ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เรื่อง 



ระดับ ผลการดําเนินงาน 
An insight of functional polymers for nano-detection of food pathogens ซึ่ง
เปนการเปดโอกาสใหนักวิจัยไทยในมหาวิทยาลัยและนักวิจัยฝรั่งเศสไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณรวมกัน     

3. สนั บสนุน ให  อาจ า รย นุ ช จ ริ นทร  เพชร เกลี้ ย ง  ทํ า ง านวิ จั ย ร ว ม กับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  

4. สนับสนุนให ดร.จารุวรรณ สุจริต ทําวิจัยรวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพ
ภาคใต (วพส.)  

5. สนับสนุนให ดร.พัชรี หลุงหมาน ทําวิจัยรวมกับภาคเอกชนกลุมแมบานหยง
สตาร  อําเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง   

6. สนับสนุนให รศ.ชาญชัย เรืองขจร รศ.ทิพยวัลย เรืองขจร อาจารยเพ็ญมาศ นาค
อุดม และอาจารยจิตรวี เชยชม ทํางานวิจัยรวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา
สุขภาพภาคใต (วพส.)  

7. สนับสนุนให อาจารยวรพล หนูนุน ทํางานวิจัยรวมกับศูนยประสานงานเครือขาย
เพื่อการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน 

8. คณะสนับสนุนงบประมาณในการใหอาจารยและบุคลากรเขารวมประชุม อบรม 
และสัมมนา กับองคกรภายนอกท้ังภาครัฐ เอกชน และภาคอุตสาหกรรม 

9. คณะมีการประชาสัมพันธแหลงเงินทุนวิจัยกับองคกรภายนอกท้ังภาครัฐ เอกชน 
และภาคอุตสาหกรรม 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
4.1-6-1 นโยบายดานการวจิัยในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ป 2551 
4.1-6-2 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2552 
4.1-6-3 คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ี 83/2551 เรื่องแตงต้ัง

คณะกรรมการฝายวิจัยและบรกิารวิชาการ ประจาํปการศึกษา 2551 
4.1-6-4 เอกสารหลักฐานการรบัทุนสนบัสนุนงบประมาณการวิจัยจากแหลงทุน

ภายในและภายนอก 
4.1-6-5 คําสั่งไปราชการ (เก่ียวของกับงานวิจัย) 
4.1-6-6 หนังสือเชิญประชุม/นําเสนอผลงานวิจัย/เชิญบุคลากรในสังกัดเขารวม

โครงการวิจัย 
4.1-6-7 รายงานความกาวหนา เรื่อง โครงการศึกษาจัดทําเอกสารพื้นท่ีแหลง

อนุรักษทะเลอันดามัน เพื่อเสนอขึ้นทะเบียนเปนแหลงมรดกโลกทาง
ธรรมชาต ิ

4.1-6-8 คําสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ท่ี 2025/2550 เรื่อง แตงต้ัง
คณะทํางาน โครงการศึกษาจัดทําเอกสารพื้นท่ีแหลงอนุรักษทะเลอัน
ดามัน เพื่อเสนอขึ้นทะเบียนเปนแหลงมรดกโลกทางธรรมชาติ 
ประจาํป 2550-2552 

 



การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวบงชี้/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

2551 
ผลการดําเนินงาน คะแนนที่

ได 2550 2551 
มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการ
ผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค 

6 ขอ 6 ขอ 6 ขอ  3 

 
การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :   บรรลุเปาหมาย     ไมบรรลุเปาหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ (P) 
  

เกณฑมาตรฐาน  :  ขอ 
1. มีระบบและกลไกสนับสนนุการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท้ังในวงการวิชาการและ

การนําไปใชประโยชน 
2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีเชื่อถือ

ไดและรวดเรว็ทันตอการใชประโยชน 
3. มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเก่ียวของท้ังภายในและ

ภายนอกสถาบัน 
4. มีระบบและกลไกการสนับสนนุความรวมมือระหวางนักวจิัยกับองคการภายนอกสถาบันเพื่อการ

นําผลงานไปใชประโยชน 
5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบตัรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิของ

งานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน 
 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3 ขอ มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอ 
 



ผลการดําเนินงาน : 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 

1 คณะมีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท้ังในวงการ
วิชาการและการนําไปใชประโยชน 
1. คณะมีนโยบายสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยท้ังในและตางประเทศ 
2. คณะมีงบประมาณในการไปราชการเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 
3. คณะมีโครงการจัดแสดงผลงานวิจัยเพื่อการเผยแพร 
4. คณะมีการแจงขาวสารการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคผาน เว็บไซต 

หนังสือราชการ และประชาสัมพันธโดยแผนผับติดท่ีบอรดประชาสัมพันธหนาคณะ
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 

4.2-1-1 นโยบายดานการวจิัยในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ป 2551 
4.2-1-2 คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ี 83/2551 เรื่อง แตงต้ัง

คณะกรรมการฝายวิจัยและบรกิารวิชาการ ประจาํปการศึกษา 2551 
4.2-1-3 คูมือเบิกจายงายประมาณรายได ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และ 2552 
4.2-1-4 โครงการจัดแสดงผลงานวิจัยเพื่อการเผยแพร 
4.2-1-5 เว็บไซตของคณะ แผนพับประชาสัมพันธ และบอรดประชาสัมพันธ 
4.2-1-6 หนังสือเชิญเขารวมเผยแพรผลงานวิจัย 

2 คณะมีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงาน
สรางสรรคท่ีเชื่อถือไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน 
1. คณะมีฐานขอมูลสําหรับรวบรวมงานวิจัยของอาจารยและบุคลากรในคณะ   
2. คณะมีกรรมการคลินิกวิจัย ทําหนาท่ีคัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก

งานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีเชื่อถือไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
4.2-2-1 ฐานขอมูลงานวิจัย 
4.2-2-2 ฐานขอมูลงานวิจัยบนเวบ็ไซตของคณะ 
4.2-2-3 คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ี 30/2552 เรื่อง แตงต้ัง

คณะกรรมการคลินิกวิจัย 
3 คณะมีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเก่ียวของท้ัง

ภายในและภายนอกสถาบัน 
1. คณะมีนโยบายสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท้ังภายในและ

ภายนอกสถาบัน 
2. คณะมีโครงการสรางเครือขายวิจัย 
3. คณะไดมีการจัดทําฐานขอมูลท่ีเผยแพรงานวิจัยของอาจารยท่ีไดรับทุนสนับสนุน

จากหนวยงานภายในและจากหนวยงานภายนอก เพื่อเปนชองทางใหผูท่ีสนใจได
รับทราบ  

4. มีการเผยแพรผลงานวิจัยในรปูของงานวิจัยฉบับสมบูรณไปยังหองสมุดของ



ระดับ ผลการดําเนินงาน 
หนวยงานตาง ๆ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
4.2-3-1  นโยบายดานการวจิัยในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ป 2551 
4.2-3-2  ฐานขอมูลงานวิจัยบนเวบ็ไซตของคณะ 
4.2-3-3  บันทึกขอความสงงานวิจัยฉบบัสมบรูณไปยังสถาบันวจิัยและพัฒนา 
4.2-3-4  เอกสารประกอบการรับทุนสนบัสนุนของสถาบนัวิจัยและพฒันา 

4 คณะมีระบบและกลไกการสนบัสนุน ความรวมมือระหวางนกัวิจัยกับองคการภายนอก 
1. คณะสงเสริมใหอาจารยในคณะขอรับทุนสนับสนุนการทําวิจัยจากแหลงทุน

ภายนอก เชน สงเสริมใหอาจารยเสนอหัวขอวิจัยเพื่อขอรับทุน ท่ีสนับสนุนโดย 
สกว. ทุนของสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต (วพส.) ทุนของสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ และแหลงอ่ืน ๆ 

2. คณะสนับสนนุงบประมาณเปนคาใชจายของอาจารยและบคุลากรในการเดิน
ทางเขารวมประชุมกับองคการภายนอก 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
4.2-4-1 นโยบายดานการวจิัยในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ป 2551 
4.2-4-2 คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ี 83/2551 เรื่อง แตงต้ัง

คณะกรรมการฝายวิจัยและบรกิารวิชาการ ประจาํปการศึกษา 2551 
4.2-4-3 โครงการสรางเครือขายวิจัย 
4.2-4-4 หนังสือราชการจากแหลงเงินทุนตางๆ ท่ีไดประชาสัมพันธไปยังคณะตาง  ๆ
4.2-4-5 เว็บไซตของคณะท่ีไดประชาสมัพันธแหลงเงินทุนตาง ๆ 
4.2-4-6 บอรดประชาสัมพนัธของคณะ ไดติดแผนผับประชาสัมพันธแหลง

เงินทุนตาง ๆ 
4.2-4-7 คูมือเบิกจายงบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 และ 2552 

5 คณะมีกลไกสนับสนุนการจดสทิธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการ
คุมครองสิทธิของงานวิจัยหรือสิ่งประดษิฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน 
 1.  คณะสนับสนุนใหอาจารยและบุคลากรเขารวมประชุมเพื่อรับทราบหลักการของ
การจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิของ
งานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน 

 2. ทางมหาวิทยาลัยมีหนวยงานนิติกรเพื่อสนับสนุนการจดสิทธิบัตร โดยทําหนาท่ีให
คําปรึกษากับอาจารยหรือบุคลากรในคณะในการจดสิทธิบตัรนอกจากนั้นในคลินิกวิจัย
ยังมีคณะอนุกรรมการที่เก่ียวของกับการใหคําปรึกษาในการจดสิทธบิัตรดวย 
4.2-5-1  หนังสือเชิญเขารวมประชุมเพื่อรับทราบเรื่องหลักการของการจด

 สิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิ
 ของงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  



ตัวบงชี้/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

2551 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนนที่ได 
2550 2551 

มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและ
งานสรางสรรค 

4 ขอ 4 ขอ 5 ขอ  3 

 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :   บรรลุเปาหมาย     ไมบรรลุเปาหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนนุงานวจิัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน 
 อาจารยประจํา 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  ปจจัยนําเขา (I) 
 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

อยูระหวาง 1 – 16,999.- บาท 17,000.- บาท – 24,999.- บาท มากกวาหรือเทากับ 25,000.- บาท 
 

ผลการดําเนินงาน : 
 ในปการศึกษา 2551 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 
(ไมนับรวมอาจารยท่ีลาศึกษาตอ) จํานวน 75.5 คน มีอาจารยประจําในคณะท่ีไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 29 เรื่อง รวมเงินสนับสนุน 
23,322,364.43 บาท คิดเปนจํานวนเงินสนับสนุนวิจัยและงานสร างสรรคภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจํา(ไมนับรวมอาจารยลาศึกษาตอ) เทากับ 308,905.49 บาท 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวบงชี้/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ เปาหมาย 
2551 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนที่ได 

2550 2551 
เงินสนับสนนุงานวจิัยและงานสรางสรรค
จากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน

มากกวา
หรือเทากับ 

218,525.64  
บาท 

308,905.49 
บาท 

3 



อาจารยประจํา 25,000 บาท 
 
การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :   บรรลุเปาหมาย     ไมบรรลุเปาหมาย 
 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
4.3-0-1 รายงานประจําป การประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2551 
4.3-0-2 เอกสารหลักฐานการรบัทุนสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากแหลงทุนภายในและภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน 
 ทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดบัชาติและในระดบั 
 นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต (O) 
 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – รอยละ 19 รอยละ 20 – รอยละ 29 มากกวาหรือเทากับรอยละ 30 
 

ผลการดําเนินงาน : 
 ในปการศึกษา 2551 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
ท่ีตีพิมพเผยแพรไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรหรือนําไปใชประโยชนท้ังใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ จํานวน 3 เรื่อง ตอจํานวนอาจารยประจํา(ไมนับอาจารยลาศึกษาตอ)  
จํานวน 75.5 คน  คิดเปนรอยละ 3.97 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวบงชี้/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ เปาหมาย 
2551 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนที่ได 

2550 2551 
รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญาหรืออนุสิทธิบัตร  หรือนําไปใชประโยชน

รอยละ 10  รอยละ 
1.28 

รอยละ 
3.97 

1 



ทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจํา 
 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :   บรรลุเปาหมาย     ไมบรรลุเปาหมาย 
 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
4.4-0-1  บทคัดยองานวิจัยเรื่องวัฒนธรรมการผลิต การปรับปรุง และการบริโภคสํารับขนมจีน

 ปกษใตจังหวัดพัทลุง ตีพิมพในเอกสารรวบรวมผลงานวจิัย โครงการวิจัยและพัฒนา
 วิสาหกิจสําหรบันักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ปการศึกษา 2550 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ตีพมิพเผยแพรเมื่อ  มีนาคม 
2552 (ผศ.จินภา นราคร) 

4.4-0-2  บทความวิจัยไดตีพิมพเผยแพรในวารสารวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปท่ี 6  
 ฉบับท่ี 2 เดือนตุลาคม 2552-มีนาคม 2553 (ดร.พลพัฒน รวมเจริญ) 

4.4-0-3  การพัฒนาผลิตภัณฑน้ําปลาโดยใชสบัปะรดและหัวเชื้อแบคทีเรียชอบเกลือของกลุม
 แมบานหยงสตาร อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง (ดร.พัชร ีหลุงหมาน) 

 
 
สรุปภาพรวมตามองคประกอบที่ 4 
 
จุดแข็ง / แนวทางเสริม : 
- คณะฯมีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคอยางเปนระบบ  สามารถนําไปสูการปฏิบัติ

จริง  เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของคณะฯ และสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติได 
- คณะฯมีนโยบายดานการวิจัย  มีแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการท่ีชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติได

ตามเปาหมายท่ีวางไว 
- คณาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีศักยภาพในการทํางานวิจัย 
- คณะไดรับความรวมมืองบประมาณดานการวิจัยจากองคกรภายนอกอยางสม่ําเสมอ 
  
จุดที่ควรพัฒนา : 
- คณะควรสนับสนุนใหมีงานวิจัยและงานสรางสรรค ท่ีตีพิมพเผยแพรและไดรับการจดทะเบียน

ทรัพยสินทางปญญา หรืออนุสิทธิบัตรเพิ่มขึ้น 
- คณะควรสงเสริมใหมีการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหเพิ่มมากขึ้น 
- ในบางโปรแกรมวิชายังมีผลงานวิจัยคอนขางนอยคณะควรมีการสนับสนุนและสงเสริมใหอาจาร

โปรแกรมวิชาดังกลาวทํางานวิจัยเพิ่มขึ้น 
 
แนวทางพัฒนา : 
- สนับสนุนงบประมาณในการใหรางวัลกับผลงานวิจัย และงานสรางสรรคของอาจารยท่ีไดรับการ

เผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ 



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

องคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 
 
ตัวบงชี้ที่ 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ (P) 
 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยทุธ และแผนดําเนินงานของการบริการทางวิชาการแกสังคม 
2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการทาง  วิชาการแกสังคมตามแผน

ท่ีกําหนด 
3. มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด 
5. มีการนําผลการประเมนิไปปรบัปรุงการบริการทางวิชาการแกสังคม 
6. มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการ

สอน หรือการวิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
7. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนาํผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการ

ระหวางการบริการทางวิชาการแกสังคมกับภารกิจ  อ่ืน ๆ ของสถาบัน 
     

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5-6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 
 

ผลการดําเนินงาน : 



ระดับ ผลการดําเนินงาน 
1 คณะมีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการทางวิชาการแก

สังคม 
1. คณะไดกําหนดนโยบายของการบริการทางวิชาการแกสังคมอยางชัดเจน 
2. คณะจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ ดานการใหบริการวิชาการไวอยางชัด 
3. คณะมีโครงการบริการวิชาการ 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
5.1-1-1 นโยบายดานการบริการวิชาการในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ป 2551 
5.1-1-2 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2549 - 2552 คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 
5.1-1-3 โครงการบริการวิชาการ 
5.1-1-4 คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ี 83/2551 เรื่อง แตงต้ัง

คณะกรรมการฝายวิจัยและบรกิารวิชาการ ประจาํปการศึกษา 2551 
2 คณะมีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการทางวิชาการแกสังคมตาม

แผนท่ีกําหนด 
1. คณะมีการแตงต้ังกรรมการดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคม   
2. มีกรรมการดําเนินงานแตละโครงการท่ีอยูในแผนปฏิบัติการ 
3. มีศูนยวิทยาศาสตรใหบริการทางวิชาการ 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
5.1-2-1 คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ี 83/2551 เรื่อง แตงต้ัง

คณะกรรมการฝายวิจัยและบรกิารวิชาการ  ประจําปการศึกษา 2551 
5.1-2-2 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการงานตามโครงการบริการวิชาการ 
5.1-2-3 ศูนยวิทยาศาสตร 

3 คณะมีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
1. คณะมีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการแกสังคมซึ่งจะเปนไปตาม
หลักเกณฑของมหาวิทยาลัย 
2.ในแผนกลยุทธและแผนปฏบิัติการ ไดมีการกําหนดเปาหมายของการดําเนินงานใน
โครงการหรืองาน 
3. คณะมีคําสั่งแตงต้ังกรรมการดําเนินการในแตละโครงการและแตละกิจกรรม 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
5.1-3-1 ประกาศคณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องกําหนด

คาธรรมเนียมหองปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร 
5.1-3-2 เปาหมายของโครงการบริการวิชาการท่ีระบใุนแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ

การ พ.ศ. 2549 - 2552 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
5.1-3-3 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการงานตามโครงการบริการวิชาการ 

4 คณะมีการประเมินผลการปฏบิัติงานตามแผนท่ีกําหนด 



ระดับ ผลการดําเนินงาน 
1. คณะมีการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
2. เมื่อสิ้นสุดการดาํเนินงานในโครงการมีการประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการ 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
5.1-4-1 รายงานผลการดําเนนิงานโครงการบริการวิชาการ 
5.1-4-2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการแตละโครงการ 

5 คณะมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการทางวิชาการแกสังคม 
คณะมีการนําผลการประเมินโครงการในรุนท่ี 1 ไปปรับปรุงการใหบริการวิชาการแกสังคม 
เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินโครงการในรุนตอไป 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
5.1-5-1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการแตละโครงการ 
 1. ผลการประเมินตนกลาอาชพี รุนท่ี 1  
 2. หลักฐานการนําผลการประเมินรุนท่ี 1 มาหาทางแกไขเพื่อปรับปรุง 
 3. ผลการประเมินตนกลาอาชพี รุนท่ี 2 
                      4. ผลการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏบิติัการเรื่อง การสรางนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนสําหรับครูผูสอนคณิตศาสตร ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รุนท่ี 1 
                      5. ผลการประเมินโครงการอาหารหมักจากจุลินทรีย  
                      6. ผลการประเมินโครงการของโปรแกรมฯคอมพิวเตอร 

6 คณะมีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบรูณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการ
เรียน  การสอน หรือการวจิัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

-   คณะไดกําหนดใหผูรับผิดชอบโครงการ  จัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการ การ
 บริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย โดยใหบรรจุอยูใน
 แนวการเรียนในแตละรายวิชาท่ีเก่ียวของ และไดดําเนินการเปนรูปธรรม เชน โปรแกรม
 วิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอรไดจัดกิจกรรมบริการวิชาการแกโรงเรียนโดยได
 เชื่อมโยงกิจกรรมดังกลาวเขากับ 2  รายวิชาไดแก รายวิชา 4401106 เทคโนโลยีน้ํา
 ยาง และ 4401102 สารเติมแตงสําหรับยาง ซึ่งมี ดร. พิพัฒน ลิมปนะพิทยาธร เปน
 ผูรับผิดชอบรายวิชา 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
5.1-6-1 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ ประจําป 2549 – 2552 
5.1-6-2 แนวการสอนรายวิชา 4401106 เทคโนโลยีน้ํายาง  
5.1-6-3 แนวการสอนรายวิชา 4401102 สารเติมแตงสําหรับยาง 
5.1-6-4 แผนการเชื่อมโยงและบูรณาการ การบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับ

การเรียนการสอน หรือการวิจยั 
7 คณะมีการประเมินสัมฤทธิผลและนาํผลการประเมนิไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและ

บูรณาการระหวางการนําผลการประเมนิไปปรบัปรุงการบรกิารทางวิชาการแกสังคมกับ



ระดับ ผลการดําเนินงาน 
ภารกิจ อ่ืน ๆ ของสถาบัน 
                      - มีการนําผลการประเมนิโครงการในรุนท่ี 1 ไปปรับปรุงการใหบริการ
วิชาการแกสังคม เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินโครงการในรุนตอไป 
                      - มีการจัดกิจกรรมบริการวชิาการของโปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและ 
พอลิเมอรและมีการจัดการหารือเพื่อการประเมินสัมฤทธิผลดังกลาว 
                      - โครงการตนกลาอาชีพไดจัดสงผลของการประเมินโครงการทั้ง 2 รุน
ใหกับศูนยบมเพาะ เพื่อท่ีจะใหทางศูนยบมเพาะนําไปพิจารณาปรับปรุงหรือเพื่อการอ่ืน ๆ  
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
5.1-7-1 รายงานการประเมนิสัมฤทธิผลความเชื่อมโยงและบูรณาการระหวางการ

บริการทางวิชาการแกสังคมกับภารกิจอ่ืนๆ ของสถาบัน 
 
   
 

 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวบงชี้/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ เปาหมาย 
2551 

ผลการดําเนินงาน 
คะแนนที่ได 

2550 2551 
มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก
สังคมตามเปาหมายของสถาบัน 

ระดับ 7 ระดับ 5 ระดับ 7 3 

 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :   บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 5.2   รอยละของอาจารยประจําท่ีมสีวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนท่ี
  ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานพินธภายนอกสถาบนั เปนกรรมการวิชาการ กรรมการ
  วิชาชีพในระดบัชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  ปจจัยนําเขา (I) 
 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

อยูระหวาง รอยละ 1 – รอยละ 24 รอยละ 25 – รอยละ 34 มากกวาหรือเทากับรอยละ 35 
 

ผลการดําเนินงาน : 
 ในปการศึกษา 2551 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีอาจารยประจําท่ีเปนท่ีปรึกษา 
กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน และเปนกรรมการวิชาการ วิชาชีพ  จํานวน 14 คน และอาจารย
ประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม จํานวน 51 คน รวมจํานวน 65 คน คิดเปนรอย
ละ 95.93  จากจํานวนอาจารยประจําท้ังหมดอาจารยท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ  จํานวน 81.5 คน 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวบงชี้/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

2551 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนนที่ได 
2550 2551 

รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา 
เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน
กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

รอยละ 35 รอยละ 
82.14 

รอยละ 
95.93 

3 

 



การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :   บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย 
 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
5.2-0-1  หนังสือเชิญอาจารยเปนท่ีปรึกษา  เปนกรรมการสอบวิทยานิพนธนอกสถาบัน และ

 กรรมการวิชาการ-วิชาชีพ 
5.2-0-2  รายงานประจําป การประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2551 
5.2-0-3  โครงการบริการวิชาการ 
5.2-0-4  สรุปรายชื่ออาจารยท่ีใหบริการวิชาการแกสังคม 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความ ตองการ
 การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และ
 นานาชาติตออาจารยประจํา 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต (O) 
 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

อยูระหวาง รอยละ 1 – รอยละ 24 รอยละ 25– รอยละ 39 มากกวาหรือเทากับรอยละ 40 
 

ผลการดําเนินงาน : 
 ในปการศึกษา 2551 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีกิจกรรมหรือโครงการบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมชุมชน 
ประเทศชาติ และนานาชาติจํานวน 18 โครงการ และมีการบริการเครื่องมือและอุปกรณตางๆทางการศึกษา
จํานวน 13 กิจกรรม รวมโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพท้ังหมด 31 โครงการ/กิจกรรมคิดเปนรอยละ 
41.06 จากจํานวนอาจารยประจํา(ไมนับรวมอาจารยลาศึกษาตอ) จํานวน 75.5 คน   
  

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวบงชี้/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

2551 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนนที่ได 
2550 2551 

รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารย
ประจํา 

รอยละ 40 รอยละ 
11.53 

รอยละ  
41.06 

3 

 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :   บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย 



 
 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
5.3-0-1 รายงานประจําป การประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2551 
5.3-0-2 โครงการการบริการวชิาการ 
5.3-0-3 กิจกรรมบริการวิชาการบริการเครื่องมือและอุปกรณตางๆทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 5.4  รอยละของระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต (O) 
 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 65 - รอยละ 74 รอยละ 75 – รอยละ 84 มากกวาหรือเทากับรอยละ 85 
 

ผลการดําเนินงาน : 
 ในปการศึกษา 2551 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีกิจกรรมหรือโครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ
และนานาชาติ จํานวนท้ังหมด 18 โครงการ ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ จากผูเขารวมอบรม
จํานวน 18 โครงการ รอยละของความพึงพอใจตอการจัดโครงการ/กิจกรรม มีคาเฉลี่ย 4.28 คิดเปนรอยละ 
85.60  

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวบงชี้/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

2551 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนนที่ได 
2550 2551 

รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

รอยละ 
85 

รอยละ 
76.80 

รอยละ  
85.60 

3 

 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :   บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย 
 
 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
5.4.0-1 สรุปผลการสาํรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 5.5 จํานวนแหลงใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือ ระดับ
 นานาชาติ (เฉพาะสถาบนัท่ีเนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสงัคม) 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต (O) 
 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1-2  แหลง 3  แหลง มากกวาหรือเทากับ 4  แหลง 

 

ผลการดําเนิน 
 ในปการศึกษา 2551 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงมีแหลงใหบริการวิชาการและ
วิชาชีพ ท่ีไดรับการยอมรบัระดับชาติ จํานวน 6 แหลง ไดแก  
 - โครงการจัดต้ังศูนยบมเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (TBI) 
 - ศูนยการเรียนรูวิทยาศาสตรชุมชนลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 
 - ศูนยบมเพาะวสิาหกิจ (UBI) 
 - ศูนยศึกษาพัฒนาการแพทยแผนไทย 
 - หองปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑยาง (MOU กับกรมวิทยาศาสตรบริการ) 
 - หองปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานอาหาร (MOU กับกรมวิทยาศาสตรบริการ) 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวบงชี้/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

2551 
ผลการดําเนินงาน คะแนนที่

ได 2550 2551 
จํานวนแหลงใหบริการทางวชิาการและวิชาชีพที่
ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาต ิ

4 แหลง 2 แหลง 6 แหลง 3 

 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :   บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย 



 
 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
5.5-0-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา ท่ี 1775/2551 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน

โครงการจัดต้ังศูนยบมเพาะธรุกิจเทคโนโลยี ในสถาบันอุดมศึกษา(TBI) 
5.5-0-2 เอกสารสัญญาความรวมมือของหนวยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา 

(University Business Incubator : UBI)    
5.5-0-3 เอกสารการจัดต้ังศูนยศึกษาพัฒนาการแพทยแผนไทย 
5.5-0-4 เอกสารการจัดต้ังศูนยการเรียนรูวิทยาศาสตรชุมชนลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 
5.5-0-5 บ ันทึกขอตกลงหองปฏิบัติการทดสอบยาง (MOU กับกรมวิทยาศาสตรบริการ) 
5.5-0-6 บ ันทึกขอตกลงหองปฏิบัติการทดสอบอาหาร (MOU กับกรมวิทยาศาสตรบริการ) 
 
 
สรุปภาพรวมตามองคประกอบที่ 5 
 
จุดแข็ง : 

- คณะมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการและวิชาชีพท่ีเปนความตองการระดับชาต ิ
 

 
แนวทางเสริม : 

- พัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่ระดบัชาติตองการ 
 

 
จุดที่ควรพัฒนา : 

- พัฒนาความเชี่ยวชาญวิชาชีพระยะสั้นระดบัชาต ิ
- บริการวิชาการเฉพาะสาขาวิชาชีพระดบัชาต ิ

 
แนวทางการพัฒนา : 

- คณะควรนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการมาใชเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
การจัดกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพแกสังคม 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ตัวบงชี้ที่ 6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ (P) 
  

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1. มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมแีผนงานรองรับ 
2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และมีการดาํเนนิ

กิจกรรมอยางตอเนื่อง 
3. มีการบูรณาการงานดานทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอ่ืน ๆ 
4. มีการสงเสริมการดําเนนิงานดานศิลปวัฒธรรมท้ังในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ การจดัทํา

ฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจดักิจกรรม ประชุม 
เสวนาทาง วิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง 

5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศลิปวัฒนธรรม โดยผูเชี่ยวชาญ และมีผลงานเปนท่ียอมรับ
ในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

6. มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดบัชาติและนานาชาติ อาทิ  มีสถานท่ีหรือเวที
แสดงผลงาน จดัทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดบั ตาง ๆ มีความรวมมือในการใหบริการ
วิชาการดานศิลปวัฒนธรรมกับสังคม ในระดับตาง ๆ 

 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
 

ผลการดําเนินงาน : 



ระดับ ผลการดําเนินงาน 
1 คณะมีการกําหนดนโยบายทางดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีชัดเจนและปฏิบัติได  โดยเนน

การสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
พื้นบาน และมีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมไทย  คณะไดจัดแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
การเพื่อรองรับการสงเสริมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  รวมท้ังยังมีการแตงต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะประจําปการศึกษา  
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
6.1-1-1 นโยบายคณะวิทยาศาสตร ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ระบุในคูมือการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2551  
6.1-1-2 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2552 คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี
6.1-1-3 คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ี 86/2551 เรื่อง  แตงต้ัง

คณะกรรมการดําเนินโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาํป
การศึกษา 2551 

2 คณะมีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองตามนโยบายและแผน
สงเสริมกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง เชน  
- โครงการแขงขันทําขนมทองถ่ิน  
- โครงการแขงขันทําอาหารทองถ่ิน   
- โครงการลอยกระทง (ใหนักศึกษาทํากระทงเพื่อสงเขาประกวด) 
- การทําบุญคณะ  
-  วันขึ้นปใหม  
- งานมุทิตาจิตงานเกษียณอายุราชการของอาจารยในคณะ 
- โครงการบายศรีสูขวัญ 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
6.1-2-1 กิจกรรม/โครงการทางดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ประจําป

การศึกษา 2551 
3 คณะมีการบูรณาการงานทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดาน 

การเรียนการสอนและการบริการวิชาการและการวิจัย  เชน  
- โครงการแขงขันทําขนมทองถ่ิน เปนโครงการพัฒนานักศึกษาดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมท่ีคณะจัดขึ้นเพื่อบูรณาการเขากับการเรียนการสอนในรายวิชา ขนม
ไทย รหัสวิชา 4513202 

- โครงการแขงขันทําอาหารทองถ่ินเปนโครงการพัฒนานักศึกษาดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมท่ีคณะจัดขึ้นเพื่อบูรณาการเขากับการเรียนการสอนในรายวิชา  
บูรณาการเขากับการเรียนการสอนใน(รายวิชาหลักการประกอบอาหาร รหัสวิชา  
4811201 ) (รายวิชาความรูเก่ียวกับอาหารไทย รหัสวิชา 4514203) (รายวิชา
อาหารไทย รหัสวิชา 4512206) (รายวิชาอาหารเพื่อประกอบอาชีพรายวิชา รหัส



ระดับ ผลการดําเนินงาน 
วิชา 4514202)  (รายวิชาทฤษฎีอาหารและหลักการประกอบอาหาร รหัสวิชา 
4511201)  

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
6.1-3-1 โครงพัฒนานักศึกษา ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีบูรณาการเขากับการ

เรียนการสอน 
6.1-3-2 แนวการสอนในรายวิชาท่ีมีการบูรณาการ 

4 คณะมีการดําเนินการโครงการตางๆ เพื่อสงเสริมการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี  
โดยการจัดสรรงบประมาณสนบัสนุนอยางเพียงพอและตอเนือ่ง  อีกท้ังยังมีการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลบอรดนิทรรศการวนัสําคัญบนเวบ็ไซตคณะเพื่อเปนการเผยแพรขอมูลดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม  
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
6.1-4-1 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2552 คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี
6.1-4-2 โครงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับพันธกิจดานการ

เรียนการสอนดานการพัฒนานักศึกษาและดานการวิจัย 
6.1-4-3 แนวการสอน 
6.1-4-4 เว็บไซตคณะสวนฐานขอมูลบอรดนิทรรศการวันสําคัญ  
 (http://sci.skru.ac.th/important_days/daysmore.php) 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวบงชี้/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

2551 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนนที่ได 
2550 2551 

มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 3 

 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :   บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปภาพรวมตามองคประกอบที่ 6 
 
จุดแข็ง : 

- คณะมีนโยบายดานศิลปวัฒนธรรมท่ีชัดเจน 
- ชุมชนมีขอมูลดานศลิปวัฒนธรรมมากมาย 
- นักศึกษาและคณาจารยของคณะใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรมเปนอยางด ี
 

 
แนวทางเสริม : 

- สนับสนุนการนําชุมชนมารวมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

 
จุดที่ควรพัฒนา : 

- พัฒนามาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมโดยผูเชี่ยวชาญระดับชาติหรือนานาชาต ิ
 

 
แนวทางการพัฒนา : 

- ควรกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมโดยผูเชี่ยวชาญและมีผลงานเปนท่ียอมรับใน
ระดับชาติหรือนานชาต ิ

- ควรเผยแพรและบริการดานศลิปวัฒนธรรมในระดับชาตแิละนานาชาต ิ
- ควรมีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอ่ืนๆดวย 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
 
ตัวบงชี้ที่ 7.1 คณะกรรมการประจําหนวยงาน ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการและ 
            สามารถ ผลักดันหนวยงานใหแขงขันไดในระดับสากล 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ (P) 
  

เกณฑมาตรฐาน  :  ขอ 
1. คณะกรรมการประจําหนวยงาน มีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรและนโยบาย

ของหนวยงาน 
2. คณะกรรมการประจําหนวยงาน มีการติดตามผลการดําเนินงานตาม ภารกิจหลักของหนวยงาน

มากกวาปละ 2 ครั้ง 
3. มีการประชุมคณะกรรมการประจําหนวยงาน อยางต่ํารอยละ 80 ของแผน ในการประชุมแตละ

ครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการอยาง
นอย 7 วันกอนการประชุม 

4. คณะกรรมการประจําหนวยงาน จัดใหมีการประเมินผลงานของผูบริหาร  ตามหลักเกณฑท่ีตกลง
กันไวลวงหนา 

5. คณะกรรมการประจําหนวยงาน มีการดําเนินงานโดยใชหลกัธรรมาภิบาลและสงเสริมการ
บริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลท่ัวท้ังองคกร 

      

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอ มีการดําเนินการ 4 ขอ มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

ผลการดําเนินงาน : 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 

1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีคณะกรรมการประจําคณะ ประกอบดวย ผูบริหาร ไดแก 



ระดับ ผลการดําเนินงาน 
ผูบริหารคณะ ผูแทนคณาจารย และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก  โดยมีหนาท่ีในการกําหนด
ทิศทางยุทธศาสตรและนโยบายของคณะ  ดูไดจากรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํ
คณะ และหนังสือเชิญประชุม  
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
7.1-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ 
7.1-1-2 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา ท่ี 1339/2550 เรื่อง  แตงต้ัง

คณะกรรมการประจําคณะ 
7.1-1-3 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ 

5 คณะกรรมการประจําคณะมีการดําเนนิงานโดยใชหลักธรรมภิบาลและสงเสริมการบริหารงาน
โดยใชหลักธรรมภิบาลท่ัวท้ังองคกร ซึ่งประกอบดวย 6 หลัก ดังนี้ 

- หลักนิติธรรม 
- หลักคุณธรรม 
- หลักความโปรงใส 
- หลักการมีสวนรวม 
- หลักความรับผิดชอบ 
- หลักความคุมคา 

คณะกรรมการประจําคณะไดใชหลักธรรมาภิบาลท้ัง 6 มากําหนดและสอดแทรกใสใน
แผนการดําเนินงานของคณะคือแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
7.1-2-1 สารสนเทศรายงานการประชมุคณะกรรมการประจําคณะบนเว็บไซต 
7.1-2-2 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ 

 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวบงชี้/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

2551 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนนที่ได 
2550 2551 

คณะกรรมการประจําหนวยงานใชหลักธรรมมาภิบาล  
ในการบริหารจัดการ และสามารถผลักดันหนวยงาน
ใหแขงขันไดในระดับสากล 

5 ขอ 2 ขอ 2 ขอ 1 

  

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :   บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดบัของหนวยงาน 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ (P) 
 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได 
2. ผูบริหารดําเนนิการบริหารดวยหลักธรรมาภบิาลและใชศักยภาพภาวะผูนําท่ีมีอยู โดยคํานึงถึง

ประโยชนของหนวยงานและผูมีสวนไดสวนเสีย 
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารท่ีชัดเจนและเปนท่ียอมรับใน

หนวยงาน 
4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมินและดําเนนิการ

ตามแผนอยางครบถวน 
 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

ผลการดําเนินงาน : 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 

1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีกระบวนการสรรหาผูบริหารท่ีเปนระบบ โปรงใส 
ตรวจสอบได ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ 
และวิธีการสรรหาคณบดี  พ.ศ.2547  และใหสิทธิ์อาจารยและบุคลากรของคณะในการหยั่ง
เสียงเลือกคณบดี   
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
7.2-1-1 ขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วาดวย คุณสมบติั หลักเกณฑ

และวธิีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2547 
7.2-1-2 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี  เรื่อง วิธีการสรรหาคณบดีคณะ



ระดับ ผลการดําเนินงาน 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

7.2-1-3 รายงานผลการนับคะแนนผูมาใชสิทธิหยั่งเสียงคณบดีคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี

7.2-1-4 คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา ท่ี 5/2551 เรื่อง แตงต้ังผูบริหารใน
มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 

2 ผูบริหารท้ังในระดบัคณะและระดับโปรแกรมวิชาดําเนนิการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล
โดยใชศักยภาพภาวะผูนําท่ีมอียู  ดังนี้ 
- มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารยตามลําดบัสายการบังคับบัญชาอยางเปน

ระบบ ปละ 2 ครั้ง 
- มีการแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาการประเมินผลการปฏบิัติงานของเจาหนาท่ีและ

บุคลากรของคณะเปนประจําทุกป 
-  เปดโอกาสใหคณาจารยและบุคลากรของคณะมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นท่ี

เก่ียวของกับการดําเนินงานของคณะไดหลายชองทาง เชน การประชุมอาจารยและ
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร  สายตรงคณบดีบนเวบ็ไซตคณะ 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
7.2-2-1 แบบประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย 
7.2-2-2 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลาท่ี 631/2552 เรื่อง แตงต้ังกรรมการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสัญญาจางในสังกัดคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

7.2-2-3 รายงานการประชุมอาจารยและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร 
7.2-2-4 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา ท่ี 1339/2550 เรื่อง  แตงต้ัง

คณะกรรมการประจําคณะ 
7.2-2-5 สายตรงคณบดีบนเว็บไซต 

3 มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารท่ีชัดเจนเปนท่ียอมรับในคณะ เชน 
- คณะไดรับการตรวจ ประเมิน ติดตามผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทุกป 

ซึ่งถือไดวาเปนกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร
และบุคลากรภายในคณะ 

- คณะตองจัดทํารายงานทางการเงินเสนอตอผูบริหารของมหาวิทยาลัยทุกไตรมาส 
เพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและการใชงบประมาณของคณะ 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
7.2-3-1 รายงานผลการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะของคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
7.2-3-2 แบบรายงาน สงป.301 และ สงป.302 

4 คณะมีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมนิและ
ดําเนินการตามแผนอยางครบถวน   



ระดับ ผลการดําเนินงาน 
- คณะไดจัดทําแผนพัฒนาผูบริหารของคณะเพื่อใหการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ

และแผนปฏิบัติการของคณะ ป 2552 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการสงเสริม
และสนับสนุนใหผูบริหารเขารวมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน  เพื่อพัฒนา
ภาวะผูนํา และพัฒนาศักยภาพท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานในแตละดานท่ี
รับผิดชอบ เชน 
1. คณบดีศึกษาดูงานดานบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต  และการบริหารจัดการคณะ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี กรุงเทพมหานคร ระหวางวันท่ี 18 – 23 พฤศจิกายน 2552 

2. รองคณบดี ผูชวยคณบดี และประธานโปรแกรมวิชา เขารบัการอบรมดานการบริหาร
จัดการอุดมศึกษา ตามท่ีมหาวิทยาลัยจดัขึ้น ระหวางวันท่ี  20 – 24 ตุลาคม 2552 

3. รองคณบดีฝายวิชาการ เขารบัการอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษาหลักสูตรท่ี 2 รุนท่ี 2 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม  ระหวางวนัท่ี 14-17 กันยายน 2551 ณ โรงแรมเมธาวลัย 
ชะอํา จังหวัดเพชรบุร ี

4. รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการเขารบัการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร”
เทคนิคการรายงานการวิจัยและบทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ” ระหวาง
วันท่ี 30 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2551 ณ หองประชุมสมประสงค โรงแรม
เฟสท กรุงเทพฯ  

5. รองคณบดี ผูชวยคณบดี เขารวมประชุมสัมมนาเครือขายศูนยออสเตรเลีย
ศึกษาระดับภูมิภาค ประจําป 2551 ในวันท่ี 28 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมได
มอนดพลาซา จังหวัดสุราษฎรธานี 

6. คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี หัวหนาสํานักงานคณบดี ศึกษาดูงานการ
จัดการความรู วันท่ี 8 ธันวาคม 2551 ณ คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร  

7. หัวหนาสํานักงานคณบดี เขารบัการอบรมหลักสูตร “ยุทธศาสตรการทํางานใหมี
ประสิทธภิาพ”  จดัโดยสํานักบรกิารวชิาการ มหาวิทยาลยับรูพา รวมกับสมาคม
ขาราชการพลเรือนแหงประเทศไทย ระหวางวนัท่ี 25 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2552 

8. หัวหนาสํานักงานคณบดี และเจาหนาท่ี เขารวมอบรมวิชาการเรื่องการจัด
ระบบงานสํานักงานสมัยใหม (Modern Office Management System) ในวันท่ี 20 
มิถุนายน 2551 คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
หาดใหญ 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
7.2-4-1 แผนพัฒนาผูบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ประจาํป 2551) 
7.2-4-2 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา ท่ี 3019/2551 เรื่องใหขาราชการเดินทาง

ไปราชการ ณ กรุงเทพมหานคร  
7.2-4-3 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา ท่ี 2682/2551 เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการ



ระดับ ผลการดําเนินงาน 
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการอุดมศึกษา 

7.2-4-4 คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ี 61/2551 ใหขาราชการเดินทาง
ไปราชการ ณ จังหวัดเพชรบรุ ี

7.2-4-5 คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ี 111/2551 ใหขาราชการเดินทาง
ไปราชการ ณ กรุงเทพมหานคร  

7.2-4-6 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขา ท่ี 2037/2551 เรื่อง ใหขาราชการ และ
พนักงานขับรถเดินทางไปราชการ ณ จังหวัดสุราษฎรธาน ี

7.2-4-7 หนังสือตอบรับการดูงานดานการจัดการความรู ในวนัท่ี 8 ธันวาคม 2551 
7.2-4-8 คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ี 38/2551 เรื่องใหพนักงาน

ราชการ และพนักงานสัญญาจางเดินทางไปราชการ ณ จังหวัดสงขลา 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวบงชี้/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

2551 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนนที่ได 
2550 2551 

ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน ระดับ 4 ระดับ 2 ระดับ 4 3 
  

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :   บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 7.3 มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ (P)  
 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1. มีการทบทวนและจัดแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูและประชาสัมพันธ

เผยแพรใหประชาคมของหนวยงานรับทราบ 
2. มีการดาํเนนิการตามแผนจัดการความรู และประสบความสาํเรจ็ตาม เปาหมายไมนอยกวา รอยละ 50 
3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสาํเร็จตาม เปาหมายรอยละ 100 
4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู 
5. มีการนําผลการประเมนิไปปรบัใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนงานปกติและปรบัปรุงแผนการจัดการความรู 
 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
 

ผลการดําเนินงาน : 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 

1 คณะมีแผนปฏิบัติการจัดการความรูระยะ 4 ป ต้ังแต ปงบประมาณ 2549-2552  โดยใน
ปงบประมาณ 2552 (1 ต.ค. 51-30 ก.ย. 52) เปนระยะสุดทายของแผน  และมีการ
ประชาสัมพันธเผยแพรแผนและงานการจัดการความรูผานเว็บไซตคณะ มีการแตงต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงาน   
7.3-1-1 แผนปฏิบัติการการจดัความรู คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 พ.ศ. 2549 – 2552 
7.3-1-2 คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ี 60/2551 เรื่อง แตงต้ัง

คณะกรรมการจัดการความรู และคําสั่งท่ี 104/2551 เรื่อง แตงต้ัง



ระดับ ผลการดําเนินงาน 
คณะกรรมการจัดการความรู (เพิ่มเติม) 

7.3-1-3 แผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยปีระจําปงบประมาณ 2552 
2 มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรู และประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา 

รอยละ 50  ดูท่ีระดบั 3 
3 คณะมีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเรจ็ตามเปาหมาย  รอยละ 

100 ดังนี้ 
- งานพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ : มีการแตงต้ังคณะกรรมการการ

จัดการความรูใหม  โดยใหมีตัวแทนจากทุกโปรแกรมวิชารวมเปนคณะกรรมการ  
และในปงบประมาณ 2552 นี้ไดจัดสรรงบประมาณภายใตแผนกลยุทธการจัดการ
ความรูสําหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานจดัการความรู (COP)  

- โครงการพัฒนาคณะกรรมการการจัดการความรู : ในวันท่ี 8 ธันวาคม 2551 
คณะกรรมการการจัดการความรูจํานวน 10 ทาน ไดไปศึกษาดูงานการจดัการ
ความรูของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

- โครงการพัฒนาอาจารยและบคุลากรเรื่องการจัดการความรู :ในวันท่ี 31 มีนาคม 
2552  คณะไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานจดัการความรู (COP) สําหรับ
งานประกันคุณภาพขึ้นเพื่อเปนการถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสําหรบัอาจารยและบุคลากรของคณะ 

- งานจัดต้ังชุมชนแหงการเรียนรู : แมวาคณะยังไมมีการจัดต้ังชุมชนแหงการเรียนรู
อยางเปนทางการ  แตจะมีกลุมคณาจารยและเจาหนาท่ีท่ีเปนคณะกรรมการประกัน
คุณภาพของโปรแกรมวิชามารวมประชุม พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรูงานดานประกัน
คุณภาพเปนบางครั้ง  รวมถึงยังมีการจัดทําบล็อก (blog) KM คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสําหรับงานประกันคุณภาพท่ีเว็บไซตของ gotoknow  

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
7.3-3-1 แผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยปีระจําปงบประมาณ 2552 
7.3-3-2 เว็บไซตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสวนงานการจัดการความรู (KM) 
7.3-3-3 ภาพหองสมุดและหองประชุมคณะ 
7.3-3-4 หนังสือตอบรับการดูงานดานการจัดการความรูจากคณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร และรปูถายกิจกรรมดูงาน 
7.3-3-5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานจัดการความรู (COP) 
7.3-3-6 ภาพกิจกรรมคณะกรรมการประกันคุณภาพระดบัโปรแกรมวิชาวันท่ี 11 

ธันวาคม 2551 และวันท่ี 31 มีนาคม 2552 
7.3-3-7 บล็อก (blog) KM คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสําหรบังานประกัน

คุณภาพท่ีเว็บไซตของ gotoknow (http://gotoknow.org/blog/sci-qa) 
4 คณะมีการติดตามประเมินผลความสําเรจ็ของการจัดการความรู โดยคณะจัดทําสรปุผลการ

ประเมินโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการงานจัดการความรู (COP) สําหรับงานประกันคุณภาพ



ระดับ ผลการดําเนินงาน 
การศึกษา เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2552 โดยมีคาเฉลี่ยรวมท้ังหมดเปน 4.18 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
7.3-4-1 สรุปผลแบบประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานจัดการความรู (COP) 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวบงชี้/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

2551 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนนที่ได 
2550 2551 

มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู ระดับ 4 ระดับ 2 ระดับ 4 3 
  

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :   บรรลุเปาหมาย        ไมบรรลุเปาหมาย 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 7.4  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวให 
                      บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ (P)  
 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 
2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน 

การสรรหา การจดัวางคนลงตาํแหนง การกําหนดเสนทางเดนิของตําแหนง การสนับสนุนเขารวม
ประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสราง
ขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมท้ังการพัฒนา และรักษาบุคลากรที่ มีคุณภาพ 

3. มีระบบสวสัดิการและเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคคลทํางานไดอยางมี
ประสิทธภิาพและอยูอยางมีความสุข 

4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบ ความสําเรจ็และกาวหนาใน
อาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน 

5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ 
6. มีการนําผลการประเมนิความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสงู และมีแนวทางในการปรบัปรุง

พัฒนาเพื่อใหดีขึ้น 
      

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3-4 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 
 

ผลการดําเนินงาน : 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 



ระดับ ผลการดําเนินงาน 
1 มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

ไดแก 
- แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2552 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี จะ

มีโครงการสําหรับการพัฒนาอาจารยและบุคลากรอยางตอเนื่อง รวมถึงมีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อใหอาจารยและบุคลากรไดไปประชุม สัมมนา อบรม ตามหนวยงานตางๆ 
ท้ังของภาครัฐและเอกชน 

- คณะมีการสํารวจความตองการพัฒนาตนเองของอาจารยคณะวิทยาศาสตรฯ เพื่อเปน
ขอมูลในการสนบัสนนุและสงเสริมใหอาจารยศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
7.4-1-1 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
7.4-1-2 แบบสํารวจความตองการพัฒนาตนเองของอาจารยคณะวิทยาศาสตรฯ 

2 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  เชน  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรประเภทตางๆ  การ
รายงานผลการปฏบิัติงาน การประเมินผลการปฏบิัติงานของอาจารยและบุคลากรประเภทตาง ๆ  
โครงการพัฒนาอาจารยและบคุลากรตางๆ  การไปประชุม สัมมนา อบรม ตามหนวยงานตางๆ ท้ัง
ของภาครัฐและเอกชน  ขอมูลการลาศึกษาตอ การจัดสรรเงินรางวัลพนักงานมหาวิทยาลยั  
พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว ประจําปงบประมาณ 2550   
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
7.4-2-1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรประเภทตาง  ๆ
7.4-2-2 แบบฟอรมรายงานผลการปฏบิัติงานของอาจารย 
7.4-2-3 แบบฟอรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรประเภทตางๆ 
7.4-2-4 โครงการพัฒนาบุคลากร 
7.4-2-5 ขอมูลการลาศึกษาตอ 
7.4-2-6 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา ท่ี 3158/2551 แตงต้ังคณะกรรมการจัดสรรเงิน

รางวัลพนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว ประจําป
งบประมาณ 2550 

3 มีระบบสวสัดิการและเสริมสรางสุขภาพท่ีดีและสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมี
ประสิทธภิาพและอยูอยางมีความสุข เชน  การจดัหาวสัดุ อุปกรณ และสถานท่ีใหเอ้ือตอการ
ทํางาน  ขอมูลการเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครู ระเบียบสวสัดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
โครงการตรวจสุขภาพประจําป และเอกสารการประชุมใหญสามัญประจําป 2551 รานสหกรณ
มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา จาํกัด มีการจัดบริการหองพยาบาล หองสงเสริมสมรรถภาพทางกาย
ภายในมหาวิทยาลัย  
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
7.4-3-1 ขอมูลการเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครู 
7.4-3-2 ระเบียบสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2532  ฉบับแกไข เพิ่มเติม  



ระดับ ผลการดําเนินงาน 
พ.ศ. 2549 

7.4-3-3 โครงการตรวจสุขภาพประจําป 
7.4-3-4 เอกสารการประชุมใหญสามัญประจาํป 2551 รานสหกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา จํากัด 
4 มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเรจ็และกาวหนาใน

อาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน  เชน 
     - ประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลกัเกณฑและวิธีการพิจารณา 
แตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและศาสตราจารย  
     - ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและ การแตงต้ัง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๐ 
     - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แนวปฏิบัติการกําหนดตําแหนงและแตงต้ัง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงปฏิบัติการ ระดบัตนและปฏิบัติการ ระดบักลาง 
ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น (ระดับควบ) 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
7.4-4-1 ประกาศ  ก.พ.อ.  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารง

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและศาสตราจารย (ฉบับท่ี ๒, ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

7.4-4-2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวย หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
แตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ 
ศาสตราจารย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ 

7.4-4-3 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวย การกําหนดระดับตําแหนงและ การ
แตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงท่ีสูงขึ้น พ.ศ. 
๒๕๕๐ 

7.4-4-4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แนวปฏิบัติการกําหนดตําแหนงและ
แตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงปฏิบัติการ ระดับตน
และปฏิบัติการ ระดับกลาง ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น (ระดับควบ) 

5 คณะมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ  
หลักฐานอางอิงประกอบดวย  
7.4-5-1  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ 

6 มีการนําผลการประเมนิความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสงู และมีแนวทางในการปรบัปรุงพัฒนา
เพื่อใหดีขึ้น 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย  
7.4-6-1  หลักฐานการนําผลการประเมนิความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวบงชี้/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได 



2551 2550 2551 
มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อพัฒนาและธาํรงรักษาไวใหบุคลากรมี
คุณภาพและประสิทธภิาพ 

ระดับ 6 ระดับ 4 ระดับ 6 3 

 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :   บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  ปจจัยนําเขา (I)  
 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสนิใจ 
3. มีการประเมินประสิทธภิาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 
5. มีการนําผลการประเมนิในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล 
6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมลูของหนวยงานผานระบบเครอืขายกับสถาบัน 

 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 2 ขอแรก มีการดําเนินการ 2 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอแรก 
 

ผลการดําเนินงาน : 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 

1 คณะมีการกําหนดนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจและมีการจัดทํา
ระบบฐานขอมูลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจ  ระบุในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ป
การศึกษา  2551  และแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ พ .ศ . 2549 – 2552 คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
7.5-1-1 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2551 
7.5-1-2 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2549-2552 คณะวิทยาศาสตรและ



ระดับ ผลการดําเนินงาน 
เทคโนโลยี 

2 มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสนิใจ  ไดแก ระบบฐานขอมูลของคณะบนเว็บไซต 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
7.5-2-1 ระบบ MIS ของคณะบนเว็บไซต  ป 2551 

3 คณะมีระบบความปลอดภัยของฐานขอมูลคือผูท่ีจะเขาใชงานไดตองมี Username และ 
Password และไดมีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของฐานขอมูล โดยจัดให
เปนวาระหนึ่งของการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
7.5-3-1 เว็บไซตคณะ หนา Login ระบบ MIS 
7.5-3-2 วาระการประชุมของคณะกรรมการประชาสัมพันธเมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 

2551 ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องระบบฐานขอมูลการประเมินประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 

7.5-3-3 แบบฟอรมการประเมินประสทิธิภาพและความปลอดภัยของระบบ
ฐานขอมูล 

7.5-3-4 แบบสรุปผลการประเมินประสทิธิภาพและความปลอดภัยของระบบ
ฐานขอมูล 

4 คณะมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูลแตเปนการประเมินเฉพาะของผูท่ี
ใชงานฐานขอมูลเทานั้น (เพราะจะเขาใชงานไดเฉพาะผูท่ีเก่ียวของเทานั้น) 
7.5-4-1 แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบฐานขอมูล 

5 มีการนําผลการประเมนิในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล คณะไดมีการนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงระบบฐานขอมูล 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย  
7.5-5-1 ฐานขอมูลเดิม 
7.5-5-2 ฐานขอมูลท่ีไดรับการปรบัปรุงแลว 

   
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวบงชี้/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

2551 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนนที่ได 
2550 2551 

ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพือ่การบริหาร 
การเรียนการสอน และการวิจัย 

ระดับ 6 ระดับ 6 ระดับ 5 3 

 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :   บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 7.6 ระดับความสําเรจ็ในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา 
                 หนวยงาน 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต (O) 
 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ 

เว็บไซต นิทรรศการ 
2. มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนท่ีรับรูกันโดยท่ัวอยาง

นอย 3 ชองทาง 
3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดย มีเจาหนาท่ีรบัผิดชอบและมี

การดําเนินงานอยางเปนรปูธรรม 
4. มีท่ีปรึกษาท่ีมาจากภาคประชาชน ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ และมีการดําเนินกิจกรรม

รวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง 
5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 
 

 เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3-4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

ผลการดําเนินงาน : 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 

1 คณะมีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใสผานชองทางตาง ๆ  เชน 
เว็บไซตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  วารสารประชาสัมพันธ     แผนพับประชาสัมพันธ  
และ หลักฐานการแสดงการจัดงานวันราชภัฏวิชาการ การเขารวมจัดนิทรรศการตาม
โรงเรียนตางๆ การประชาสัมพันธผานทางสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัย 105.75 MHZ สําหรับ



ระดับ ผลการดําเนินงาน 
ประชาสัมพันธงานราชภัฏวิชาการ    
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
7.6-1-1 เว็บไซตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
7.6-1-2 แผนพับประชาสัมพนัธของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
7.6-1-3 หลักฐานแสดงการจัดงานวันราชภัฏวชิาการ 
7.6-1-4 จดหมายเชิญจากโรงเรียนเพือ่รวมจัดนิทรรศการ 
7.6-1-5 รูปถายแสดงการจัดนิทรรศการตามโรงเรียน 
7.6-1-6 บันทึกขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธงานราชภฏัวิชาการผานทาง

สถานีวิทยุของมหาวิทยาลัย 105.75 MHZ 
2 คณะมีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางท่ีเปดเผยและเปนท่ีรับรูกัน

โดยท่ัวไป 3 ชองทาง คือ  สายตรงคณบดีบนเว็บไซตคณะ เว็บบอรดบนเว็บไซตของคณะ  
และประชาสัมพันธทางสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัย 105.75 MHZ  โทรศัพทและโทรสารของ
คณะ  การจัดรายการทางสถานีวิทยุ 105.75 MHZ  ในการบริการวิชาการไดมีการทําแบบ
ประเมินและแบบสอบถามซึ่งผูรับการบริการสามารถแสดงความคิดเห็นได 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
7.6-2-1 สายตรงคณบดีบนเว็บไซตคณะ 
7.6-2-2 เว็บบอรดบนเว็บไซตของคณะ 
7.6-2-3 โครงการประชาสัมพนัธผานวทิยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย 105.75 MHZ 
7.6-2-4 แบบประเมินโครงการบริการวชิาการ 

3 คณะไดมีการแตงต้ังคําสั่งคณะกรรมการประชาสัมพันธคณะโดยมีหนาท่ีความรับผิดชอบ
ประการหนึ่งคือ เปนตัวกลางนําความคิดเห็นของประชาชนมาพัฒนาประสิทธิภาพและการ
บริหารงานของคณะ  และมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม  เชน มีการนําความคิดเห็นของ
ผูอานเว็บไซตจากเว็บบอรดของคณะมาปรับปรุงเว็บไซตใหดีขึ้น มีการนําผลจากการสํารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนมาเปนแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร แขนงวิชาการแพทยแผนไทย นอกจากนั้นในการจัด
โครงการบริการวิชาการแตละครั้งจะมีการนําผลการประเมินและความคิดเห็นของประชาชน
ท่ีรับการอบรมมาปรับปรุงในการใหบริการวิชาการครั้งตอไป 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
7.6-3-1  คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ี 88/2551 เรื่อง แตงต้ัง

 คณะกรรมการประชาสัมพนัธ 
7.6-3-2  เว็บบอรดแสดงความคิดเห็นของประชาชนท่ีไดแนะนาํใหปรบัปรุงเว็บไซต

 รวมท้ังหลักฐานการปรับปรุง 
7.6-3-3  ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอการพัฒนา/ปรบัปรุงหลักสูตร

 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร แขนงวิชาการแพทยแผนไทย 
7.6-3-4  ผลการประเมินจากการใหบรกิารวิชาการ 



ระดับ ผลการดําเนินงาน 
4 คณะมีท่ีปรึกษาท่ีมาจากภาคประชาชนดังนี้ 

- เมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2551 ไดมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร แขนงวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเมื่อวันท่ี 6 และ 9 มีนาคม 2552 ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร แขนงวิชาการแพทยแผนไทย ซึ่งคณะ
ไดเรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภาคประชาชนรวมในการประชุมดังกลาว สงผลให
หลักสูตรผานความเห็นชอบจากสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยของมหาลัยราชภัฏ
สงขลา 

- เมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม 2552 คณะไดเรียนเชิญอาจารยสนธยา สัญญา และอาจารย
ทวีศักดิ์ นวลประดิษฐ ซึ่งเปนตัวแทนจากโรงเรียนมัธยมในจังหวัดสตูลและสงขลา 
เพื่อท่ีเปนท่ีปรึกษาภาคประชาชนในการปรับปรุงแผนกลยุทธคณะโดยมีการประชุม
รวมกันและมีการขยายผลจากการประชุมครั้งนี้โดยการประชุมเสวนาเพื่อรับฟง
ความคิดของอาจารยและประชาชนในดานท่ีเก่ียวของกับบทบาทของคณะฯกับชุมชน
ในทองถ่ินและเยี่ยมชมโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กในจังหวัดสตูลในวันท่ี 21 พฤษภาคม 
2552 จากการประชุมรวมกันท้ัง 2 ครั้ง ทําใหเกิดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่
จะดําเนินการรวมกับโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชนซึ่งกําลังดําเนินการอยู 

- นอกจากนี้คณะยังไดรับคําปรึกษาอยางไมเปนทางการจากนายอรัญ จิตตะเสโน ซึ่ง
เปนนักธุรกิจอิสระ เพื่อนํามาเปนแนวทางในการกําหนดแผนกลยุทธของคณะ 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
7.6-4-1 หนังสือเชิญภาคประชาชนเขารวมประชุมการปรบัปรุงแผนกลยุทธคณะ 
7.6-4-2 หนังสือเชิญรวมประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรและวิพากษหลักสูตร

หนังสือรับรองการใหคําปรึกษาอยางไมเปนทางการ 
7.6-4-3 รายงานการประชุมการใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาแผนกลยุทธทางดาน

การศึกษาเพื่อตอบสนองความตองการทองถ่ิน 
7.6-4-4 หนังสือเชิญประชุมระหวางโรงเรียนในชุมชนและผูบริหารคณะฯ 

5 คณะมีระบบและกลไกติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน อาทิเชน  มีการรายงานกิจกรรม
ของคณะผานทางวารสารประชาสัมพันธบนเว็บไซตเพื่อใหประชาชนไดตรวจสอบการทํางาน
เดือนละประมาณ 2-3 ครั้ง นอกจากนั้นหลังการประชุมหารือรวมกับภาคประชาชนไดสง
รายงานการประชุมดังกลาวใหกับตัวแทนประชาชนที่เขาประชุมไดตรวจสอบความถูกตอง 
และสามารถเสนอความคิดเห็นผานระบบรับฟงความคิดเห็นของประชาชนทางสายตรง
คณบดี และ/หรือ เว็บบอรดคณะ 
 หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
7.6-5-1 สายตรงคณบดีบนเว็บไซตคณะ 
7.6-5-2 เว็บบอรดบนเว็บไซตของคณะ 
7.6-5-3 เมนูสารประชาสัมพันธบนเวบ็ไซต 



ระดับ ผลการดําเนินงาน 
7.6-5-4 รับรองรายงานประชุมการใหคําปรึกษาจากภาคประชาชน 

   
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวบงชี้/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

2551 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนนที่ได 
2550 2551 

ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
หนวยงาน 

ระดับ 5 ระดับ 2 ระดับ 5 3 

 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :   บรรลุเปาหมาย      ไมบรรลุเปาหมาย     
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 7.7 รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับรางวลัผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดบัชาต ิ
 หรือนานาชาต ิ
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต (O) 
 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 0.1 – รอยละ 0.99 รอยละ 1 – รอยละ 1.99 มากกวาหรือเทากับรอยละ 2 
 

ผลการดําเนินงาน : 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงรวมท้ังลาศึกษาตอจํานวน 
81.5 คน มีอาจารยประจําท่ีไดรับผลงานทางวิชาชีพในระดับชาติ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.23 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวบงชี้/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

2551 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนนที่ได 
2550 2551 

รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัล
ผลงานทางวชิาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

รอยละ 1.00 รอยละ 1.19 รอยละ 1.23 2 

 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :   บรรลุเปาหมาย      ไมบรรลุเปาหมาย     
 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
7.7-0-1 หลักฐานการไดรับรางวัลทางวิชาการหรือวิชาชีพของอาจารยในคณะ 
 นายบรรจง  ทองสราง ไดรับรางวัลงานวจิัยชนะเลิศ (ดานทรัพยากรธรรมชาตแิละ



 สิ่งแวดลอม) สาํนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 7.8   มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ (P) 
 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดังสูงและตัว

แทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของหนวยงานรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหาร
ระดับสูงตองมีบทบาท สําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือ
ลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน  และจดัลาํดับความสาํคัญของปจจัยเสี่ยง 

3. มีการจัดแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการ
สรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับใน ดานการบริหารความเสี่ยงและการดําเนินการ
แกไข ลด หรือปองกันความ  เสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
5. มีการสรุปผลการดาํเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและ

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง โดยไดรบัความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุด
ของหนวยงาน 

 
เกณฑการประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3-4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

ผลการดําเนินงาน : 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 



ระดับ ผลการดําเนินงาน 
1 คณะมีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  โดยมีคณบดีและคณะกรรมการบริหารคณะ

รวมเปนคณะกรรมการ  ทําหนาท่ีวิเคราะห กําหนดแนวทาง และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  
รวมท้ังกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงาน และปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
7.8-1-1 คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ี 85/2551 เรื่อง แตงต้ัง

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
2 คณะมีการวิเคราะหและระบปุจจัยเสี่ยงโดยยดึตามแนวการบริหารความเสี่ยงของ

มหาวิทยาลัย  มีการพิจารณาโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้นพรอมจัดทําแนวทางการจดัการ
ความเสี่ยง โดยกําหนดระยะเวลาและผูรับผิดชอบ 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
7.8-2-1 แบบประเมินการควบคุมภายใน 

3 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีเรียกวา แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับสวน
งานยอย (ปย.3)  โดยระบุถึงแนวทางการจัดการความเสี่ยง  โดยกําหนดระยะเวลาและ
ผูรับผิดชอบ  และเผยแพรใหบุคลากรภายในคณะรับทราบผานทางเว็บไซตคณะ 
เพื่อใหบุคลากรในคณะไดมีความรู ความเขาใจ ในเรื่องของความเสี่ยงและความสามารถที่จะ
ชวยกันดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดขั้นไดในอนาคต 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
7.8-3-1 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดบัสวนงานยอย 
7.8-3-2 เว็บไซตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (http://sci.skru.ac.th) 

4 คณะมีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  โดยกําหนดเปนโครงการตางๆ ใน
แผนปฏิบัติการของคณะ ประจําปงบประมาณ 2552 เชน  โครงการตามแผนประชาสัมพนัธ
ถึงกลุมเปาหมาย ซึ่งมีโครงการยอยท่ีไดดําเนินการไปแลว ดังนี้ 

- โครงการจัดทําแผนพับประชาสัมพันธ  
- โครงการประชาสัมพนัธทาง  Web site 
- โครงการจัดทําวิดิทัศนประชาสัมพันธคณะ 
- โครงการแนะแนวและประชาสมัพันธหลักสูตรเชิงรุกนอกสถานที่ 
- โครงการความปลอดภัยการในใชหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

 คณะไดมีการประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบถึงหลักสูตรของคณะเพื่อลดความเสี่ยง
ในการท่ีนักศึกษาจะเลือกเรียนในสถาบันอ่ืนๆ 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
7.8-4-1 เว็บไซตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (http://sci.skru.ac.th 
7.8-4-2 แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ 2552 (แผนประชาสัมพันธ

กลุมเปาหมาย ประกอบดวย 5 โครงการยอย) 
7.8-4-3 แผนพับประชาสัมพนัธคณะวทิยาศาสตรฯ 
7.8-4-4 วีดิทัศนแนะนําคณะวิทยาศาสตรฯ จากเว็บไซตคณะวิทยาศาสตรและ



ระดับ ผลการดําเนินงาน 
เทคโนโลยี (http://sci.skru.ac.th) 

5 มีการสรุปผลการดาํเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง โดยไดรบัความเห็นชอบจากคณบดี
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
7.8-5-1 สรุปผลการดาํเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

  

 การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวบงชี้/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

2551 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนนที่ได 
2550 2551 

ในปการศึกษา 2550 มหาวทิยาลัยตองการให
หนวยงานภายในไดมีการนําระบบบริหารความ
เส่ียงและนํามาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 

ระดับ 5 ระดับ 1 ระดับ 5 3 

 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :   บรรลุเปาหมาย      ไมบรรลุเปาหมาย     
 
ตัวบงชี้ที่ 7.9 ระดับความสําเรจ็ของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดบั  
                บุคคล 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต (O) 
  

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในหนวยงาน 
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในหนวยงาน 
3. มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของ หนวยงาน 
4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดบัคณะหรือเทียบเทา โดยกําหนดเปาประสงค

ของแตละประเดน็ยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับหนวยงาน ใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็น
ยุทธศาสตรของสถาบัน 

5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของหนวยงาน 
6. มีระบบในการติดตามผลการดาํเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตาม คํารับรองของผูบริหาร

ระดับตาง ๆ 
7. มีการประเมินผลการดาํเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง 
8. มีการนําผลการประเมนิผลการดําเนินงานของผูบริหารไปเชือ่มโยงกับระบบการสรางแรงจงูใจ 

 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5-7 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

ผลการดําเนินงาน : 



ระดับ ผลการดําเนินงาน 
1 คณะมีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในคณะ โดยมีการกําหนดให

มีการประเมินตนเองในระดับโปรแกรมวิชาจนถึงระดบัคณะ มีการจัดต้ังคณะกรรมการตรวจ 
ติดตาม นอกจากนี้ก็ยังมีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานในดานอ่ืนๆของคณะ 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
7.9-1-1 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชา  ปการศึกษา 2551 
7.9-1-2 ตัวบงชี้ระดบัโปรแกรมวิชาสําหรับการประกันคุณภาพภายในคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2 คณะมีแผนการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตั้งแตระดับโปรแกรมวิชา

จนถึงระดับคณะ โดยมีการจดัทําโครงการ 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
7.9-2-1 ปฏิทินกําหนดการดําเนนิงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
3 คณะมีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายการดําเนนิงานของคณะตามพันธกิจและยุทธศาสตร

ของคณะ ซึ่งดูไดจากแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการของคณะที่ไดกําหนดตัวบงชี้และ
เปาประสงคใหเปนไปและสอดคลองกับตัวบงชี้ของ สกอ. 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
7.9-3-1 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2552 คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี
4 คณะมีการจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติต้ังแตระดบัโปรแกรมวิชาตลอดจนระดับคณะ  

ซึ่งการดําเนินงานของโปรแกรมวิชาจะสอดคลองกับแผนการดําเนินงานของคณะสอดคลอง
กับแผนของมหาวิทยาลัยตามลําดบั และมีการจดัทํารายงานการประเมินตนเองโดย
สอดคลองกับคณะ 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
7.9-4-1 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชา  ปการศึกษา 2551 
7.9-4-2 ตัวบงชี้ระดบัโปรแกรมวิชาสําหรับการประกันคุณภาพภายในคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
7.9-4-3 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2552 ของโปรแกรมวิชา 

5 คณะมีการประชุม/ปรับปรุงแผนกลยุทธเพื่อยืนยันวิสัยทัศนและประเดน็ยุทธศาสตรของคณะ 
โดยในแผนฉบบั 4 ป จะปรับปรุงทุกระยะ 2 ป และปรบัปรงุฉบับระยะครึ่งแผน 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
7.9-5-1 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2552 คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี
7.9-5-2 รายงานการประชุมอาจารยและเจาหนาท่ีคณะ 

6 มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตาม คํารับรองของ
ผูบริหารระดับตาง ๆ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการจัดรายงานผลการปฏิบัติราชการ



ระดับ ผลการดําเนินงาน 
ตามคํารับรองเปนประจํารอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และมีคณะกรรมการ
ดําเนินงานจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
7.9-6-1 คํารับรองการปฏิบัติราชการระหวางคณบดีกับรองคณบดีและผูชวยคณบด ี
7.9-6-2 คณะกรรมการดําเนินงานจดัทํารายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํา
 รับรอง 

7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองปงบประมาณ 2551 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
7.9-7-1 รายงานผลการปฏบิัติราชการตามคํารับรอง ประจําปงบประมาณ 2551 

8 มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารไปเชื่อมโยงกับระบบการสราง
แรงจูงใจมีการนําผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองมาพิจารณาคะแนนที่ได แลวจัดสรร
เปนรางวัลจูงใจใหกับบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
7.9-8-1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรรเงินรางวัล

ใหกับขาราชการและลูกจางประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง
หลักเกณฑการจัดสรรเงินรางวัลใหกับขาราชการและลูกจางประจํา ซึ่ง
ไดรับเงินสมทบจากเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหาร (50%) ประจําป
งบประมาณ 2551 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวบงชี้/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

2551 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนนที่ได 
2550 2551 

ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และ
เปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

ระดับ 8 ระดับ 5 ระดับ 8 3 

 
การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :   บรรลุเปาหมาย      ไมบรรลุเปาหมาย     
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปภาพรวมตามองคประกอบที่ 7 
 
จุดแข็ง: 

- คณะสงเสริมและสนับสนุนใหผูบริหารไดพัฒนาภาวะผูนําและพัฒนาศักยภาพท่ีเก่ียวของกับการ
บริหารงาน 

- คณะนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชกําหนดแผนรับนักศึกษาแบบรวมและแยกวิชาเอก ตลอดจน
แผนงาน ดานประชาสัมพันธการรับนักศึกษาเชิงรุกจนมีจํานวนนักศึกษาเขาเรียนในคณะ ป
การศึกษา 2552 เพิ่มขึ้น 

- คณะเปดโอกาสใหภาคประชาชน มีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและนํามาเปนแนวทางในการ
พัฒนาคณะ 

 

จุดที่ควรพัฒนา : 
- การประชุมของคณะกรรมการประจาํคณะ มากกวาปละ 2 ครั้ง 
- การประเมินผลงานของคณบดีจากสภามหาวิทยาลัย 
- จัดต้ังชุมชนแหงการเรียนรูอยางเปนทางการ 
- การสงเสริมใหคณาจารยสรางและพัฒนาผลงานทางวิชาการและวชิาชีพ 
- ควรสนับสนุนใหอาจารยพฒันาศักยภาพเพื่อใหไดรับรางวัลผลงานทางวชิาการหรือวชิาชีพในระดับชาติ

หรือมากขึ้น 
 

แนวทางการพัฒนา :  
- คณะกรรมการประจําคณะควรมีการประชุมใหเปนไปตามแผน 
- คณะกรรมการประจําคณะควรจัดใหมีการประเมินผลงานของคณบดี ตามหลักเกณฑตกลงไว 
- คณะกรรมการประจําคณะควรมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะ 



 อยางนอยละป 3 ครั้ง 
- ควรศึกษาการจดัทําเอกสารและประชาสมัพันธใหอาจารยและเจาหนาท่ีจดัต้ังชุมชนแหงการเรียนรูอยาง

เปนทางการ 
- จัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติและปรบัปรุงแผนการจดัการความรู 
- ควรสงเสริมและสนบัสนนุใหคณาจารยสรางและพัฒนาผลงานทางวิชาการและวิชาชีพใหมีคุณภาพ

อยางตอเนื่อง 
- ควรสงเสริมใหคณาจารยไดเสนอผลงานในเวทีตาง ๆ จนไดรับรางวลัในระดบัชาติหรือนานาชาต ิ
 
 

 
 
 
 

องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
 
ตัวบงชี้ที่ 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและ 
 งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ (P) 
 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบันใหเปนไปตามเปาหมาย 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวาง แผนการใชเงินอยางมี

ประสิทธภิาพ โปรงใส ตรวจสอบได 
3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินท่ีผูบริหารสามารถนําไปใชในการตดัสินใจและวิเคราะห

สถานะทางการเงิน 
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและ

ความมั่นคงขององคการอยางตอเนื่อง 
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑท่ีสถาบันกําหนด 
7. ผูบริหารระดบัสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนํา ขอมูลจากรายงาน

ทางการเงินไปใชในกาวางแผนและการตัดสินใจ 
 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5-6 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 



 

ผลการดําเนินงาน : 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 

1 คณะมีการจัดทําแผนปฏิบัติการซึ่งจะระบุงบประมาณการใชจายในแตละงาน/โครงการ /กิจกรรม 
ไวอยางชัดเจนซึ่งจะสอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะท่ีต้ังไวและเปนไปตามเปาหมาย 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
8.1-1-1  แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2552 คณะวิทยาศาสตร

 และเทคโนโลย ี
2 คณะมีแนวทางจัดหาทรัพยากรดานการเงิน แผนการจัดสรรและการวางแผนการใชเงินอยาง

มีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได โดยมีการแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณารายรับ
สวนกลางของคณะ มีหนาท่ีทบทวนเกณฑการจัดสรรรายไดสําหรับคณะและโปรแกรมวิชา  
รวมท้ังติดตามผลการใชเงินงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมาย 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
8.1-2-1 คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ี 93/2551 เรื่อง แตงต้ัง

คณะกรรมการพิจารณารายรบัสวนกลางของคณะ 
8.1-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี 5/2551 
8.1-2-3 เอกสารชี้แจงแนวทางการจัดสรรงบประมาณ แจงรายละเอียดการจัดสรร

งบประมาณ  
3 คณะมีระบบฐานขอมูลทางการเงินท่ีผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะห

สถานะทางการเงิน 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
8.1-3-1  ฐานขอมูลทางการเงินบนเว็บไซตคณะ 

(http://sci.skru.ac.th/data/moneydb.php)  
4 มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนไตรมาสซึ่งจะตองเสนอตอกองนโยบายและแผน

ของมหาวิทยาลัยทุกไตรมาสเพื่อเปนการายงานการใชจายเงินของคณะ 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
8.1-4-1  รายงานการใชจายเงินของคณะ (สงป.301)  

5 คณะมีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจายและวิเคราะหสถานะทาง
การเงินและความมั่นคงขององคการอยางตอเนื่อง 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
8.1-5-1  เอกสารชี้แจงแนวทางการจัดสรรงบประมาณ แจงรายละเอียดการจัดสรร

งบประมาณ 
8.1-5-2  บันทึกการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2552 

6 คณะมีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีคณะกําหนด ดังนี้ 

- คณะไดแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณารายรับสวนกลางของคณะ มีหนาท่ีพิจารณา
ทบทวนเกณฑการจัดสรรรายไดคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมเงินบํารุง



ระดับ ผลการดําเนินงาน 
พิเศษใหโปรแกรมวิชาและท่ีคณะจัดเก็บเขาสวนกลาง  และยังมีหนาท่ีในการ
ติดตามผลการใชเงินงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมาย 

- คณบดีไดมอบหมายใหสํานักงานคณบดีทํารายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ
ตางๆ ทุกไตรมาส 

- คณะตองทําสงรายงานการใชจายเงินงบประมาณตางๆ ใหกับกองนโยบายและแผน
ของมหาวิทยาลัยทุกไตรมาส และมีหนวยงานภายนอกคือสํานักงานตรวจเงิน
แผนดินเขามาตรวจสอบทุกๆสิ้นปงบประมาณ 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
8.1-6-1  คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ี 93/2551 เรื่อง แตงต้ัง

คณะกรรมการพิจารณารายรบัสวนกลางของคณะ 
8.1-6-2  รายงานการใชจายเงินของคณะ (สงป.301) 
8.1-6-3  บันทึกขอความสงรายงานผลการใชจายเงินงบประมาณตางๆ 

7 คณบดีมีการติดตามการใชเงินของคณะในการจัดโครงการตางๆ โดยจะมีรองคณบดีแตละ
ฝายเปนผูรับผิดชอบ ใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชใน
การวางแผนและการตัดสินใจ     
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
8.1-7-1  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี 2/2551 

   

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวบงชี้/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

2551 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนนที่ได 
2550 2551 

มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห
คาใชจาย การตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

ระดับ 7 ระดับ 5 ระดับ 7 3 

 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :   บรรลุเปาหมาย      ไมบรรลุเปาหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 8.2  มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกหนวยงานรวมกัน 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ (P) 
  

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของหนวยงาน 
2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของหนวยงาน 
3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอ่ืนในสถาบัน 
4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอ่ืนนอกสถาบัน 
5. มีผลการประหยัดงบประมาณท่ีเกิดจากการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอ่ืน ๆ 

 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดาํเนนิการอยางนอย 4 ขอแรก 
 

ผลการดําเนินงาน : 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 

1 คณะมีการแตงต้ังคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของคณะ และ
คณะกรรมการพิจารณารายรับสวนกลางของคณะ เพื่อวิเคราะหการใชทรัพยากรภายในและ
ภายนอกรวมกัน 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
8.2-1-1  คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ี 84/2551 เรื่อง แตงต้ัง

คณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของคณะฯ 
8.2-1-2  คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ี 93/2551 เรื่อง แตงต้ัง

คณะกรรมการพิจารณารายรบัสวนกลางของคณะฯ 
2 คณะมีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของคณะ และมีการประชุมในเรื่อง

ของการนําผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของคณะ ท้ังในเรื่องของ



ระดับ ผลการดําเนินงาน 
งบประมาณ ครุภัณฑ และอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย    
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
8.2-2-1  คําขอตั้งงบประมาณ ประจําป 2552 ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
8.2-2-2  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งท่ี 1/2552 

3 คณะมีแผนการใชทรัพยากรรวมกันระหวางคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับโปรแกรม
วิชาภายในคณะ ดังนี้ 

- การขอใชหองประชุมคณะ   
- การขอใชครุภัณฑตางๆ  
- การจางเจาหนาท่ีธุรการรวมกันระหวางโปรแกรมวิชา 
- การใชเครื่องโทรสารของคณะ 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
8.3-3-1  แผนการใชทรัพยากรรวมกันระหวางคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับ

 โปรแกรมวิชาในคณะ 
8.3-3-2  บันทึกขอความขอใชทรัพยากรตางๆ ภายในคณะ 

4 คณะมีแผนการใชทรัพยากรรวมกันระหวางคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับหนวยงานอ่ืนนอก
คณะ(ภายในมหาวิทยาลัย)ดังนี้              

- การขอใชหองประชุมศูนยวิทยาศาสตร  
- การขอใชหองประชุมชั้น 7  
- การขอใชยานพาหนะสวนกลางของมหาวิทยาลัย 
- การขอใชหองประชุมโสตตะวันออก 
- การขอใชเกาอ้ีสําหรับจัดโครงการพัฒนานักศึกษา 
- การขอใชโทรสารของสวนกลาง 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
8.2-4-1  แผนการใชทรัพยากรรวมกันระหวางคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับ

หนวยงานภายนอกคณะ 
8.2-4-2  บันทึกขอความขอใชทรัพยากรตางๆ ภายนอกคณะ 

5 มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอ่ืน ดังนี้ 
- การขอใชยานพาหนะของมหาวิทยาลัยทําใหคณะเกิดการประหยัดงบประมาณไม

ตองซื้อรถประจําคณะและยังสามารถประหยัดคาน้ํามันเชื้อเพลิงของคณะ 
- การขอใชหองประชุมขนาดใหญของหนวยงานตางๆ เชน ศูนยวิทยาศาสตร  หอง

ประชุมชั้น 7  หองประชุมโสตฯ ทําใหคณะไมจําเปนตองสรางหองประชุมขนาดใหญ
เอง ทําใหประหยัดงบประมาณ 

- การจางเจาหนาท่ีธุรการรวมกันระหวางโปรแกรมวิชาทําใหประหยัดงบประมาณคาจาง   
- อาจารยท่ีไดรับทุนสนับสนุนการทําวิจัยจากหนวยงานอ่ืน  ซึ่งทําใหคณะฯประหยัด

งบประมาณในการสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัย  และยังทําใหอาจารยมีผลงานวิจัย



ระดับ ผลการดําเนินงาน 
เพิ่มขึ้นโดยไมตองใชจายงบประมาณในการสนับสนุนการทําวิจัย   

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
8.2-5-1  บันทึกขอความขอใชทรัพยากรตางๆ ภายนอกคณะ 
8.2-5-2  เอกสารหลักฐานการไดรับเงินสนับสนุนการทําวิจัยจากกองทุนสนับสนนุการ

วิจัยภายในและภายนอกคณะ 
   

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวบงชี้/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

2551 
ผลการดําเนินงาน คะแนนที่

ได 2550 2551 
มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกหนวยงานรวมกัน ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 3 
การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :    บรรลุเปาหมาย      ไมบรรลุเปาหมาย 
สรุปภาพรวมตามองคประกอบที่ 8 
 
จุดแข็ง : 

- คณะมีการวางแผนยุทธศาสตรท้ังระยะสั้นและระยะยาว 
- คณะตองพรอมถูกตรวจสอบจากหนวยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยและจากสํานักงานตรวจ

เงินแผนดิน 
- มีแผนงานใชงบประมาณท่ีชัดเจนและมีการติดตามประเมินผลทุกไตรมาส 
- มีการใชทรัพยากรรวมกันท้ังหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 

 
แนวทางเสริม : 

- นโยบายรณรงคประหยัดทรัพยากร 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 

- เพิ่มมาตรการประหยัดงบประมาณ 
- เนื่องจากในการจัดการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตรฯ มีความจําเปนตองใชเครื่องมือ 

ครุภัณฑ และวสัดสุิ้นเปลืองตางๆ เชน สารเคมี ทางคณะฯ ควรไดรับการจดัสรรงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นเพื่อใหเพยีงพอในการจัดซื้อหรือการซอมครุภัณฑใหเหมาะสมตอการจัดการ
เรียนการสอน 

 
แนวทางการพัฒนา 

- ควรมีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑท่ีคณะกําหนด 

- คณบดีควรมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนาํขอมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสนิใจ 



- ประชาสัมพันธการใชงบประมาณโดยประหยัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ตัวบงชี้ที่ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 
 การศึกษา 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ (P) 
 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาสถาบัน 
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับ

นโยบายและผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีท้ังภายในและภายนอก
หนวยงาน 

3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และ
มาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ และสอดคลองกับการประเมนิคุณภาพภายนอก 

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพท่ีครบถวน ท้ังการควบคุมคุณภาพการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจาํ        

5. มีการนําผลการประเมนิคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน    
6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใชรวมกันท้ัง

ระดับบุคคล ภาควชิา/ฝาย คณะ และสถาบัน 
7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานท้ังภายใน

และภายนอกสถาบัน 
 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4 ขอแรก มีการดาํเนนิการอยางนอย 5 ขอแรก 
 

ผลการดําเนินงาน : 



ระดับ ผลการดําเนินงาน 
1 คณะมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการ

พัฒนาคณะดังนี้ 
- มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับแนวทางการประกัน

คุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาโดยมีการจัดทําคูมือประกันคุณภาพ
การศึกษาและรายงานการประเมินตนเอง ใหเปนไปตามเกณฑของ สกอ. 

- มีการแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการตรวจ 
ติดตาม การประเมินคุณภาพการศึกษา ในระดับโปรแกรมวิชาและระดับคณะ 
เปนประจําทุกป เพื่อใหระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะดําเนินไป
อยางท่ีระบบและมีประสิทธิภาพ 

- มีการจัดทํากําหนดปฏิทินดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาประจําป 
เพื่อเปนการกําหนดระยะการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของโปรแกรม
วิชาและของคณะใหเปนไปอยางเหมาะสม 

- มีการจัดประชุม อบรม เพื่อใหความรูเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ใหแกนักศึกษา อาจารย และเจาหนาท่ีในคณะ ใหทุกคนไดมีสวนรวมและ
เก่ียวของกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
9.1-1-1 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2551 
9.1-1-2 คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ท่ี 80/2551 เรื่อง แตงต้ัง

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี   

9.1-1-3 คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ท่ี 10/2552 เรื่อง แตงต้ัง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาโปรแกรมวิชา คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

9.1-1-4 คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ี 55/2552 เรื่อง แตงต้ัง
คณะกรรมการตรวจ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับโปรแกรมวิชา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

9.1-1-5 ปฏิทินการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

9.1-1-6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานจัดการความรู (COP) สําหรับงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

2 คณะมีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาจาก
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของคณะ ภายใตการมีสวนรวมจาก
โปรแกรมวิชาตางๆ ท้ัง 9 โปรแกรมวิชา และสํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 



ระดับ ผลการดําเนินงาน 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
9.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ   
9.1-2-2 คูมือประกันคุณภาพของโปรแกรมวิชา 
9.1-2-3 บันทึกขอความเรื่องของสํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร ขอเชิญ

รวมประชุมเพื่อสรุปผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในและรับฟงรับฟงขอเสนอแนะ ในวันท่ี 12 มีนาคม 2552 

3 คณะมีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก โดยใชมาตรฐานและตัวบงชี้สอดคลองกับมาตรฐานและองคประกอบคุณภาพ
ของ สกอ.และ สมศ. ซึ่งคณะไดรายงานตอมหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
9.1-3-1 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2551  

4 คณะมีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพท่ีครบถวน ท้ังการควบคุมคุณภาพการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา ประกอบดวย 

- การพัฒนาและการควบคุมคุณภาพโดยเริ่มต้ังแตระดับภาพรวมของการรวม
ผลักดัน วิสัยทัศน กลยุทธ ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม  มีการพิจารณา
ทบทวนแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อใหมีความสมบูรณและ
ครอบคลุม ทุกโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะนําไปสูการปฏิบัติงาน ผลลัพธจากการ
ดําเนินงาน มีการควบคุมภายในระดับโครงการ/กิจกรรม โดยสงเสริมการ
พัฒนา/การปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม ใหมีวัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
การจัดกิจกรรมและการวัดประเมินผล 

- การตรวจติดตามคุณภาพ โดยจัดใหมีผูรับผิดชอบแตละโครงการ/กิจกรรม มีการวัด
และประเมินผลงาน และในทุกไตรมาสมีการจัดทํารายงานการใชจายเงินตาม
โครงการตางๆ 

- การประเมินผลการสอนโดยนกัศึกษา 
- การประเมินคุณภาพอยางตอเนื่อง เปนประจําทุกป เชน การประเมินภายใน

ระดับคณะและโปรแกรมวิชา รวมท้ังการประเมินภายนอกจาก สมศ. 
 หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
9.1-4-1 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2551 
9.1-4-2 แผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีประจําปงบประมาณ 

2551 และ 2552 
9.1-4-3 คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ี 55/2552 เรื่อง แตงต้ัง

คณะกรรมการตรวจ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับโปรแกรมวิชา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

9.1-4-4 ปฏิทินการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร



ระดับ ผลการดําเนินงาน 
และเทคโนโลยี 

9.1-4-5 คูมือประกันคุณภาพของโปรแกรมวิชา 
5 มีการนําผลการประเมินคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน โดยนําผลประเมิน

ภายในระดับคณะ โดยหลังจากท่ีคณะไดรับการตรวจประเมินคุณภาพประจําป
การศึกษา 2550 ในเดือนสิงหาคม  ไดมีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงแผนกลยุทธ 
และแผนปฏิบัติการของคณะสําหรับปงบประมาณ 2552 อีกท้ังยังแจงผลการประเมินให
อาจารยและบุคลากรทุกคนไดทราบถึงจุดออนและนําขอเสนอแนะตาง ๆ ไปปรับปรุง 
แกไข เพื่อทําใหคณะมีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นทุกป 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
9.1-5-1  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
9.1-5-2  บันทึกขอความเรื่องของสํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร ขอเชิญ

รวมประชุมเพื่อสรุปผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในและรับฟงรับฟงขอเสนอแนะ ในวันท่ี 12 มีนาคม 2552 

9.1-5-3  แผนปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีประจําปงบประมาณ 
2551 และ 2552 

6 คณะมีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกนัคุณภาพการศึกษา และใช
รวมกันท้ังระดับบุคคล โปรแกรมวิชา และคณะ   โดยมีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ
ตางๆ อยูบนเว็บไซตคณะ เชน งานประกันคุณภาพ งานวิจยัและบริการวิชาการ งาน
พัฒนานักศึกษา ฐานขอมูลการเงิน    
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
9.1-6-1 รายงานการใชจายเงินของคณะ (สงป.301) 
9.1-6-2 สรุปผลการประเมินประสิทธภิาพการสอนของอาจารยและอาจารย

พิเศษโดยนักศึกษา 
9.1-6-3 รายผลการตรวจเยี่ยม และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
9.1-6-4 เว็บไซตคณะ 

7 คณะมีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง
หนวยงานทั้งภายในและภายนอก  โดยผานการประชุม อบรม ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ
งานประกันคุณภาพ  ท่ีคณะจัดขึ้น  นอกจากนี้ยังมีการสรางเครือขายกับหนวยงานหรือ
คณะตางๆ โดยการเขารวมประชุมกับสํานักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหารของ
มหาวิทยาลัย เปนตน 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
9.1-7-1 บันทึกขอความสงผูเขารวมประชุมกับสํานักพัฒนาคุณภาพและระบบ

บริหาร 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวบงชี้/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได 



2551 2550 2551 
มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
ท่ีเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา 

ระดับ 7 ระดับ 5 ระดับ 7 3 

 
การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :    บรรลุเปาหมาย      ไมบรรลุเปาหมาย 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 9.2   มีระบบและกลไกใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ (P) 
 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1. มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 
2. มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรมนักศึกษา 
3. มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน 
4. นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา 
5. นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในหนวยงานและระหวางหนวยงาน 
6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมท่ีนักศึกษาดําเนินการและในสวนท่ี

นักศึกษามีสวนรวมกับการประกันคุณภาพของหนวยงาน 
7. มีการนําผลการประเมนิไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพ

ท่ีเก่ียวของกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง 
 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4-5 ขอแรก มีการดาํเนนิการอยางนอย 6 ขอแรก 
 

ผลการดําเนินงาน : 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 

1 คณะมีการวางระบบใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษาชั้นป
ท่ี 1 เปนประจําทุกป ในวันปฐมนิเทศนักศึกษานอกเหนือจากกิจกรรมอ่ืนๆ คณะไดเพิ่ม
เรื่องการประกันคุณภาพเขาไปดวย ซึ่งไดดําเนินการอยางนี้เปนประจําทุกปและ
นอกจากนี้ ก็ยังมีโครงการอบรมผูนํานักศึกษา 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
9.2-1-1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมเพื่อกาวสูชีวิตในรั้วปาริฉัตร ป

การศึกษา 2551  
9.2-1-2 เว็บไซตประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตรฯ 



ระดับ ผลการดําเนินงาน 
2 คณะมีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรม

นักศึกษาโดยจัดโครงการอบรมผูนํานักศึกษาใหกับนักศึกษาท่ีเปนตัวแทนนายกสโมสร
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อจะไดนําความรูนําไปถายทอดใหกับ
นักศึกษาในคณะในการจัดกิจกรรม/โครงการ ตางๆ ของนักศึกษา และรวมกับท่ีคณะได
ใหความรูเพื่อเปนพื้นฐานในงานประกันคุณภาพของคณะในวันปฐมนิเทศแกนักศึกษา
ชั้นปท่ี 1 เปนประจําทุกป 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
9.2-2-1 โครงการอบรมผูนํานักศึกษา 
9.2-2-2 โครงการท่ีนักศึกษาเสนอขออนุมัติดําเนินการ 

3 คณะมีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ดังนี้ 
- ใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการประเมนิประสิทธิภาพการสอนของอาจารย  
- ใหนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรม/โครงการตางๆ ท่ีคณะจัดขึ้นเพื่อเปนการ

พัฒนานักศึกษาใหครบท้ัง 5 ดานตามเกณฑท่ี สกอ. กําหนด และใหนักศึกษามี
สวนรวมเปนผูประเมินผลการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมดวย 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
9.2-3-1 สรุปผลการประเมินประสิทธภิาพการสอนโดยนักศึกษา 
9.2-3-2 สรุปผลการประเมินโครงการโดยนักศึกษา 

4 คณะสงเสริมใหนักศึกษาไดใชกระบวนการคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือ
โครงการ โดยใหนักศึกษาฝกเขียนโครงการ/กิจกรรมตางๆ ท่ีนักศึกษาจะจัดใหกับนักศึกษา
ในโปรแกรมวิชาตางๆ โดยสงเสริมใหใชกระบวนการ PDCA ในการจัดกิจกรรม/โครงการ 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
9.2-4-1 โครงการอบรมผูนํานักศึกษา 

5 นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพ
กิจกรรมหรือโครงการของนักศึกษาระหวางคณะภายในมหาวิทยาลัยโดยการให
นักศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมหรือดําเนินโครงการ กิจกรรมตางๆของ
มหาวิทยาลัย  
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
9.2-5-1  คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการองคการนักศึกษา/สภานักศึกษา 
  /ชมรมนักศึกษา 

6 มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมท่ีนักศึกษาดําเนินการและใน
สวนท่ีนักศึกษามีสวนรวมกับการประกันคุณภาพของคณะ เชน มีการประเมินคุณภาพ
กิจกรรมนักศึกษา  
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
9.2-6-1  รายงานการประเมินผลโครงการของนักศึกษา 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  



ตัวบงชี้/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

2551 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนนที่ได 
2550 2551 

มีระบบและกลไกใหความรูและทักษะดาน
การประกันคุณภาพแกนักศึกษา 

ระดับ 6 ระดับ 1 ระดับ 6 3 

 

การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :   บรรลุเปาหมาย      ไมบรรลุเปาหมาย 
 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 9.3    ระดับความสําเรจ็ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต (O) 
 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดบัภาควิชาและ

หนวยงานอยางตอเนื่อง 
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของ

หนวยงาน 
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชน

ภายในเวลาที่กําหนด 
4. มีการนําผลการประเมนิไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงาน อยางตอเนื่อง 
5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพท่ีหนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติท่ีด ีเพื่อ

การเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอ่ืน ๆ 
 

เกณฑการประเมิน  :   
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดาํเนนิการอยางนอย 4 ขอแรก 
 

ผลการดําเนินงาน : 
ระดับ ผลการดําเนินงาน 

1 คณะมีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
โปรแกรมวิชา และคณะอยางตอเนื่อง โดยคณะไดจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง 
(SAR) ทุกปการศึกษา รวมถึงมีการแตงต้ังคณะกรรมการและประเมินคุณภาพภายในทั้ง
ระดับคณะ และโปรแกรมวิชาอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป  
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
9.3-1-1  คูมือประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ และโปแกรมวชิา 
9.3-1-2  รายงานการประเมนิตนเองของคณะและโปรแกรมวิชา ปการศึกษา 

2548 -2551 



ระดับ ผลการดําเนินงาน 
2 มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการ

ของคณะ โดยพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพศึกษาของคณะ ตามท่ีอธิบาย
ในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2551 สอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะ เชน การกําหนดเปาหมายตามตัวบงชี้ของ สกอ. โดยใชผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีป 2550 มาเปนแนวทางใน
การดําเนินการ  
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
9.3-2-1 คูมือประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ และโปรแกรมวิชา 
9.3-2-2 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2552 
9.3-2-3 ผลการเปรียบเทียบผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ป

การศึกษา 2550 และ ปการศกึษา 2551 
3 มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอมหาวิทยาลัย โปรแกรมวิชา และ

สาธารณชน โดยรายงานตอมหาวิทยาลัย  และเผยแพรบนเว็บไซตของคณะ 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
9.3-3-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลาท่ี 1709/2551 เรื่อง แตงต้ัง

คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินการประกันคุณภาพภายใน 
9.3-3-2 เว็บไซตประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

4 คณะมีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยาง
ตอเนื่อง โดยนําผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ มาปรับปรุงแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2552 ใหมีความสอดคลองและครอบคลุมงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาใหไดมากที่สุด 
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
9.3-4-1 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2552 
9.3-4-2 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 
9.3-4-3 คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ี 118/2551 เรื่อง แตงต้ัง

คณะกรรมการปรับแผนกลยุทธ 
5 คณะมีการจัดทําเว็บไซตประกันคุณภาพของคณะขึ้นเพื่อใชเปนแหลงเผยแพรขอมูล

พื้นฐานท่ีคณะและโปรแกรมวิชาจะใชรวมกัน  และยังมีการจัดทํารายงานประเมิน
ตนเองและหลักฐานเอกสารอางอิงแบบออนไลนเพื่อเปนแหลงขอมูลการดําเนินงานดาน
ตางๆ ของคณะ  
หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
9.3-5-1 เว็บไซตประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  
ตัวบงชี้/ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนที่ได 



2551 2550 2551 
ระดับความสําเรจ็ของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 5 3 

 
การประเมินผลเทียบกับเปาหมาย :   บรรลุเปาหมาย       ไมบรรลุเปาหมาย    
 
 
 
สรุปภาพรวมตามองคประกอบที่ 9  
 
จุดแข็ง : 

- คณะมีการดําเนินงานดานประกันคุณภาพตามกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและนําผลการ
ประเมินมาพัฒนาปรบัปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

 
 
แนวทางเสริม : 
 - สงเสริมการนําเอาผลการดําเนินงานกิจกรรมโครงการมาพัฒนางานอยางตอเนื่อง 
 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 

- ควรใหนักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา 
 

แนวทางการพัฒนา : 
- จัดทําคูมือการทําโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาตามกระบวนการประกันคุณภาพและใหสโมสร 
 นักศึกษาหรือนักศึกษาท่ีตองการจัดโครงการ/กิจกรรมตองดําเนินการอยางเครงครัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

บทที่ 3 
สรุปผลการดําเนินงาน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บทที่ 3 

สรุปผลการดาํเนินงาน 
 
1. ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินตามองคประกอบ 
 

องคประกอบ
ที่ 

ชื่อองคประกอบ คะแนนที่ได ผลการประเมิน 

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 3 ดีมาก 
2 การเรียนการสอน   2.33 ดี 
3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 3 ดีมาก 
4 การวิจัย 2.50 ดี 
5 การบริการวิชาการแกสังคม 3 ดีมาก 
6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 3 ดีมาก 
7 การบริหารและการจดัการ 2.66 ดีมาก 
8 การเงินและงบประมาณ 3 ดีมาก 
9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 3 ดีมาก 

ผลการประเมิน 2.83 ดีมาก 
 

หมายเหตุ  
* คะแนนท่ีได หมายถึง คาเฉลี่ยของแตละตัวบงชี้ขององคประกอบนั้น ๆ  
* ผลการประเมนิ  หมายถึง  ยังไมไดคุณภาพ  พอใช  ดี   ดีมาก  ตามเกณฑตัดสินของ สกอ. 
    การแปลผลคะแนน   0.00-1.50  ยังไมไดคุณภาพ 1.51-2.00  พอใช  
  2.01-2.50  ดี   2.51-3.00  ดีมาก 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนการประเมินตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบงชี้ ของ สกอ. 
 

ตัวบงชี ้ คะแนนประเมิน 
ตัวบงชี ้1.1 3 
ตัวบงชี้ 1.2 3 
ตัวบงชี้ 2.1 3 
ตัวบงชี้ 2.2 3 
ตัวบงชี้ 2.3 3 
ตัวบงชี้ 2.4 1 
ตัวบงชี้ 2.5 1 
ตัวบงชี้ 2.6 1 
ตัวบงชี้ 2.7 3 
ตัวบงชี้ 2.8 3 
ตัวบงชี้ 2.9 3 
ตัวบงชี้ 2.10 1 
ตัวบงชี้ 2.11 3 
ตัวบงชี้ 2.12 3 
ตัวบงชี้ 2.13 เฉพาะกลุมผลิตบัณฑิตและวิจยั 
ตัวบงชี้ 3.1 3 
ตัวบงชี้ 3.2 3 
ตัวบงชี้ 4.1 3 
ตัวบงชี้ 4.2 3 
ตัวบงชี้ 4.3 3 
ตัวบงชี้ 4.4 1 
ตัวบงชี้ 4.5 เฉพาะกลุมผลิตบัณฑิตและวิจยั 



ตัวบงชี ้ คะแนนประเมิน 
ตัวบงชี้ 5.1 3 
ตัวบงชี้ 5.2 3 
ตัวบงชี้ 5.3 3 
ตัวบงชี้ 5.4 3 
ตัวบงชี้ 5.5 3 
ตัวบงชี้ 6.1 3 
ตัวบงชี้ 6.2 เฉพาะกลุมผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ 6.3 เฉพาะกลุมผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 
ตัวบงชี ้7.1 1 
ตัวบงชี้ 7.2 3 
ตัวบงชี้ 7.3 3 
ตัวบงชี้ 7.4 3 
ตัวบงชี้ 7.5 3 
ตัวบงชี้ 7.6 3 
ตัวบงชี้ 7.7 2 
ตัวบงชี้ 7.8 3 
ตัวบงชี้ 7.9 3 
ตัวบงชี้ 8.1 3 
ตัวบงชี้ 8.2 3 
ตัวบงชี้ 9.1 3 
ตัวบงชี้ 9.2 3 
ตัวบงชี้ 9.3 3 

 
สรุปผลการดําเนินงานโดยภาพรวม  
 

จุดแข็ง :  
- คณะมีระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังระดับโปรแกรมวิชาและระดับคณะ และ

ดําเนินการอยางตอเนื่องบนพื้นฐานแผนกลยุทธและแผนปฏบิัติการ 
- ดานการพัฒนานักศึกษาเปดโอกาสใหนักศึกษาไดดําเนินกิจกรรมบนหลักการพัฒนาคุณภาพ 
- คณะสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางชัดเจน 
- การบริหารงานดานงบประมาณมีความชัดเจน โปรงใส และมีการควบคุม กํากับ อยาง

ตอเนื่อง 
- มีการจัดระบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอยางบูรณาการ 

แนวทางเสริม : 
- มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีดําเนินการอยางตอเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา : 
- การควบคุมกํากับแผนปฏิบัติการใหบรรลุเปาหมาย 



- สนับสนุนการพัฒนาผูเรียนและการเรียนรูแบบบูรณาการ 
แนวทางการพัฒนา : 

- กําหนดกระบวนการดําเนินงานหรือโครงการใหมีความเหมาะสมตามแผน 
- สนับสนุนงบประมาณอยางพอเพียงสําหรับการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. สรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  
    และตามมุมมองดานบริหารจัดการ (ตารางที่ ส.1 ส.2 และ ส.3) 
 

ตารางที่ ส.1  ตารางสรุปการประเมินตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ. 
สถาบันเนนการพัฒนาสังคม 

 
องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 

(ตามเกณฑ สกอ.) 
องคประกอบที่ 1    
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ระดับ 7 ระดับ 7 3 
ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละ 80 รอยละ 90.24 3 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 1 3 
องคประกอบที่ 2    
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับ 6 ระดับ 6 3 
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับ 7 ระดับ 7 3 
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับ 5 ระดับ 5 3 
ตัวบงชี้ที่ 2.4 6 % 45.15 % 1 
ตัวบงชี้ที่ 2.5 วุฒิป.เอก รอยละ 9 วุฒิป.เอก รอยละ 9.82 1 
ตัวบงชี้ที่ 2.6 ผศ. และ รศ. รอยละ 35 ผศ. และ รศ. รอยละ 28 1 
ตัวบงชี้ที่ 2.7 ระดับ 4 ระดับ 5 3 
ตัวบงชี้ที่ 2.8 5 ขอ 5 ขอ 3 
ตัวบงชี้ที่ 2.9 รอยละ 80 รอยละ 80 3 
ตัวบงชี้ที่ 2.10 รอยละ  75  รอยละ 53.49 1 
ตัวบงชี้ที่ 2.11 คะแนนเฉล่ีย 3.49 คะแนนเฉล่ีย 3.98 3 
ตัวบงชี้ที่ 2.12 รอยละ 0.016 รอยละ 0.13 3 



องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 2 2.33 
องคประกอบที่ 3    
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระดับ 8 ระดับ 8 3 
ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระดับ 4 ระดับ 4 3 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 3 3 
องคประกอบที่ 4    
ตัวบงชี้ที่ 4.1 6 ขอ 6 ขอ 3 
ตัวบงชี้ที่ 4.2 4 ขอ 5 ขอ 3 
ตัวบงชี้ที่ 4.3 มากกวาหรือเทากับ 

25,000 บาท 
308,905.49 บาท 3 

ตัวบงชี้ที่ 4.4 รอยละ 10 รอยละ 3.97 1 
 เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 4 2.50 

องคประกอบที่ 5    
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระดับ 7 ระดับ 7 3 
ตัวบงชี้ที่ 5.2 รอยละ 35 รอยละ  95.93 3 
ตัวบงชี้ที่ 5.3 รอยละ 40 รอยละ  41.06 3 
ตัวบงชี้ที่ 5.4 รอยละ 85 รอยละ 85.60 3 
ตัวบงชี้ที่ 5.5 4 แหลง  6 แหลง 3 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 5 3 
องคประกอบที่ 6    
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับ 4 ระดับ 4 3 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 6 3 
องคประกอบที่ 7    
ตัวบงชี้ที่ 7.1 5 ขอ 2 ขอ 1 
ตัวบงชี้ที่ 7.2 ระดับ 4 ระดับ 4 3 
ตัวบงชี้ที่ 7.3 ระดับ 4 ระดับ 4 3 
ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระดับ 6 ระดับ 6 3 
ตัวบงชี้ที่ 7.5 ระดับ 6 ระดับ 5 3 
ตัวบงชี้ที่ 7.6 ระดับ 5 ระดับ 5 3 
ตัวบงชี้ที่ 7.7 รอยละ 1.00 รอยละ  1.23 2 
ตัวบงชี้ที่ 7.8 ระดับ 5 ระดับ 5 3 
ตัวบงชี้ที่ 7.9 ระดับ 8 ระดับ 8 3 

คะแนนเฉล่ียองคประกอบที่ 7 2.66 
องคประกอบที่ 8    
ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระดับ 7 ระดับ 7 3 
ตัวบงชี้ที่ 8.2 ระดับ 5 ระดับ 5 3 



องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

คะแนนเฉล่ียองคประกอบที่ 8 3 
องคประกอบที่ 9    
ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระดับ 7 ระดับ 7 3 
ตัวบงชี้ที่ 9.2 ระดับ 6 ระดับ 6 3 
ตัวบงชี้ที่ 9.3 ระดับ 5 ระดับ 5 3 

คะแนนเฉล่ียองคประกอบที่ 9 3 
เฉล่ียคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 2.83 

 
 
 
 
 
 
ตารางที่ ส.2   ตารางสรุปการประเมิน ตามมาตรฐานการอดุมศึกษาเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ. 

สถาบันเนนการพัฒนาสังคม 
 

มาตรฐานการอุดมศึกษา เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

มาตรฐานที่ 1    
           ตวับงชี้ที่ 2.9 รอยละ 80  รอยละ  80  3 

ตัวบงชี้ที่ 2.10 รอยละ 75 รอยละ 53.49 1 
ตัวบงชี้ที่ 2.11 คะแนนเฉล่ีย 3.49 คะแนนเฉล่ีย 3.98 3 
ตัวบงชี้ที่ 2.12 รอยละ 0.016 รอยละ 0.13 3 

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 1   2.5 
มาตรฐานที่ 2  ก     

ตัวบงชี้ที่ 1.1 ระดับ 7 ระดับ 7 3 
ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละ 80  รอยละ 90.24 3 
ตัวบงชี้ที่ 2.7 ระดับ 4 ระดับ 5 3 
ตัวบงชี้ที่ 7.1 5 ขอ 2 ขอ 1 
ตัวบงชี้ที่ 7.2 ระดับ 4 ระดับ 4 3 
ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระดับ 6 ระดับ 6 3 
ตัวบงชี้ที่ 7.5 ระดับ 6 ระดับ 4 3 
ตัวบงชี้ที่ 7.6 ระดับ 5 ระดับ 5 3 
ตัวบงชี้ที่ 7.7 รอยละ 1.00  รอยละ 1.23 2 
ตัวบงชี้ที่ 7.8 ระดับ 5 ระดับ 5 3 



 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่  ส.2  สรุปการประเมนิตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะตัวบงชีข้อง สกอ. (ตอ) 

สถาบันเนนพัฒนาสังคม 
 

มาตรฐานการอุดมศึกษา เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

มาตรฐานที่ 2 ข    
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับ 6 ระดับ 6 3 
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับ 7 ระดับ 7 3 
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับ 5 ระดับ 5 3 
ตัวบงชี้ที่ 2.4 6 % 45.15 % 1 
ตัวบงชี้ที่ 2.5 วุฒิป.เอก รอยละ 9 วุฒิ ป.เอก รอยละ 9.85 1 

ตัวบงชี้ที่ 2.6 ผศ. และ รศ.  
รอยละ 35 

ผศ. และ รศ.  
รอยละ 28 1 

ตัวบงชี้ที่ 2.8 5  ขอ 5  ขอ 3 
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระดับ 8 ระดับ 8 3 
ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระดับ 4 ระดับ 4 3 
ตัวบงชี้ที่ 4.1 6 ขอ 6 ขอ 3 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 มากกวาหรือเทากับ 
25,000 บาท 

308,905.49 บาท 3 

ตัวบงชี้ที่ 4.4 รอยละ 10 รอยละ 3.97 1 
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระดับ 7 ระดับ 7 3 
ตัวบงชี้ที่ 5.2  รอยละ 35 รอยละ  95.93 3 
ตัวบงชี้ที่ 5.3 รอยละ 40 รอยละ 41.06 3 
ตัวบงชี้ที่ 5.4 รอยละ 85 รอยละ  85.60  3 

ตัวบงชี้ที่ 7.9 ระดับ 8 ระดับ 8 3 
ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระดับ 7 ระดับ 7 3 
ตัวบงชี้ที่ 8.2 ระดับ 5 ระดับ 5 3 
ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระดับ 7 ระดับ 7 3 
ตัวบงชี้ที่ 9.2 ระดับ 6 ระดับ 6 3 
ตัวบงชี้ที่ 9.3 ระดับ 5 ระดับ 5 3 

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 2 ก   2.81 



ตารางที่  ส.2  สรุปการประเมนิตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะตัวบงชีข้อง สกอ. (ตอ) 
สถาบันเนนพัฒนาสังคม 

 
ตัวบงชี้ที่ 5.5 4 แหลง 6 แหลง 3 
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับ 4 ระดับ 4 3 

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 2 ข   2.55 
มาตรฐานที่ 3    

ตัวบงชี้ที่ 4.2 4 ขอ 5 ขอ 3 
ตัวบงชี้ที่ 7.3 ระดับ 4 ระดับ 4 3 

เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 3   3 
เฉลี่ยคะแนนรวมทุก 
ตัวบงชีข้องทุกมาตรฐาน 

2.83 

 
 
 
 
 
 
ตารางที่ ส.3   สรุปการประเมนิตามมมุมองดานการบริหารจัดการเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ. 
                                            สถาบันเนนการพัฒนาสังคม 
 

มุมมองดานการบริหารจัดการ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน
ตามเกณฑ สกอ. 

1. ดานนักศึกษาและผูม ี
    สวนไดสวนเสีย 

   

ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับ 7 ระดับ 7 3 
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับ 5 ระดับ 5 3 
ตัวบงชี้ที่ 2.4 6 % 45.15 % 1 
ตัวบงชี้ที่ 2.9 รอยละ 80  รอยละ 80 3 
ตัวบงชี้ที่ 2.10 รอยละ 75 รอยละ  53.49 1 
ตัวบงชี้ที่ 2.11 คะแนนเฉล่ีย  3.49 คะแนนเฉล่ีย 3.78 3 
ตัวบงชี้ที่ 2.12 รอยละ 0.016  รอยละ 0.13 3 
ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระดับ 8 ระดับ 8 3 
ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระดับ 4 ระดับ 4 3 
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระดับ 7 ระดับ 7 3 
ตัวบงชี้ที่ 5.2 รอยละ 35 รอยละ  95.93 3 
ตัวบงชี้ที่ 5.3 รอยละ 40 รอยละ  41.06 3 
ตัวบงชี้ที่ 5.4 รอยละ 85 รอยละ 85.60 3 
ตัวบงชี้ที่ 5.5 4 แหลง  6 แหลง 3 



 
 
 
 
ตารางที่  ส.3           สรุปการประเมินตามมมุมองดานการบริหารจัดการเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ.(ตอ) 

สถาบันเนนการพัฒนาสังคม 
 

มุมมองดานการบริหารจัดการ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

ตัวบงชี้ที่ 7.2 ระดับ 4 ระดับ 4 3 
ตัวบงชี้ที่ 7.8 ระดับ 5 ระดับ 5 3 
ตัวบงชี้ที่ 7.9 ระดับ 8 ระดับ 8 3 
ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระดับ 7 ระดับ 7 3 
ตัวบงชี้ที่ 9.3 ระดับ 5 ระดับ 5 3 

เฉล่ียคะแนนดานกระบวนการ
ภายใน 

  2.80 

3. ดานการเงิน    
ตัวบงชี้ที่ 4.3 มากกวาหรือเทากับ 

25,000  บาท 
308,905.49  

บาท 
3 

ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระดับ 7 ระดับ 7 3 
ตัวบงชี้ที่ 8.2 ระดับ 5 ระดับ 5 3 

เฉล่ียคะแนนดานการเงิน   3.00 
4. ดานบุคลากรการเรียนรูและ 
    นวัตกรรม    

ตัวบงชี้ที่ 2.5 วุฒิป.เอก รอยละ 9 วุฒิป.เอก รอยละ 9.85 1 
ตัวบงชี้ที่ 2.6 ผศ. และ รศ. รอยละ 35 ผศ. และ รศ. รอยละ 28 1 
ตัวบงชี้ที่ 2.7 ระดับ 4 ระดับ 5 3 

ตัวบงชี้ที่ 7.6 ระดับ 5 ระดับ 5 3 
ตัวบงชี้ที่ 9.2 ระดับ 6 ระดับ 6 3 
เฉล่ียคะแนน 

ดานนักศึกษาและ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

  
2.75 

2. ดานกระบวนการภายใน    
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ระดับ 7 ระดับ 7 3 
ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละ 80  รอยละ 90.24 3 
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับ 6 ระดับ 7 3 
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับ 4 ระดับ 4 3 
ตัวบงชี้ที่ 7.1 5 ขอ 2 ขอ 1 



ตารางที่  ส.3           สรุปการประเมินตามมมุมองดานการบริหารจัดการเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ.(ตอ) 
สถาบันเนนการพัฒนาสังคม 

 

ตัวบงชี้ที่ 2.8 5 ขอ 5 ขอ 3 
ตัวบงชี้ที่ 4.1 6 ขอ 6 ขอ 3 
ตัวบงชี้ที่ 4.2 4 ขอ 5 ขอ 3 
ตัวบงชี้ที่ 4.4 รอยละ 10  รอยละ  3.97 1 
ตัวบงชี้ที่ 7.3 ระดับ 4 ระดับ 4 3 
ตัวบงชี้ที่ 7.4 ระดับ 4 ระดับ 5 3 
ตัวบงชี้ที่ 7.5 ระดับ 3 ระดับ 4 3 
ตัวบงชี้ที่ 7.7 รอยละ 1.00  รอยละ  1.23 2 

เฉล่ียคะแนนดานบุคลากร 
การเรียนรูและนวัตกรรม 

  2.36 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุก 
ตัวบงชีข้องทุกดาน 

  
2.83 

 
 
 
 

 
 
 



การจัดการศึกษา 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน ปการศึกษา 2551 (ภาคปกติ) 

โปรแกรมวิชา หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาตรี(ตอเน่ือง) 
คณิตศาสตรและสถิติประยุกต คณิตศาสตร - 
คหกรรมศาสตร คหกรรมศาสตร - 
วิทยาศาสตรสุขภาพ สาธารณสุขชุมชน สาธารณสุขชุมชน 
 วิทยาศาสตรสุขภาพ 

(การสงเสริมสุขภาพเด็ก) 
สาธารณสุขชุมชน 

- 



โปรแกรมวิชา หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาตรี(ตอเน่ือง) 
เคมีและเคมีประยุกต เคมี - 
ชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต เทคโนโลยีชีวภาพ - 
ฟสิกสและวิทยาศาสตรท่ัวไป ฟสิกส - 
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร เทคโนโลยียางและพอลิเมอร - 
คอมพิวเตอร วิทยาการคอมพิวเตอร - 

เทคโนโลยีสารสนเทศ - 
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม - 
 
หลักสูตรและสาขาวิชาที่ เปดสอน  ปการศึกษา  2551 (ภาคกศ .บป.) ณ  ศูนยใหการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา และศูนยใหการศึกษาจังหวัดพัทลุง 

โปรแกรมวิชา หลักสูตรปริญญาตรี 2 ป(ตอเน่ือง) 
วิทยาศาสตรสุขภาพ สาธารณสุขชุมชน 
 
หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาที่รวมผลิตกับคณะครุศาสตร (ภาคปกติ) 

โปรแกรมวิชา หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป 
คณิตศาสตรและสถิติประยุกต คณิตศาสตร 
ฟสิกสและวิทยาศาสตรท่ัวไป วิทยาศาสตรท่ัวไป 
 
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน ระดับบัณฑิตศึกษา  ปการศึกษา 2551 (ภาคพิเศษ) 

โปรแกรมวิชา หลักสูตรปริญญาโท 
วิทยาศาสตรสุขภาพ สาธารณสุขชุมชน 
 
 
 
 
 
 

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  จําแนกตามหลักสูตร  ปการศึกษา  2551 

สาขาวิชา/ระดับ/สาขาวิชา 
ปการศึกษา 

รวม 
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 

สาขาวิทยาศาสตร      
 ปริญญาตรี 4 ป (วท.บ.)      
  คณิตศาสตร 34 27 17 - 78 
  สถิติประยุกต - - 5 - 5 
  คหกรรมศาสตร 24 10 - - 34 
  คหกรรมศาสตรท่ัวไป - - 17 20 37 
  วิทยาศาสตรสุขภาพ  29 27 11 26 93 



สาขาวิชา/ระดับ/สาขาวิชา 
ปการศึกษา 

รวม 
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 

  (การสงเสริมสุขภาพเด็ก) 
  เคมี 23 16 10 12 61 
  ฟสิกส 17 15 17 4 53 
  เทคโนโลยีชีวภาพ 25 13 - - 38 
  ชีววิทยาประยุกต - - 21 26 47 
  เทคโนโลยียางและพอลิเมอร 22 14 13 20 69 
 วิทยาการคอมพิวเตอร 62 59 32 76 229 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ 41 39 31 38 149 
  วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 36 31 27 24 118 
  สาธารณสุขชุมชน 63 71 - - 134 
 อนุปริญญา (อ.วท.)      
  สาธารณสุขชุมชน - - - - - 
 ปริญญาตรี 2 ปตอเนื่อง (วท.บ.)      
 สาธารณสุขชุมชน    - - 1 13 14 

รวม 376 322 201 249 1,145 

 

 

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. จําแนกตามหลักสูตร ปการศึกษา 2551 

สาขาวิชา/ระดับ/สาขาวิชา 
ปการศึกษา 

รวม 
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 

สาขาวิทยาศาสตร      
 ปริญญาตรี 2 ปตอเนื่อง (วท.บ.)      
  สาธารณสุขชุมชน   
  ศูนยใหการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

- - 82 87 169 

  สาธารณสุขชุมชน   - - - 40 40 

สาขาวิชา/ระดับ/สาขาวิชา 
ปการศึกษา 

รวม 
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

สาขาการศึกษา       
 ปริญญาตรี 5 ป (ค.บ.)       
  คณิตศาสตร 34 27 17 - 10 88 
  วิทยาศาสตรท่ัวไป 28 - 23 30 13 94 

รวม 62 27 40 30 23 182 



  ศูนยใหการศึกษาจังหวัดพัทลุง 
 ปริญญาตรี 3 ป (Block Course)      
  สาธารณสุขชุมชน   45 - - - 45 

รวม 45 - 82 127 254 
 
จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  จําแนกตามหลักสูตร ปการศึกษา 2551 

สาขาวิชา/ระดับ/สาขาวิชา 
ปการศึกษา 

รวม 
ปที่ 1 ปที่ 2 

วิทยาศาสตรสุขภาพ    
 สาธารณสุขชุมชน 19 21 40 

รวม 19 21 40 
 
จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา  ภาคปกติ  ปการศึกษา 2551 

สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา ระดับปริญญาตรี 

สาขาวิทยาศาสตร  
 ปริญญาตรี 4 ป (วท.บ.)  
 ฟสิกส 4 
 คหกรรมศาสตรท่ัวไป 19 
 เคมี 24 
 ชีววิทยาประยุกต 26 
 วิทยาการคอมพิวเตอร 31 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ 24 
 เทคโนโลยียางและพอลิเมอร 25 
 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 3 
 ปริญญาตรี 2 ปตอเนื่อง (วท.บ.)  
 สาธารณสุขชุมชน 39 

รวม 218 
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ปการศึกษา 2551 (ภาคปกติ) 

โปรแกรมวิชา 
ภาคเรียน
ที่ 1/51 

ภาคเรียนที่ 
2/51 SCH FTES 

1.  คหกรรมศาสตร 847 1,270 2,117 58.81 
2.  คอมพิวเตอร 7,638 7,596 15,234 423.17 
3.  คณิตศาสตรและสถิติ 6,828 9,240 16,068 446.33 
4.  วิทยาศาสตรสุขภาพ 4,168 4,169 8,337 231.58 



 
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ปการศึกษา 2551 (ภาคกศ.บป.) 

 
จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ปการศึกษา 2551 (ภาคพิเศษ) 
 

สาขาวิชา SCH FTES 
1.  สาธารณสุขชุมชน 192 10.67 

รวม 192 10.67 

อาคารสถานที่  หองเรียน  หองปฏิบัติการ 
  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีอาคารเรียน  หองเรียน  และหองปฏิบัติการ  ดังนี้ 
  อาคารหลัก 
  1. อาคารเรียน  8 1  หลัง 
  2. อาคารเรียน 10 1  หลัง 
  3. อาคารปฏิบัติการคหกรรมศาสตร 1 1  หลัง 
  4. อาคารปฏิบัติการคหกรรมศาสตร 2 1  หลัง 
  5. อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 1  หลัง 
 *มีศูนยวิทยาศาสตรสนับสนุนการเรียนการสอนและวิจัย 1 หลัง จําแนกเปนดังนี้ 

5.  ฟสิกสและวิทยาศาสตรท่ัวไป 2,665 2,007 4,672 129.78 
6.  เคมีและเคมีประยุกต 2,223 2,929 5,152 143.11 
7.  ชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต 2,999 3,192 6,191 171.97 
8.  วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 1,389 1,201 2,590 71.94 
9.  เทคโนโลยียางและพอลิเมอร 308 494 802 22.28 

รวม 29,065 32,098 61,163 1,698.97 

โปรแกรมวิชา ภาคเรียน
ที่ 1/51 

ภาคเรียนที่ 
2/51 

ภาคเรียน
ที่ 3/51 

SCH FTES 

1.  คหกรรมศาสตร 210 - - 210 5.83 
2.  คอมพิวเตอร 2,253 2,676 1,596 6,525 181.25 
3.  คณิตศาสตรและสถิติ 1,992 1,419 570 3,981 110.58 
4.  วิทยาศาสตรสุขภาพ 1,807 1,907 1,196 4,910 136.39 
6.  ฟสิกสและวิทยาศาสตรท่ัวไป 160 - - 160 4.44 
6.  เคมีและเคมีประยุกต 249 176 - 425 11.81 
7.  ชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต 837 - - 837 23.25 
8.  วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 309 - - 309 8.58 
9.  เทคโนโลยียางและพอลิเมอร - - - - - 

รวม 7,817 6,178 3,362 17,357 482.14 



การใชงาน 
อาคาร 
เรียน 

8 

อาคาร
เรียน 
10 

อาคาร
ปฏิบัติการ 
คหกรรม 

อาคาร
ปฏิบัติการ

ยาง 

ศูนย 
วิทยฯ 

หองบรรยาย 8  2 1 2 
หองปฏิบัติการ      

 หองปฏิบัติการสิ่งแวดลอม/พฐ 
 หองปฏิบัติการเคมี 
 หองปฏิบัติการฟสิกส 
 หองปฏิบัติการชีววิทยา 

1 
 
 
 

 
2  (พฐ) 
2  (พฐ) 
2  (พฐ) 

 
 
 
 

 
 
 
 

4 
6 
7 
4 

 หองปฏิบัติการอาหาร 
 หองปฏิบัติการผา 
 หองปฏิบัติการประดิษฐ 
 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
 หองปฏิบัติการคณิตศาสตร 
 หองปฏิบัติการสื่อเทคโนฯสุขศึกษา 
 หองปฏิบัติการซอมสราง  

  คอมพิวเตอร 
 หองควบคุมคอมพิวเตอร 
 หองเก็บสารเคมี/อุปกรณ 

 
 
 
3 
1 
1 
1 
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 

2 
1 
1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
2 
 
 
 
 
1 

 หองพักอาจารย  ขนาด   8 x 8 ม. 
 หองพักอาจารย  ขนาด   4 x 8 ม. 
 หองปฏิบัติการยาง 
 สํานักงานคณะ 
 หองประชุม  ขนาด  70  ท่ีนั่ง 
 หองเก็บของ 
 หองเก็บเครื่องมือ 
 หองเตรียมสารเคมี 
 หองประชุมเล็ก (20 คน) 
 หองประชุมใหญ (100 คน) 
 หองพักนักวิจัย  ขนาด 4 x 8 ม. 
 หองเก็บสารกัมมันตรังสี 
 หองบอบําบัดน้ําเสีย 
 หองประชุมเล็ก (20คน)  
 เรือนเพาะชํา 

2 
6 
 
 
 
 
 
2 

 
4 
 
2 
1 
 
3 
 
 
 
 
1 
1 
1 
 

1 
1 

 
1 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
3 
 

2 (8x12 
ม.) 
 
1 
14 
5 
1 
1 
5 
 

 
 
 



บุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ในปการศึกษา 2551 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     มีอาจารยประจําท่ีปฏบิติังานจริงและ
ลาศึกษาตอจํานวน 81.5 คน เปนอาจารยท่ีปฏิบัติงานจริง 75.5 คน  ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก จํานวน  6  
คน อาจารยพิเศษ  จํานวน 12 คน 
 
อาจารยที่ปฏิบัติงานในปการศึกษา  2551 

สาขาวิชา 

อาจารยประจํา 
อาจารย 
ลาศึกษา

ตอ 

อาจารย
พิเศษ อาจารย 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

อาจารย 
สัญญาจาง 
งบรายจาย 

อาจารย 
สัญญาจาง 
งบรายได 



คณิตศาสตรและสถิติ
ประยุกต 5 2 - 5 - 1 

คหกรรมศาสตร 3 1 - 1 - - 
วิทยาศาสตรสุขภาพ 4 1 1 3.5 1 2 
เคมีและเคมีประยุกต 4 2 - 4 - - 
ชีววิทยาและชีววิทยา
ประยุกต 4 2 1 1.5 - 2 

ฟสิกสและวิทยาศาสตร
ท่ัวไป 

2 2 2 3 1 2 

เทคโนโลยียางและพอลิเมอร 3 - - - 1 - 
คอมพิวเตอร 6 2 - 7 2 2 
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 1 - - 2.5 1 3 

รวม 32 12 4 27.50 6 - 
รวมทั้งส้ิน 75.5 6 12 

 
หมายเหตุ :  อาจารยเกษียณอายุราชการ  จํานวน  3  คน  

1.  ผศ.ดร. ยินดี สวนะคุณานนท 
  2.   ผศ.จํารัส  คงเรือง  
  3.   ผศ.สุจิตรา  เทพไชย 

 
 
 
 
อาจารยประจํา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

สาขาวิชา 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1.  คณิตศาสตรและสถิติ 1 - 4 7 - - 12 
2.  คหกรรมศาสตร 1 - - 3 - 1 5 
3.  วิทยาศาสตรสุขภาพ - - 5 5.5 - - 10.5 
4.  เคมีและเคมีประยุกต 1 - - 6 - 3 10 
5.  ชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต 0.5 - 1 5 - 2 8.5 
6.  ฟสิกสและวิทยาศาสตรท่ัวไป - - 8 2 - - 10 
7.  เทคโนโลยียางและพอลิเมอร - - 2 - 2 - 4 
8.  คอมพิวเตอร 2 - 5 10 - - 17 
9.  วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม - - - 4.5 - - 4.5 



รวม 5.5 - 25 43 2 6 81.5 
 

หมายเหตุ : นับรวมอาจารยลาศึกษาตอ จํานวน 6 คน 
 
 

อาจารยประจํา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 

สาขาวิชา 
อาจารย 

รศ. ผศ. อาจารย อาจารยสัญญาจาง 
1.  คณิตศาสตรและสถิติ 2 - 4 6 
2.  คหกรรมศาสตร 1 1 1 2 
3.  วิทยาศาสตรสุขภาพ 2 1 2 5.5 
4.  เคมีและเคมีประยุกต - 2 2 6 
5.  ชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต - 1 3 4.5 
6.  ฟสิกสและวิทยาศาสตรท่ัวไป - - 3 7 
7.  เทคโนโลยียางและพอลิเมอร - - 4 - 
8.  คอมพิวเตอร 1 3 4 9 
9.  วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม - - 2 2.5 

รวม 6 8 25 42.5 
 

หมายเหตุ : นับรวมอาจารยลาศึกษาตอ  จํานวน 6 คน 
 
 

 
 
อาจารยพิเศษ ปการศึกษา 2551 
ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ตําแหนง รายวิชาที่สอน 

1 ผศ.นิคม  นิลรัตน กศ.บ.,ศศ.บ.
(รัฐศาสตร) 

ขาราชการบาํนาญ -  กฎหมายเกี่ยวกับ
 สิ่งแวดลอม 

2 นายอิสระ  สัตยมาส สก.บ.(การออกแบบ) ผอ.สาํนักงาน
ควบคุมการกอสราง
อาคารและผังเมือง 
เทศบาลนครสงขลา 

- การวางผังเมืองและ
 ผังภาค 

3 นายเสถียร ศิริสถิตยกุล กศ.บ.(คณิตศาสตร) ขาราชการ
เกษียณอายุ 

-  แคลคูลัสชั้นสูง 
-  สมการเชิงอนุพันธ
 สามัญ 
-  คณิตวิเคราะห 

4 น.ส.บุษกร ถาวรประดิษฐ ศ.ม.(เศรษฐศาสตร) อาจารย -  เศรษฐศาสตร



ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ตําแหนง รายวิชาที่สอน 
  สิ่งแวดลอม 

5 นายไพรัช  ชุมนุมพนัธ กศ.บ.(คณิตศาสตร-
วิทยาศาสตร) 

ขาราชการบาํนาญ -  ฟสิกสพื้นฐาน 
 

6 นางเพียร  ซายขวัญ ศศ.ม.(การสอน
วิทยาศาสตร) 

ขาราชการบาํนาญ - ทักษะสําหรับครู
 วิทยาศาสตร 
- พฤติกรรมการสอน
 วิทยาศาสตร 

7 นายวรเชษฐ อุบลสูตรว
นิช 

วศ.ม.(การไฟฟา) วิศวกร 8 - ระบบสื่อสารขอมลู
 และเครือขาย
 คอมพิวเตอร 

8 นางวไลลักษณ กาญจนะพิน วท.ม.(จุลชีววิทยา) นักวิทยาศาสตร
การแพทย 6 ว 

- อนุกรมวิธาน 
 จุลินทรีย 

9 น.ส.จันทนา วรรณกูล กศ.บ.(ภาษาไทย) ขาราชการบํานาญ - การเลนและของเลน 
10 น.ส.ชณัฐกานต  แสงสีดํา วท.บ.(ชีววิทยา) นักวิทยาศาสตร

การแพทย 
ศูนยวิทยาศาสตร
การแพทย 6 
สงขลา 

-  พาโทเจนิกแบค 
 ทีริโอโลยี 

11 ผศ.นพ.สุวิทย เรืองกิตติสกุล ว.ว.(นิติเวชศาสตร) หัวหนาหนวย
นิติเวชศาสตร 

-  กฏหมายสาธารณสขุ
 และนิติเวชศาสตร 

12 น.ส.เกสรา เพชรกระจาง วท.ม.(การจัดการ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

อาจารย -  โปรแกรมประยุกต 
   ดานงานธุรการ 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติงาน ปการศึกษา 2551 
ตําแหนง จํานวน (คน) 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป    1 
นักวิชาการศึกษา 1 
นักวิชาการประกันคุณภาพ 1 
เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 1 
เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการ 5 
ผูปฏิบัติงานบริหาร  2  2.5 
พนักงานบันทึกขอมูล 2 
คนงาน 7 

รวม 20.5 
 



หมายเหตุ  :   จางดวยงบประมาณรายได   จํานวน 18.5 คน 

             จางดวยงบประมาณรายจาย จํานวน   2  คน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     งบประมาณ 
 

   งบประมาณท่ีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับจัดสรรสําหรับการดําเนินงานตามพันธกิจ 
ในปการศึกษา  2551  มี 2 ประเภท  คือ  งบประมาณรายจาย และงบประมาณรายได 
 

ตารางที่ 1.18 ประเภทงบประมาณ ปงบประมาณ 2551 
 

ประเภท 
จํานวนเงิน (บาท) 

รับ จาย 
งบประมาณรายจาย 11,970,700 9,916,928.06 
งบประมาณรายได 8,878,560 8,569,630.63 

รวม 20,849,260 18,486,558.69 



ตารางที่ 1.19  แผนงานและงบประมาณ ปงบประมาณ 2551 

ปงบประมาณ 2551 งปม. 
งบรายได 

รวม 
บ.กศ. กศ.บป 

แผนงานจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
แผนงบประมาณ เรงขอปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
1.  โครงการผลิตบัณฑิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
กิจกรรมที่ 1  บริหารงานคณะวิทยาศาสตร 
    และเทคโนโลยี 

    

   คาจางชั่วคราวสายสนับสนุน  1,251,360  1,251,360 
   คาจางชั่วคราวอาจารยสัญญาจาง  4,190,400  4,190,400 
   งบดําเนินงาน 1,808,800 489,300 36,300 2,334,400 
กิจกรรมที่ 2  จัดหาครุภัณฑเพื่อการบริหาร     
   งบลงทุน  381,600 207,000 588,600 
2.  โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
กิจกรรมที่ 1  ฝกประสบการณวิชาชีพ     
   งบดําเนินงาน 57,000 114,900  171,900 
กิจกรรมที่ 2  ปจฉิมนิเทศนักศึกษา     
   งบดําเนินงาน 7,500 2,400  9,900 
กิจกรรมที่ 3  สงเสริมการออกกําลังกาย     

  งบดําเนินงาน 5,000 11,700  16,700 
กิจกรรมที่ 4  พี่สอนนอง     
   งบดําเนินงาน  23,400  23,400 
กิจกรรมที่ 5 บายศรีสูขวัญนักศึกษาใหม     
    งบดําเนินงาน  7,200  72,200 
กิจกรรมที่ 6   อบรมพัฒนาจิต     
   งบดําเนินงาน  7,900  7,900 
กิจกรรมที่ 7   อบรมการพัฒนาอาจารย 
   ท่ีปรึกษา 

    

   งบดําเนินงาน 15,000 4,600  19,600 
กิจกรรมที่ 8   พัฒนาประสบการณทางวิชาชีพ     
   งบดําเนินงาน 7,500 3,300  10,800 
3.  โครงการพัฒนาบุคลากร 
กิจกรรมที่ 1 ประชุม อบรม สัมมนา 
   อาจารยและบุคลากร 

    



ปงบประมาณ 2551 งปม. 
งบรายได 

รวม 
บ.กศ. กศ.บป 

   งบดําเนินงาน 259,000 260,000  519,000 
กิจกรรมที่ 2  พี่เลี้ยงนักวิจัย  
   (การทําวิจัยในชั้นเรียน) 

    

   งบดําเนินงาน  6,600  6,600 
กิจกรรมที่ 3  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา 
   ขอเสนอโครงการวิจัย 

    

   งบดําเนินงาน  5,400  5,400 
กิจกรรมที่ 4  ประชุมเชิงปฏบิัติการการเขียน
   รายงานวิจัยเพื่อเผยแพร 

    

   งบดําเนินงาน  5,800  5,800 
4. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
กิจกรรมที่ 1  จัดหาวสัดุ ครุภัณฑและ 
   ซอมแซมครุภัณฑเพื่อ 
   การเรียนการสอน 

     

   งบดําเนินงาน 1,447,700 795,400 133,500 2,376,600 
   งบลงทุน  513,800  513,800 
   งบครุภัณฑ   318,600 318,600 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏบิัติการจดัทํา 
   แบบทดสอบกอนจบการศึกษา 

    

   งบดําเนินงาน 13,500 1,500  15,000 
กิจกรรมที่ 3   ประชุมเชิงปฏิบัติการการ 
   จัดทําขอสอบมาตรฐาน 

    

   งบดําเนินงาน 13,500 5,500  19,000 
กิจกรรมที่ 4  อบรมการสอนแบบ  
   Problem Base Learning 

    

   งบดําเนินงาน 13,500 6,500  20,000 
กิจกรรมที่ 5 ขยายผลการทํา E – Learning     
   งบดําเนินงาน  7,500  7,500 
กิจกรรมที่ 6 คายผลงานวิชาการ     
   งบดําเนินงาน 22,600 4,600  27,200 
กิจกรรมที่ 7 งานจัดการความรู (cop)     
    งบดําเนินงาน  10,000  10,000 
กิจกรรมที่ 8 อบรมการจัดการความรูเพื่อ     



ปงบประมาณ 2551 งปม. 
งบรายได 

รวม 
บ.กศ. กศ.บป 

   กาวสูวิสัยทัศน 
   งบดําเนินงาน 24,000 9,500  33,500 
กิจกรรมที่ 9 พี่เลี้ยงนักวิจัยการทําวิจัย 
   ในชั้นเรียน 

    

   งบดําเนินงาน 23,600   23,600 
กิจกรรมที่ 10 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
                 การพัฒนาขอเสน  
   โครงการวิจัย 

    

   งบดําเนินงาน 13,700   13,700 
กิจกรรมที่ 11 การประชุมเชิงปฏิบัติการการ
   เขียนงานวิจัยเพื่อการเผยแพร 

    

   งบดําเนินงาน 13,800   13,800 
กิจกรรมที่ 12 จัดซื้อครุภัณฑและสิ่งกอสราง     
   งบลงทุน 8,225,000   8,225,000 

รวม 11,970,700 8,120,160 695,400 20,851,260 
 
 
 
 
 
 
 

 
ในปการศึกษา 2551 อาจารยของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดดําเนินการวิจัย ซึ่งเปน 

พันธกิจหลักอีกประการหนึ่งของคณะและมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดจํานวนโครงการและงบประมาณ
ดําเนินการ ดังนี้ 

งบประมาณการวิจัย ปการศึกษา 2551 

แหลงงบประมาณ งบประมาณ (บาท) 
แหลงทุนภายใน   232,324 
แหลงทุนภายนอก 23,090,040 

รวม 23,322,364.43 
 
โครงการวิจัยที่กําลังดําเนินการและดําเนินการเสร็จส้ินในปการศึกษา 2551 

การวิจัย 



คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  (ทุนวิจัยภายใน)            
ลําดับ
ที่ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผูวจิัย แหลงงบประมาณ ระยะเวลา 

1 ปจจัยการไหลของน้ําเขา-น้ํา
ออกและระยะเวลาเก็บกักน้ํา
ที่มีคุณภาพน้ําบริเวณเกาะ
ลอย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 

นางขวัญกมล  ขุนพิทักษ สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา 
44,000 บาท 

1 ก.พ. 51 
ถึง 

31 ม.ค. 52 

2 การผลิตและประยุกตใช
สาหรายขนาดเล็กเพื่อ
ทดแทนปลาปนในอาหาร
เลี้ยงปลาปนในอาหารเลี้ยง
ปลาดุกบิ๊กอุย 

ดร.พัชรี  หลุงหมาน สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา 
45,000 บาท 

29 ม.ค. 51 
ถึง 

29 ม.ค. 52 

3 การศึกษาสายพันธุสาหราย
สีเขียวแกมน้ําเงินและ
สาหรายสีเขียวใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

นางสาวเสาวนิตย ชอบบุญ สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา 
41,000 บาท 

30 ม.ค. 51 
ถึง 

30 ม.ค. 52 

4 การพัฒนา e-learning วิชา
หลักชีววิทยา 

นางอรนุช  สุขอนันต กองทุนคณะ
วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 
20,000 บาท 

1 ก.พ. 52 
ถึง 

31 ม.ค. 53 

5 สภาพและปญหาการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของอาจารยและ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา 

รศ.ยาใจ  โรจนวงศชัย สถาบันวจิัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภฏั

สงขลา 
35,000 บาท 

 

ก.ค. 51 
ถึง 

มิ.ย. 52 

6 การสํารวจสถานภาพและ
ความคิดเห็นของนักศึกษา
ใหมตอการเลือกเขาศึกษา
ตอ ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา ประจําป
การศึกษา 

นางสาวจิรภา  คงเขียว 
นางสาวจิราภรณ  กวดขัน 
นางสายใจ  เพชรคงทอง 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา 
ราชภัฏสงขลา 
47,324 บาท 

ก.ค.51 
ถึง 

มี.ค.52 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการวิจัยที่กําลังดําเนินการและดําเนินการเสร็จส้ินในปการศึกษา 2551 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ทุนวิจัยภายนอก) 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผูวิจัย แหลงงบประมาณ ระยะเวลา 

1 การพัฒนากรรมวิธีการ
ยอมผาฝายโดยใชสารสกัด
ธรรมชาติ : มะคําดีควาย 
ใบมังคุด ใบหูกวาง และไค
โตซาน 
 

หมายเหตุ : 
ดําเนินการตอเนื่อง 2 ป 

ดร.จารุวรรณ  สจุริต สถาบันวจิัยและ
พัฒนาสุขภาพ
ภาคใต (วพส.) 
422,000 บาท 

1 ธ.ค. 50 
ถึง 

30 พ.ย. 52 

2 การพัฒนาผลิตภัณฑ
น้ําปลาโดยใชสับประรด
ของกลุมแมบานหยงสตาร 

ดร.พัชร ี หลุงหมาน สํานักงานโครงการ 
IRPUS 

90,000 บาท 

1 ก.ค. 51 
ถึง 

30 เม.ย.52 



ลําดับ
ที่ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผูวิจัย แหลงงบประมาณ ระยะเวลา 

3 ความรู การปฏบิัติ และ
การแกไขปญหาเก่ียวกับ
การดูแลเด็กของผูดูแลใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจังหวัด
สงขลาและสตลู 

รศ.ชาญชัย  เรืองขจร 
รศ.ทิพยวัลย  เรืองขจร 
นางสาวเพ็ญมาศ  นาคอุดม 
นางสาวจิตรวี  เชยชม 
นางสาวยุพด ี อินทสร 
นายสุขสวัสดิ ์ แซลิ่ม 
นางสาวจิราภณ  กวดขัน 
นางสาวดรุณา  จําปาแกว 

สถาบันวจิัยและ
พัฒนาสุขภาพ
ภาคใต (วพส.) 
123,000 บาท 

 

1 ต.ค. 50 
ถึง 

30 ก.ย. 51 

4 การพัฒนาตําราอาหาร
พื้นบานเพื่อสรางเสริม
สุขภาพ : จังหวัดสงขลา 

ผศ.จินภา  นราคร 
นางสาวนนัทพร สุขกระจาง 
นายดํารงเกียรติ  ศรีเทพ 
ผศ.สมศักดิ์  แกวพลอย 
นางกมลทิพย  นิคมรัตน 

สถาบันวจิัยและ
พัฒนาสุขภาพ
ภาคใต (วพส.) 
120,000 บาท 

1 พ.ย. 50 
ถึง 

30 ต.ค. 51 

5 การพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหารหมักจากเนื้อแพะ
(หนาง แหนม และไส
กรอกเปรี้ยว) 

นางสาววาสนา มูสา สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 
1,333,338 บาท 

9 พ.ย. 50 
ถึง 

8 พ.ย. 51 
 

6 การปลูก การขยายพันธุ
และการแปรรูปน้ําตาล
โตนดในคาบสมุทรสทิงพระ 

นางสาววาสนา มูสา สํานักงบประมาณ
แผนดิน    

1,000,000 บาท 

1 พ.ย. 50 
ถึง 

30 ต.ค. 51 
7 การศึกษาและพัฒนา

ระบบสื่อสารไรเสียงของ
ยานใตน้ําเพื่อการสํารวจ
ภูมิศาสตรใตน้ํา 

นายธนพงศ  พันธุทอง สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ(วช.) 
934,700 บาท 

9 พ.ย. 50 
ถึง 

9 พ.ย. 51 

8 โครงการวิจัยจัดทํา
หลักสูตรวิทยาศาสตร
ทองถ่ินลุมน้ําทะเลสาบ
สงขลา และการจัดต้ังศูนย
การเรียนรูวิทยาศาสตร
ชุมชน 
 

หมายเหตุ : 
ดําเนินการตอเนื่อง 4 ป 

นายบรรจง ทองสราง 
นายเสรี  เรืองดิษฐ 
นายเฉลิมชนม วรรณทอง 
นายศักดิ์ชาย คงนคร 
นายพะเยาว ยงศิริวิทย 
นางสาวจิตตนันทน ดวงแปน 
นายชาญยุทธ ฟองสวุรรรณ 
นายธนพงศ  พันธุทอง 
นางวาสนา รุงอนุรักษ 

สํานักงบประมาณ
แผนดิน 

8,000,000 บาท 

(ระยะเวลา 4 ป) 
ตอสัญญาปตอป 

 

1 ต.ค. 2551 
ถึง 

30 ก.ย. 2552 

9 โครงการการสราง นายเฉลิมชนม วรรณทอง สํานักงบประมาณ (ระยะเวลา 4 ป) 



ลําดับ
ที่ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผูวิจัย แหลงงบประมาณ ระยะเวลา 

ฐานขอมูลองคความรู
ทองถ่ินแหลงวัฒนธรรม
และแหลงทองเท่ียวทาง
ธรรมชาติลุมน้ําทะเลสาบ
สงขลา 
 

หมายเหตุ : 
ดําเนินการตอเนื่อง 4 ป 

นายบรรจง ทองสราง 
นายศักดิ์ชาย คงนคร 
นายพะเยาว ยงศิริวิทย 

แผนดิน 
1,000,000 บาท 

ตอสัญญาปตอป 
 

1 ต.ค. 2551 
ถึง 

30 ก.ย. 2552 

10 การจัดทําระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรสถานศึกษาใน
ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา 
 

หมายเหตุ : 
ดําเนินการตอเนื่อง 4 ป 

นายศักดิ์ชาย คงนคร 
นายบรรจง  ทองสราง 
นายเฉลิมชนม  วรรณทอง 
นายพะเยาว  ยงศิริวิทย 

สํานักงบประมาณ 
แผนดิน 

3,200,000 บาท 

(ระยะเวลา 4 ป) 
ตอสัญญาปตอป 

 

1 ต.ค. 2551 
ถึง 

30 ก.ย. 2552 
11 การจัดทําระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร แหลง
วัฒนธรรมและแหลง
ทองเท่ียวทางธรรมชาติลุม
น้ําทะเลสาบสงขลา 
 

หมายเหตุ : 
ดําเนินการตอเนื่อง 4 ป 

นายพะเยาว  ยงศิริวิทย 
นายบรรจง  ทองสราง 
นายเฉลิมชนม  วรรณทอง 
นายศักดิ์ชาย คงนคร 

สํานักงบประมาณ 
แผนดิน 

800,000 บาท 

(ระยะเวลา 4 ป) 
ตอสัญญาปตอป 

 

1 ต.ค. 2551 
ถึง 

30 ก.ย. 2552 

12 การศึกษาและพัฒนาระบบ
บอกตําแหนงใตน้ําของ
ยานใตน้ําเพื่อการสํารวจ
ภูมิศาสตรใตน้ํา 

นายธนพงศ  พันธุทอง สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ(วช.) 
426,700 บาท 

1 ธ.ค. 51 
ถึง 

30 พ.ย. 52 
 

13 การสํารวจรวบรวม
พันธุกรรมพืชหายากใกล
สูญพันธและมีคุณคาทาง
เศรษฐกิจ เพื่อเก็บรักษา
สายพันธและสงเสรมการใช
ประโยชนอยางยั่งยืน 

ดร.สวุรรณี  พรหมศิริ สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ(วช.) 
670,000 บาท 

18 ธ.ค. 51 
ถึง 

17 ธ.ค. 52 

14 ภูมิปญญาทองถ่ิน : การใช
พืชในวัฒนาธรรมตางๆ 
ของภาคใตตอนลาง 

ดร.สวุรรณี  พรหมศิริ สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 
1,560,509 บาท 

9 ม.ค. 52 
ถึง 

9 ม.ค. 53 



ลําดับ
ที่ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผูวิจัย แหลงงบประมาณ ระยะเวลา 

15 การศึกษาพัฒนาการทางทาง
กายภาพของทะเลสาบสงขลา
และคาบสมุทรสทิงพระจาก
แผนท่ีโบราณและจาการ
กําหนดอายุจากซากฟอสซิล
ดวยเทคนิคคารบอน - 14 

นายบรรจง  ทองสราง 
นายเสรี  เรืองดิษฐ 
นายชาญยุทธ  ฟองสวุรรณ 

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ 
(วช.) 

1,347,494 บาท 

9 ม.ค. 52 
ถึง 

9 ม.ค. 53 

16 การพัฒนาชุดนักศึกษา
มุสลิมหญิง (ฮิญาบ) ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม
ภูมิศาสตรภาคใต 

นางสาวจิรภา  คงเขียว 
 

สํานักงานกองทุน
วิจัยแหงชาติ
200,000 บาท 

มิ.ย.51  
ถึง 

ม.ค.52 

17 โครงการศึกษาจัดทํา
เอกสารอนุรักษอันดามัน
เพื่อเสนอเปนมรดกโลก 
โครงการยอยการศึกษา
ทรัพยากรสัตวปา : นก 

นางนุชจรินทร เพชรเกลี้ยง กรมอุทยาน
แหงชาติสัตวปา

และสัตว 
200,000 บาท 

ต.ค.51 
ถึง 

ก.ย.52 

18 ความหลากหลายของนก
และแหลงดนูกในอุทยาน
แหงชาติตะรุเตา 

นางนุชจรินทร เพชรเกลี้ยง สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ(วช.) 
299,455 บาท 

ต.ค.51 
ถึง 

ก.ย.52 

19 อิทธิพลของสภาวะการ
เพาะเลี้ยงท่ีมีตอการผลิต
สารสีโดย Monascus 
purpureus ATCC 16360 
เพื่อใชเปนสารเรงสีและ
การยับยั้งเชื้อ 
Aeromonas hydrophila ท่ี
ทําใหเกิดโรคในปลาทอง 

ดร.พัชร ี หลุงหมาน 
 
 

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 
96,666.66 บาท 

ต.ค. 51 
ถึง 

ก.ย. 52 

20 โครงการสาํรวจรวบรวม
ขอมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพระดบัทองถ่ิน
ปงบประมาณ 2551 กลุมปา
เขาบรรทัดจังหวดัตรัง 
พัทลุง สตูล สงขลา 

นางสาววรลักษณ  
จันทรศรีบุตร 
 (ผูรวมโครงการ) 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

567,777.77 บาท 

10 ก.ค. 51 
ถึง 

5 ก.ค. 52 

21 โครงการอนุรักษ นางสาวเสาวนิตย ชอบบุญ สํานักงาน ต.ค. 51 



ลําดับ
ที่ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผูวิจัย แหลงงบประมาณ ระยะเวลา 

พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชกดําริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯสยามบรม
ราชกุมารี โครงการยอยการ
ตรวจสอบความแปรปรวน
ทางพันธุกรรมของกลวยไม
ปาภาคใตโดยวิธีทาง 
Molecular technique 

ดร.พชัรี หลุงหมาน 
นางสาวนิศากร  
วิทจิตสมบูรณ 

คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 
250,000 บาท 

ถึง 
ก.ย. 52 

22 แบบแผนการรบัเปน
หุนสวนเพื่อพัฒนาทองถ่ิน
ของชาวสินธแพรทอง 

นายวรพล หนูนุน ศูนยประสานงาน
เครือขายเพื่อการ
วิจัยและพัฒนา

ทองถ่ิน 
25,000 บาท 

 

23 การหาสภาวะที่เหมาะสม
สําหรับสังเคราะหยูเรีย
ฟอรมัลดีไฮดเรซนิเพื่อลด
ปริมาณฟอรมัลดีไฮดท่ี
ตกคางในสิ่งแวดลอมโดย
โมเดลจลนพลศาสตรและ
การจําลองสถานการณ
ดวยคอมพิวเตอร 

ดร.พลพัฒน  รวมเจริญ สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 
423,400 บาท 

พ.ย. 51 
ถึง 

ต.ค. 52 

 
 

  บริการวิชาการ 

 ในปการศึกษา  2551  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดดําเนินกิจกรรมดานบริการวิชาการ ดังตอไปนี้ 

โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ปการศึกษา 2551 
ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ วัน-เดือน-ป 

บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการ 
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบ IP Version 6  รุนท่ี 1 31 ก.ค.-1 ส.ค. 51 
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เพิ่มพูนทักษะทางดานวิทยาศาสตร 23,30 ก.ค. 51 
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บขั้นสูงโดยใช PhP และ 

MySQL 
16 - 20 มิ.ย.51 



ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ วัน-เดือน-ป 

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา-พลศึกษา รุนท่ี 1 23 - 27 มิ.ย. 51 
5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา-พลศึกษา รุนท่ี 2 14 - 18 ก.ค. 51 
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนปฐมพยาบาล

สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
4-6 ส.ค. 51 

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตหนังสืออิเล็คทรอนิกส (E-book)  
ดวยโปรแกรม DeskTop Author 

22-24 เม.ย. 52 

8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสุขภาพจิตชุมชนสําหรับบุคลากร
ปฏิบัติงานสาธารณสุขชุมชนระดับทองถ่ินป 52 

27-29 เม.ย. 52 

9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนสําหรับครผููสอน
คณิตศาสตรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รุนท่ี 1 

23-25 ม.ค.52 
 

10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนสําหรับครผููสอน
คณิตศาสตรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รุนท่ี 2 

30 ม.ค.-1 ก.พ.52 

11 โครงการบริการวิชาการปรากฏการณสุริยุปราคา 26 ม.ค. 52 
12 โครงการอบรมการแพทยแผนไทยระบบเครือขายในระดับอุดมศึกษาของ

จังหวัดพัทลุง สตูล สงขลา 
26-30 เม.ย. 52 

13 โครงการสัมมนาสวนสมุนไพร ณ วัดอาวบัว ม.ค.- 30 ก.ย. 52 
14 โครงการเผยแพรองคความรูแพทยแผนไทยสูเยาวชนคนรุนใหม 20-25 เม.ย. 52 
15 โครงการราชภัฏวิชาการ 28-30 ก.ค. 51 
16 โครงการคาราวานวิทยาศาสตร 31 ก.ค. – 1 ส.ค. 51 
17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจุลชีววิทยาและผลิตภัณฑอาหารหมัก 

จุลินทรีย 
22 พ.ค. 52 

19 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดสงขลา ไดจางนางสาว
วรลักษณ จันทรศรีบุตร อาจารยประจําโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม จัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทองถ่ิน 

19 - 28 พ.ค. 52 

บริการเคร่ืองมือและอุปกรณตางๆ ทางการศึกษา 
20 โรงเรียนสุคิรินวิทยา จังหวัดนราธิวาส ของความอนุเคราะหวิทยากรและ

สถานท่ีในการใหความรูเรื่องดาราศาสตร 
17 ส.ค. 51 

21 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ขอความอนุเคราะหใชสถานท่ีจัด
กิจกรรมคายดาราศาสตรพรอมวิทยากร 

4-5 ก.ค.51 

22 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ขอความอนุเคราะหจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานทางวิทยาศาสตร 

8 ม.ค. 52 



ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ วัน-เดือน-ป 

23 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ ขอความอนุเคราะหอาหารเลี้ยงเชื้อ 24 ธ.ค. 51 
24 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

จังหวัดสงขลา ขอความอนุเคราะหใชเครื่องตัดเศษยาง 
10 พ.ย. 51 

25 โรงเรียนสะเดา “ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ” ขอความอนุเคราะห
วิทยากรและแหลงเรียนรู 

21 – 22 ม.ค.52 

26 มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอความอนุเคราะหใชเครื่องมืออัดไฮดรอลิก รวมท้ัง
อุปกรณพื้นฐานอ่ืนๆ 

15- 23 ธ.ค. 51 

27 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ขอความอนุเคราะหใชหองปฏิบัติการ
วิทยาศาสตรพรอมวิทยากร 

7 พ.ย. 51 

28 โรงเรียนสาครพิทยาธร จังหวัดสตูล เชิญรวมจัดนิทรรศการงานเปดประตูสู
สถานศึกษา ตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

21 ม.ค. 52 

29 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ขอความอนุเคราะหจัดการเรียนการ
สอนดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

พ.ค.-ต.ค.52 

30 บริษัทอีเทอนัลเรซิ่น จํากัด ขอความอนุเคราะหเตรียมชิ้นงานพอลิคารบอเนต 31 มี.ค.52 
31 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล ขอความอนุเคราะหจัดกิจกรรมคาย

วิชาการ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี1 ประจําปการศึกษา 2551 
(MP CAMP) 

2-3 พ.ย.52 

 

 

 

 

 

กรรมการที่ปรึกษา สอบวิทยานิพนธ และกรรมการวิชาการ วิชาชีพ ปการศึกษา 2551 
ลําดับ
ที่ ชื่อ-สกุล กรรมการ ระยะเวลา 

1 นายวรพล หนูนุน ท่ีปรึกษาแผนยุทธศาสตร การวางแผน
และประเมินผลระบบสุขภาพ 
ท่ีวาการอําเภอปุด จังหวัดพังงา 

16 – 19 ก.ย. 51 

2 นายวรพล หนูนุน คณะกรรมการตัดสินการประกวด
ภาพถายการแปรงฟน  

3 ธ.ค. 51 



ลําดับ
ที่ ชื่อ-สกุล กรรมการ ระยะเวลา 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
3 นายวรพล หนูนุน 

 
 

ท่ีปรึกษาโครงการประจําพื้นท่ี โครงการ
ประสานพลังปญญาเพื่อ 
การพัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชน 
มูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย 

22 ม.ค. 52 

4 รศ.ชาญชัย เรืองขจร ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย    
โรงเรียนสตรีทุงสง  

21 ก.ค. 51 

5 รศ.ชาญชัย เรืองขจร คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการดูแล
ผูสูงอายุและแนวทางการจัดกิจกรรม
สําหรับผูสูงอายุ สถาบันการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต 
อําเภอเมือง  จังหวัดสงขลา 

1 – 3 ก.ค. 51 

6 รศ.ชาญชัย   เรืองขจร ผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตร คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา 

 

7 รศ.ชาญชัย  เรืองขจร กรรมการประเมินผลงานวชิาการบุคลากร
ทางการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มิ.ย. 51 – พ.ค. 52 

8 ดร.พลพัฒน  รวมเจริญ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  
สาขาวิทยาศาสตรพอลิเมอร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 

21 ก.ค. 51 

9 ดร.พลพัฒน  รวมเจริญ กรรมการสอบวิทยานิพนธ 
สาขา ฟสิกสพอลิเมอร 
มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร  

1 ส.ค. 51 

10 ดร.พลพัฒน  รวมเจริญ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  
สาขาวิทยาศาสตรพอลิเมอร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 

23 ธ.ค. 52 

11 ดร.พลพัฒน  รวมเจริญ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิในการนําเสนอ
โครงการวิทยานิพนธ  
คณะการจัดการสิ่งแวดลอม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 

14 ต.ค. 51 

12 ดร.พลพัฒน  รวมเจริญ กรรมการสอบวิทยานิพนธ  
บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 

4 พ.ค. 52 



ลําดับ
ที่ ชื่อ-สกุล กรรมการ ระยะเวลา 

13 ดร.พลพัฒน รวมเจริญ กรรมการสอบวิทยานิพนธ  
สาขาวิทยาศาสตรพอลิเมอร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 

21 ม.ค. 52 

14 ดร.พลพัฒน  รวมเจริญ กรรมการสอบวิทยานิพนธ 
สาขาวิทยาศาสตรพอลิเมอร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 

28 พ.ค. 52 

15 ดร.พลพัฒน  รวมเจริญ กรรมสอบวิทยานิพนธ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

10 เม.ย. 52 

16 ดร.พลพัฒน  รวมเจริญ กรรมสอบวิทยานิพนธ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

9 เม.ย. 52 

17 ผศ.เทพกร พิทยาภินันท อาจารยท่ีปรึกษาโครงการนํารองติดตาม
ประเมินผล สํานักงานปองกันควบคุมโรค
ท่ี 12 จังหวัดสงขลา 

พ.ย. – ธ.ค. 51 

18 ผศ.เทพกร พิทยาภินันท คณะกรรมการตัดสินการประกวด
ภาพถายการแปรงฟน  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 

3 ธ.ค. 51 

19 รศ.ยาใจ โรจนวงศชัย ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกเพื่อประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน  
มหาวิทยาลัยหาดใหญ 

16 ก.ค. 51 

20 รศ.ยาใจ  โรจนวงศชัย กรรมการผูประเมินวิทยฐานะครูชํานาญ
การพิเศษ เขตพื้นท่ีการศึกษาสงขลาเขต 3 

6 ก.พ. 52 

21 รศ.ยาใจ  โรจนวงศชัย กรรมการประเมนิผลงานท่ีเกิดจากการ
ปฏบิัติหนาท่ีสาํหรบัวิทยฐานะชํานาญการ
พิเศษ เขตพื้นท่ีการศึกษายะลาเขต 1 

9 ก.ย. 51 

22 รศ.ยาใจ  โรจนวงศชัย ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 30 ต.ค. 51 
23 รศ.ยาใจ  โรจนวงศชัย กรรมการสอบหัวขอวิทยานิพนธ 23 ก.พ. 52 
24 รศ.เสาวภา โชติเกษมศรี ท่ีปรึกษาผลงานวิชาการ  

นางกฤษณา คุณเอนก 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 

18 มี.ค. 52 

25 รศ.เสาวภา โชติเกษมศรี คณะกรรมการประเมินขาราชการครูใหมี
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  สํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษานราธิวาส 

22 ก.ย. 51 

26 รศ.เสาวภา โชติเกษมศรี กรรมการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติหนาท่ีสําหรบัวิทยฐานะชํานาญ

มิ.ย.51-พ.ค.52 



ลําดับ
ที่ ชื่อ-สกุล กรรมการ ระยะเวลา 

การพิเศษสายงานสอน 
27 รศ.วรรณี  ธรรมโชติ กรรมการสอบปากเปลาวิทยานิพนธ 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยา
เขตสงขลา 

27 ต.ค. 51 

28 รศ.วรรณี  ธรรมโชติ กรรมการสอบวิทยานิพนธ  
คณะครุศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช 

16 มี.ค. 52 

29 นางสาววาสนา  มูสา คณะกรรมการตัดสินการประกวด
ออกแบบ “ตราสัญญาลักษณโครงการ
อุทยานวิทยาศาสตรภาคใต” 
สํานักวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร  

10 ก.พ. 52 

30 นางศศิกาญจน หมอกมีชัย กรรมการตัดสินการแขงขันโครงการ
แขงขันพัฒนาโปรแกรม คอมพิวเตอรแหง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 11 
มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร 

16 ม.ค. 52 

31 นายดํารงเกียรติ  ศรีเทพ กรรมการตัดสินการประกวดอาหารรวม
สมัย จัดโดยสาํนักวัฒนธรรมจงัหวัด
สงขลา 

17 ก.พ.52 

32 ผศ.จินภา  นราคร กรรมการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติหนาท่ีสําหรบัวิทยฐานะชํานาญ
การพิเศษสายงานสอน 

มิ.ย.51-พ.ค.52 

33 ดร.สุวรรณี  พรหมศิริ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธของ
นักศึกษา ป.โท สาขาวิทยาศาสตรศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร วิทยาเขต
ปตตานี 

2552 

34 รศ.ทิพยวัลย  เรืองขจร กรรมการประเมินผลงานวชิาการบุคลากร
ทางการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มิ.ย. 51 – พ.ค. 52 

35 นายเฉลิมชนม  วรรณทอง ผูเชี่ยวชาญการตรวจสอบคุณสมบัติของ
กลองดูดาว ณ หองประชุมรมเมา 
โรงเรียนมหาวิชิราวุธ 

5 มี.ค. 52 



พัฒนานักศึกษา 

กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 
 
ตารางที่ 1.26  โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ปการศึกษา 2551 
 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัน-เดือน-ป 
1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมเพื่อกาวแรกสูชีวิตในรั้วปาริฉัตร 27 พ.ค.51 
2 โครงการเตรียมความพรอมเพื่อกาวสูวัยทํางาน 3 มี.ค. 52 
3 โครงการพัฒนาประสบการณวิชาชีพนักศึกษาและศิษยเกา 3 มี.ค. 52 
4 โครงการแขงขันกีฬาสีภายในคณะ   1 – 12 ธ.ค. 51 
5 โครงการคณะสวยดวยมือเรา 4  ธ.ค. 51 
6 โครงการอบรมผูนํานักศึกษา 3 ธ.ค. 51 

 
 
 
 
ตารางที่ 1.27  โครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ปการศึกษา 2551 
 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม วัน-เดือน-ป 
1 แขงขันทําอาหารทองถ่ิน 3  ธ.ค. 51 
2 แขงขันทําขนมทองถ่ิน 3  ธ.ค. 51 
3 ลอยกระทง  12 พ.ย. 51 
4 ทําบุญคณะ 29 ธ.ค. 51 
5 วันขึ้นปใหม 29 ธ.ค. 51 
6 มุทิตาจิต 26 ก.ย. 51 
   

 
 

ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ประจําปการศึกษา 2551 
ประเภทสถาบัน : ผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม  

รายการ หนวย 

 

ภาพรวมของ 

คณะ/ ศูนย/ 
สํานัก 

 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 
(ใชรอบปงบประมาณ) 

  

1.จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ ตัวบงชี ้ 82 



 
 

ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ประจําปการศึกษา 2551 
ประเภทสถาบัน : ผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม  

รายการ หนวย 

 

ภาพรวมของ 

คณะ/ ศูนย/ 
สํานัก 

 

2.จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปที่บรรลุเปาหมาย ตัวบงชี ้ 74 

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน   

1. จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด  6 

   *    ระดับปริญญาตร ี หลักสูตร 5 

   *  ระดับปริญญาโท หลักสูตร 1 

    *  ระดับปริญญาเอก หลักสูตร - 
2. จํานวนหลักสูตรที่มีจํานวนและคุณวุฒิอาจารยเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
 หลักสูตร พ.ศ.2548 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 

 - 

   *  ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 

   *  ระดับปริญญาโท   หลักสูตร 1 

   *  ระดับปริญญาเอก หลักสูตร - 
3. จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่อาจารยมีภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ  
 การคนควาอิสระเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

  

   *  ระดับปริญญาโท   หลักสูตร 1 

   *  ระดับปริญญาเอก หลักสูตร - 
4. จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่นักศึกษาปฏิบัติตามเกณฑสําเร็จการศึกษา
 ครบถวนตามที่ระบุในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

  

   *  ระดับปริญญาโท   หลักสูตร - 
   *  ระดับปริญญาเอก หลักสูตร - 
5. จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา คน 172 

6. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิง่
 สนับสนุนการเรยีนรู (เทียบจากคา 5 ระดับ) เฉลี่ยทุกหลักสูตร 

 3.83 

   *  ระดับปริญญาตรี  (ภาคปกติ) คาเฉลี่ย(1-5) 3.83 
    *  ระดับปริญญาตรี   (ภาคพิเศษ) คาเฉลี่ย(1-5) - 

   *  ระดับปริญญาโท   (ภาคปกติ) คาเฉลี่ย(1-5) - 
   *  ระดับปริญญาโท   (ภาคพิเศษ) คาเฉลี่ย(1-5) - 

   *  ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) คาเฉลี่ย(1-5) - 

   *  ระดับปริญญาเอก  (ภาคพิเศษ) คาเฉลี่ย(1-5) - 

7. จํานวนหลักสูตรที่จัดทําขึ้นใหมหรือที่ปรับปรุงและจํานวนหลักสูตรที่ยังไมมีการ
 ปรับปรุงซึ่งมีโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชน องคกรภายนอกมีสวนรวม 

  

   *  ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 
   *  ระดับปริญญาโท   หลักสูตร - 
   *  ระดับปริญญาเอก หลักสูตร - 
8. จํานวนนักศึกษารวมทุกหลักสูตร คน 1,439 
   *  ระดับปริญญาตรี  (ภาคปกติ) คน 1,145 

    *  ระดับปริญญาตรี   (ภาคพิเศษ) คน 254 



 
 

ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ประจําปการศึกษา 2551 
ประเภทสถาบัน : ผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม  

รายการ หนวย 

 

ภาพรวมของ 

คณะ/ ศูนย/ 
สํานัก 

 

   *  ระดับปริญญาโท   (ภาคปกติ) คน - 
   *  ระดับปริญญาโท   (ภาคพิเศษ) คน 40 
   *  ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) คน - 
   *  ระดับปริญญาเอก  (ภาคพิเศษ) คน - 
9. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร  2,191.78 
   *  ระดับปริญญาตรี  (ภาคปกติ) FTES 1,698.97 

    *  ระดับปริญญาตรี   (ภาคพิเศษ) FTES 482.14 

   *  ระดับปริญญาโท   (ภาคปกติ) FTES - 

   *  ระดับปริญญาโท   (ภาคพิเศษ) FTES 10.67 
   *  ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) FTES - 
   *  ระดับปริญญาเอก  (ภาคพิเศษ) FTES - 
10. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ทั้งหมดเมื่อปรับคามาเปน ปริญญาตรี   
   *  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (ภาคปกติ) FTES 22.50 
   *  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (ภาคพิเศษ) FTES 6.53 
11. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด   

หมายเหตุ : อาจารยที่มีสิทธิทําผลงานทางวิชาการ จํานวน 50 คน 
คน 81.5 

12. จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ คน 6 
13. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา คน 5.5 
14. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา คน 68 
15. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 

 (หรือวุฒิสูงสุดที่มีในสาขานั้น) 
คน 8 

16. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ไมมีตําแหนงวิชาการ คน 25 
17. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย คน 8 
18. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย คน 6 
19. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงศาสตราจารย คน - 
20. จํานวนอาจารยประจําระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนที่จะเปน 
   อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 

คน - 

21. จํานวนอาจารยประจําระดับบัณฑิตศึกษาที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ คน - 
22. จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด คน 20.5 
23. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัย คน - 
24. จํานวนนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ คน - 
25. จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ  43 
   *  ในประเทศ คน 43 
   *  ตางประเทศ คน - 
26. จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพ  20.5 
   *  ในประเทศ คน 20.5 



 
 

ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ประจําปการศึกษา 2551 
ประเภทสถาบัน : ผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม  

รายการ หนวย 

 

ภาพรวมของ 

คณะ/ ศูนย/ 
สํานัก 

 

   *  ตางประเทศ คน - 
27. จํานวนผลงานวิจัยและหรอืนวัตกรรมการเรียนการสอนของคณาจารย คน 1 
28. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีต่อบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา  
     (จํานวนบัณฑิตทั้งหมด) 
หมายเหตุ : จํานวนบัณฑิตที่จบการศึกษาทั้งหมด 250 คน 

คน 230 
 

29. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา คน 230 
30. จํานวนบัณฑติปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา คน 15 
31. จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษาและไดงานทําและ
   ประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จการศึกษา 

คน 172 

32. จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษาและไดรับเงินเดือน
   เริ่มตนเปนไปตามเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา 

คน 15 

33. จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษาและไดรับเงินเดือน    
   เริ่มตนสูงกวาเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา 

คน 77 

34. จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษาและไดรับเงินเดือน
   เริ่มตนต่ํากวาเกณฑหลังสําเร็จการศึกษา 

คน 80 

36. ระดับความพึงพอใจของนายจาง/ ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิต เฉลี่ยรวมทุกระดับ
   การศึกษา  
      (เทียบจากคา 5 ระดับกรณีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐใชผลสํารวจของ ก. พ .ร.) 

คาเฉลี่ย(1-5) 3.98 

37. จํานวนบัณฑิตในรอบปที่ผานมา คน 890 
38. จํานวนนักศึกษาที่ไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองระดับชาติหรือนานาชาติใน 
   รอบปที่ผานมา 

 3 

   *  ดานวิชาการ คน 3 
   *  ดานคุณธรรม จริยธรรม คน - 

   *  ดานกีฬา สุขภาพ คน - 

   *  ดานศิลปะและวัฒนธรรม คน - 

39. จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในรอบป ที่ผานมาไดรับประกาศเกียรติคุณ
   ยกยองระดับชาติหรือนานาชาต ิ

  

   *  ดานวิทยานิพนธ บัณฑิตศึกษา คน - 

   *  ดานวิชาการ/วิชาชีพ คน - 

   *  ดานคุณธรรม จริยธรรม คน - 

   *  ดานกีฬา สุขภาพ คน - 

   *  ดานศิลปะและวัฒนธรรม คน - 

   *  ดานสิ่งแวดลอม คน - 

40. จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมา
   ทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองระดับชาติ
   หรือนานาชาต ิ

 3 



 
 

ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ประจําปการศึกษา 2551 
ประเภทสถาบัน : ผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม  

รายการ หนวย 

 

ภาพรวมของ 

คณะ/ ศูนย/ 
สํานัก 

 

   *  ดานวิชาการ วิชาชีพ(รวมผลงานวิจัย/ วิทยานพินธ) คน 3 
   *  ดานคุณธรรม จริยธรรม คน - 

   *  ดานกีฬา สุขภาพ คน - 
   *  ดานศิลปะและวัฒนธรรม คน - 
   *  ดานสิ่งแวดลอม คน - 
41. จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปจจุบันและศิษยเการะดับบัณฑติศึกษาที่   
   สําเร็จการศึกษาในรอบ   5 ป ที่ผานมาทั้งหมดที่ไดรับรางวัลประกาศเกียรติ
   คุณยกยองระดับชาติหรือนานาชาต ิ

คน - 

42. จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา  890 

   *  ระดับปริญญาตรี คน 890 
   *  ระดับปริญญาโท   คน - 

   *  ระดับปริญญาเอก คน - 

   *  ดานวิชาการ/วิชาชีพ รางวัล - 

   *  ดานคุณธรรม จริยธรรม รางวัล - 

   *  ดานกีฬา สุขภาพ รางวัล - 

   *  ดานศิลปะและวัฒนธรรม รางวัล - 

   *  ดานสิ่งแวดลอม รางวัล - 

43. จํานวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองที่นักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่   
   สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาทั้งหมดทุกกระดับการศึกษาที่ไดรับใน
   ระดับชาติและนานาชาต ิ

 
3 

   *  ดานวิชาการ/วิชาชีพ รางวัล 3 

   *  ดานคุณธรรม จริยธรรม รางวัล - 
   *  ดานกีฬา สุขภาพ รางวัล - 
   *  ดานศิลปะและวัฒนธรรม รางวัล - 
   *  ดานสิ่งแวดลอม รางวัล - 
44. จํานวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองที่นักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่   
   สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ทีผานมาทั้งหมดทุกกระดับการศึกษาที่ไดรับใน  
   ระดับชาติและนานาชาต ิ

 3 

   *  ดานวิชาการ/วิชาชีพ รางวัล 3 

   *  ดานคุณธรรม จริยธรรม รางวัล - 
   *  ดานกีฬา สุขภาพ รางวัล - 
   *  ดานศิลปะและวัฒนธรรม รางวัล - 
   *  ดานสิ่งแวดลอม รางวัล - 
องคประกอบที่ 3  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา    
1. ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการนักศึกษา 

    (เทียบจากคา 5 ระดับ) 
คาเฉลี่ย(1-5) 3.83 



 
 

ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ประจําปการศึกษา 2551 
ประเภทสถาบัน : ผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม  

รายการ หนวย 

 

ภาพรวมของ 

คณะ/ ศูนย/ 
สํานัก 

 

2. จํานวนโครงการกิจกรรมนักศึกษาแยกตามประเภทกิจกรรม   

   *  จํานวนกิจกรรมวิชาการ โครงการ/กิจกรรม 8 

   *  จํานวนนักศึกษาที่เขารวมทุกกิจกรรมวชิาการ คน 1,856 

   *  จํานวนกิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ โครงการ/กิจกรรม 1 

   *  จํานวนนักศึกษาที่เขารวมทุกกิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ คน 250 

   *  จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม โครงการ/กิจกรรม 3 

   *  จํานวนนักศึกษาที่เขารวมทุกกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน ฯ คน 200 

   *  จํานวนกิจกรรมนันทนาการ โครงการ/กิจกรรม 4 

   *  จํานวนนักศึกษาที่เขารวมทุกกิจกรรมนันทนาการ คน 233 

   *  จํานวนกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม โครงการ/กิจกรรม 7 

   *  จํานวนนักศึกษาที่เขารวมทุกกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม คน 539 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย   

1. จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค  (ใชรอบปงบประมาณ) ป 51  23,322,364.43 
* จํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน บาท 23,090,040 
* จํานวนเงินสนับสนุนจากภายในสถาบัน บาท 232,324 
2. จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนวจัิย  (ใชรอบปงบประมาณ) 
หมายเหตุ : มีอาจารย 3 ทาน ไดรับทุนสนับสนุนการทําวิจัยทั้งภายในและภายนอก 
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* จํานวนที่ไดรับทุนจากภายนอกสถาบัน คน 29 
* จํานวนที่ไดรับทุนจากภายในสถาบัน คน 8 
3. จํานวนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค  3 
* จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดบัชาติ ชื่อเรื่อง 2 
* จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดบันานาชาติ ชื่อเรื่อง - 

* จํานวนผลงานที่จดสิทธิบัตรและอนสุิทธิบัตร ชื่อเรื่อง - 

* จํานวนผลงานที่นําไปใชประโยชนระดับชาติและนานาชาต ิ ชื่อเรื่อง 1 
*  จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับอางอิงใน refereed journal หรือในฐานขอมูล ชื่อเรื่อง - 

*  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัย คน - 

*  จํานวนนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ คน - 

องคประกอบที่ 5   การบริการวิชาการแกสังคม   

1. จํานวนอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการบริการวิชาการ คน 79 

2. จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ โครงการ/กิจกรรม 18 

3. จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชพีระดับชาติหรอืนานาชาต ิ แหลง / ศูนย 6 
4. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

   (จากผลการสํารวจของ ก.พ.ร. กรณีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) 
รอยละ 85.60 

องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมอนรุักษศลิปวัฒนธรรม โครงการ/กิจกรรม 9 



 
 

ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ประจําปการศึกษา 2551 
ประเภทสถาบัน : ผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม  

รายการ หนวย 

 

ภาพรวมของ 

คณะ/ ศูนย/ 
สํานัก 

 

2. จํานวนผลงานหรือชิ้นงานการพัฒนาองคความรูและสรางมาตรฐาน
ศิลปวัฒนธรรม 

ชื่อเรื่อง - 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ   
1. จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด คน 22 
2. จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ  16 
   *  ในประเทศ คน 16 
   *  ตางประเทศ คน - 
3. จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพ  20.5 
*  ในประเทศ คน 20.5 
*  ตางประเทศ คน - 
4. จํานวนอาจารยประจํา(รวมนักวิจัย)ที่ไดรับรางวัลทาง 

    วิชาการหรือวชิาชีพในระดับชาติหรือนานาชาต ิ
 1 

*  ดานการวิจัย คน - 
*  ดานศิลปวัฒนธรรม คน - 
*  ดานอื่น ๆ  (วิชาชีพ) คน 1 

องคประกอบที่ 8   การเงินและงบประมาณ (ใชรอบปงบประมาณ)   

1. รายรับทั้งหมดของคณะ  บาท 20,849,260 

2. รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชพี บาท 504,700 

3. คาใชจายทั้งหมดของคณะโดยไมรวมครุภัณฑ อาคารสถานที่ และท่ีดิน บาท 15,356,558.69 

4. คาใชจายดาน ครุภัณฑ อาคาร สถานที่ และท่ีดิน  บาท 3,130,000 

5. คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวชิาชีพ บาท 397,100 

6. คาใชจายและมูลคาในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บาท 50,000 

7. คาใชจายเพื่อพัฒนาอาจารย บาท 519,000 

8. คาใชจายที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศ บาท 704,500 

9. เงินเหลือจายสุทธิ  บาท 2,362,701.31 
10. สินทรัพยถาวร  บาท 339,159,360 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   

ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ 5 ระดับ ของ สกอ. ระดับของ สกอ. ดีมาก 
 
 
 
 

 ปฏิทินการดาํเนินงานดานการประกันคณุภาพการศึกษา ปการศึกษา  2551 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 



 

ลําดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ป 
1 คณะกําหนดนโยบายและตัวบงชี้สําหรับการประกันคุณภาพภายใน ระดับโปรแกรม

วิชา ปการศึกษา 2551 
ต.ค. 2551 

2 ประชุมผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชา คร้ังที่ 1 เพื่อแจง
นโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับโปรแกรมวิชา 

24 พ.ย. 2551 

3 ประชุมผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของโปรแกรมวิชา คร้ังที่ 2  เพื่อทํา
ความเขาใจในรายละเอียดแตละตัวบงชี้  

11 ธ.ค. 2551 

4 คณะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานจัดการความรู (COP) สําหรับงานประกัน
คุณภาพ 

31 มี.ค. 2552 

5 เจาหนาที่ของคณะเขารับการอบรมความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา (จัดโดย
สํานักประกันคุณภาพและระบบบริหาร) 

2 เม.ย. 2552 

6 ผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพของโปรแกรมวิชาและเจาหนาที่ของคณะเขารับการ
อบรมเชิงปฏิบัติการสรางความเขาใจในตัวชี้วัด (จัดโดยสํานักประกันคุณภาพและ
ระบบบริหาร) 

18-20 พ.ค. 
2552 

7 แตงตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับโปรแกรม
วิชา 

พ.ค. 2552 

8 โปรแกรมวิชาสงคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาและรายงานการประเมิน (SAR) ป
การศึกษา 2551 (มิ.ย. 51-พ.ค.52)   

8 มิ.ย. 2552 

9 คณะสงรายชื่อผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 12 มิ.ย. 2552 
10 ประชุมซักซอมความเขาใจคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับโปรแกรมวิชา 
17 มิ.ย. 2552 

11 ตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับโปรแกรมวิชา 22-26 มิ.ย. 2552 
12 ประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับโปรแกรม

วิชา พรอมจัดทําขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา 
2 ก.ค. 2552 

13 คณะสงคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 9 ก.ค. 2552 
14 คณะรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 20 - 24 ก.ค. 52 
15 มหาวิทยาลัยสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 31 ก.ค. 52 
16 ประชุมกรรมการบริหารคณะเพื่อจัดทําแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานจาก

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
ส.ค. 52 

 
 
 
 
 



 
      คาํส่ังคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ที่  ๘๐/๒๕๕๑ 
เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 

 ดวยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีความประสงคจะปรับเปลี่ยนผูบริหาร และเพื่อใหการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   
ตามกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงแตงต้ัง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ดังนี้ 
 

 กรรมการที่ปรึกษา 
 ๑.   รศ.วรรณี ธรรมโชติ 
 ๒.  รศ.ทิพยวัลย     เรืองขจร 
 

 กรรมการดําเนินการ 
 ๑. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ประธานกรรมการ 
 ๒. รองคณบดีฝายวิชาการ    รองประธานกรรมการ 
 ๓. รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ   กรรมการ 
 ๔. รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา   กรรมการ 
 ๕. ผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ กรรมการ 
 ๖. ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษ    กรรมการ 
 ๗.  รศ.ยาใจ           โรจนวงศชัย   กรรมการ 
 ๘. ผศ.พิกุล  สมจิตต    กรรมการ 
 ๙.  นางสาวเสาวนิตย ชอบบุญ    กรรมการ 
 ๑๐. ดร.พัชรี  หลุงหมาน   กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวสมจิต ขุนจันทร   กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๒.นางสาวจุฑารัตน ดุกหลิ่ม    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ๑๓. นางสาวกุสุมา เจะอาแซ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

  
 
 
 
 



 บทบาทหนาที่                    
 ๑.  กําหนดนโยบายและวางระบบกลไก การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะใหสอดคลอง
  กับนโยบายมหาวิทยาลัยฯ สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสาํนักงานรับรอง
  มาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา 
 ๒.  กํากับ ดูแล ใหการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ดําเนินไปอยางมีประสิทธภิาพ 
 ๓.  พิจารณาและใหความเห็นเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 
 ๔.  กํากับแนวทางการประเมนิและตรวจสอบ 
 
                ส่ัง     ณ  วันที่   ๒๒  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๑ 
 
 
 
 
 
               (ดร.พิพัฒน   ลิมปนะพิทยาธร) 
                             คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
                          มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 
    

คณะกรรมการจัดทํา 
        

1. ดร.พิพัฒน   ลิมปนะพิทยาธร 
2. นางสาวอุษณีย ภักดีตระกูลวงศ 
3. นางฤดีดาว ชางสาน 
4. ดร.สุวรรณี พรหมศิริ 
5. นายเสรี เรืองดิษฐ 
6. ดร.พลพัฒน รวมเจริญ 
7. นายบรรจง ทองสราง 

บุคลากรจัดพิมพ / รวบรวมขอมูล  
1. นางสาวสมจติ  ขุนจันทร 
2. นางสาวจุฑารัตน ดุกหล่ิม 
3. นางสาวกุสุมา เจะอาแซ 
4. นางอมรรัตน ชูชื่น 
5. นางสาวชนิดา ศรีสุวรรณ 
6. นางสาวรุจินันท ชมภฆูัง 
7. นายชวลิต บิลพัสด 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


