
ค ำน ำ 
 
  รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดท าขึ้นแสดงผลการ
ด าเนินงานใน รอบปีการศึกษา 2559  เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
(สกอ.) จ านวนองค์ประกอบที่รายงานทั้งหมดมี 5 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 13 ตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
  ช่วงเวลาที่รายงานส าหรับตัวบ่งชี้ที่นับตามปีการศึกษา 2559 เป็นช่วงการด าเนินงานระหว่าง     
วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560  ส่วนตัวบ่งชี้ที่นับตามปีงบประมาณ  2560 เป็นการด าเนินงาน
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559  ถึง 30 กันยายน 2560  ผลการด าเนินงานของคณะฯ พบว่ามีค่าเฉลี่ยคะแนนโดยรวม
อยู่ในระดับดี ทั้งนี้คณะฯได้รับความร่วมมือร่วมใจอย่างดียิ่งจากคณาจารย์และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในการขับเคลื่อนภารกิจส าคัญของคณะฯ ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ส าหรับตัวบ่งชี้ที่ไม่สามารถ
บรรลุผลในปีนี้ คณะฯ จะร่วมกันหาแนวทางการพัฒนา พร้อมทั้งน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในมาใช้ในการ พัฒนาการด าเนินงานของคณะฯ ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
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บทน ำ 
 

1. ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการด าเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในมา
อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา และได้วางระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้ท างาน
ประสานกับกลไกปกติที่คณะด าเนินการอยู่แล้ว มีการจัดท ารายงานลลการประกันคุณภาพการศึกษา ึึ่งเป็น
เอกสารการประเมินตนเองในภาพรวมระดับคณะ โดยรายงานลลการด าเนินงานตามปัจจัยที่ส่งลลต่อคุณภาพ
การศึกษาภายใน ึึ่งสามารถจัดกลุ่มได้เป็น 3 กลุ่มปัจจัย ประกอบด้วย (1) กลุ่มปัจจัยน าเข้า จ าแนกเป็น 10 
ปัจจัยย่อย คือ ปัจจัยปรัชญา ปณิธาน และแนวทางการจัดการศึกษา ปัจจัยหลักสูตร ปัจจัยคณาจารย์ ปัจจัย
นักศึกษา ปัจจัยแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ฯ ปัจจัยห้องปฏิบัติการ ปัจจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจัยอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อม ปัจจัยระบบบริหารและบริการ และปัจจัยนวัตกรรมทางการศึกษา (2) กลุ่มปัจจัย
กระบวนการ จ าแนกเป็น 2 ปัจจัยย่อย คือ ปัจจัยการเรียนการสอน และ ปัจจัยกิจกรรมนักศึกษา และ (3) กลุ่ม
ปัจจัยลลลลิต มีเพียง 1 ปัจจัยย่อย คือ ปัจจัยลลลลิต นอกจากนี้ในแต่ละปีก็มีกระบวนการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในทุกปีการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ึึ่งลลที่ได้สะท้อนให้เห็นภาพการด าเนินงานของคณะ
และในภาพของโปรแกรมวิชา / หลักสูตร ตามปัจจัยและตัวชี้วัดที่ส่งลลต่อคุณภาพการศึกษาภายใน  
  คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ึึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังนี้ 
  1.1 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ โดยท าหน้าที่ก าหนดแนวทาง วาง
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมคุณภาพ 
(Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality 
Assessment) พิจารณาตรวจสอบรายงานประจ าปีเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ จัดให้มีการ
เลยแพร่ระบบคุณภาพการศึกษาของคณะ 
  1.2 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร โดยท าหน้าที่พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร ให้สอดคล้องกับนโยบายและปณิธานของคณะ พัฒนากระบวนการสร้าง
ความเข้าใจ และสร้างจิตส านึกร่วมกันในการประกันคุณภาพการศึกษา จัดท ารายงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงานในแต่ละปีการศึกษา เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในมหาวิทยาลัย ประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบการประเมินคุณภาพจากภายนอก 
รวมถึงการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาด้านต่าง ๆ 
        

              ึึ่งองค์ประกอบคุณภาพการศึกษา ในระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ 
(สกอ.)  ได้แก่ (1) การลลิตบัณฑิต  (2) การวิจัย  (3) การบริการวิชาการแก่สังคม (4) การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (5) การบริหารและการจัดการ  ึึ่งในแต่ละองค์ประกอบหลักเหล่านี้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด ที่แสดงให้
เห็นถึงลลการด าเนินงาน และน าไปสู่การประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยที่มา
ของการก าหนดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน มหาวิทยาลัยได้มีการประมวลจากองค์ประกอบ/
มาตรฐาน ดัชนี/ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน ของหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ อาทิเช่น ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)  
 
 
 
 
 



2.  กำรน ำผลกำรด ำเนินงำนปีที่แล้วมำปรับปรุงในปีปัจจุบัน 
 คณะได้ประเมินลลลัพธ์ และทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2558 โดยมีวัตถุประสงค์ประเมินลลลัพธ์ และทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการน า
ลลการด าเนินงานในการศึกษาที่ล่านมาพัฒนา/ปรับปรุง เพื่อใช้เป็นแนวทางในงานประกันคุณภาพการศึกษาในปี
การศึกษาถัดไป 
 

 จากการด าเนนิการดังกลา่วส่งลลให้คณะมีคะแนนและลลการประเมินตามองค์ประกอบ ดังนี้ 
ตำรำงสรุปคะแนนและผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบ สกอ.  
 

องค์ประกอบ ชื่อองค์ประกอบ คะแนนที่ได ้ ผลกำรประเมิน 
1 การลลิตบัณฑิต 3.71 ดี 
2 การวิจัย 4.48 ดี 
3 การบริการวิชาการ 5.00 ดีมำก 
4 การท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 5.00 ดีมำก 
5 การบริการจัดการ 5.00 ดีมำก 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 4.28 ดี 
 ลลการด าเนินงานที่พัฒนาขึ้นจากปีที่ล่านมา เกิดจากการน าเอาลลการประเมินตนเองที่ล่านมาน ามาวาง
แลนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ท าให้มีความก้าวหน้าของการด าเนินการมากขึ้นในหลายตัวบ่งชี้  
   

 ส าหรับลู้บริหารรายงานการประเมินตนเองท าให้ได้รับทราบสภาพลลการด าเนินงานของคณะ ในทุกตัว
บ่งชี้ และทราบถึงศักยภาพในการด าเนินงานของคณะ ลลการด าเนินงานตามองค์ประกอบที่ต้องน าไปพิจารณา
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่  

1. การเพิ่มสัดส่วนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
2. การเพิ่มสัดส่วนอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก 
3. เงินสนับสนุนงานวิจัย 
 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 ลุล่วงไปได้ เนื่องจากได้น าเอาลลการ
ด าเนินงานที่ล่านมาเป็นองค์ประกอบหลักในการวางแลนบริหารงาน อีกทั้งทุกภาคส่วนในองค์กรได้ร่วมแรงร่วมใจ
กันด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะ ส าหรับในการบริหารในปีต่อไปคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จะต้องน าเอาลลการประเมินตนเองมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการด าเนินงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดี
ยิ่งขึ้น 
 
3.  บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  มีวิสัยทัศน์เป็นคณะชั้นน าที่ลลิตบัณฑิตมี
คุณภาพและคุณธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล ส่งเสริมการลลิตครูด้านวิทยาศาสตร์ ที่มีคุณภาพและคุณธรรม 
สรรค์สร้างงานวิจัย ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม บริการชุมชน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  มีพันธกิจ
หลักครอบคลุมด้านการจัดการศึกษาเพื่อลลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริม
การลลิตและพัฒนาครูด้านวิทยาศาสตร์ ศึกษา วิจัย สร้างองค์ความรู้  พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริการ
วิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 
  ในปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินงานการประกันคุณภาพครบทุก
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ึึ่งก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) และระบบประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 



องค์ประกอบที่ 1  กำรผลิตบณัฑิต 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าการลลิตบัณฑิต โดยการเรียนการสอนให้ลู้เรียนทั้งในส่วนของ
วิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นลู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและ
การเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด ประกอบด้วยการมีอาจารย์ที่ มี
ปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการ
ร่วมมือรว่มใจทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอกสถาบัน  โดยมีลลการด าเนินงานรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบ
คุณภาพ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้คุณภำพ เป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินงำน 

คะแนนกำร
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) ตัวหำร 

ตัวบ่งชีท้ี่  1.1 3.51 43.25 3.60 
12 

ตัวบ่งชีท้ี่  1.2 ร้อยละ 35 34.5 x 100 33.50 x 5 4.19 
103 40 

ตัวบ่งชีท้ี่  1.3 ร้อยละ  25 21 x 100 20.39 x 5 1.70 
103 60 

ตัวบ่งชีท้ี่  1.4 ไม่เกินร้อยละ 10 21.80 – 20 x 100    5 -  9.01  2.75 
20    4 

ตัวบ่งชีท้ี่  1.5 6 ข้อ (ข้อ 1-6) 6 ข้อ  (ข้อ 1-6) 5.00 
ตัวบ่งชีท้ี่  1.6 6 ข้อ (ข้อ 1-6) 6 ข้อ  (ข้อ 1-6) 5.00 
ลลการด าเนินงานตามองค์ประกอบที่ 1 ได้คะแนนประเมินเฉลี่ย  3.71  ลลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
 

องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย 
ทุกสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีพันธกิจการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบ

และกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่
ละสถาบัน เพื่อให้ได้ลลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ การวิจัยจะประสบความส าเร็จและเกิด
ประโยชน์จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแลนการวิจัย มีระบบและกลไก
ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด าเนินการได้ตามแลน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่าง
เข้มแข็งโดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอื่น  ๆ ของสถาบัน และ 3) 
ลลงานวิจัยมีคุณภาพมีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเลยแพร่อย่างกว้างขวาง  โดยมีลลการ
ด าเนินงานรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้คุณภำพ เป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินงำน 

คะแนนกำร
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) ตัวหำร 

ตัวบ่งชีท้ี่  2.1 6 ข้อ (ข้อ 1-6) 6 ข้อ  (ข้อ 1-6) 5.00 
ตัวบ่งชีท้ี่  2.2 60,000 บาท 4,186,183.52 41,447.36 x 5   3.45 

101 60,000 
ตัวบ่งชีท้ี่  2.3 ร้อยละ 25 32.80 x 100 31.84 x 5 5.00 

103 30 
ลลการด าเนินงานตามองค์ประกอบที่ 2 ได้คะแนนประเมินเฉลี่ย 4.48 ลลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 



องค์ประกอบที่ 3  กำรบริกำรวิชำกำร 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการบริการวิชาการแก่สั งคมเป็นหนึ่งในภารภิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่าง ๆ  ตามความ
ถนัดและในด้านที่สามารถมีความเชี่ยวชาญการให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตามความ
เหมาะสม  โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคม
โดยกว้าง รูปแบบการให้บริการ ทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของ
สถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้ค าปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ  ท างานวิจัยเพื่อ
ตอบค าถามต่าง ๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การให้บริการวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบัน
ยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร  
มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ึึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษา โดยมีลลการด าเนินงานรายตัวบ่งชี้ตาม
องค์ประกอบคุณภาพ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้คุณภำพ เป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินงำน 

คะแนนกำร
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) ตัวหำร 

ตัวบ่งชีท้ี่  3.1 6 ข้อ (ข้อ 1-6) 6 ข้อ  (ข้อ 1-6) 5.00 
ลลการด าเนินงานตามองค์ประกอบที่ 3 ได้คะแนนประเมินเฉลี่ย 5.00 ลลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมำก 
 

องค์ประกอบที่ 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนโยบาย แลนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เลยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของ
สถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิลล โดยมีลลการด าเนินงานรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้คุณภำพ เป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินงำน 

คะแนนกำร
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) ตัวหำร 

ตัวบ่งชีท้ี่  4.1 6 ข้อ (ข้อ 1-6) 6 ข้อ  (ข้อ 1-6) 5.00 
ลลการด าเนนิงานตามองค์ประกอบที่ 5 ได้คะแนนประเมินเฉลีย่ 5.00 ลลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมำก 
 

องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ความส าคัญกับการบริการจัดการด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ เช่น 

ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้
สัมฤทธิ์ลลตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ในแลนกลยุทธ์ ึึ่งสอดคล้องกับ ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของคณะที่
คณะร่วมกับคณาจารย์ก าหนดขึ้น โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และมีระบบและกลไกติดตามก ากับลลสัมฤทธิ์ตามพันธ
กิจของคณะรวมถึงการด าเนินงานหลักของหลักสูตร  โดยมีลลการด าเนินงานรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้คุณภำพ เป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินงำน 

คะแนนกำร
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) ตัวหำร 

ตัวบ่งชีท้ี่  5.1 7 ข้อ (ข้อ 1-7) 7 ข้อ  (ข้อ 1-7) 5.00 
ตัวบ่งชีท้ี่  5.2 6 ข้อ (ข้อ 1-6) 6 ข้อ  (ข้อ 1-6) 5.00 
ลลการด าเนินงานตามองค์ประกอบที่ 5 ได้คะแนนประเมินเฉลี่ย 5.00 ลลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมำก 



รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 หน้า 1 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

บทที่ 1 
ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน 

 
1. ประวัติความเป็นมา 

 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามการแบ่งส่วน
ราชการของวิทยาลัยครูสงขลา เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 จึงเริ่มมีคณะ
เป็นคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2518 และเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับต่อ ๆ มา ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อคณะ
และหน่วยงานในคณะตามล าดับ ดังนี้ 
 

พ.ศ. 2518 มี  การประกาศใช้  พระร าชบัญญัติ วิ ทยาลัยครู  พุทธศั กราช  2518 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครู 
มี การจัดตั้ง “คณะวิชาวิทยาศาสตร์” ขึ้นโดยมีหน่วยงานในสังกัด  ดังนี้ 

 หมวดวิชาพลานามัย 
 หมวดวิชาคณิตศาสตร์ 
 หมวดวิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ 

 หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ 
 หมวดวิชาเกษตรกรรม 
 หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 

 
  

พ.ศ. 2519 เปลี่ยนชื่อ “หมวดวิชาพลานามัย” เป็น “หมวดวิชาพลศึกษาและนันทนาการ” และจัดตั้ง
หมวดวิชาสุขศึกษา 

  

พ.ศ. 2527 มีการแก้ไขเพิ่มเติม  พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518  จึงมีการเปลี่ยนชื่อเป็น
“คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” และเปลี่ยนชื่อหน่วยงานในสังกัดจากหมวดวิชาเป็น 
“ภาควิชา” ในคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหน่วยงานในสังกัดดังนี้  

 ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์  
 ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 
 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
 ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ 

 ภาควิชาสุขศึกษา 
 ภาควิชาเคมี 
 ภาควิชาชีววิทยา 
 ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

  

พ.ศ. 2529 จัดตั้งโปรแกรมวิชาใหม่ คือ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการยาง และจัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์
เปลี่ยนสังกัด ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ ไปสังกัด คณะวิชาครุศาสตร์ 

  

พ.ศ. 2530 แยกภาควิชาเกษตรศาสตร์ไปจัดตั้งเป็น   “คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม”  (ปัจจุบันเปลี่ยน
ชื่อเป็น “คณะเทคโนโลยีการเกษตร”) 

พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนาม“สถาบันราชภัฏ” 
แทน “วิทยาลัยครู” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูสงขลาจึงใช้ชื่อใหม่ว่า 
“สถาบันราชภัฏสงขลา” มีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มีหน่วยงานในสังกัด  ดังนี้ 
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 ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 
 ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 
 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

   (ภาควิชาสุขศึกษา) 
 ภาควิชาเคมี 

 ภาควิชาชีววิทยา 
 ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการยาง 

 
พ.ศ. 2538 มีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พุทธศักราช 2538  สถาบันราชภัฏสงขลา จึงมีฐานะเป็น

สถาบันราชภัฏสงขลา ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 
พ.ศ. 2538 และคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี” มีหน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 

 ส านักงานเลขานุการคณะ 
 ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 
 ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 
 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ภาควิชาเคมี 

 ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
 ภาควิชาชีววิทยา 
 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการยาง 
 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 
 

พ.ศ. 2540 แยกภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ไปจัดตั้งเป็น “คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” 
  

พ.ศ. 2541 ทดลองน าระบบบริหารแบบโปรแกรมวิชามาใช้ในคณะ เปลี่ยนจากการบริหารแบบ“ภาควิชา” เป็น 
“โปรแกรมวิชา” โดยโปรแกรมวิชาประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาที่ท าหน้าที่
บริหารงานวิชาการ ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีหน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 

 ส านักงานเลขานุการคณะ 
 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 
 โปรแกรมวิชาสถิติประยุกต์ 
 โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ 
 โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 
 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 โปรแกรมวิชาสุขศึกษา 
 โปรแกรมวิชาเคมี 
 โปรแกรมวิชาเคมีปฏิบัติ 

 โปรแกรมวิชาชีววิทยา 
 โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์ 
 โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ 
 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการยาง 
 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 
พ.ศ. 2543 มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ โดยยุบรวมโปรแกรมวิชา 

ในสาขาวิชาเดียวกันเข้าด้วยกัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน่วยงานในสังกัด  ดังนี้ 
 ส านักงานเลขานุการคณะ 
 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
 โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ 
 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์ 
 โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ 
 โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 
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 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

  

พ.ศ. 2544 ผ่านรา่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  

พ.ศ. 2547 
(15 มิ.ย.) 

มีพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พุทธศักราช 2547 มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา   
จึงเป็นมหาวิทยาลยัในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ยังคงมีหน่วยงานในสังกัดเหมือนเดิม 

  

พ.ศ.2549 
(22 พ.ค.) 

มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลาแบ่ง
ส่วนราชการในคณะ เปน็ “ส านกังานคณบด”ี 

  

พ.ศ. 2549 ปรับเปลี่ยนหน่วยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน่วยงานในสังกัดประกอบด้วย 

 ส านักงานคณบด ี
 ภาควิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 

 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ 
 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 

 ภาควิชาวทิยาศาสตร์ ประกอบด้วย 
 โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยกุต์ 
 โปรแกรมวิชาฟสิิกส์และวทิยาศาสตร์ทั่วไป 
 โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววทิยาประยุกต์ 
 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 

 โครงการจัดตั้งภาควชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพและคหกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 
 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ 

  

พ.ศ. 2551 ปรับเปลี่ยนหน่วยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ มีหน่วยงานในสังกัด
ประกอบด้วย 

 ส านักงานคณบด ี
 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 
 โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยกุต์ 
 โปรแกรมวิชาฟสิิกส์และวทิยาศาสตร์ทั่วไป 
 โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววทิยาประยุกต ์
 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ 
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2. สีประจ าคณะ ที่ตั้ง ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยมร่วม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 
วัตถุประสงค ์นโยบาย คุณลักษณะบัณฑิต และข้อก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 
สีประจ าคณะ สีเหลือง 
 
ที่ตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  เลขที่ 160 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนวานิช ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  90000 
 
ส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   พ.ศ.  2518 – 2537  ห้อง  322   อาคาร 3 
   พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน   ห้อง  101   อาคาร 10  
   หมายเลขโทรศัพท์   (074) 260260 หรือ 260200 ต่อ 1530 
    หมายเลขโทรสาร   (074) 260261 
    E-mail       sciencewebmaster@gmail.com 
 
ปรัชญา เน้นคุณธรรม น าวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่น 
 
วิสัยทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะชั้นน าที่ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรม               

เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 
 
พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครูดา้นวิทยาศาสตร์ 
3. ศึกษา วิจัย สร้างองค์ความรู้พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถ่ิน 
5. ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
6. ส่งเสริมและสบืสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

 
ค่านิยมร่วม พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพ ร่วมแรงร่วมใจกัน

ฉันพี่น้อง บริหารจัดการแบบมีสว่นร่วม เน้นการประกันคุณภาพการศึกษา 
  
อัตลักษณ ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก าหนดอัตลักษณ์เช่นเดียวกบัมหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา  

คือ“เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ”   
  
เอกลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก าหนดเอกลักษณ์เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

คือ “มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น” 
 

 
 
 

 

mailto:sciencewebmaster@gmail.com
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ประเด็นยุทธศาสตร ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์และการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 
เป้าประสงค์ที่ 1  พัฒนาการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  และให้เป็นไปตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเป็นไปตามนโยบายไทย
แลนด์ 4.0  
ที่สอดคล้องตรงกับความต้องการของท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ (สกอ.1.1) 

2. พัฒนาความรู้ความสามารถของอาจารย์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (สกอ.5.1) 
3. ปรับสัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.1.4) 
เป้าประสงค์ที่ 2  มีการประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีศักยภาพตรงตาม

สาขาวิชา 
1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก (สกอ.1.1) 

เป้าประสงค์ที่ 3  นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
1. ปรับพื้นฐานความรู้ทางวิชาการแก่นักศึกษาใหม่ (สกอ.1.6) 
2. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาดูแล และให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา (สกอ.1.6) 
3. ติดตามบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สกอ.1.1) 
4. ส่งเสริมความรู้ และทักษะเพื่อความส าเร็จด้านวิชาการให้แก่นักศึกษา (สกอ.1.5, 1.6) 
5. ศึกษาดูงาน/ฝึกประสบการณ์ และฝึกปฏิบัติจากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก (สกอ.1.6) 
6. ส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมวิชาการ และการน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา (สกอ.1.6) 

เป้าประสงค์ที่ 4  ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ 
1. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ (สกอ.1.5, 1.6) 
2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และทักษะการใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข (สกอ.1.6) 
3. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและศิษย์เก่า (สกอ.1.5) 
4. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ และเป็นไปตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (สกอ.1.5, 1.6) 
5. ยกย่องและให้ขวัญก าลังใจกับนักศึกษาผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น 
6. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเป็นไปตามนโยบาย

ไทยแลนด์ 4.0 (สกอ.1.1) 
            7. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการ สวัสดิการให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่า (สกอ.1.5,1.6) 
 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและแก้ปัญหาท้องถิ่นอย่าง

ยั่งยืน 
เป้าประสงค์ที่ 1  ผลงานวิจัยได้รับการยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้ได้รับการยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติ  (สกอ.2.1, 2.2, 2.3) และ (สมศ.5) 

2. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง (สกอ.2.1) 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AD&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mua.go.th%2F&ei=70UYUoT9Ks2Nrge8ooGoDQ&usg=AFQjCNHa7h6H2TpBprwGsGrSO07nwMecPA&bvm=bv.51156542,d.bmk
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AD&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mua.go.th%2F&ei=70UYUoT9Ks2Nrge8ooGoDQ&usg=AFQjCNHa7h6H2TpBprwGsGrSO07nwMecPA&bvm=bv.51156542,d.bmk
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เป้าประสงค์ที่ 2  ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
1. สร้างเครือขา่ยด้านการวิจัยกับท้องถ่ิน (สมศ.6, สกอ.4.2) 
2. ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสนองโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 3  การบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ที่ 1  ส่งเสริมการบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

1. ก าหนดแผนการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (สกอ.3.1) 
2. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (สกอ.3.1) 

เป้าประสงค์ที่ 2  น าความรู้จากการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรืองานวิจัย 
1. ส่งเสริมคณาจารย์ให้น าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการ มาบูรณาการกับ

การเรียนการสอน และ/หรือการวิจัย 
เป้าประสงค์ที่ 3  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและท้องถิ่น 

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอกและท้องถิ่น 
2. เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น/ที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่ท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมงานบริการวิชาการที่สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 4   ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นตลอดจนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
เป้าประสงค์ที่ 1  ส่งเสริม อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

1. จัดท าระบบและกลไกด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.4.1) 
2. สนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมหรือจัดโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 
3. เผยแพร่ข้อมูลด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.4.1) 

เป้าประสงค์ที่ 2  ส่งเสริม รักษา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
1. สนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมหรือจัดโครงการ/กิจกรรมด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 5   พัฒนาระบบการบริหารจัดการและงบประมาณให้สามารถด าเนินงานตามพันธกิจ
ให้  บรรลุเป้าหมายตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์ที่ 1  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

1. จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรให้เป็นธรรม มีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมี
ความโปร่งใส ชัดเจน (สกอ.5.1) 

2. ใช้หลักธรรมาภิบาล และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรภายในคณะมีความรักและความสามัคคี 
(สกอ.5.1) 

3. น าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการ (สกอ.5.1) 
4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง (สกอ.5.1) 

 
เป้าประสงค์ที่ 2  การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และบุคลากร 

1. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนตามแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากร 
2. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถด้านวิชาการ วิชาชีพ ตามสาย

งานอย่างต่อเนื่อง (สกอ.5.1) 
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เป้าประสงค์ที่ 3  การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
1. พัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ (สกอ.3.1, 5.1) 
2. ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์และประสานงานทั้งภายใน

และภายนอก 
 

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สากล 
เป้าประสงค์ที่ 1  ส่งเสริมความรูด้้านภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สากล 

1. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สากล 
2. พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค์ที่ 2  ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการและงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
1. ส่งเสริมความร่วมมือ/แลกเปลี่ยนทางวิชาการและงานวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งใน

และต่างประเทศโดยผ่านกลไกที่หลากหลาย 
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นโยบายคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
 

1. นโยบายด้านการจัดการศึกษา 
1.1 มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเป็นไปตาม

นโยบายไทยแลนด์ 4.0 
1.2 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
1.3 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการ

สอน  และการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
1.4 มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเชิงรุกด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้ได้นักศึกษาที่มี

ศักยภาพตรงตามสาขาวิชา 
1.5 จัดให้มีการปรับพื้นฐานความรู้ทางวิชาการ และคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่  
1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตครูระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
1.7 จัดกิจกรรมเสริมความรู้ และทักษะ เพื่อเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 
2. นโยบายด้านงานวิจัย 

2.1 ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ดีมีคุณภาพ 
2.2 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักวิจัยมืออาชีพ 
2.3 สนับสนุนและจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย 
2.4 สร้างเครือข่ายการวิจัยระหว่างกลุ่มวิจัยหรือหน่วยวิจัย (Research Unit) ของคณะกับมหาวิทยาลัย

หรือหน่วยงานอื่นในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ  
2.5 ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารที่ได้รับมาตรฐานทางวิชาการในระดับชาติ และ

นานาชาติ 
2.6 ส่งเสริมให้นักวิจัยท างานวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศหลังจบปริญญาเอก 
2.7 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสนองโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าร ิ
2.8 ยกย่อง และเชิดชูเกียรติ อาจารย์ และบุคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเด่น 

 
3. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 

3.1 บริการวิชาการตามความต้องการของท้องถ่ิน 
3.2 สร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน 
3.3 ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย 
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น 
3.5 จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น เช่น ศูนย์การแพทย์แผนไทย และคลินิกเทคโนโลยี เป็นต้น 

 
4. นโยบายด้านการพัฒนานักศึกษา 

4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

4.2 จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู ้และทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษา 
4.3 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะ ศิษย์เก่า และนักศึกษา 
4.4 ยกย่องและให้ขวัญก าลังใจกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น 
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5. นโยบายการด้านพัฒนาบุคลากร 
5.1 ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์และบุคลากรให้มีต าแหน่งทางวิชาการ และมีความก้าวหน้าทางสายงาน  
5.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากร ศึกษาต่อรวมทั้งฝึกอบรมระยะสั้น และประชุมสัมมนา ทั้ง

ระดับชาติและนานาชาติ 
5.3 ยกย่องและเชิดชูเกียรติ อาจารย์ บุคลากรที่เป็นคนดีมีคุณธรรมและผลงานเด่น 

 
6. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

6.1 ก าหนดแผน และกลยุทธ์ของคณะโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ บุคลากรของคณะและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

6.2 จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ และการพัฒนา
นักศึกษา รวมถึงสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก 

6.3 น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 
6.4 น าระบบการจัดการความรู้มาใช้พัฒนางานและเสริมสร้างบรรยากาศการท างานในคณะ 
6.5 น าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการ 
6.6 ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ มุ่งเน้นให้อาจารย์ บุคลากร มีความสุข รักองค์กรและ

เสริมสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน 
 

7. นโยบายด้านการวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ 
7.1 ก าหนดแผนงานประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
7.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยการประชาสัมพันธ์ 
7.3 ประสานความร่วมมือ สร้างความสัมพันธ์อันดี และส่งเสริมกิจการความสัมพันธ์กับต่างประเทศ 

 
8. นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

8.1 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
8.2 พัฒนาและสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะและสถาบัน 
8.3 น าผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะ 

 
9. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
9.2 ส่งเสริมให้มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการวิจัยและการเรียนการสอน 
9.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9.4 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลต ารับมาตรฐานอาหารปักษ์ใต้ 14 จังหวัด 

 
10. นโยบายด้านการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

10.1 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อการสื่อสารของอาจารย์  บุคลากร 
และนักศึกษา 

10.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ การ
น าเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาประสบการณ์ในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

10.3 ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์เพื่อสอน วิจัย และบริการวิชาการ ในสถาบันอุดมศึกษาของ
ประชาคมอาเซียน 
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คุณลักษณะบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มุ่งด าเนินงานตามนโยบายหลักในการพัฒนา 
โดยเน้นการผลิตบัณฑิต ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจ าแนกได้ดังนี้ 
 1. ความเป็นคนดี  มีคุณธรรม  ยึดมั่นในศาสนา โดยเน้นด้านต่อไปนี้ 
   1.1 ความซื่อสัตย์ 
   1.2 ความรับผิดชอบ 
   1.3 ความมีวินัย 
   1.4 ความขยันและอดทน 
 2. ความสามารถและทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ  โดยเน้นด้านต่อไปนี้ 

2.1 กระบวนการคิดอย่างมีระบบ 
2.2 ความรู้  ทักษะทางภาษา  โดยสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างดี  และมีความสามารถในการใช้

ภาษาต่างประเทศ  เพื่อการสื่อสารได้อย่างน้อย 1 ภาษา 
2.3 ความรู้ ทักษะในสาขาที่ศึกษาและประยุกต์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.4 ความรู้ ทักษะพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ 
2.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงานและพัฒนางาน ตลอดจนเพื่อการพัฒนาตนเองและ

วิชาชีพ 
 3. บุคลิกภาพดี สามารถสืบสานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนได้อย่างเหมาะสมกับวิชาชีพ  
    และความก้าวหน้าทางสังคม โดยเน้นด้านต่อไปนี้ 
   3.1 ความใฝ่รู้ 
   3.2 สุขภาพดี 
   3.3 ความเชื่อมั่นในตนเอง 
   3.4 ทักษะทางสังคม 
   3.5 สุนทรียภาพทางด้านศิลปะดนตรีหรือนาฏศิลป์ตลอดจนธรรมชาติสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
   3.6 รักและภาคภูมิใจในสถาบัน ท้องถิ่นและความเป็นไทย    
 

ข้อก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริม (มหาวิทยาลัย) 
1. มีวินัยในตนเอง  แต่งกายถูกต้องตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยถูกต้องตามกาลเทศะ  และปฏิบัติตนตาม

กฎกติกาของสังคมทั้งด้านกฎหมายและศีลธรรม 
2. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
3. มีความอดทน อดกลั้น มีน้ าใจ เสียสละ 
4. มีความขยันหม่ันเพียร  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
5. มีความซื่อสัตย์สุจริต ประหยัด และกตัญญูกตเวที 
6. เคารพสิทธิ และเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น 
7. มีความละอายชั่ว กลัวบาป 
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3. โครงสร้างการบริหารงาน 
 

โครงสร้างส่วนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2549 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1  การแบ่งส่วนราชการ 
  3.1.1 ส านักงานคณบดี 
  3.1.2 โปรแกรมวิชา 
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 9 โปรแกรมวิชา ดังนี้ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และ
สถิติ  โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์  
โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์   โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป  โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร ์ และโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ส านักงานคณบด ี โปรแกรมวิชา 
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โครงสร้างการบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าเนียบผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2518 – 2524 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชิต  หลักทรัพย์ หัวหน้าคณะวิชาวิทยาศาสตร์ 
2524 – 2527 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสถียร  ศิริสถิตกุล หัวหน้าคณะวิชาวิทยาศาสตร์ 
2527 – 2531 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิสภ์  เมืองวงษ์ หัวหน้าคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2531 – 2535 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยุทธ  ชีวยะ หัวหน้าคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2535 – 2538 นางกัลยา  แม้นมินทร์ หัวหน้าคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2538 – 2540 นายวิจิตร  ว่องอนุกูล หัวหน้าคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2540 –2542 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยินด ี
สวนะคุณานนท์ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2542– 2546 
 

นายสุธน  อ๋องคณา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2546– 2548 
 

นายสุธน  อ๋องคณา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

2548– 2551 
 

นายสุธน  อ๋องคณา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

2551-  2555 
 

ดร.พิพัฒน์  ลิมปนะพิทยาธร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

2556-  2558 
 

ดร.พิพัฒน์  ลิมปนะพิทยาธร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

2558- ปัจจุบัน 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  ศิริโชติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 
 
 
 
 

คณะกรรมการบรหิารคณะ
คณะ 

รองคณบดีและผู้ช่วยคณบด ี

คณะกรรมการประจ าคณะ 

คณะกรรมการวิชาการ 

อธิการบด ี

โปรแกรมวิชา ส านักงานคณบด ี

คณบด ี

(ม.ิย.)     (ม.ค.) 

(12 มี.ค.)   (7 ก.พ.) 

(13 ม.ีค.)  (11 มี.ค.) 

(8 ก.พ.)  (23 เม.ย.) 

(1 ก.ค.)  (31 ก.ค.) 

(1 ก.ค.)  (23 พ.ค. ) 

(24 พ.ค.) 
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คณะกรรมการบริหารคณะ (กบ.) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  ศิริโชติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ดร.นิศากร  วิทจิตสมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุมัติ  เดชนะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
นายศักดิ์ชาย  คงนคร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ 
นางสาวจิราภรณ์  กวดขัน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

ประธานโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
นางสาวฐิติมาพร  หนูเนียม ประธานโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ 
นางสาวนพมาศ  ร่มเกตุ ประธานโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาพรรณ  คงเย็น ประธานโปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์ 
นางอรนุช  สุขอนันต์ ประธานโปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ 
นายชาญยุทธ  ฟองสุวรรณ ประธานโปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
นายเอกฤกษ์  พุ่มนก ประธานโปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
นายโชติธรรม  ธารรักษ์ ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 
นางสาวหิรัญวดี  สุวิบูรณ์ ประธานโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
นางสมจิต  ปาละพัน หัวหน้าส านักงานคณบดี 
 

คณะกรรมการประจ าคณะ  (กป.) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  ศิริโชติ คณบดี ประธานกรรมการ 
ดร.นิศากร  วิทจิตสมบูรณ์ รองคณบดี รองประธานกรรมการ 
นางอรนุช  สุขอนันต์ ประธานโปรแกรมวิชา กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาพรรณ  คงเย็น ประธานโปรแกรมวิชา กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีสิน  นาวารัตน์ ผู้แทนคณาจารย ์ กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญกมล  ขุนพิทักษ์ ผู้แทนคณาจารย ์ กรรมการ 
ศาสตราจารย์ ดร.วินัย  ประลมพ์กาญจน์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
ศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา  อังสุภานิช ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
รองศาสตราจารย์ นพ.วรัญ  ตันชัยสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์  มีสุข ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
นางสมจิต  ปาละพัน หัวหน้าส านักงานคณบดี กรรมการและเลขานุการ 
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โปรแกรมวิชาและปีที่ก่อตั้ง 
โปรแกรมวิชา ปีที่ก่อตั้ง ประธานโปรแกรมวิชา 

ประจ าปีการศึกษา 2559 
คณิตศาสตร์และสถิติ พ.ศ.  2518 นางสาวจิราภรณ์  กวดขัน 
คหกรรมศาสตร ์ พ.ศ.  2518 นางสาวฐิติมาพร  หนูเนียม 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ พ.ศ.  2519 นางสาวนพมาศ  ร่มเกตุ 
เคมีและเคมีประยุกต์ พ.ศ.  2527 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาพรรณ  คงเย็น 
ชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ พ.ศ.  2527 นางอรนุช  สุขอนันต์ 
ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป พ.ศ.  2527 นายชาญยุทธ  ฟองสุวรรณ 
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ พ.ศ.  2529 นายเอกฤกษ์  พุ่มนก 
คอมพิวเตอร ์ พ.ศ.  2529 นายโชติธรรม  ธารรักษ ์
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พ.ศ.  2538 นางสาวหิรัญวดี  สุวบิูรณ ์

 
4. การจัดการศึกษา 

 

  4.1 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
ในปีการศึกษา 2559 มีหลักสูตรเปิดรับนักศึกษาทั้งหมด 12 หลักสูตรดังนี้ 

หลักสูตร (ปรบัปรุง พ.ศ. 2555) ประธานหลักสตูร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  นายพะเยาว์  ยงศิริวิทย์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวนีพร  ชีพประสพ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา นางอรนุช  สุขอนันต์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวนิตย์  ชอบบุญ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์                                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศลักษณ์  ทองขาว 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ  ทองขาว 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญกมล  ขุนพิทักษ์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ นางสาวฐิติมาพร  หนูเนียม 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร ์ นายเอกฤกษ์  พุ่มนก 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิงชัย  วัฒนธรรมเมธี 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต นางสาวสุรัตน์สวดี  แซ่แต ้
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน                    ดร.เพ็ญมาศ  สุคนธจิตต์ 
 

หลักสูตรที่ผลิตร่วมกับคณะครุศาสตร์ จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
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จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2559 

สาขาวิชา ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 
ตกค้าง 
ปี 5 

ตกค้าง 
ปี 6 

รวม 

คณิตศาสตร ์ 24 21 27 12 13 2 99 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 39 41 38 38 18 5 179 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 52 41 39 50 5 1 188 

คหกรรมศาสตร์ 38 33 34 7 1 - 113 

เคมี 22 17 11 8 4 - 62 

ชีววิทยา 24 21 18 23 2 1 89 

ชีววิทยาประยุกต์ (เทคโนโลยีชวีภาพ) 10 5 10 12 9 - 46 

ชีววิทยาประยุกต์ (จุลชวีวิทยา) 19 18 15 12 2 - 66 

เทคโนโลยยีางและพอลิเมอร์ 13 3 7 8 5 - 36 

ฟิสิกส ์ 17 19 15 11 1 - 63 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (การจดัการทรัพยากรฯ) 30 26 26 28 21 18 149 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (เทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม) 24 19 27 19 10 3 102 

สาธารณสุขศาสตร ์ 77 64 74 46 21 - 282 

รวม 389 328 341 274 112 30 1,474 
 
จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป.  

สาขาวิชา ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 
ตกค้าง 
ปี 5 

ตกค้าง 
ปี 6 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 35 33 56 9 2 1 

รวม 136 
 
จ านวนนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 

สาขาวิชา ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต   5 13 11 5 

รวม 34 
 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ปีการศึกษา 2558 

ประเภทของนักศึกษา FTES 
ระดับปริญญาตร ี 2,234.78 

ระดับปริญญาโท 10.76 
รวม 2,245.54 
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จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
สาขาวิชา จ านวนนักศึกษา 

คณิตศาสตร์ 24 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 44 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 15 
คหกรรมศาสตร์ 40 
เคมี 25 
ชีววิทยา 45 
ชีววิทยาประยุกต์ (จุลชีววิทยา)  60 
ชีววิทยาประยุกต์ (เทคโนโลยีชีวภาพ) 2 
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 13 
ฟิสิกส์ 27 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  13 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ) 5 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 5 
สาธารณสุขชุมชน 128 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (การส่งเสริมสุขภาพเด็ก) 14 
สาธารณสุขชุมชน (กศ.บป.) 66 

รวม 526 
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อาคารสถานที่ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีอาคารเรียน  ห้องเรียน  และห้องปฏิบัติการ  ดังนี้ 

1. อาคารเรียน  8   1  อาคาร 
2. อาคารเรียน 10   1  อาคาร 
3. อาคารปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์ 1   1  อาคาร 
4. อาคารปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์ 2   1  อาคาร 
5. อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์   1  อาคาร 
6. อาคารเทคโนโลยีชีวภาพ   1  อาคาร 

   *มีศูนย์วิทยาศาสตร์สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย   1  อาคาร  
สามารถจ าแนกรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

การใช้งาน 
อาคาร 
เรียน 

8 

อาคาร
เรียน 
10 

อาคาร
ปฏิบัติการ 
คหกรรม 

อาคาร
ปฏิบัต ิ
การยาง 

ศูนย ์
วิทย์ฯ 

อาคาร
เทคโนโลยีชีวภาพ 

ห้องบรรยาย 8  1  1 2 2 
ห้องปฏิบัติการ       
 ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม 
 ห้องปฏิบัติการเคมี 
 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 
 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 

1 
 
 
 

 
2   
2   
2   

 
 
 
 

 
 
 
 

1 
6 
7 
4 

 
 
7 

 ห้องปฏิบัติการอาหาร 
 ห้องปฏิบัติการผ้า 
 ห้องปฏิบัติการประดิษฐ์ 
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 
 ห้องปฏิบัติการสื่อเทคโนโลยีสุขศึกษา 
 ห้องปฏิบัติการซ่อมสร้างคอมพิวเตอร ์
 ห้องควบคุมคอมพิวเตอร์ 
 ห้องเก็บสารเคมี/อุปกรณ์ 

 
 
 
3 
1 
1 
1 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 

3 
1 
1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 

 ห้องพักอาจารย์   
 ห้องพักอาจารย์   
 ห้องปฏิบัติการยางและพอลิเมอร์ 
 ส านักงานคณบดี 
 ห้องประชุม ขนาด  70  ที่น่ัง 
 ห้องเก็บของ 
 ห้องเก็บเครื่องมือ 
 ห้องเตรียมสารเคมี 
 ห้องประชุมเล็ก (20 คน) 
 ห้องประชุมเล็ก (20 คน) 
 ห้องประชุมใหญ่ (100 คน) 
 ห้องพักนักวิจัย   
 ห้องเก็บสารกัมมันตรังสี 
 ห้องควบคุมบ่อบ าบัดน้ าเสีย 
 เรือนเพาะช า 
 ห้องละหมาด 

2 
6 
 
 
 
 
 
2 
 

 
4 
 
2 
 
1 
3 
 
 
1 
 
 
1 
1 
 

1 
1 
 

 
1 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 

 
3 
 

 
 
1 
14 
5 
 
1 
1 
5 
 
1 
2 

2 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
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5. บุคลากร 
 

 5.1  คณาจารย์ 
          ในปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ จ านวน 103 คน เป็นอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง 101 คน  ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 2 คน จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษา วุฒิปริญญาเอก 33.5 คน ปริญญาโท 64.5 คน ปริญญาตรี 5 คน จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ รอง
ศาสตราจารย์ – คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 21 คน ข้าราชการ 27.5 คน พนักงานมหาวิทยาลัย  66.5 คน อาจารย์
ประจ าตามสัญญา 9 คน 
หมายเหตุ :    ปฏิบัติงาน 9-12 เดือน คิดเป็น 1 คน 
    ปฏิบัติงาน 6 เดือน แต่ไม่ถึง 9 เดือน นับ 0.5 คน 
    ปฏิบัติงานน้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถนับได้ 
ตารางที่  5.1.1 อาจารย์ที่ปฏิบัติงาน 

โปรแกรมวิชา 

อาจารย์ประจ า 
ข้า 

ราชการ 
ข้า 

ราชการ 
(ศึกษาต่อ) 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
(ศึกษาต่อ) 

ประจ าตาม
สัญญา 

รวม 

คณิตศาสตร์และสถิต ิ 3 - 9 - - 12 
คหกรรมศาสตร์ 1 - 3.5 - - 4.5 
คอมพิวเตอร์ 7 - 10 - 1 18 
เคมีและเคมีประยุกต์ 3 - 7 1 1 12 
ชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ 3 - 10 1 2 16 
ฟิสิกส์และวทิยาศาสตร์ทั่วไป 2.5 - 9 - - 11.5 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 - 5 - - 7 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 - 10 - 4 16 
เทคโนโลยยีางและพอลิเมอร์ 4 - 1 - - 5 
อาจารย์ชาวต่างชาต ิ - - - - 1 1 

รวม 27.5 - 64.5 2 9 103 
 

ตารางที่  5.1.2 อาจารย์ประจ าจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
โปรแกรมวิชา ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

คณิตศาสตร์และสถิต ิ - 10 2 12 
คหกรรมศาสตร์ - 3 1.5 4.5 
คอมพิวเตอร์ 1 14 3 18 
เคมีและเคมีประยุกต์ - 8 4 12 
ชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ - 9 7 16 
ฟิสิกส์และวทิยาศาสตร์ทั่วไป - 8.5 3 11.5 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - 4 3 7 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 6 7 16 
เทคโนโลยยีางและพอลิเมอร์ - 2 3 5 
อาจารย์ชาวต่างชาต ิ 1 - - 1 

รวม 5 64.5 33.5 103 
หมายเหตุ : นับรวมอาจารย์ลาศึกษาต่อจ านวน 2 คน 



รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 หน้า 19 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ตารางที่  5.1.3 อาจารย์ประจ าจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 
โปรแกรมวิชา รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย ์ รวม 

คณิตศาสตร์และสถิต ิ - 2 10 12 
คหกรรมศาสตร์ - 1 3.5 4.5 
คอมพิวเตอร์ - 7 11 18 
เคมีและเคมีประยุกต์ - 4 8 12 
ชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ - 2 14 16 
ฟิสิกส์และวทิยาศาสตร์ทั่วไป - 2 9.5 11.5 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - 1 6 7 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ - 1 15 16 
เทคโนโลยยีางและพอลิเมอร์ - 1 4 5 
อาจารย์ชาวต่างชาต ิ - - 1 1 

รวม - 21 82 103 
หมายเหตุ : นับรวมอาจารย์ลาศึกษาต่อ จ านวน 2  
 
ตารางที่  5.1.4 อาจารย์พิเศษ 
ที่ ชื่อ-สกุล โปรแกรมวิชา รายวิชาที่สอน 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  

แก้ววงศ์ศรี 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - 4453203 

 (หลักการจัดการลุ่มน้ า) 
2 นางสาวกาญจนา  ขันทกะพนัธ ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - 4453306 

(เครื่องมือส าหรับวิเคราะห์ทาง
สิ่งแวดล้อม) 

3 ดร.พินิจ  ดวงจินดา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - 4453203 
 (เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม)  

4 นางสาวสมัย  เอียดคง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - 4454401 
(การจัดการทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่า) 

หมายเหตุ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอาจารย์พิเศษ จ านวน 4 คน 
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5.2  บุคลากรสายสนับสนุน 
   ในปีการศึกษา 2559  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งหมด 29 คนซึ่งจ าแนกตาม
ต าแหน่งดังนี้   
 

ตารางที่  5.2.1 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติงาน  
ต าแหน่ง จ านวน (คน) 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประจ าส านักงานคณบดี) 6 
นักวิชาการศึกษา 
-  ประจ าส านักงานคณบดี   2 คน 
-  ประจ าโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์  1 คน 

และโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 

3 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
-  ประจ าส านักงานคณบดี   1 คน 
-  ประจ าโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์  1 คน 

2 

นักวิทยาศาสตร ์
- ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป  1 คน 
- ห้องปฏิบัติการชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ 3 คน 
- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 คน 
- ห้องปฏิบัติการเคมีและเคมีประยุกต์    2 คน 
- ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 1 คน 

8 

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  2  
- ประจ าโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 คน 
- ประจ าส านักงานคณบดี   1 คน 

2 

พนักงานบริการ 
- ประจ าอาคารเรียน 10   3 คน 
- ประจ าอาคารเรียน 8   2  คน 
- ประจ าอาคารคหกรรมศาสตร์  1  คน 
- ประจ าอาคารเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 1  คน 
- ประจ าอาคารเทคโนโลยีชีวภาพ  1  คน 

8 

รวม 29 
 

6. งบประมาณ 
ประเภทงบประมาณ (ประจ าปงีบประมาณ 2560) จ านวน (บาท) 

งบประมาณรายจา่ย 42,479,100 
งบประมาณรายได ้ 13,308,400 
งบประมาณ กศ.บป. 668,300 

รวมทั้งสิ้น 56,455,800 
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7. งานวิจัย 
   ในปีการศึกษา 2559  อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินการวิจัย ซึ่งเป็นพันธกิจหลักอีก
ประการหนึ่งของคณะและมหาวิทยาลัย มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย จ านวน 19 เรื่อง รวมเงินสนับสนุน  4,186,189.52 บาท  
 
8. บริการวิชาการ  
ในปีงบประมาณ 2560  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมด้านบริการวิชาการ ดังต่อไปนี้ 
ที่ โครงการ วันที่จัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ ต าบลเกาะแต้ว อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
1 อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง Google  

Apps ส าหรับบุคลากรและครูเทศบาลต าบล
เกาะแต้ว 

13-14  
พฤษภาคม 2560 

33,300 ผศ.ดร.ศศลักษณ์ 
ทองขาว 
 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง โซเชยีลมีเดีย
ส าหรับธุรกิจขนาดย่อม (SME) 

18-19  
พฤษภาคม 2560 

33,300 ผศ.ดร.ศศลักษณ์ 
ทองขาว 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนา
อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง (Internet of 
Things) ส าหรับบุคลากรและครูเทศบาล
ต าบลเกาะแต้ว 

5, 8, 11 สิงหาคม 
2560 

85,300 ผศ.ดร.ทวีรัตน์   
นวลชว่ย 

4 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง ระบบสมองกลฝัง
ตัว (Embedded System) อัจฉริยะเพื่อ
ชีวิต ส าหรับบุคลากรและครูเทศบาลต าบล
เกาะแต้ว 

16-18  
สิงหาคม 2560 

85,300 นายพฒันะ   
วรรณวิไล 

5 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าว 

17 กรกฎาคม 
2560 

28,400 นางสาวฐิติมาพร   
หนูเนียม 

6 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง โภชนาการส าหรับ
เด็กเล็ก 

18 กรกฎาคม 
2560 

23,800 นางสาวฐิติมาพร 
หนูเนียม 

7 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การเพาะเลี้ยงผึ้ง
ในสวนมะพร้าวน้ าหอม 

12-13 มิถุนายน 
2560 

61,300 นายวีรยุทธ 
ทองคง 

8 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง อโรมาเทอราปี 
(Aromatherapy) ศาสตร์เพื่อความงามกับการ
ดูแลสุขภาพ 

27-28 กรกฎาคม 
2560 

30,700 นางสาวเยาวลักษณ์   
เตี้ยนวน 

9 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองน้ าหมักชีวภาพจาก
ขยะอินทรีย์ 

22 สิงหาคม 
2560 

18,600 นางสาวหิรัญวดี   
สุวิบูรณ ์

โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล 
10 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การแปรรูป

ผลิตภัณฑ์อาหารจากจ าปาดะ 
24 กรกฎาคม 

2560 
32,000 นางสาวฐิติมาพร   

หนูเนียม 
11 อบรมเชิงปฏิบัติการดา้นวทิยาศาสตร์ 

(ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาฯ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยียางและ
พอลิเมอร)์ 

22, 23, 29 
กรกฎาคม 2560 

139,900 นางสาววาสนา   
มู่สา 
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9. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

โครงการ 
ประ 
เภท 

ความสอดคล้องตามกรอบ 
TQF วัน/เดือน/ป ี

1 2 3 4 5 

1. ชาววิทย์ร่วมใจรับขวัญน้องใหม่ สู่รั้วใบสีทอง 4      20 ส.ค. 2559 
2. น้อมร าลึกพระคุณครู (พิธีไหว้คร)ู  

ประจ าปีการศึกษา 2559 
3,4      18 ส.ค. 2559 

3. Sci & Tech สวยด้วยมือเรา 2,4      พ.ย. 2559 
มี.ค. 2560 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการคดิวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1      5 พ.ย. 2559 

5. แข่งขันการท าขนมไทยและแข่งขันการท าอาหาร
ท้องถิ่น 

3      9 พ.ย. 2559 

6. ลอยกระทง 3      14 พ.ย. 2559 
7. ใบสีทองเกม คร้ังที่ 5 (กีฬาภายในคณะ) 5      21-24 ธ.ค. 2559 
8. สานสัมพันธว์ัฒนธรรมไทยพุทธ – มุสลิม 3,4      27 ธ.ค. 2559 
9. Sci & Tech มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 5 1      9-13, 16-20 

23-27 ม.ค. 2560 
10. Science-Tech Freshman Night Stars 2016 1,3      14 ม.ค. 2560 
11. Sci & Tech กีฬาสานสัมพันธ ์ 5      26 ก.พ. 2560 
12. แข่งขันกีฬา-กรีฑา “ปาริฉัตรสมัพันธ’์59 5      มี.ค. 2560 
13. Sci & Tech…….Fun Run คร้ังที่ 2 5      4 มี.ค. 2560 
14. สัมมนาเร่ืองมั่นใจเดินหนา้สู่วชิาชีพ 1      18 มี.ค. 2560 
15. อนุรักษ์และสืบสานประเพณสีงกรานต ์ 2      4 เม.ย. 2560 
16. อบรมผู้น านักศึกษาคณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ครั้งที่ 6 
1      7-9 เม.ย. 2560 

17. สัมมนาพฒันาประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ
เพื่อก้าวสู่วัยท างานแก่นักศึกษา 

1      1 พ.ค. 2560 

18. สัมมนาพฒันาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์
เก่า 

1,2      7 พ.ค. 2560 

19. Sci & Tech.....สานสัมพนัธ์น้องพี่’60 1      17-19 พ.ค. 2560 
20. ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการ

ระหว่างสถาบัน 
1      28-30 พ.ค. 2560 

21. สัมมนาเพิ่มศักยภาพผู้น านักศึกษา  
ประจ าการศึกษา 2559 

1      พ.ค. 2560 

22. ก้าวแรกสู่ประตูคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(Sci & Tech 2016) 

1      1 มิ.ย. 2560 

23. ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและการ
ปฏิบัติตนในการเกิดอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ 

1      2 มิ.ย. 2560 

24. ถวายเทียนพรรษา 3      6 ก.ค. 2560 
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หมายเหตุ  :    
1. ประเภทของโครงการ / กิจกรรมนักศึกษา 

1. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
2. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
3. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
5. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 

2. ความสอดคล้องตามกรอบ TQF  
1. คุณธรรม จริยธรรม  
2. ความรู้  
3. ทักษะทางปัญญา  
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 หน้า 24 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 



รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 หน้า 25 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ การปรับปรุง 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
1. คณะควรมีการสนับสนนุให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสตูรมีการพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง พัฒนาตนเองทั้งทาง
การศึกษา และการขอต าแหน่งทางวชิาการ ทุก
หลักสูตรสามารถขึ้นทะเบียนหลักสูตรได้ภายใน 2 ป ี

2. คณะควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหมวด
จัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 
เพื่อให้มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 

3. คณะควรมีการด าเนินการประเมินคุณภาพของ
โครงการแก่นักศึกษาโดยคณะ และมีการประเมิน
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงพัฒนา และ
ให้เห็นผลจากการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม 

4. คณะควรมีการทบทวนแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
ปรับปรุงตัวชี้วัดระดับแผนให้เห็นผลผลิต ผลลัพท์ 
และการน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ชัดเจน
แสดงให้เห็นคุณภาพผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านที่เกิด
จากการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

- คณบด ี
- รองคณบดีฝ่ายวชิาการและ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
- รองคณบดีฝ่ายพฒันานักศึกษา

และกิจการพิเศษ 

1. คณะจัดโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ได้แก่ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องพัฒนาการเขียน มคอ.3 และ มคอ.5 โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 : การเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) และโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ เทคนิคการสอนโดยใช้ (Google 
Classroom) ผลการด าเนินโครงการเป็นไปตามเกณฑ์ตวัชี้วัด 

2. คณะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง เทคนิคการจัดท าเอกสารประกอบการ
สอน/ค าสอน และหนงัสือ/ต ารา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ ผลการด าเนินโครงการยังไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ต้องหา
แนวทางปรับปรุงต่อไป 

3. คณะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง การเสริมสร้างความรู้ด้านการประกนั
คุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2559 เพื่อเสริมความรู้และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการประกนัคุณภาพฯ ระหว่างหลักสูตร ผลการด าเนินโครงการเปน็ไป
ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ผลการประเมินระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 มี
คะแนนดีขึ้นทุกหลักสูตร 

4. คณะด าเนนิการประเมินคุณภาพโครงการพัฒนานักศึกษาในภาคเรียนที่ 1 และ
ภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2559 พบว่าเปน็ไปตามเกณฑ์ตวัชี้วัดแล้วน าไป
พัฒนาปรับปรุงในแผนการจัดโครงการต่าง ๆ  

5. คณะทบทวนและปรับปรุงตัวชี้วดัในแผนพฒันานักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2559 
โดย ผลผลิต ผลลัพท์ และการน าผลการประเมินไปใชป้ระโยชน์ชัดเจนแสดงให้
เห็นคุณภาพผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านที่เกิดจากการจัดกิจกรรมพฒันานักศึกษา 



รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 หน้า 26 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ การปรับปรุง 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

1. จากปัญหาเร่ืองจ านวนเงินทุนวจิัยต่อจ านวน
อาจารย์ไม่เปน็ไปตามเกณฑ์ของตัวบ่งชี้คณะฯ ควร
มีมาตรการผลักดันให้บุคลากร/นักวิจัย ได้ขอทุน
วิจัยจากภายนอกให้มากข้ึน โดยเน้นแหล่งทนุ
ภายนอกที่หลากหลาย โดยอาจสนับสนนุให้มีการ
รวมกลุ่มของนักวิจัยเพื่อสร้างโครงการวิจัยที่มีมูลค่า
สูงตามเปา้หมายและความต้องการของแหล่งทุน
ภายนอกนั้น 

2. ควรสร้างจุดเน้นการวิจัยเพื่อสะสมความรู้สร้าง
ความโดดเด่นและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งจะ
น าพาคณะไปสู่ความเป็นเลิศในอนาคต 

3. ควรสร้างระบบติดตามดูแลนักวจิัยภายในคณะ เพื่อ
อ านวยความสะดวกและช่วยเหลือให้นักวิจัย
สามารถท าผลงานวิจัยได้ส าเร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนดแหล่งทุน 

4. ผลงานวชิาการของอาจารยส์่วนใหญ่เป็นการ
เผยแพร่ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวชิาการ 
(Proceeding) ซึ่งมีค่าคะแนนต่ า จึงควรมีมาตรการ
ผลักดันให้อาจารยไ์ด้ท าผลงานวิชาการที่มี
คุณภาพสูงและมีค่าคะแนนประเมินสูงขึ้น เชน่ การ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาตทิี่อยู่ในฐาน TCI และ
วารสารนานาชาติที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล 

- รองคณบดีฝ่ายวิจยับริการ
วิชาการ และวิเทศสัมพนัธ ์

1. คณะได้ก าหนดนโยบายให้มีการขอทุนวิจัยจากภายนอกเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ
อาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัย และจัดกลุ่มวิจัยที่มีความสนใจด้านเดียวกัน 
เพื่อสามารถขอทุนได้หลากหลายและมีมูลค่าเพิ่มข้ึน โดยได้ชี้แจงนโยบายผ่านการ
ประชุมกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการของ
คณะ พบวา่อาจารย์ขอทุนวจิัยภายนอกเพิ่มข้ึนแต่ข้อเสนอวิจัยผ่านไม่ครบทุก
โครงการ 

2. คณะเน้นการวิจัยเชงิพื้นที่มากข้ึน โดยระบุพื้นที่ชัดเจน ได้แก่ พืน้ที่ อ.ระโนด และ 
อ.เกาะแต้ว จ.สงขลา และ อ.ควนโดน จ.สตูล  

3. คณะมีการติดตามดูแลนักวิจัยภายในคณะ โดยการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ เปน็ระยะอย่างต่อเนื่อง คาดว่านักวิจัยจะท าผลงานวิจัยเสร็จ
ตามก าหนดสงูขึ้น 

4. คณะได้ก าหนดนโยบายให้การสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดบัชาติที่
อยู่ในฐาน TCI และวารสารนานาชาติที่มีมาตรฐานเปน็ที่ยอมรับในระดับสากลโดย
ได้ชี้แจงนโยบายผ่านการประชมุกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการฝ่าย
วิจัยและบริการวชิาการของคณะ พบวา่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติที่มีมาตรฐาน ท าให้มีผลการประเมนิสงูขึ้น 

 



รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 หน้า 27 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ การปรับปรุง 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

1. คณะควรมีส่วนในการพิจารณากลั่นกรองโครงการ
บริการวิชาการของหน่วยงานอื่นที่บุคลากรของคณะ
ไปร่วมปฏบิัติ โดยเลือกกิจกรรมหรือโครงการที่
เหมาะสมสอดคล้องกับพนัธกิจ/ภารกิจของคณะ  
เพื่อลดจ านวนโครงการบริการวชิาการอื่นที่อาจ
รบกวนเวลาการท างานในภารกิจที่ส าคัญของ
บุคลากร 

2. ควรติดตาม ประเมินระบบและกลไกการบริการ
วิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงและพฒันา ผล
การบริการวิชาการได้ดียิ่งขึน้ในปีถัดไป 

- รองคณบดีฝ่ายวิจยับริการ
วิชาการ และวิเทศสัมพนัธ ์

1. คณะได้ก าหนดนโยบายให้มีการส่งแผนการจัดโครงการบริการวชิาการของ
หน่วยงานอื่น ที่บุคลากรของคณะ ไปร่วมปฏิบัติมายังคณะ โดยอนุมัติให้จัดเฉพาะ
กิจกรรมหรือโครงการที่เหมาะสมสอดคล้องกับพันธกิจ/ภารกิจของคณะฯ และ
หรือมหาวิทยาลัย ท าให้โครงการที่ไม่เหมาะสมลดลง และยังพบโครงการที่อยู่นอก
แผนงบประมาณบา้ง แต่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น 

2. คณะได้ติดตาม และประเมินผลการจัดโครงการวิชาการวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
พบว่ามบี้างโครงการไม่เปน็ไปตามตัวชี้วัด ซึง่จะน าผลการประเมินมาพฒันาและ
ปรับปรุงแผนการบริการวชิาการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. ควรใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในการท านบุ ารุงศลิปะวัฒนธรรมเพิ่มมากข้ึน และ
อยู่ในแผนการด าเนนิงานของคณะ ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนการด าเนนิงานของมหาวิทยาลัย 

2. ควรมีการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะวฒันธรรม
โดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 

- รองคณบดีฝ่ายพฒันานักศึกษา
และกิจการพิเศษ 

1. คณะได้น าองค์ความรู้ในการวิจยั การน าข้าวสังข์หยดมาใชพ้ัฒนาผลิตภัณฑ์ขนม
พื้นบา้น โดยจัดโครงการการประกวดแข่งขันการท าอาหารและขนมพื้นบา้น
ประจ าปีการศึกษา 2559  

2. คณาจารย์โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมไดน้ าองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมมาบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา สัมมนา โดยจัดโครงการ
สัมมนาในหัวข้อสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

3. คณาจารย์โปรแกรมวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้น าวฒันธรรมการใชส้มุนไพรพืน้บา้น
มาประยุกต์กับองค์ความรู้ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี แล้วน าไปใช้ในการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

 
 
 



รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 หน้า 28 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ การปรับปรุง 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 

1. ควรท าวิจัยระดบัคณะการหาค่าต้นทุนต่อหน่วยต่อ
รายวิชาเพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผน
งบประมาณของคณะ 

2. ควรจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงในแต่ละ
ประเด็นโดยดูจากผลกระทบและไม่ควรเกิน 6 
ประเด็น เมื่อความเสี่ยงของประเด็นใดลดลงให้น า
ประเด็นความเสี่ยงที่ส าคัญรองลงไปมาบริหารความ
เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

3. ควรมีการวางแผนการบริหารหลักสูตรปริญญาโท
ร่วมกับบัณฑิตวทิยาลัย โดยมีการก ากับคุณภาพ
ร่วมกับคณะและดา้นการด าเนินงานของหลักสูตร
ควรเป็นบทบาทของคณะ 

4. ควรจะเปิดหลักสูตรปริญญาโทเพื่อส่งเสริมการผลิต
งานวิจยัของอาจารย์และนักศึกษาที่มีคุณภาพใน
ระดับสูง 

 

- คณบด ี
- รองคณบดีฝ่ายวชิาการและ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
 

1. คณะร่วมกับมหาวิทยาลัยหารือร่วมกันท าการปรบัปรุงวิธีการคิดค่าต้นทนุต่อ
หน่วยต่อรายวิชาที่สอดคล้องกบัความเปน็จริง สามารถน าข้อมูลมาใช้ในการ
วางแผนงบประมาณของคณะ พบว่าปัจจุบนัยังค านวณได้ถึงระดับหลักสูตร ซึ่งอยู่
ในระหว่างการหาทางปรบัปรุงตอ่ไป 

2. คณะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ 2560 และด าเนินการจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในประจ าปงีบประมาณ 2560 เพื่อบริหารความเสี่ยงให้
ลดลงอย่างต่อเนื่อง และมีระบบการจัดการงานประจ าที่มีประสทิธิภาพเพิ่มมาก
ขึ้น พบว่าความเสี่ยงในแต่ละดา้น มีบางประเดน็ลดลง ได้แก่ อาจารย์ประจ าที่มี
วุฒิปริญญาเอก และจ านวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

3. มีการวางแผนร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยในการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาโทและ
เอกมากขึ้น และมีแผนการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวทิยา
ศาสตรศึกษา ในปีงบประมาณ 2561 และศึกษาความเป็นไปไดใ้นการเปิด
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขชมุชน ใน
ปีงบประมาณ 2560 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

แผนประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559    
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ตัว
บ่งชี้ 

องค์ 
ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ชนิดของ 
ตัวบ่งชี้ 

 
หน่วย 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เป้าหมาย 

2559 
คะแนน 

 1 2 3 4 5 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
1.1 ผลการบริการจัดการหลักสูตรโดยรวม ผลลัพธ์ ค่าเฉลี่ย ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร / 

จ านวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีคณะรับผิดชอบ (3.28) 
3.51 3.51 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  ปัจจัยน าเข้า ร้อยละ เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 
:  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
เอกท่ีก าหนดให้ 

คะแนนเต็ม 5  =  ร้อยละ 40 ขึ้นไป (3.02) 

ร้อยละ 30 3.75 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  ปัจจัยน าเข้า ร้อยละ เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 
: กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์   

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ท่ี
ก าหนดให้ 

คะแนนเต็ม 5  =  ร้อยละ 60 ขึ้นไป (2.05) 

ร้อยละ 30 2.50 

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ปัจจัยน าเข้า ร้อยละ  - ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 คิดเป็น 5 
คะแนน 

- ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 
0 คะแนน 

- ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 10 แต่น้อยกว่าร้อยละ 
20 ให้น ามาคิดคะแนน 

 
 

น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 
ร้อยละ 10 

5.00 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

แผนประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559    
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ตัว
บ่งชี้ 

องค์ 
ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ชนิดของ 
ตัวบ่งชี้ 

 
หน่วย 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เป้าหมาย 

2559 
คะแนน 

 1 2 3 4 5 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานท้ังเต็ม

เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ  1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 
5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งผลการ

ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
6. ให้ข้อมูลและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

กระบวนการ ข้อ มีการ
ด าเนิน 
การ 1 
ข้อ 

มีการ
ด าเนิน 
การ 2 
ข้อ 

มีการ
ด าเนิน 
การ  
3-4 
ข้อ 

มีการ
ด าเนิน 
การ 5 
ข้อ 

มีการ
ด าเนิน 
การ 6 
ข้อ 

6 ข้อ 5 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วน

ร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 
1) คุณธรรม จริยธรรม 
2) ความรู้ 
3) ทักษะทางปัญญา 
4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมท่ีด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ

น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 

กระบวนการ ข้อ มีการ
ด าเนิน 
การ 1 
ข้อ 

มีการ
ด าเนิน 
การ 2 
ข้อ 

มีการ
ด าเนิน 
การ  
3-4 
ข้อ 

มีการ
ด าเนิน 
การ 5 
ข้อ 

มีการ
ด าเนิน 
การ 6 
ข้อ 

6 ข้อ 5 



รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 หน้า 31 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

แผนประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559    
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ตัว
บ่งชี้ 

องค์ 
ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ชนิดของ 
ตัวบ่งชี้ 

 
หน่วย 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เป้าหมาย 

2559 
คะแนน 

 1 2 3 4 5 

5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
2.1 ระบบและกลไกการบริการและพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์     

1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริงาน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปน้ี 
2.1 ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรือศูนย์เครื่องมือหรือ

ศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
2.2 ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
2.3 สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน

สร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
2.4 กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่นการจัดประชุมวิชาการการจัด

แสดงงานสร้างสรรค์การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ 
(visiting professor) 

3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่อง

อาจารย์และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 
6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้

ประโยชน์และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 
 

กระบวนการ ข้อ มีการ
ด าเนิน 
การ 1 
ข้อ 

มีการ
ด าเนิน 
การ 2 
ข้อ 

มีการ
ด าเนิน 
การ  
3-4 
ข้อ 

มีการ
ด าเนิน 
การ 5 
ข้อ 

มีการ
ด าเนิน 
การ 6 
ข้อ 

6 ข้อ 5 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

แผนประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559    
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ตัว
บ่งชี้ 

องค์ 
ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ชนิดของ 
ตัวบ่งชี้ 

 
หน่วย 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เป้าหมาย 

2559 
คะแนน 

 1 2 3 4 5 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ผลลัพธ์ ร้อยละ เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 
: กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอก
สถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาท

ขึ้นไปต่อคน (43,394.33/3.62) 

60,000 
บาทต่อคน 

5.00 

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  ผลลัพธ์ ค่าเฉลี่ย เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 
: กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ร้อยละของผลร่วมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ า คะแนนเต็ม 5 =  ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

(18.64/3.11) 

ร้อยละ 30 5.00 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการแก่สังคม 
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  

1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอ
กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 ท่ีท้ังโครงการท่ีมีรายได้และโครงการท่ี
ให้บริการแบบไม่หวังผลเชิงธุรกิจ 

4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 
และน าเสนอกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา 

5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 
 

ผลลัพธ์  มีการ
ด าเนิน 
การ 1 
ข้อ 

มีการ
ด าเนิน 
การ 2 
ข้อ 

มีการ
ด าเนิน 
การ 
 3-4 
ข้อ 

มีการ
ด าเนิน 
การ 5 
ข้อ 

มีการ
ด าเนิน 
การ 6 
ข้อ 

6 ข้อ 5 
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ตัว
บ่งชี้ 

องค์ 
ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ชนิดของ 
ตัวบ่งชี้ 

 
หน่วย 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เป้าหมาย 

2559 
คะแนน 

 1 2 3 4 5 

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

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

วัตถุประสงค์ของแผน  รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. ประเมินความส าเร็จของตามตัวบ่งชี้ ท่ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้าน

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นท่ียอมรับ

ในระดับชาติ 

กระบวนการ ข้อ มีการ
ด าเนิน 
การ 1 
ข้อ 

มีการ
ด าเนิน 
การ 2 
ข้อ 

มีการ
ด าเนิน 
การ  
3-4 
ข้อ 

มีการ
ด าเนิน 
การ  5 

ข้อ 

มีการ
ด าเนิน 
การ 6-7 

ข้อ 

6  ข้อ 5 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
5.1 การบริการของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ และกลุ่มสถาบันเอกลักษณ์

ของคณะ 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะ และ

สถาบัน รวมท้ังสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผน
กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัว
บ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การเรียนการสอน อย่างต่อเน่ือง 
เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน 
 

กระบวนการ ข้อ มีการ
ด าเนิน 
การ 1 
ข้อ 

มีการ
ด าเนิน 
การ 2 
ข้อ 

มีการ
ด าเนิน 
การ  
3-4 
ข้อ 

มีการ
ด าเนิน 
การ 5 
ข้อ 

มีการ
ด าเนิน 
การ 6 
ข้อ 

6 ข้อ 5 



รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 หน้า 34 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

แผนประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559    
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ตัว
บ่งชี้ 

องค์ 
ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ชนิดของ 
ตัวบ่งชี้ 

 
หน่วย 

เกณฑ์การให้คะแนน 
เป้าหมาย 

2559 
คะแนน 

 1 2 3 4 5 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงท่ี
เกิดจากปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ท่ีส่งผลต่อ
การด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง10 ประการท่ีแสดงผลการด าเนินงาน
อย่างชัดเจน 

5. ค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรู้ท้ังท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร และน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 

5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. มีระบบกลไกในการด าเนินประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบ 
2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบท่ีก าหนดในข้อ 1 และ

รายงานผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตาม

องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการ

ประเมนิให้คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มี

คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

กระบวนการ ข้อ มีการ
ด าเนิน 
การ 1 
ข้อ 

มีการ
ด าเนิน 
การ 2 
ข้อ 

มีการ
ด าเนิน 
การ  
3-4 
ข้อ 

มีการ
ด าเนิน 
การ  5 

ข้อ 

มีการ
ด าเนิน 
การ 6 
ข้อ 

6 ข้อ 5.00 
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บทที่  2 
ผลการด าเนินงาน 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  
  

ชนิดตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ (O) 
  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ ผลการด าเนนิการของทุกหลักสตูรในคณะซึ่งสามารถสะท้อนคณุภาพของบัณฑิตใน
หลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ดร.นิศากร วิทจิตสมบูรณ์ โทรศัพท์ : 088-7913849 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางอมรรัตน์ ชูชื่น 
  : นางสาวกุสุมา เจะอาแซ 

โทรศัพท์ : 087-4475638 
 : 081-6982044 

 

เกณฑ์การประเมิน : ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 

สูตรการค านวณ   

คะแนนทีไ่ด้ = 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 
 

หมายเหตุ : 
 หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งชี้ แต่ต้องรายงาน
ผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
 

ผลการด าเนินงาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

ในปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา รบัผิดชอบเปิดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี จ านวน 11 หลักสูตร และระดบัปริญญาโท 
จ านวน 1 หลักสูตร ทุกหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร โดยมีผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
เท่ากับ 43.25  คิดเป็น 3.60 คะแนน 

1.1-0-1  รายงานผลการตรวจประเมิน 
ระดับหลักสูตร  
ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวบ่งชี ้
 

เป้าหมาย 
2559 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุ ไม่บรรล ุ

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.51 ผลรวมของค่าคะแนนประเมิน
ของทุกหลักสูตรเท่ากับ 43.25 

คิดเป็น 3.60 คะแนน 
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ตารางสรุปผลการตรวจประเมนิระดับหลักสูตร 
หลักสูตร ผ่าน คะแนน 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลเิมอร์  4.04 
2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  3.93 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์  3.81 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  3.73 
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  3.73 
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ  3.65 
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  3.64 
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  3.56 
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  3.38 
10. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขชมุชน  3.29 
11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์  3.26 
12. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  3.23 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 43.25 
คิดเป็น 3.60 

 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
จุดแข็ง 
- คณะมีหลักสูตรที่หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได ้
- ทุกหลักสูตรมีระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาที่เข้มแข็ง 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตรมีส่วนร่วมในการด าเนนิงานของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- พัฒนาระบบการให้ค าปรึกษาโดยเน้นการติดตาม ก ากับการด าเนินงาน และมีการประเมินผลอย่าง

ต่อเนื่อง 
- มีระบบและกลไกในการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีความทันสมัย สอดคล้อง

กับความต้องการของสังคม 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
- ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอยู่ในระดับคะแนนค่อนข้างต่ า 
- สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนยังไม่เพียงพอ 
- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาค่อนข้างต่ า 

 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง / พัฒนา 
- เพิ่มจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีต าแหน่งทางวิชาการโดยการจัดกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริม

อาจารย์เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและมีการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
- วางแผนและจัดหางบประมาณให้ได้มาซึ่งสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น อาคารเรียน เครื่องมือเฉพาะ

ทาง บุคลากรสายสนับสนุน ฯลฯ 
- ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร เข้าใจการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเพิ่มมากข้ึน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
  

ชนิดตัวบ่งชี ้  ปัจจัยน าเข้า (I) 
  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิตศึกษาวิจัย
เพื่อการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารย์ที่ มีระดับ
คุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้น
ของหลักสูตร 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ดร.นิศากร วิทจิตสมบูรณ์ โทรศัพท์ : 088-7913849 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวกุสุมา เจะอาแซ โทรศัพท์ : 081-6982044 
 

เกณฑ์การประเมิน โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนน
ระหว่าง  0 – 5 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 
5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

  

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวฒุิปริญญาเอกตามสูตร  

จ านวนอาจารยท์ี่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 
จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทั้งหมด 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในขอ้ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม  5 
 

คะแนนทีไ่ด้ = 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก X  5 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
ในปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอาจารย์
ประจ าทัง้หมดรวมอาจารย์ปฏบิตัิงานจริงและลาศึกษาต่อ 
จ านวน 103 คน โดยมีอาจารยท์ี่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
จ านวน 34.5 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50 ซึ่งคิดเป็น 4.19 คะแนน 

1.2-0-1 จ านวนอาจารยป์ระจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก  
ประจ าปีการศึกษา 2559 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน: 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2559 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุ ไม่บรรล ุ

อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 35 ร้อยละ 33.50 
คิดเป็น  4.19 

  

 
 
 
 
 
 

 

X  100 
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วิธีการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวฒุิปริญญาเอกตามสูตร 

34.5 
X 100 =   ร้อยละ 33.50 

103 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในขอ้ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 
33.50 

X 5 =   4.19  คะแนน 
40 

 

อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
โปรแกรมวิชา ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 

คณิตศาสตร์และสถิต ิ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศ  สทิธิโกศล Ph.D.(Math Education) 
2. ดร.ศิรฉัตร  ทิพย์ศรี ปร.ด.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 

คหกรรมศาสตร์ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  ศิริโชต ิ ค.ด.(อุดมศึกษา) 
4. ดร.สุรีย์พร  กังสนันท์ (0.5) ปร.ด.(อาหารเพื่อสุขภาพและ

โภชนาการ) 
คอมพิวเตอร ์ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ  ทองขาว Ph.D.(Information Systems) 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศลักษณ์  ทองขาว Ph.D.(Information Systems) 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีรัตน์  นวลชว่ย ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณภาพ) 
เคมีและเคมีประยุกต์ 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีสนิ  นาวารัตน ์ วท.ด.(เคมี) 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ  ค าแก้ว Ph.D.(Environmental 
Chemistry) 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาพรรณ  คงเย็น ปร.ด.(เคมีอินทรีย์) 
11. ดร.ระเบียบ  สุวรรณเพ็ชร ์ ปร.ด.(เคมีวิเคราะห)์  

ชีววิทยาและชีววิทยา
ประยุกต์ 

12. ดร.สุวรรณี  พรหมศิริ ปร.ด.(ชีววิทยา) 
13. ดร.นิศากร  วิทจิตสมบูรณ ์ ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 
14. ดร.ปวีณา  ดิกิจ ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
15. ดร.สายใจ  วัฒนเสน ปร.ด.(จุลชีววทิยา) 
16. ดร.อัจฉรา  เพิ่ม  ปร.ด.(จุลชีววทิยา) 
17. ดร.ภวิกา  มหาสวัสดิ ์ Ph.D.(Medicine) 
18. ดร.เบญจวรรณ  ยันต์วิเศษภักดี วท.ด.(พฤกษศาสตร์) 
19. ดร.นุชจรินทร ์ เพชรเกลี้ยง ปร.ด. (ชีววิทยา) 

ฟิสิกส์และ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

20. ผศ.ดร.อนุมัติ  เดชนะ วท.ด.(ฟิสิกส์) 
21. ดร.ธนพงศ์  พันธุ์ทอง ปร.ด.(ฟิสิกส์) 
22. ดร.บรรจง  ทองสร้าง ปร.ด.(การพัฒนาที่ยั่งยนื)  

วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

23. ดร.สุชีวรรณ  ยอยรู้รอบ วศ.ด.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
24. ดร.สายสิริ ไชยชนะ Ph.D (Environmental Sciences) 
25. ดร.สิริพร  บริรักวิสิฐศักดิ์ Ph.D.(Civil and Environmental 

Engineering) 
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โปรแกรมวิชา ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
เทคโนโลยียาง 
และพอลิเมอร์ 

26. ผศ.ดร.พลพัฒน์  รวมเจริญ Ph.D.(Polymerization 
Engineering) 

27. ดร.พิพัฒน์  ลิมปนะพิทยาธร Ph.D.(Polymer Technology) 
28. ดร.วัชรินทร์  สายน้ าใส ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พอลิเมอร)์ 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 29. ดร.วรพล   หนูนุ่น ปร.ด. (การพัฒนาสุขภาพชุมชน)  

30. ดร.ยุทธพงศ์  หลี้ยา ปร.ด.(ชีวเวชศาสตร์)  
31. ดร.จีราพัชร์  พลอยนิลเพชร  ปร.ด.(ชีวเวชศาสตร์)  
32. ผศ.ดร.คันธมาทน์  กาญจนภูม ิ ปร.ด. (ชีววิทยาโมเลกุล 

และชีวสารสนเทศ) 
33. ดร.เพ็ญมาศ  สุคนธจิตต ์ ส.ด. (โภชนาการสาธารณสุข)  
34. ดร.จิตรวี     เชยชม วท.ด. (วิทยาศาสตร์สาธารณสุข) 
35. ดร.ภัชชนก รัตนกรปรีดา ปร.ด. (การพัฒนาสุขภาพชุมชน) 

 
 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 1.2 
จุดที่ควรพัฒนา   
- คุณวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาเอกของอาจารย์ 

 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา   
- จัดกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ 
- จัดท าแผนพัฒนาและสนับสนุนให้บุคลากรที่มีอยู่ในแผนได้ลาศึกษาต่อตามแผนที่ก าหนดไว้ 
- มีระบบการติดตามแผนพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผน 
- ส่งเสริมให้บุคลากรสามารถลาไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมได้ตามความต้องการโดยไม่กระทบกับการเรียน

การสอน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3    อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
  

ชนิดตัวบ่งชี ้  ปัจจัยน าเข้า 
  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่ต้องส่งเสริม
ให้อาจารย์ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ  การด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ดร.นิศากร วิทจิตสมบูรณ์ โทรศัพท์ : 088-7913849 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวกุสุมา เจะอาแซ โทรศัพท์ : 081-6982044 
 

เกณฑ์การประเมิน ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกเป็นคะแนนระหวา่ง 0-5 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ตามสูตร 

 

จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทั้งหมด 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในขอ้ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม  5 
 

คะแนนทีไ่ด้ = 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ X  5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
ในปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอาจารย์
ประจ าทัง้หมดรวมอาจารย์ปฏบิตัิงานจริงและลาศึกษาต่อ 
จ านวน 103 คน เป็นอาจารย์ทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการใน
ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.39 ซึ่งคิดเป็น 1.70 คะแนน 

1.3-0-1 จ านวนอาจารยป์ระจ าที่
 ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
 ระดับผูช้่วยศาสตราจารย์
 และรองศาสตราจารย์  
 ประจ าปีการศึกษา 2559 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2559 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุ ไม่บรรล ุ

อาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 25 ร้อยละ 20.39 
คิดเป็น 1.70 คะแนน 

  

 

วิธีการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการตามสูตร 
21 

X 100 =   ร้อยละ 20.39 
103 

 

X 100 
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2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในขอ้ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม  5 
20.39 

X 5 =   1.70  คะแนน 
60 

 

อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
โปรแกรมวิชา ชื่อ-สกุล 

คณิตศาสตร์และสถิต ิ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิงชัย  วัฒนธรรมเมธี 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศ  สิทธิโกศล 

คหกรรมศาสตร์ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  ศิริโชติ 
คอมพิวเตอร ์ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิกุล  สมจิตต์ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ  ทองขาว 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีรัตน์  นวลชว่ย 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศลักษณ์  ทองขาว 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นลินี  อินทมะโน 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สารภี  จุลแก้ว 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดินาถ  หล าสุบ 

เคมีและเคมีประยุกต์ 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีสิน  นาวารัตน์ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวนีพร  ชีพประสพ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ  ค าแก้ว 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาพรรณ  คงเย็น 

ชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คทาวธุ  ไชยเทพ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวนิตย์  ชอบบุญ 

ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา  เดชนะ 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุมัติ  เดชนะ 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญกมล  ขนุพิทักษ ์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คันธมาทน์  กาญจนภูม ิ
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลพัฒน์  รวมเจริญ 
 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 1.3 
จุดที่ควรพัฒนา   

- ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ในคณะน้อยเกินไป 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา   
- จัดโครงการเข้าค่ายจัดท าผลงานทางวิชาการโดยมีพี่เลี้ยงคืออาจารย์ในสาขาที่ตรงกันและประสบ

ความส าเร็จในการขอต าแหน่งทางวิชาการดูแล 
- มีเงินค่าตอบแทนผู้ช่วยตรวจอ่านผลงานวิชาการก่อนส่งเข้าพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
- จัดพิมพ์ต้นฉบับและจัดท าเล่มผลงานทางวิชาการ เพื่อส่งเข้าพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
- ควรจัดสรรอัตราภาระงานในด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสม (ไม่ขัดกับระเบียบของมหาวิทยาลัย) เพื่อให้

อาจารย์มีเวลาในการเตรียมผลงานเพื่อการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
  

ชนิดตัวบ่งชี ้  ปัจจัยน าเข้า 
  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งส าหรับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือสัดส่วนของ
นักศึกษาต่ออาจารย์ ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมทั้งมี
ความเชื่อมโยงไปสู่การวางแผนต่าง ๆ เช่น การวางอัตราก าลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต 
ดังนั้น สถาบันจึงควรมีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงในสัดส่วน
ที่เหมาะสมกับสาขาวิชา 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ดร.นิศากร วิทจิตสมบูรณ์ โทรศัพท์ : 088-7913849 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวกุสุมา เจะอาแซ โทรศัพท์ : 081-6982044 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดเป็นคะแนน 5 
 ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้ 
ค านวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับ
เกณฑ์มาตรฐาน และน าค่าความแตกต่างมาพิจารณาดังนี้ 

1. ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0 

2. ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 0.01 แต่ไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ามาเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ  

 

สูตรการค านวณจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
1. ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่างจ านวน

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิต แต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา
รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการค านวณ
ดังนี้ 

   SCH  =   ∑ nici 
เมื่อ  ni = จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 
และ ci = จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 

2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดังนี้ 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) = 
Student Credit Hours (SCH) ทั้งป ี

จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
การลงทะเบียนในระดบัปริญญานั้นๆ 

 

 การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้มีการปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพื่อน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็ม
เวลาต่ออาจารย์ประจ า 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตร ี
1. กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ =FTES ระดับปริญญาตรี  +  FTES ระดับบัณฑติ 
2. กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ภายภาพ =FTES ระดับปริญญาตรี  +  (2 x FTES ระดับบัณฑิต) 
3. กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ =FTES ระดับปริญญาตรี  +  (1.8 x FTES ระดับบัณฑิต) 
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สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 
วิทยาศาสตร์กายภาพ 20 : 1 
 

สูตรการค านวณ :  
1. ค านวณหาคา่ความแตกต่างจากเกณฑ์และน ามาคิดเปน็ค่าร้อยละ ตามสูตร 

  

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาที่เป็นจริง – สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน   
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

2. น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนนดงันี ้
2.1 ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับรอ้ยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน 
2.2 ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับรอ้ยละ 20  คิดเป็น 0 คะแนน 
2.3 ค่ามากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกวา่ร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนนดังนี ้

 

คะแนนทีไ่ด ้= 5 -  (ค่าร้อยละที่ค านวณได้จาก 2.3) 
4 

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
ในปีการศึกษา 2559 คณะมีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า  

- ระดับปริญญาตร ี  2,234.78 
- ระดับปริญญาโท   10.76 

รวมทั้งปีการศึกษาคณะมีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
2,245.54 ซึ่งคณะมีอาจารย์ปฏบิัติงานจริง 103 คน สัดสว่น
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 
เท่ากับ 21.80 

1.4-0-1 รายงานสรุปคา่นักศึกษาเต็ม
 เวลาเทียบเท่า (FTES)  
 ประจ าปีการศึกษา 2559  
 จากมหาวิทยาลัย 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน   

21.80 - 20 X 100 =   ร้อยละ 9.01 
20 

ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับรอ้ยละ 10  แต่น้อยกว่าร้อยละ 20  
5  - 9.01 

=  2.75  คะแนน 
 4 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2559 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุ ไม่บรรล ุ

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า 

น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ ร้อยละ 10 

ร้อยละ 9.01 
คิดเป็น  2.75 คะแนน 

  

 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 1.4 
จุดที่ควรพัฒนา   
- สัดส่วนจ านวนนักศึกษาไม่เปน็ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา   
- ควรหาแนวทางในการค่า FTES ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น การลดจ านวนกลุ่มเรียนทั้งภาคปกติ       

และ กศ.บป.การขออัตราก าลังสายวิชาการเพิ่ม เป็นต้น 

X 100 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5    การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
  

ชนิดตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  คณะควรจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับ
นักศึกษาเพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การให้ค าปรึกษา ทั้ง
ด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา และแหล่ง
การศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์
เก่า โดยการให้บริการทั้งหมดต้องให้ความส าคัญกับบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้ รับบริการอย่าง
แท้จริง 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : นางสาวจิรภา คงเขียว 
  : นายศักดิ์ชาย คงนคร 

โทรศัพท์ : 087-3902472 
 : 081-5999884 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวรุจินันท์ ชมภูฆัง โทรศัพท์ : 084-3008494 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ     
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ     
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ     
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ     
6 ข้อ 

 

ผลการด าเนินงาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาในคณะ 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้
ชีวิตแก่นักศึกษาภายในคณะดังนี้ 
  1. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษาทุกชัน้ปี โดย
ก าหนดให้วันพุธ คาบที่ 7-8 เป็นคาบโฮมรูม งดการเรียนการ
สอน ให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบปะกับนักศึกษาเพื่อให้ค าปรึกษา
อบรมชี้แนะนักศึกษาให้สามารถด าเนินชวีิตอย่างมีความสุขและ
ปลอดภัย ให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่มีปัญหาด้านต่าง ๆ 
และในการประชุมอาจารย์ประจ าปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่  
29 กรกฎาคม 2559 คณบดีได้ย้ าเน้นให้อาจารย์ทีป่รึกษาทุกทา่น
ดูแลและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างใกลช้ิด เพื่อลดปัญหา
นักศึกษาลาออก นักศึกษาที่เรียนไม่เปน็ไปตามแผนการเรียนซึ่ง
อาจารย์ที่ปรึกษาต้องด าเนนิการ ดังนี ้

- จัดท าแบบทะเบียนประวัติของนักศึกษาทุกคน 
- จดบันทึกการให้ค าปรึกษาทั้งแบบรวมและรายบุคคล 

 โดยคณะได้จัดท าระบบประเมินความพึงพอใจการให้
ค าปรึกษาของอาจารยท์ี่ปรึกษา ซึ่งแบ่งการให้ค าปรึกษาเปน็ 3 
ด้าน ดังนี้ 1) ดา้นวชิาการ 2) ดา้นการใชช้ีวิต 3) ดา้นอื่นๆ โดย

1.5-1-1 ค าสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฏ
สงขลา ที่ 2096/2559  
เร่ืองแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2559 

1.5-1-2 สรุปผลระบบประเมินความพึง
พอใจการให้ค าปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา  
ภาคเรียนที่ 1-2/2559 

1.5-1-3 บันทึกข้อความเข้าร่วม
โครงการสัมมนาอาจารย์ที่
ปรึกษาทุกชัน้ป ี

1.5-1-4 ค าสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฏ
สงขลา ที่ 2359/2559  
เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาใหม่ 
ภาคปกติและประชุม
ผู้ปกครอง ประจ าปีการศึกษา 
2559 
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ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจมากกว่า 3.51 ในทุกด้าน 
  2. กองพัฒนานักศึกษาได้จัดโครงการสัมมนาอาจารย์ที่
ปรึกษา เม่ือวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ
อาจารย์ที่ปรึกษา ชัน้ปีที่ 1 เชิญวิทยากรมาบรรยายเร่ืองบทบาท
หน้าที่ของอาจารย์ทีป่รึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ และ
สร้างความเข้าใจ  เกี่ยวกับบทบาทของอาจารย์ทีป่รึกษาเทคนิค
การให้ค าปรึกษาแนวทางการปฏิบัติงานของอาจารย์ทีป่รึกษา 
ชี้แจงกฎ ระเบียบ สิทธิประโยชน์ของนักศึกษาให้อาจารย์ที่
ปรึกษาไดท้ราบ  
  นอกจากนี้ยังมีอาจารย์และเจา้หน้าที่ประจ าคณะ         
และประจ ากองพัฒนานักศึกษา นักแนะแนวการศึกษาและอาชพี  
รวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมของแต่ละชมรมคอยให้ค าปรึกษา
ในด้านการจัดกิจกรรม เสริมหลักสูตรและโครงการอ่ืน ๆ อันเปน็
ประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
ด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมคีวามสุข และเปน็คนดี มทีักษะ
ชีวิต มีจิตสาธารณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
  3.  คณะร่วมกับมหาวิทยาลยั และโรงพยาบาลสงขลา      
มีการจัดบริการด้านงานพยาบาลโดยมีแพทย์ และพยาบาล
วิชาชีพ  บริการรักษาและให้ค าแนะน าเร่ืองข้อมูลด้านสุขภาพ
กาย  และสุขภาพจิตใจ ซึ่งมหาวิทยาลัยก าหนดให้นักศึกษาใหม่
ทุกคนตรวจสุขภาพตลอดจนสารเสพติด  เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับ
ดูแลนักศึกษาสรา้งภูมิต้านทาน และป้องกันความเสี่ยงต่อโรคภัย
ต่าง ๆ ที่จะเกิดกับนักศึกษา  ซึง่เป็นการช่วยเหลือดูแลนักศึกษา
อีกช่องทางหนึ่ง โดยเป็นการส่งผลให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาได้
ตรงตามเป้าหมาย   
 4.  คณะได้ด าเนนิการจัดโครงการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการใช้ชีวติแก่นักศึกษาในคณะดังนี้ 
- โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่และประชุม

ผู้ปกครองเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 โดยจัดร่วมกับส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างอาจารย์ ผู้ปกครอง นักศึกษา และนักศึกษารุ่นพี่          
ซึ่งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ 
ด้านวชิาการให้นักศึกษาใหม่และผู้ปกครองได้รับทราบ ใน
ส่วนของคณะนักศึกษาและผู้ปกครองได้พบปะกับอาจารย์ใน
โปรแกรมวิชา  และอาจารยท์ี่ปรึกษาให้ข้อมูลเก่ียวกับ
หลักสูตร  แผนการเรียน  การลงทะเบียน  และแนะน า
แนวทางในการเรียนระดับอุดมศึกษา 

- โครงการก้าวแรกสู่ประตูคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
(Sci & Tech 2015) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 เชิญ
วิทยากรบรรยาย เร่ือง รู้จักคิด...ใช้ชีวิตอย่างนักศึกษา เพื่อ
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ชี้แนะแนวทางในการใชช้ีวิตของนักศึกษาใหม่ รวมทั้งข้อมูล
ด้านสวัสดิการตา่ง ๆ ทีน่ักศึกษาควรทราบ  เชน่  ประวัติ
ความเป็นมาของคณะกองทุนกูย้ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
ทุนการศึกษางานประกันอุบัติเหตุ  การประกันคุณภาพ
การศึกษาระเบียบข้อบังคบั และปฏิทินการจัดกิจกรรม 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความปลอดภัยในการใช้
ห้องปฏิบัติการ/อาคารเรียน และภัยธรรมชาติ”               
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เชิญวิทยากรบรรยายสาธิตการ
ป้องกันแก้ไขอันตรายต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้ห้องปฏิบัติการ
และอาคารเรียน  เช่น ไฟไหม้ ไฟฟ้าลัดวงจร อุบัติเหตุจาก
สารเคมี เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความรู้และทักษะการใช้
ห้องปฏิบัติการและอาคารเรียน เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือไฟไหม้ใน
ห้องปฏิบัติการและอาคารเรียนสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ 

- โครงการ Sci & Tech ผูกพันสานสัมพนัธน์้องพี่ 59             
รุ่นที่ 1 วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2559 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 2-4 
สิงหาคม 2559 เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อน ๆ และรุ่นพี่ 
ท าให้นักศึกษาสามารถปรับตวั และมีปฏิสัมพนัธ์กับผู้อื่น     
ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญในการศึกษา และสง่ผลให้นักศึกษา
ส าเร็จการศึกษาได้ตรงตามเปา้หมาย   

- โครงการ Sci & Tech กีฬาสานสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา 

2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลานักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีบริการข้อมูลข่าวสารที่เปน็ประโยชน์ต่อนักศึกษา 
เช่น ข่าวบริการการศึกษา ข่าวรบัสมัครงานฐานข้อมูลสถาน
ประกอบการส าหรับการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ ข่าวงานวจิัย
ทุนการศึกษาต่อพร้อมแหล่งทุนสนับสนนุ ข่าวกองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา ข่าวกิจกรรมนักศึกษาข่าวการแข่งขัน/ประกวดข่าว
ท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรมและข้อมูลข่าวสารอ่ืน ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั  รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่
ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกเหนือจากการเรียนการสอน  มีการ
จัดระบบเผยแพร่  ประชาสัมพนัธ์ที่เอ้ือต่อนักศึกษาในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้อยา่งกว้างขวาง ทั่วถึง รวดเร็ว ทันสมัยและ
ง่ายดาย โดยมชี่องทางต่าง ๆ ดงันี้  ตลอดจนมีระบบการติดตาม  
ประเมินการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
- บอร์ดประชาสัมพนัธ์หน้าคณะ/โปรแกรมวิชา 
- เว็บไซต์คณะ/โปรแกรมวิชา/มหาวิทยาลัย 
- Facebook คณะและบางโปรแกรมวิชา 

1.5-2-1 ค าสั่งคณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
ที่ 286/2559  
เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนากิจกรรมนักศึกษา 

1.5-2-2 Facebook คณะ  
และบางโปรแกรมวิชา 

1.5-2-3 สารประชาสัมพันธ ์
1.5-2-4 เว็บไซต์คณะ/โปรแกรมวิชา

เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา 
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- สารประชาสัมพันธ์ของคณะ และมหาวิทยาลัย 
- ป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ 
- การประชาสัมพนัธ์ข่าวสารผา่นอาจารย์ที่ปรึกษา 
- การประชาสัมพนัธ์ผา่นคู่มือนักศึกษา 
- ห้องสมุดคณะเพื่อให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

  นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการพฒันากิจกรรมนักศึกษาซึ่ง
เป็นตัวแทนอาจารย์จากทุกโปรแกรมวิชาให้ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาของคณะ 
ที่มีส่วนช่วยประชาสัมพนัธ์ข่าวสารให้แก่นักศึกษาซึ่งคณะมีระบบ
การติดตาม  ประเมนิการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
  คณะมีการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาให้แก่นักศึกษาโดยทุกปีการศึกษาจะ
ก าหนดให้นักศึกษาปีสุดท้ายไดอ้อกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพือ่
เสริมสร้างทักษะการท างาน สง่เสรมิให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัตงิานจรงิ พร้อมทั้งฝึกฝนการท างานร่วมกบั
ผู้อื่น  เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา
แก่นักศึกษา จากสถานประกอบการจริง โดยจัดผา่นโครงการ 
ดังนี้  
1. โครงการสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อชี้แนะแนวทาง การปฏิบัติตนในการท างาน
ได้ในสถานประกอบการ เพื่อเตรียมนักศึกษาเข้าสู่งานใน
อนาคต 

2. โครงการฝึกประสบการณ์วชิาชพี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นักศึกษาไดป้ระมวลความรู้ที่ไดเ้รียนมาใช้ในการท างาน     
ณ สถานประกอบการ 

3. โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาไดแ้ลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ 
และประสบการณ์ทีไ่ด้จากการฝกึประสบการณ์วชิาชีพใน
สถานประกอบการ รวมถึงมีการเตรียมความพร้อมส าหรับ
การสมัครงานหลังจากส าเร็จการศึกษา 

4. เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 คณะได้จัดโครงการสัมมนา 
“พัฒนาประสบการณ์วชิาการและวิชาชีพเพื่อก้าวสู่วัยท างาน
แก่นักศึกษา” โดยมีหัวข้อการบรรยาย ดังนี้  
- การเขียนจดหมายแนะน าตัวเพือ่สมัครงานอย่างไรให้ได้งาน 
- การเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
- “มั่นใจ...เดินหน้าสู่อาชีพ” 

 

1.5-3-1 โครงการสัมมนาก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

1.5-3-2 โครงการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

1.5-3-3 โครงการสัมมนาหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

1.5-3-4 โครงการสัมมนา  
“พัฒนาประสบการณ์วชิาการ
และวิชาชีพเพื่อก้าวสูว่ัย
ท างานแก่นักศึกษา” 

1.5-3-5 โครงการสัมมนา  
“พัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า” 
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5. โครงการสัมมนา “พัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์
เก่า” เพื่อให้ศิษย์เก่าได้แลกเปลีย่นความรู้และพัฒนาวชิาการ
และวิชาชีพ และเพิ่มองค์ความรู้ทักษะวิชาชีพและน าความรู้
เทคนิควิธีการต่าง ๆ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการท างาน 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการใน
ข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5   
ผลการด าเนินงาน 
  คณะได้มีการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมแต่ละ
กิจกรรม เพื่อใช้ในการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดในการ
ด าเนนิงาน และการประเมินผลการจัดบริการด้านต่าง ๆ ในข้อ   
1-3 โดยการส ารวจความพึงพอใจ กับนักศึกษา โดยมีผลการ
ประเมินความพงึพอใจ ดังนี้  
1. ด้านจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชวีิตแก่

นักศึกษาในคณะ คา่เฉลี่ย  4.24 จากคะแนนเต็ม 5 ผลการ
ประเมินอยู่ในระดบัมาก 

2. ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานบริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา  ค่าเฉลี่ย 4.00 จากคะแนนเต็ม 5  
ผลการประเมินอยู่ในระดบัมาก 

3. ด้านจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา  ค่าเฉลี่ย 4.34 จากคะแนนเต็ม 5  
ผลการประเมินอยู่ในระดบัมาก 

รวมทุกด้านมีผลคะแนนเฉลี่ย 4.22 จากคะแนนเต็ม 5 ผลการ
ประเมินอยู่ในระดบัมาก 

1.5-4-1 สรุปผลการประเมินคุณภาพ
ของ “การจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาและการจัดบริการแก่
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2559” 

5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ
และการให้ข้อมูล เพื่อส่งผลการประเมินสูงขึน้หรือเป็นไปตาม
ความคาดหวังของนักศึกษา 
ผลการด าเนนิงาน 
 จากการประเมินคุณภาพของการให้บริการ ในข้อ 1-3 
คณะได้น าผลการประเมินดังกลา่วน าเสนอในทีป่ระชุม
คณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนกัศึกษา เมื่อวันที่ 16  มิถุนายน 
2560 เพื่อร่วมกันพิจารณาเสนอแนะแนวทางปรบัเปลี่ยนเพื่อให้
การบริการมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของนักศึกษา 
ดังนี ้
 ซึ่งจากผลการด าเนนิงานดังกลา่วส่งผลให้ในปีการศึกษา 
2559 คณะมีผลการประเมินสูงขึ้นและเป็นไปตามความคาดหวงั
ของนักศึกษาโดยสามารถเปรียบเทียบได้จากตารางดังนี้ 
 
 
 

1.5-5-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและ
กิจการพิเศษ  
วันที่ 16 มิถุนายน 2560 
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ด้าน 
ปี 

2558 
ปี 

2559 
1. ด้านจัดบริการให้ค าปรึกษาทาง

วิชาการ และการใช้ชวีิตแก่นักศึกษา
ในคณะ 

4.24 4.24 

2. ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานบริการ
แหล่งข้อมูลข่าวสารที่เปน็ประโยชน์แก่
นักศึกษา 

3.99 4.00 

3. ด้านจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อ
การท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา 

4.29 4.34 

 แต่อย่างไรก็ตามในปีการศึกษา 2560 คณะก็ยังต้องหา
แนวทางการปรับปรุงเพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพตรงตาม
ความต้องการของนักศึกษา ดังนี้ 
1. ด้านจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชวีิตแก่

นักศึกษาในคณะ หัวข้อที่ได้ผลการประเมินความพึงพอใจ
ในระดับต่ าที่สุดจากหัวข้อทั้งหมด คือ สถานที่ให้ค าปรึกษา
มีความเหมาะสม เบื้องต้นคณะได้น าข้อเสนอแนะดังกลา่วมา
เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ ฝ่ายพฒันานักศึกษาได้
ประสานกับโปรแกรมวิชาให้อาจารย์ที่ปรึกษาจัดหาสถานที่
ให้ค าปรึกษาที่เหมาะสม เชน่ ในห้องเรียนที่มีขนาดเหมาะสม
กับจ านวนนักศึกษา  

2. ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานบริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา หัวข้อที่ได้ผลการประเมินความ
พึงพอใจในระดับต่ าที่สดุจากหวัข้อทั้งหมด คือ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์มีจ านวนเหมาะสม เบื้องต้นคณะได้น า
ข้อเสนอแนะดังกล่าวมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ 
ดังนี้ คณะได้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธผ์่าน Facebook 
Smovit ของนักศึกษา และระบบที่ควรพัฒนาเพื่ออ านวย
ความสะดวกส าหรับนักศึกษาและรวดเร็ว คือ 
- ระบบสนับสนนุข้อมูลด้านแหล่งทุนต่าง ๆ ส าหรับ

นักศึกษา ทางฝ่ายพัฒนานักศึกษา มุ่งเนน้ประชาสัมพันธ์
ทุนต่าง ๆ ส าหรับนักศึกษาหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น 
นอกเหนือจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ และเวบ็ไซต์ทัง้ของ
คณะ และกองพัฒนานักศึกษา โดยมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์
ทางกลุ่ม Facebook และ Fanpage เนื่องจากปัจจบุัน
นักศึกษานิยมเข้าใชช้่องทางดังกล่าว เพื่อติดตามข่าวสาร  

- ช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ มีความ
หลากหลาย ทางคณะได้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพนัธ์
ข้อมูลที่หลากหลายมากข้ึน เชน่ การปรับเว็บไซต์น าเสนอ
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ข้อมูลข่าวสารที่เปน็ประโยชน์ส าหรับนักศึกษา และศิษย์
เก่าให้เป็นปัจจุบนัเสมอ เพิ่มช่องทางประชาสัมพนัธ์ผา่น 
Facebook 

3. ด้านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมือ
ส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา หวัข้อที่ได้ผลการประเมิน
ความพึงพอใจในระดับต่ าที่สดุจากหัวข้อทั้งหมด คือ มีการ
จัดโครงการ/กจิกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่นักศึกษา เบื้องต้นคณะได้น าข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวมาเป็นข้อมูลในการพฒันาการจัดบริการ โดยในปี
การศึกษา 2560 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมฝ่ายวชิาการ
พัฒนาการจัดโครงการดา้นวชิาการและวิขาชพีให้นักศึกษา 
โดยจัดโครงการก้าวไกลไปกับสหกิจศึกษา เพิ่มข้ึน 

6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในสายอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะและโปรแกรมวิชามีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เปน็
ประโยชน์ต่อศิษย์เก่าผา่นช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเว็บไซต์ของคณะ เปน็ต้น 
 คณะจัดโครงการสัมมนา “พฒันาความรู้และประสบการณ์
แก่ศิษย์เก่า” เพื่อให้ศิษย์เก่าได้แลกเปลี่ยนความรู้และพฒันา
วิชาการและวิชาชีพ และเพิ่มองค์ความรู้ทักษะวิชาชีพและน า
ความรู้เทคนิควิธีการต่าง ๆ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ท างาน และเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2560 และมีกิจกรรมคืนสู่
เหย้า เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ที่ดกีับศิษย์เก่า และก่อให้เกิดความ
ผูกพันระหว่างศิษย์เก่ากับคณาจารย์และคณะ 

1.5-6-1 เว็บไซต์คณะ/โปรแกรมวิชา
(ศิษย์เก่า) 

1.5-6-2 โครงการสัมมนา “พัฒนา
ความรู้และประสบการณ์แก่
ศิษย์เก่า” 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน: 
ตัวบ่งชี ้

 
เป้าหมาย 

2559 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุ ไม่บรรล ุ

การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ข้อ 
(ข้อ 1-6) 

6 ข้อ (ข้อ 1-6) 
5 คะแนน 

  

 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 1.5 
จุดแข็ง  
- สโมสรนักศึกษามีความเข้มแข็งในการจัดกิจกรรม 
- มีช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อให้นักศึกษา ศิษย์เก่า ได้รับรู้หลากหลายช่องทาง 
- มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ และวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าอย่าง

ต่อเนื่อง 
- คณะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ทุกกลุ่มเรียน 
- มีการจัดให้บริการข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6    กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  

ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน 
กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษา          
เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์  นักศึกษา เป็นกิจกรรมที่
ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล้อง
กับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา  (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และน าหลัก PDSA/PDCA (Plan, Do, Study/Check, 
Act) ไปใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : นางสาวจิรภา คงเขียว 
  : นายศักดิ์ชาย คงนคร 

โทรศัพท์ : 087-3902472 
 : 081-5999884 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวรุจินันท์ ชมภูฆัง โทรศัพท์ : 084-3008494 
 

 

เกณฑ์การประเมิน: 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 

ผลการด าเนินงาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. จัดท าแผนการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของ
คณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจดั
กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ภาพรวม ซึ่งอิงจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2557-2560 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 และ 2560 โดย
ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน  และการจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติทุกด้าน (TQF) เพื่อพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงค์ และเป็นไปตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย คือ เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ ไม่
ว่าจะเปน็กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ 
กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อมกิจกรรม
นันทนาการ และกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมโดยคณะมี
การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนบัสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาครอบคลุมทุกประเภทอย่างเหมาะสม โดยมีรองคณบดี
ฝ่ายพฒันานักศึกษาและกิจการพิเศษ  เจ้าหน้าที่บริหารงาน

1.6-1-1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
ประจ าปีการศึกษา 2559 

1.6-1-2 ค าสั่งคณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ 286/2559  
เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนากิจกรรมนักศึกษา 

1.6-1-3 ค าสั่งคณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ 197/2559 
เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
นักศึกษาภาคปกติ  

 ประจ าปีการศึกษา 2559 
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

ทั่วไป        (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา) คณะกรรมการพัฒนากิจกรรม
นักศึกษา คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา เป็นดูแลผู้รับผิดชอบ 
โดยในแต่โครงการจะระบุคุณลกัษณะของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ตัวชี้วัด เปา้หมาย วิธีการด าเนินการ  และการประเมินผลอย่าง
ชัดเจน และนอกจากนี้มหาวทิยาลัยยังเตรียมความพร้อมให้
นักศึกษาผ่านกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยใช้หนังสือ
เรียนรู้ชีวิตด้วยกิจกรรมนักศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษารู้จัก
มหาวิทยาลยัของตน ได้รู้ทิศทางการพัฒนาความรู้ ทักษะ และ
คุณธรรมจริยธรรม น าไปสู่การเป็นบณัฑิตทีส่มบูรณ์  โดยผา่น
กระบวนการจัดกิจกรรม และนอกจากนี้คณะยังได้ร่วมพิจารณา
แผนพัฒนานักศึกษาผา่นที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  
คร้ังที่ 1/2560  ในวันที่ 24 กรกฎาคม  2560 
 ส าหรับกิจกรรม/โครงการของคณะ ได้มีการให้นักศึกษา
เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนนิงาน ทั้งการวางแผนการด าเนินงาน 
โดยก่อนการจัดกิจกรรมในแต่ละคร้ัง จะมีการประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานฝา่ยตา่ง ๆ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์  
เจ้าหน้าที่  และสโมสรนักศึกษาเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
ตลอดจนสรุปผลการด าเนินงานเพื่อน าไปปรับปรุงในปีต่อไป  
 อีกทั้งคณะยังได้ร่วมกับกองพฒันานักศึกษาในการส่ง
ตัวแทนของผู้น านักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้น านักศึกษา 
เพื่อให้ผู้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและ
การวางแผนในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา 
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน
ประกอบด้วย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
2. ความรู ้
3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่
หลากหลายโดยน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพมาใช้ในการจัด
กิจกรรมและแต่ละกิจกรรมได้น ากระบวนการ PDCA มาใช้โดย
นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ด้าน ดังนี้ 
 

1.6-2-1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
ประจ าปีการศึกษา 2559 

1.6-2-2 โครงการพัฒนานักศึกษา 
ระดับปริญญาตรีทั้ง 5 ด้าน 
ประจ าปีการศึกษา 2559 
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โครงการ 1 2 3 4 5 
1. ชาววิทย์ร่วมใจรับขวัญน้องใหม่สู่รั้วใบ

สีทอง 
     

2. น้อมร าลึกพระคุณครู  (พิธี ไหว้ครู ) 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

     

3. Sci & Tech สวยด้วยมือเรา      

4. อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการคดิ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

     

5. แข่งขันการท าขนมไทยและแข่งขันการ
ท าอาหารท้องถิ่น 

     

6. ลอยกระทง      

7. ใบสีทองเกม คร้ังที่ 5  
(กีฬาภายในคณะ) 

     

8. สานสัมพันธว์ัฒนธรรมไทยพุทธ-มุสลิม      

9. Sci & Tech มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
คร้ังที่ 5 

     

10. Science-Tech Freshman night 
stars 2016 

     

11. Sci & Tech กีฬาสานสัมพันธ ์      

12. แข่งขันกีฬา-กรีฑา “ปาริฉัตร
สัมพันธ’์59 

     

13. Sci & Tech…….Fun Run คร้ังที่ 2      

14. สัมมนาเร่ืองมั่นใจเดินหน้าสู่วิชาชีพ      

15. อนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์      

16. อบรมผู้น านักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6 

     

17. สัมมนาพัฒนาประสบการณ์วิชาการ
และวิชาชีพเพื่อก้าวสู่วัยท างานแก่
นักศึกษา 

     

18. สัมมนาพัฒนาความรู้และประสบการณ์
แก่ศิษย์เก่า 

     

19. Sci & Tech.....สานสัมพันธ์น้องพี่’60      

20. ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ ยนเรียนรู้
กิจกรรมการระหว่างสถาบัน 

     

21. สัมมนาเพิ่มศักยภาพผู้น านักศึกษา 
ประจ าการศึกษา 2559 

     

22. ก้าวแรกสู่ประตูคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  (Sci & Tech 2016) 
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23. ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ
และการปฏิบัติตนในการเกิดอัคคีภัย
และภัยธรรมชาติ 

     

24. ถวายเทียนพรรษา      

ความสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิแห่งชาติ 5 ประการ 
ดังนี ้

1. คุณธรรม จริยธรรม 
2. ความรู ้
3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรบัผิดชอบ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทกัษะการประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะได้จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะดา้นประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาโดยผ่านโครงการ ดังนี ้
- โครงการก้าวแรกสู่ประตูคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

(Sci & Tech 2016) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559  ซึ่งมีการ
บรรยายให้ความรู้เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษากับการ
พัฒนานักศึกษา” โดย ดร.นิศากร วิทจิตสมบูรณ์ รองคณบดี
ฝ่ายวชิาการและประกนัคุณภาพการศึกษา 

- โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมนักศึกษา
ระหว่างสถาบันเมื่อวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2560 ซึ่งใน
โครงการได้มีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เรื่องกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (PDCA) 

- โครงการอบรมผู้น านักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คร้ังที่ 6 วันที่ 7-9 เมษายน 2560 

- โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้น านักศึกษา ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีการศึกษา 2559 วันที่ 12-14 
ธันวาคม 2559 

1.6-3-1 โครงการก้าวแรกสู่ประตูคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ก าหนดการ) 

1.6-3-2 โครงการประชุมสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม
นักศึกษาระหว่างสถาบนั 

1.6-3-3 โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพผู้น านักศึกษา ตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการประเมินมาปรับปรุง
การด าเนินงานครั้งต่อไป 
ผลการด าเนินงาน 
  ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการประเมินของทุกกิจกรรม
มาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป เพื่อให้การจัด
กิจกรรมเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่นักศึกษาและคณะ โดยมีการ
สรุปผลการด าเนินงานทุกกิจกรรม 

1.6-4-1 แบบสรุปผลการประเมนิ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของการจัดกิจกรรม/โครงการ
พัฒนานักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2559 
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5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 ผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์และ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและคุณธรรม
จริยธรรม 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาให้เป็นคนดี 
คนเก่ง และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ตัวชี้วัดที่  1 จ านวนโครงการพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม
จริยธรรม : โครงการ  
เป้าหมายปี 2560 จ านวน 1 โครงการ พบว่าบรรลุตามเป้าหมาย
จ านวน 15 โครงการ ได้แก่  
1. น้อมร าลึกพระคุณครู (พิธีไหว้คร)ู ประจ าปีการศึกษา 2559 

2. Sci & Tech สวยด้วยมือเรา 

3. ลอยกระทง 

4. สานสัมพันธว์ัฒนธรรมไทยพุทธ-มุสลิม 

5. Sci & Tech มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 5 

6. Sci & Tech กีฬาสานสัมพันธ ์

7. Sci & Tech…….Fun Run คร้ังที่ 2 

8. สัมมนาเร่ืองมั่นใจเดินหนา้สู่วชิาชีพ 

9. อนุรักษ์และสืบสานประเพณสีงกรานต์ 
10. สัมมนาพฒันาประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพเพื่อก้าวสู่วัย

ท างานแก่นักศึกษา 

11. สัมมนาพฒันาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า 

12. Sci & Tech.....สานสัมพนัธ์น้องพี่’60 

13. ก้าวแรกสู่ประตูคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 (Sci & Tech 2016) 
14. ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและการปฏิบัติตนใน

การเกิดอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ 
15. ถวายเทียนพรรษา 

ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม : ร้อยละ 
เป้าหมายปี 2560  ร้อยละ 90 พบว่าบรรลุตามเปา้หมาย          
มีนักศึกษา ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ  
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมวิชาการและการ
น าเสนอผลงานวิจัย 
ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมประชุมวชิาการและ/หรือ
น าเสนอผลงานวิจัย : คน เป้าหมายปี 2560  จ านวน 25 คน 

1.6-5-1 ผลการประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
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พบว่าบรรลุตามเปา้หมาย  มนีกัศึกษาเข้าร่วมน าเสนอผลงาน
งานวิจยั จ านวน 55 คน ในงาน 

- สัมมนาวชิาการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลยั
ราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้  คร้ังที่ 17 วันที่ 13-15 มีนาคม 
2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต 

- การประชุมวชิาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต  
คร้ังที่ 8 : 2559 วันที่ 15 ธันวาคม  2559 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต 

- การประชุมวชิาการระดบัชาติ ทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คร้ังที่ 8 วันที่ 26-27 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมดีวาน่า 
พลาซ่า กระบี ่

- การประชุมระดบัชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 
“การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วนัที่ 15-16 
สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

- การน าเสนอผลงานทางวชิาการ สายวิทยาศาสตร์ งานราชภัฏ
วิชาการ วนัที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมภักดีด ารง
ฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

- การประชุมดา้นศิลปศาสตร์ระดบัชาติ ครั้งที่ 2 “ศาสตร์
บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน” วนัที่ 30-31 
มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
จังหวัดสงขลา 

กลยุทธ์ที่  2 ส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ
บ าเพ็ญประโยชน์ การรักษาสิ่งแวดล้อม และทักษะการใช้ชีวิต
ในสังคมอย่างมีความสุข  
ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวน/โครงการที่จัดให้มีการเข้าร่วม : โครงการ 
เป้าหมายปี 2560 จ านวน 3 โครงการ พบว่าบรรลุตามเป้าหมาย
จ านวน 3 โครงการ ได้แก่  
- โครงการ Sci & Tech สวยด้วยมือเรา 
- โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความปลอดภัยในการใช้

ห้องปฏิบัติการ/อาคารเรียน และภัยธรรมชาติ” 
ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม : ร้อยละ 
เป้าหมายปี 2559 ร้อยละ 85 พบว่าบรรลุตามเปา้หมาย 
มีนักศึกษา ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างคณะและศิษย์เก่า  
ตัวชี้วัดที่ 1  จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : คน  
เป้าหมายปี 2560 จ านวน 200 คน พบวา่ไมบ่รรลุตามเปา้หมาย 
เนื่องจากมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 82 คน (จ าหนา่ยบัตรได้ 
จ านวน 300 ใบ แต่มีผู้เข้าร่วมโครงการเพียง 82 คนเนื่องจาก
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ตรงกับเดือนถือศีลอดของชาวมุสลิม) 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ตนเองได้เต็มศักยภาพและเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนโครงการที่จัดให้นักศึกษาเข้าร่วม : โครงการ 
เป้าหมายปี 2560 จ านวน 5 โครงการ พบว่าบรรลุเป้าหมาย 
จ านวน 24 โครงการ  (ตามแผนพัฒนานักศึกษา) 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม : ร้อยละ 
เป้าหมายปี 2560 ร้อยละ 80 พบว่าบรรลุตามเป้าหมาย 
มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการร้อยละ 85 ทุกโครงการโดยเฉลี่ย 
ตัวชี้วัดที่ 3  นักศึกษาเกิดผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน : ร้อยละ 
เป้าหมายปี 2560 ร้อยละ 70 พบว่าบรรลุตามเป้าหมาย 
มีนักศึกษาเกิดผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ร้อยละ 75 
กลยุทธ์ที่ 5 ยกย่องและให้ขวัญก าลังใจกับนักศึกษาผลการ
เรียนดีกิจกรรมเด่น 
ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนนักศึกษาที่ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติใน
ด้านผลการเรียนดี/กิจกรรมเด่น : คน 
เป้าหมายปี 2560 จ านวน 10 คน พบว่าบรรลุตามเป้าหมาย  
มีจ านวนนักศึกษา 46 คน ได้รับรางวัลดังนี้ 
- เรียนดี  11  รางวัล 
- กิจกรรมเด่น  11  รางวัล 
- สโมสรนักศึกษา 24  รางวัล 

 ซึ่งคณะได้มอบรางวัลดังกล่าวในโครงการสัมมนาพัฒนา
ประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพเพื่อก้าวสู่วัยท างานแก่นักศึกษา 
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม  2559 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21  
ตัวชี้วัดที่  1  จ านวนโครงการที่จัดให้มีการเข้าร่วมกิจกรรม : 
โครงการ  
เป้าหมายปี 2560 จ านวน 2 โครงการ พบว่าบรรลุตามเปา้หมาย
จ านวน 4 โครงการ/กิจกรรม  
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- โครงการ Sci & Tech มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 4 

- โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

- กิจกรรมให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ชั้นที่ 2 
และ 3 โดยอาจารย์ชาวต่างชาต ิ

ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม : ร้อยละ 
เป้าหมายปี 2560  ร้อยละ 80 พบว่าบรรลุตามเป้าหมาย           
มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุกโครงการโดยเฉลี่ย ร้อยละ 80 
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กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริหารสวัสดิการ
ให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่า 
ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนกิจกรรมที่จัดให้นักศึกษาและ/หรือศิษย์เก่า
เข้าร่วม : กิจกรรม 
เป้าหมายปี 2560 จ านวน 3 กิจกรรม พบว่าบรรลุเป้าหมาย
จ านวน 4 กิจกรรม 
- งานอาจารย์ที่ปรึกษา 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานการจัดหาทุนการศึกษา 
- งานศิษย์เก่า 
ตัวชี้วัด 2 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม : คะแนน  
เป้าหมายปี 2560  คะแนน 3.51 พบว่าบรรลุเป้าหมายมีระดับ
ความพึงพอใจ 4.22 
6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
 จากการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะไดน้ าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนกัศึกษา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 
2560 เพื่อร่วมกันพิจารณาเสนอแนะแนวทางปรบัปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ซึ่งมตทิี่ประชุม
พิจารณาเห็นชอบและมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
1. กิจกรรมให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา โดย

อาจารย์ชาวต่างชาติ ควรมีการประชาสัมพนัธ์ให้นักศึกษา
เห็นถึงความส าคัญและเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากข้ึน 

2. การเพิ่มกิจกรรมด้านจิตอาสาให้มากข้ึน 

3. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะและศิษย์เก่า ไม่
บรรลุเป้าหมายปี 2560 เนื่องจากมีศิษย์เก่าเข้าร่วมโครงการ 
82 คน (จ าหน่ายบัตรได้ จ านวน 300 ใบ แต่มีผู้เข้าร่วม
โครงการเพียง 82 คนเนื่องจากตรงกับเดือนถือศีลอดของชาว
มุสลิม) จึงควรปรับแผนการจัดกิจกรรม 

1.6-6-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและ
กิจการพิเศษ  
วันที่ 16 มิถุนายน 2560 

 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน: 

ตัวบ่งชี้  
เป้าหมาย 

2559 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุ ไม่บรรล ุ

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ข้อ 
(ข้อ 1-6) 

6 ข้อ (ข้อ 1-6) 
5 คะแนน 
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สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ 1.6 
จุดแข็ง 
- มีคณะกรรมการฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักศึกษาเพื่อวางแผนและให้ค าปรึกษาในการจัดกิจกรรม  
- มีสโมสรนักศึกษาที่เข้มแข็งและสามารถประสานงานกับคณะไดเ้ป็นอย่างดี 
- สโมสรนักศึกษามีห้องท างานที่เป็นสัดส่วน และเอ้ือต่อการท างาน 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ส่งเสริมให้มีคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาเป็นตวัแทนมาจากทุกโปรแกรมวิชา 
- ส่งเสริมให้นักศึกษาน าหลัก PDCA ไปใช้การด าเนนิชีวิตประจ าวัน 

 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
- สโมสรนักศึกษาควรจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์กบัชุมชนให้มากข้ึน 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง : องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑติ 

ตัวบ่งชี ้ คะแนนประเมินตนเอง 
1.1 ผลการบริการจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.60 
1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  4.19 
1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  1.70 
1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 2.75 
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  5.00 

คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ 3.71 
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องค์ประกอบที่  2  การวิจัย 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมี
แนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่
ก าหนดไว้ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับ
บุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัยการสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากร
บุคคลทรัพยากรเงินเครื่องมืออุปกรณ์ที่เก่ียวข้องต่าง ๆ  ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัย
อย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : นางสาววาสนา มู่สา 
  : ดร.อนุมัติ เดชนะ 

โทรศัพท์ : 089-7330484 
 : 089-1971633 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวสมลัคน์ บัวทอง 
  : นายธีรภัทร์ มณีเกษร 

โทรศัพท์ : 086-0902937 
โทรศัพท์ : 084-5077666 

 

เกณฑ์การประเมิน: 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 

ผลการด าเนินงาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารวิจัยที่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะด าเนนิการร่วมกับสถาบันวิจัยและพฒันาโดยมีระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวจิัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ดังนี้ คือ 
1. เว็บไซต์ประจ าหน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อบริหารจัดการงาน

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัย ได้แก่ ข่าวการตีพิมพ์/
ประชุมวิชาการ ข่าวอบรมสัมมนา ข่าวแหล่งทุนวิจัย และข่าว
ประชาสัมพันธ์อื่นๆ ตลอดจนสามารถดาวน์โหลด คู่มือ ระเบียบ แนว
ปฏิบัติ และแบบฟอร์มต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าใช้บริการ  

2. ระบบบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (Research 
Management System : RMS) เพื่อบริหารจัดการทุนวิจัยที่ควบคุม
และด าเนินการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แก่ การส่งข้อเสนอการ
วิจัย การประเมินข้อเสนอการวิจัย การแจ้งผลการประเมิน การรายงาน
เบิกจ่ายงวดเงิน การรายงานความก้าวหน้าการวิจัย การรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย เป็นต้น  

2.1-1-1 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

2.1-1-2 ระบบบริหารจัดการ
งานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 

2.1-1-3 เว็บไซต์คณะ 
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3. ระบบการประเมินผลการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา เพื่อเป็นเครื่องมือในการส ารวจความพึงพอใจและความ
ต้องการของผู้รับบริการที่มีต่อมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยฯในด้าน
การวิจัย ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
การจัดสรรทุน  ห้องปฏิบัติการวิจัย และห้องสมุดค้นคว้า เทคโนโลยี
สารสนเทศ การรักษาความปลอดภัย และการจัดกิจกรรมทางวิชาการ
ที่ส่งเสริมงานวิจัย ทั้งนี้เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาปรับปรุงด้าน
การวิจัยต่อไป 

4. ฐานข้อมูลวารสารการวิจัย (JDS : Journal Database System) เพื่อ
เป็นเครื่องมือสืบค้นวารสารงานวิจัย จากแหล่งตีพิมพ์ต่างๆ เพื่อเป็น
ข้อมูลส าหรับการค้นคว้างานวิจัยส าหรับนักวิจัย 

 คณะมีการพัฒนาฐานข้อมูลระบบบริหารงานวิจัย เพื่อให้ทุก
โปรแกรมวิชา/หลักสตูรสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้ และจะใช้ฐานข้อมูล
ดังกล่าวในการปฏิบัตงิาน วางแผนด าเนินงาน ทั้งแผนระยะสั้นและระยะ
ยาว รวมทั้งการประเมินผลการด าเนินงาน นอกจากนี้ยงัได้ท าฐานข้อมูล
นักวิจัยฐานข้อมูลผลงานวิจัย ฐานข้อมูลสิทธบิัตร และมสี านักวทิย
บริการสารสนเทศและเทคโนโลยี รองรับอ านวยความสะดวกในการ
ค้นคว้าข้อมูลผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  
 และนอกจากนี้คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการของได้มี
ความเห็นร่วมกันว่าให้คณะด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลงานวิจัยของ
นักศึกษา ในปีการศึกษา 2560 นี้ (จากการประชุมเม่ือวันที่ 6 กนัยายน 
2560) 
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็น
ต่อไปนี ้
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัตงิานสร้างสรรค์หรือหน่วยวิจัยหรือ

ศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรอืงาน
สร้างสรรค์ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือ

การผลิตงานสร้างสรรค์เช่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบรักษา
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่นการจัด

ประชุมวิชาการการจัดแสดงงานสร้างสรรค์การจัดให้มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ(Visiting Professor) 

ผลการด าเนินงาน 
 คณะร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุน
พันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันโดยได้
ด าเนินการจัดหาทรัพยากรในด้านงบประมาณห้องปฏิบัติการ เพื่อการ
วิจัย แหล่งค้นคว้าทางวิชาการและระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย ดังนี้ 
 

2.1-2-1 ประกาศสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในงานประชุม
วิชาการระดบันานาชาติ 

2.1-2-2 เว็บไซต์ศูนย์
วิทยาศาสตร์  
และห้องปฏิบัติการวิจัย 

2.1-2-3 แผนปฏบิัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 
2559 
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1. ศูนย์วิทยาศาสตร์มีห้องปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ในการสนับสนนุด้าน
การวิจัยที่มีเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ในสาขาฟสิิกส์ เคมี และชวีวทิยา
ขั้นพื้นฐานในการท าวิจัย เช่น pH meter, UV-Vis 
Spectrophotometry, FTIR, GC และHPLC พร้อมมีระบบความ
ปลอดภัยที่พร้อมใช้งานเมื่อเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินเช่นอุปกรณ์ดับเพลิง
สัญญาณเตือนภัยจากควันไฟ เป็นตน้ 

2. มีแหล่งบริการสารสนเทศในการสืบค้นผลงานวิจยัส าหรับค้นควา้
ข้อมูลเพื่อการอ้างอิงและวิจัยผ่านรูปแบบต่าง ๆ เช่น ห้องสมุดคณะ 
ส านักวิทยบริการ เว็บไซต์ของคณะที่เชื่อมโยงกับระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการวิจัยของสถาบันวิจัยและพฒันาช่วยอ านวยความ
สะดวกแก่นักวิจัยและผู้ทีส่นใจได้แก่ ข้อมูลด้านแหล่งทุนวิจัย ขอ้มูล
ด้านการวิจัยของมหาวทิยาลัยฯ ข้อมูลแหล่งวารสารเผยแพร่
ผลงานวิจัย ข้อมูลเก่ียวกับระเบยีบแนวปฏิบัติเก่ียวกับวิจัย และ
ข้อมูลประชาสัมพันธ์ขา่วสารอ่ืน ๆ เป็นต้น 

3. มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการสนับสนนุการท าวิจัยโดยผ่านระบบ
สารสนเทศที่ใช้เป็นแหล่งคน้ควา้จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
Science Direct, Springer link และ ProQuest เป็นต้น 

4. มีโครงการ/กิจกรรมวิชาการที่สง่เสริมงานวิจยัตามแผนปฏบิัติ
ราชการประจ าปงีบประมาณ 2560 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมและพฒันางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
แก้ปัญหาท้องถ่ินอย่างยัง่ยืนดงันี้ 
- มีระบบกลไกที่ส่งเสริมและพัฒนางานวิจยั 
- งานส่งเสริมและสนบัสนนุให้อาจารย์และบุคลากรในคณะ

(ท างานวิจยั) มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในท้องถิ่น และตพีิมพเ์ผยแพร่  

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตีพิมพ์บทความวิจัยใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

- งานสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ
และนานาชาต ิ

- งานจัดสรรงบประมาณสนบัสนนุงานวิจัย 
- งานฐานข้อมูลและข่าวสารแหลง่ทุนงานส่งเสริมและสนบัสนนุ

อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนากับองค์กรด้านการ
วิจัย เช่น สนับสนนุให้คณาจารย์เข้าร่วมประชุมวชิาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 “การศึกษาและ
วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิน่” (ระหว่างวนัที่ 15-16 
สิงหาคม 2559)  เพื่อเปิดเวทีการน าเสนอผลงานวชิาการ 
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ นิสิต นักศึกษา จาก
สถาบนัอุดมศึกษา และหนว่ยงานต่างๆ การเข้าร่วมจัดแสดง
นิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559” (Thailand 
Research Expo 2016) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่
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ผลงานวิจัยแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนที่สนใจ 
- คณะได้ร่วมเป็นเจา้ภาพในการจดัประชุมวชิาการน าเสนอ

ผลงานวิจัยทั้งในระดบัชาติ และระดับนานาชาติ จ านวน 3 เวที 
ดังนี ้
1. URU International Conference on Science and 

Technology 2016 ระหว่างวนัที่ 1-2 สิงหาคม 2559 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ ์ 

2. การประชุมทางวชิาการสายวทิยาศาสตร์งานราชภัฏวชิาการ 
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมภักดีด ารงฤทธิ์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช 

3. การประชุมดา้นศิลปศาสตร์ระดบัชาติ ครั้งที่ 2 “ศาสตร์
บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน” ระหว่างวันที่ 30-
31 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย จังหวัดสงขลา 

3. จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ผลการด าเนินงาน 
คณะด าเนนิการร่วมกับสถาบันวิจัยและพฒันาดังนี้ 
 ระดับมหาวิทยาลัย มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนนุ
งานวิจยัและงานสร้างสรรค์ตามระเบียบว่าด้วยการใช้จา่ยเงินอดุหนุน
การวิจัย  โดยได้ด าเนนิการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยแก่อาจารย์
และบุคลากร จากแหล่งทนุภายในและแหล่งทนุภายนอก โดยทีแ่หล่ง
ทุนภายในมีการจัดสรรที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
 ส่วนที่ 1 แหล่งทนุภายในจัดสรรโดยสถาบนัวิจัยและพฒันาเปน็
ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ เงินกองทนุวจิัย และเงินงบประมาณแผน่ดนิ (วช.)  
 ส่วนที่ 2 แหล่งทนุภายนอก จัดสรรและด าเนนิการโดยผ่าน
หน่วยงานเจ้าของแหล่งทุนหรือได้รับมอบจากแหล่งทุน ได้แก่ สกอ. ,
สกว., วช. และ อบจ.สตลู เป็นต้น  
       ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนนิการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนวิจยั 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา และคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเสนอ
โครงการวิจัย เพื่อท าหน้าที่ด าเนินงานในการบริหารจัดการวิจยั ได้แก่ 
ตรวจสอบข้อเสนอการวิจัย และงบประมาณดา้นการวิจัย เพื่อให้การ
ด าเนินงานด้านทุนวจิัยสอดคล้องกับเกณฑ์ของแหล่งทุนที่ก าหนด ทั้งนี้ 
ผลการด าเนนิงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา ท า
หน้าที่บริหารจัดการและจัดสรรทุนวิจัย โดยมีผลการด าเนนิงานการ
จัดสรรงบประมาณ ดังนี้  
1. กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา ผลการด าเนินงานใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 32 โครงการ ซึ่งงบประมาณที่
จัดสรร จ านวนเงิน 1,500,000 บาท  

2. งบประมาณภายใต้แผนพฒันามหาวิทยาลยัและท้องถิน่ในพื้นทีชุ่มชน
เป้าหมาย (งบเงินรายได้ บ ารุงการศึกษา) ประจ าปี 2560 ผลการ

2.1-3-1 ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ว่าดวัย
หลักเกณฑ์การรับ
เงินทุนและการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เพื่อการวิจัย พ.ศ.2554 

2.1-3-2 ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลาว่าดว้ย
กองทุนวิจัย  
พ.ศ.2550 

2.1-3-3 สัญญารับทุนวิจัย      
(ตัวบ่งชี้ที่ 2.2) 

2.1-3-4 ประกาศคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เร่ืองการขอ
และสนบัสนุนทุนวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
 

2.1-3-5 ผลการจัดสรร
งบประมาณ
งบประมาณแผน่ดิน  
ประจ าปีงบประมาณ 
2561 
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ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 16 โครงการ  
งบประมาณที่จัดสรร 1,400,000 บาท 

3. งบประมาณแผน่ดิน (วช.) ผลการด าเนินงานในปงีบประมาณ พ.ศ. 
2560 จ านวน 10 โครงการ งบประมาณทีไ่ด้จัดสรร 8,081,600บาท 

4. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสูชุ่มชนฐานราก
เครือข่ายวิจัยภาคใต้ตอนล่าง (สกอ.) ผลการด าเนนิงานใน
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 2 โครงการ  งบประมาณที่ได้
จัดสรร  228,680 บาท 

 คณะมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 
คณะได้จัดสรรทุนคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 9 ทนุ เป็น
จ านวน 300,000 บาท ให้กับอาจารย์และบุคลากรภายในคณะ 
นอกจากนี้คณะยังมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการเสนอขอทุนวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอก ผ่านทางเว็บไซต์คณะ รวมทั้งส่งผา่นทาง E-mail 
และส่งข้อความผา่นทางโทรศัพท์ (SMS) ของอาจารย์โดยตรงเพื่อความ
สะดวกและรวดเร็วในการรับข้อมูลข่าวสาร 
 ส าหรับในปีการศึกษา 2559 งบประมาณที่คณะได้รบัสนับสนุน
จากแหล่งทุนภายในและภายนอก รวมทั้งสิ้น 2,070,469.23 บาท 
 และในปงีบประมาณ 2561 คณะได้สนับสนนุให้อาจารย์เขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยเป็นจ านวนมาก และได้รับการสนบัสนนุทนุวิจัย
จากงบประมาณแผ่นดนิ (วช.) จ านวน 9 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 
7,391,000 บาท 
4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ  
ผลการด าเนินงาน 
 คณะด าเนนิการร่วมกับมหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานในการ
สนับสนนุการเผยแพร่ผลงานวิจยัดังนี้  
- มหาวิทยาลยัมีการสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา เร่ือง หลักเกณฑ์การสนบัสนนุค่าใชจ้่ายในการน าเสนอ
ผลงานวิจัยและค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์งานวิจัยระดบันานาชาติ พ.ศ.
2558 

- คณะมีการสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยตามประกาศคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เร่ืองทุนสนับสนนุในการประชุมวชิาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 

 ซึ่งในปีการศึกษา 2559 คณะมผีลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ จ านวน 97 เร่ือง จากเดิมในปีการศึกษา 2558 
มีจ านวน 54 เร่ือง 

2.1-4-1 ประกาศคณะกรรมการ
กองทุนมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา เร่ือง 
หลักเกณฑ์การ
สนับสนนุค่าใช้จา่ยใน
การน าเสนอ
ผลงานวิจัยและ
ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์
งานวิจยัระดับ
นานาชาติ พ.ศ.2558 

2.1-4-2 ประกาศคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เร่ือง ทุน
สนับสนนุในการ
ประชุมวชิาการ
ระดับชาติและ
นานาชาต ิ
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2.1-4-3 ผลวิจัยที่ตพีิมพ์
เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ        
(ตัวบ่งชี้ที่ 2.3) 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและ
ก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ดีเด่น 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ดังนี้ 
1. มีการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย ตาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนและแก้ปัญหาท้องถ่ินอย่างอย่างยืนดังนี้ 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตีพิมพ์บทความวจิัยใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
- โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 
- โครงการส ารวจภูมิปญัญาท้องถิน่และสภาพปญัหาของสังคมเพือ่

สร้างงานวิจัย 
- โครงการถ่ายทอดผลงานวิจัยสูช่มุชนและวิชาการสูชุ่มชน 

2. มหาวิทยาลยัมีการสนบัสนุนงบประมาณเพื่อสร้างแรงจงูใจในการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจยัตามประกาศคณะกรรมการกองทุน
วิจัยและพฒันา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เร่ือง หลักเกณฑ์การ
สนับสนนุค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและการเผยแพร่งาน
สร้างสรรค์ พ.ศ.2558 โดยผลงานที่จะขอรับการสนับสนนุ
ค่าตอบแทนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยได้นัน้จะต้องผ่านการ
ตรวจประเมินประกนัคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตร/คณะ/              
และมหาวิทยาลัย 

3. มีการยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ได้รางวัลในการน าเสนอผลงาน
วิชาการ และอาจารยท์ี่มีบทความวิจัยหรือบทความวชิาการทีต่พีิมพ์
ในวารสารทางวชิาการระดับนานาชาติ โดยมอบของที่ระลึกในวัน
ประชุมอาจารย์และบุคลากร เม่ือวันที่ 31 พฤษภาคม 2560  

2.1-5-1 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การตีพิมพ์
บทความวิจยัใน
ระดับชาติและ
นานาชาต ิ

2.1-5-2 โครงการ
ประชุมสัมมนา
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์มุ่งสู่การ
จัดการความรู้ (ด้าน
การวิจัย) 

2.1-5-3 ประกาศคณะกรรมการ
กองทุนวิจัยและพฒันา 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
สงขลา เร่ือง 
หลักเกณฑ์การ
สนับสนนุค่าตอบแทน
การตีพิมพ์ผลงานวจิัย
และการเผยแพร่งาน
สร้างสรรค์ พ.ศ.2558 

2.1-5-4 รายการการประชุม
อาจารย์และบุคลากร  
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 
1/2560 วันที่ 31 
พฤษภาคม 2560 

 

6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  
ผลการด าเนินงาน 
  คณะร่วมกับสถาบันวิจัยและพฒันา ได้มีการด าเนินงานในการคุ้มครอง
สิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ คอื  
1. มีขั้นตอน แนวปฏิบัติ และแบบฟอร์มส าหรับอาจารย์ บุคลากรและ

นักวิจัยที่มีความประสงค์จะยื่นการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

2.1-6-1 ระบบและกลไกการ
คุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค ์

2.1-6-2 ค าสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการด้านการ
จดสิทธิบตัรหรือ 
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2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
เพื่ออ านวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการยื่นขอจด
สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร  

 โดยโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์อยู่ในระหว่างด าเนินการขอจด
อนุสิทธิบัตร จ านวน 6 ชิ้นงาน จากผลงานวิจัยของอาจารย์และ
นักศึกษา 

อนุสิทธิบัตร 
2.1-6-3 ระเบียบมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา ว่าดว้ย
การบริหารจัด การ
ทรัพย์สินทางปัญญา
และสิทธปิระโยชนจ์าก
งานวิจยั พ.ศ.2553 

2.1-6-4 เอกสารขอจดอนุ
สิทธิบัตร 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน: 

ตัวบ่งชี้  
เป้าหมาย 

2559 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุ ไม่บรรล ุ

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

6 ข้อ 
(ข้อ 1-6) 

6 ข้อ (ข้อ 1-6) 
5 คะแนน 

  

 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 2.1 
จุดแข็ง 
- มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- หาแหล่งทุนสนับสนนุงานวิจัยจากภายนอกเพิ่มเติม 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
- ยังขาดเคร่ืองมือเฉพาะด้าน 
- ส ารวจและวางแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์เคร่ืองมือเฉพาะด้าน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  ปัจจัยน าเข้า 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  ปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
สถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงิน
จากภายในสถาบันและที่ได้จากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมี
ประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นสถาบันนอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ คณะได้รับ
จากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะ
ที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : นางสาววาสนา มู่สา 
  : ดร.อนุมัติ เดชนะ 

โทรศัพท์ : 089-7330484 
 : 089-1971633 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวสมลัคน์ บัวทอง 
  : นางสาวกุสุมา เจะอาแซ 

โทรศัพท์ : 086-0902937 
โทรศัพท์ : 081-6982044 

 

เกณฑ์การประเมิน  
 โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0-5  
 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข  
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 จ านวนเงินทนุสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
 สถาบนัที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ  = 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 
จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

 

2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม  5 

คะแนนทีไ่ด้  = 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก   x  5 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็  5 

 
ผลการด าเนินงาน : 
 ในปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวม
อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ) จ านวน 101 คน มีอาจารย์ประจ าในคณะที่ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 19 เร่ืองรวมเงินสนับสนุน 4,186,183.52 บาท 
 

วิธีการค านวณ 
4,186,183.52 

 =   41,447.36  บาท 
101 

แปลงจ านวนเงินวิจัยต่อจ านวนอาจารย์เทียบกับคะแนนเต็ม 5   
41,447.36   

X 5 =   3.45 คะแนน 
60,000 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวบ่งชี้  
เป้าหมาย 

2559 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุ ไม่บรรล ุ

เงินสนบัสนุนงานวจิัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า  

60,000 บาท/
คน 

4,186,183.52 บาท 
คิดเป็น 41,447.36 บาท/คน 

คิดเป็น 3.45 คะแนน 

  

 

หลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย 
หมายเลข ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย งบประมาณ ระยะเวลา 
ทุนวิจัยภายใน 461,250 บาท 
2.2-0-1  ตัวแบบการวิเคราะห์การถดถอยใน

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลตอ่การ
เรียนสูงของนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

นางสาวปิยธิดา  
บุญสนอง 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
16,000 บาท 

ธ.ค. 59 
ถึง 

30 ก.ย.60 

2.2-0-2  ปริมาณตะกั่วและแคดเมียมที่ตกค้าง
ในดินสวนยางพาราในพื้นที่ ต าบลทุ่ง
ต าเสา อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

นางสาวหิรัญวดี   
สุวิบูรณ ์

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
36,000 บาท 

ธ.ค. 59 
ถึง 

30 ก.ย.60 
2.2-0-3  อิทธิพลของน้ ายางธรรมชาติพรวีัลคา

ไนซ์ต่อการข้ึนรูปและสมบัติของโฟม
แป้งอบ 

นายเอกฤกษ์  พุ่มนก คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
52,000 บาท 

ธ.ค. 59 
ถึง 

30 ก.ย.60 
2.2-0-4  พฤติกรรมการบริโภคอาหารของ

บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
จังหวัดสงขลา 

นางสาวเยาวลักษณ์ 
เตี้ยนวน 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
15,000 บาท 

ธ.ค. 59 
ถึง 

30 ก.ย.60 
2.2-0-5  การศึกษาประสทิธิผลและ

ผลข้างเคียงเบื้องตน้ของการใชน้้ ามัน
มะพร้าวบริสทุธิ์เปรียบเทียบกับสาร
มาตรฐานในการเพิ่มความชุ่มชืน้ของ
ผิวหนังสตรีวัยทองในจังหวัดสงขลา 

นางสาววชัราภรณ์  
พัทคัน 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
11,000 บาท 

 

ธ.ค. 59 
ถึง 

30 ก.ย.60 

2.2-0-6  การศึกษาปัจจัยที่มผีลต่อการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ในช่วงเวลา
การเรียนการสอน กรณีศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

นายภาณุกร  
ภูริปัญญานนัท ์

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
25,000 บาท 

 

ธ.ค. 59 
ถึง 

30 ก.ย.60 

2.2-0-7  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเจ
จากเมล็ดจ าปาดะเสริมโปรตนีและใย
อาหารจากกากถ่ัวเหลืองโดยเทคนิค
ไมโครเวฟ 
 

ดร.สุรีย์พร กังสนันท ์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
45,000 บาท 

ธ.ค. 59 
ถึง 

30 ก.ย.60 

2.2-0-8  การเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล
ข้อมูลแบบ Big Data บน Hadoop 
ด้วย เทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชัน่ 
 

นายกฤษณ์วรา  
รัตนโอภาส 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
25,000 บาท 

ธ.ค. 59 
ถึง 

30 ก.ย.60 
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หมายเลข ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย งบประมาณ ระยะเวลา 
2.2-0-9  ผลของไคโตซานที่มตี่อเอ็มบริโอเจเน

ซิสและพฒันาการของต้นอ่อนเมล็ด
กล้วยไม้กุหลาบกระบี่ Aerides 
krabiensis Seidenf. ในหลอด
ทดลอง 

ดร.เบญจวรรณ  
ยันต์วิเศษภักด ี

 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
75,000 บาท 

ธ.ค. 59 
ถึง 

30 ก.ย.60 

2.2-0-10  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบรส
ข้าวย าเครื่องแกง 

นางสาวฐิติมาพร  
หนูเนียม 

กองทุน
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏสงขลา 
55,000 บาท 

ก.ย. 59 
ถึง 

ต.ค. 60 

2.2-0-11  การพัฒนาขนมทองพบัลดพลังงาน
และเสริมคุณค่าทางโภชนาการด้วย
จ าปาดะ 

นางสาววิภาวรรณ  
วงศ์สุดาลักษณ ์

กองทุน
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏสงขลา 
55,000 บาท 

ก.ย. 59 
ถึง 

ต.ค. 60 

2.2-0-12  การใช้พืชของกลุ่มชาติพันธุ์มาน ิ(ซา
ไก) อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตลู 

ดร.สุวรรณี   
พรหมศิริ 

กองทุน
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏสงขลา 
51,250 บาท 

ก.ย. 59 
ถึง 

ต.ค. 60 

ทุนวิจัยภายนอก 3,724,933.52 
2.2-0-13  การพัฒนาภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่น

ภาคใต้สู่ตลาดอาหารอาเซียน : ข้าวย า
ปักษ์ใต้ในรูปแบบขนมรูปแบบขนม
ครกญี่ปุ่นพร้อมซอสบูดู 

นางสาวฐิติมาพร  
หนูเนียม 
นางสาววิภาวรรณ 
วงศ์สุดาลักษณ์ 

วช. 
100,000 บาท 

ส.ค. 59 
ถึง 

ส.ค. 60 

2.2-0-14  การศึ กษาการเปลี่ ยนแปลงของ
แบคทีเรียในระหว่างการผลิตบูดูด้วย
วิธีการเพาะเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ
และเทคนิค PCR-DGGE 

ดร.ปวีณา  ดิกิจ วช. 
486,300 บาท 

ก.ย. 59 
ถึง 

ต.ค. 60 

2.2-0-15  ฤทธิ์ต้านเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเตอ
เรสและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากต ารับ
ยาบ ารุงประสาทของหมอพื้นบ้าน 
จังหวัดสตูล 

นายสพุัตร์   
หลังยาหน่าย 

กองทุนภูมิปัญญา
แพทย์แผนไทย 
150,000 บาท 

ก.ย. 59 
ถึง 

ต.ค. 60 

2.2-0-16  การศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์และ
ความเป็นพิษต่อสารพันธุกรรมของเม็ด
บีดอัลจิเนต/ซิลเวอร์นาโนพาร์ติเคิลต่อ
เซลล์ HaCaT 

ดร.ภวิภา   
มหาสวัสดิ ์

ส านักงานพฒันา
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) 

250,000 บาท 

ก.ย. 59 
ถึง 

ต.ค. 60 

2.2-0-17  การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและการต้าน
รังสียูวีของผ้าย้อมจากสีธรรมชาติใน
ท้องถิ่นภาคใต้ 

ดร.สายใจ วัฒนเสน มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย  

134,150 บาท 
 

ต.ค. 58 
ถึง 

 ก.ย. 59 
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หมายเลข ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย งบประมาณ ระยะเวลา 
2.2-0-18  การจัดการความรู้เพื่อการใช้

ประโยชน์เชิงชุมชน สงัคม ตามแนว
พระราชด าริ” ภายใต้โครงการจดัการ
ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยจีาก
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม  
ประจ าปี 2560 

ดร.สุวรรณี   
พรหมศิริ 
ผศ.ดร.ทัศนา  
ศิริโชต ิ

วช. 
488,769.23 บาท 

ก.ย. 59 
ถึง 

ต.ค. 60 

2.2-0-19  โครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and 
Transparency Assessment (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จังหวัดสตูล (1,340,000) 

1. ดร.พิพัฒน์  
 ลิมปนะพิทยาธร 
2. ดร.สุชีวรรณ 
 ยอยรู้รอบ 
3. นายรัฐพงษ์  
 หนูหมาด 
4. ดร.วรพล   

หนูนุ่น 

ส านักงานส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่นจังหวัดสตูล 
765,714.29 บาท 

ก.ย. 59 
ถึง 

ต.ค. 60 

2.2-0-20   โครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and 
Transparency Assessment (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จังหวัดสงขลา (4,500,000) 
 

1. ดร.พิพัฒน์  
ลิมปนะพิทยาธร 

2. ดร.สุชีวรรณ 
 ยอยรู้รอบ 
3. นางสาวหิรัญวดี    

สุวิบูรณ ์
4. ผศ.เสาวนิตย ์
 ชอบบุญ 
5. นางสาวนัดดา 

โปด า 

ส านักงานส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่นจังหวัด
สงขลา 

1,350,000 บาท 

ก.ย. 59 
ถึง 

ต.ค. 60 

 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
จุดที่ควรพัฒนา 
- เงินสนบัสนุนทนุวิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง / พัฒนา 
- จัดกิจกรรม/โครงการที่เก่ียวข้องกับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อให้อาจารย์ได้ส่งข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนบัสนุนจากหน่วยงานตา่ง ๆ ให้มากข้ึน 
- จัดระบบอาจารย์พี่เลี้ยงค่อยช่วยเหลือในเรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ 
- เร่งรัดให้อาจารย์ส่งผลงานวิจัยตามระยะที่ก าหนดในสัญญารบัทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 หน้า 71 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
  

ชนิดของตัวบ่งชี ้  ผลผลิต 
  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้
สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็น
ผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของ
ประเทศ ผลงานวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ 
SCOPUS  หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ .ศ. 2556  ผลงานได้รับการจดอนุ
สิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต ารา หรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

  
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : นางสาววาสนา มู่สา 
  : ดร.อนุมัติ เดชนะ 

โทรศัพท์ : 089-7330484 
 : 089-1971633 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวกุสุมา เจะอาแซ โทรศัพท์ : 081-6982044 
 

เกณฑ์การประเมิน   
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยเป็นคะแนน
ระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มสาขาวิชาดังนี้ 
 

1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2  
  1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ร้อยละของผลงานถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์และนักวิจัยที่
ก าหนดไว้เป็น คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  

สูตรค านวณ 
1. ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าหลักสูตร 

 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจยั x 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าสังกัดคณะทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้มาข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ = 
 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  x   5 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักประจ าสังกัดคณะที่

ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 
 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 
น้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจยั 

0.20 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดบันานาชาติ หรือในวารสารวชิาการระดบัชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์กี่พิจารณาสารสารทางวิชาการ



รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 หน้า 72 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

น้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจยั 

ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบนัอนุมัติและ
จัดท าเปน็ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. / กกอ. ทราบภายใน 30 วันนบัแต่
วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานทีไ่ด้รับการจดอนสุิทธบิัตร 
0.60 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 

TCI (กลุ่มที่ 2)   
0.80 บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาตทิี่ไม่

อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเปน็ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และจะแจง้ให้ ก.พ.อ., กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนบัแต่วันทีอ่อกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)หรือตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการมีการตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการระดบันานาชาติปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556  

- ผลงานได้รับการจดสทิธิบัตร 
- ผลงานวชิาการรับใช้สังคมทีไ่ด้รบัการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติวา่จา้งให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพนัธุ์พืช  พนัธุ์สตัว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลทีไ่ด้รับการประเมนิผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวชิาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลทีผ่่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง

วิชาการแตไ่ม่ไดน้ ามาขอรับการประเมินต าแหนง่ทางวิชาการ 
 การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 
Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 

ผลการด าเนินงาน : 
 ในปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า         
จ านวน 96 เรื่อง มีผลรวมถ่วงน้ าหนัก 33.80  คิดเป็นร้อยละ 32.20 ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและลาศึกษา
ต่อ จ านวน 103 คน 
 
 

วิธีการค านวณ 
33.80 

X 100 =   ร้อยละ 32.82 
103 

 

แปลงค่าร้อยละเทียบกับคะแนนเต็ม 5 
32.82 

X 5 =   5  คะแนน 
30 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน:  

ตัวบ่งชี้  
เป้าหมาย 

2559 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุ ไม่บรรล ุ

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

ร้อยละ 25 ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 33.80 
คิดเป็นร้อยละ 32.81 
เท่ากับ 5.00 คะแนน 

  

 

หลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย : 
หมาย 
เลข 

ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน 
แหล่งตีพิมพ/์

เผยแพร่ 
น้ า 

หนัก 
2.3-0-1  ผศ.ดร.พลพัฒน์ รวมเจริญ Raman Investigation of 

Thermoplastic Vulcanizates 
Based on Hydrogenated 
Natural Rubber 
/Polypropylene Blends 

Polymer Testing, 
Volume 57, 
February 2017, 
Pages 107–114 

1.00 

2.3-0-2  ผศ.ดร.พลพัฒน์ รวมเจริญ The Effect of Percent 
Hydrogenation and 
Vulcanization System on 
Ozone Stability of 
Hydrogenated Natural 
Rubber Spectroscopy 

Polymer 
Degradation 
and Stability 
Volume 141, April 
2017,  
Pages 58-68 

1.00 

2.3-0-3  ผศ.ดร.จารุวรรณ  ค าแก้ว Determination of Lead 
Desorption from G. 
fisheri Seaweed Using Edible 
Eluents by Voltammetry at 
the Hanging Mercury Drop 
Electrode 

Applied 
mechanics and 
Materials  
Vol.855 , P.3-8 

1.00 

2.3-0-4  นางนุชจรนิทร์  
เพชรเกลี้ยง 

Wetland, Forest, and Open 
Paddy Land Are the Key 
Foraging Habitats for 
Germain’s Swiftlet 
(Aerodramus inexpectatus 
germani) in Southern 
Thailand 

Tropical 
Conservation 
Science 
2017, 10  1-12 

1.00 

2.3-0-5  ดร.ระเบียบ  สุวรรณเพ็ชร ์ Using Flow Field-
Flowfractionation      
(Fl-FFF) for Observation of 
Salinity Effect on the Size 
Distribution of   Humic Acid 
Aggregates 

International  
Journal of 
Environmental 
Analytical 
Chemistry  
Volume 97,  
2017 - Issue 3 

1.00 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/01429418/57/supp/C
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01413910
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01413910
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01413910
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01413910/141/supp/C
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หมาย 
เลข 

ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน 
แหล่งตีพิมพ/์

เผยแพร่ 
น้ า 

หนัก 
2.3-0-6  ดร.ภวิภา มหาสวัสดิ ์ Effect of Chitosan and 

Alginate Concentration on 
Size and Bactericidal Activity 
against Escherichia coli of 
Chitosan/Alginate/Silver 
Nanoparticle Beads 

Applied 
Mechanics and 
materials  
Vol.855, P.54-59 

1.00 

2.3-0-7  นายกฤษณ์วรา 
รัตนโอภาส 
นายญาณพัฒน์  ชชูื่น 

A Comparison of ORC-
Compress Performance with 
Big Data Workload on 
Virtualization 

Applied 
Mechanics and 
materials  
Vol.855,  P.153-
158 

1.00 

2.3-0-8  นางสาวนรารัตน์   
ทองศรีนุ่น 

The Optimization of 
Ultrasonic Extraction for 
Benzoic Acid Determination 
in Curry Paste Samples by 
Using UV-Visible 
Spectrophotometry 

Applied 
Mechanics and 
materials  
Vol.855,  P.9-14 

1.00 

2.3-0-9  นายสพุัตร์  หลังยาหนา่ย Acetyl cholinesterase 
Inhibitory and Antioxidant 
Properties of Thai 
Vegetables 

Journal 
International of 
Pharma  Medicine 
and Biological 
Sciences Vol.6  
No.2, April 2014 

1.00 

2.3-0-10  นางสาวกนษิฐา  
พงศ์อาทิตย ์

Spectrophotometric Study 
of Complex Formation 
Between Curcumin and 
Cr(III) Ion: A Case of Heavily 
Overlapping Absorption 
Peaks 

Journal of 
Solution 
Chemistry 
October 2016,  
Vol 45, Issue 10,  
P.1468–1478 

1.00 

2.3-0-11  ผศ.สารภี  จุลแก้ว การวิเคราะห์และออกแบบ ผลงานวชิาการรับใช้
สังคมที่ได้รบัการ
ประเมินผา่นเกณฑ์
การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

1.00 
2.3-0-12  ผศ.ดร.อนุมัติ  เดชนะ อิเล็กทรอนิกส์ 1 1.00 
2.3-0-13  ผศ.ดินาถ  หล าสุบ ระบบฐานข้อมูล 1.00 

2.3-0-14  ผศ.ดร.เลิศ  สิทธิโกศล สามการเชิงอนุพนัธ์สามัญ 
(จัดพิมพ์และจ าหนา่ยโดยบริษทั 
สกายบุ๊ค จ ากัด) 

ต าราหรือหนังสือ
หรืองานแปลทีผ่่าน
การพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การ
ประเมินต าแหนง่ทาง

1.00 

https://link.springer.com/journal/10953
https://link.springer.com/journal/10953
https://link.springer.com/journal/10953
https://link.springer.com/journal/10953/45/10/page/1
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หมาย 
เลข 

ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน 
แหล่งตีพิมพ/์

เผยแพร่ 
น้ า 

หนัก 
วิชาการแตไ่ม่ได้
น ามาขอรับการ
ประเมินต าแหนง่ทาง
วิชาการ 

2.3-0-15  ดร.สุชีวรรณ  ยอยรู้รอบ การศึกษาสมบัตทิางกายภาพและ
ประสิทธิภาพในการลดค่าเวลา
การสะท้อนกลบัของเสียง 
(Reverberation Time: RT30) 
ของแผ่นอัดจากชานอ้อย 

วารสารวชิาการ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 
2 พฤษภาคม - 
สิงหาคม 2560 

0.80 

2.3-0-16  นางสาวสุธินี  หีมย ิ ประชาคมสัตว์หนา้ดินขนาด
กลางบริเสณหาดสะกอม  
จังหวัดสงขลา 

วารสารวิจัย
เทคโนโลยีการ
ประมง  
ปีที่ 11 เล่ม 1  
มกราคม-มิถุนายน 
2560 

0.80 

2.3-0-17  นายพรชยั  พุทธรักษ ์ คุณภาพชีวิตของนักเรียน
มัธยมศึกษาในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

วารสารคหกรรม
เศรษฐศาสตร์ 
ปีที่ 59 ฉบับที่  
2 พฤษภาคม 
 – สิงหาคม 2559  

0.60 

2.3-0-18  ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว 
ผศ.ดร.อ านาจ  ทองขาว 

Muti perspective Analysis 
the WiFi Performance and 
Evaluation Case Study 
Songkhla Rajabhat University 

Proceeding of 
The 8th  
KMICe2016, 
University Utara 
Malaysia  

0.40 

2.3-0-19  นายกฤษณ์วรา  
รัตนโอภาส 
ดร.เกศินี บุญช่วย 

A High Performance Network 
Virtualization Architecture 
with Bandwidth Guarantees 

2017 
International 
Electrical 
Engineering 
Congress 
(iEEECON2017) 
8-10 มีนาคม 2560 
โรงแรมฮอลิเดย์ 
อินน์ พัทยา จังหวัด
ชลบุร ี

0.40 

2.3-0-20  นายเฉลิมชนม์  
วรรณทอง 

Analysis of Temperature 
Changing Pattern in Thailand 
using Linear Regression 

Postgraduate 
Symposium for 
Environmental 

0.40 
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หมาย 
เลข 

ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน 
แหล่งตีพิมพ/์

เผยแพร่ 
น้ า 

หนัก 
Modle Engineering 

Technology 
 
 

2.3-0-21  น.ส.วิภาวรรณ  
วงศ์สุดาลักษณ ์
ฐิติมาพร  หนูเนียม 

Development of Fermented 
Vinegar from  Orange Peels 
(Citrus recticulata Blanco.) Proceeding of the 

URU International 
Conference on 
Science and 
Technology 2016 
1-2 สิงหาคม 2559 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
อุตรดิตถ์ 

0.40 

2.3-0-22  นายสพุัตร์ หลังยาหนา่ย In Vito Screening for the 
Acetyl Cholinesterase 
Inhibitory Activity of the 
Plants from Annonaceae 
and Myrtaceae Families 

0.40 

2.3-0-23  ผศ.ดร.คันธมาทน์  
กาญจนภูม ิ

The Influence of Sucrose on 
In Vitro Flowering of Rose 
(Rosa hybrid L. cv. ‘My 
Valentine’) 

0.40 

2.3-0-24  ผศ.ดร.พลพัฒน์ รวมเจริญ Rheological Properties of 
Hydrogenated Natural 
Rubber 

The International 
Rubber 
Conference 2016 
(IRC) 
24-28 October 
2016 Kitakyushu. 

0.40 

2.3-0-25  นายเอกฤกษ์  พุ่มนก The Computational Fluid 
Dynamics Simulation of 
Silica-Natural Rubber Latex 
Mixing 

The 6th TIChE 
International 
Conference 2016 
“Innovative 
Technology 
toward 
Sustainable 
Development” 
Bangkok, 
Thailand, October 
26-28, 2016  

0.40 

2.3-0-26  นายสพุัตร์  หลังยาหนา่ย AcetylCholinesterase 
Inhibitory and Antioxidant 
Activities of Medicinal Plants 
in Acanthaceae and 
Euphorbiaceae families 

20th World 
Congress on 
Clinical Nutrition 
(WCCN) 
December 14-16, 
2016 Bangkok, 

0.40 
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Thailand 
 
 
 

2.3-0-27  นายธีระพงค์  คงเก้ือ 
 

การวิเคราะห์ระบบแถวคอยของ
ผู้ใช้บริการ กรณีศึกษา ธนาคาร
กสิกรไทย สาขานครศรีธรรมราช 

การประชุมวชิาการ
ด้านการวิจัย  
(OR-NET 2017) 
28 กุมภาพันธ์ - 5 
มีนาคม 2560 
ณ โรงแรมบาลิออส  
รีสอร์ท เขาใหญ่  
จังหวัดนครราชสีมา  

0.20 

2.3-0-28  นายกฤษณ์วรา  
รัตนโอภาส 
นางสาวยุพดี  อินทสร 
 

การวัดประสิทธิภาพเครือข่ายของ
เทคนิค Virtual Machine 
Channel Bonding บนเวอร์ชวล
ไลเซซั่น 

การประชุมวชิาการ
ทางวิศวกรรมไฟฟา้  
คร้ังที่ 39 
2-4 พฤศจิกายน 
2559 
ณ โรงแรมเดอะ  
รีเจ้นท์ ชะอ าบีช   
จังหวัดเพชรบุรี 

0.20 

2.3-0-29  นายกฤษณ์วรา  
รัตนโอภาส 
ผศ.สารภี  จุลแก้ว 

ระบบเครือข่ายภายในเสมือน 10 
Gigabit Ethernet บนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะด้วยเทคโนโลยี
เวอร์ชวลไลเซชัน่ 

การประชุมวชิาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 8 
15 ธันวาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภูเก็ต 

0.20 

2.3-0-30  ผศ.คทาวุธ ไชยเทพ ความหลากหลายของแมลงน้ าใน
ธารน้ าตกบริพัตร จังหวัดสงขลา 

0.20 

2.3-0-31  นายกฤษณ์วรา 
รัตนโอภาส 
นางสาวดนิาถ  หล าสุบ 

การวิเคราะห์ประเภทวิดีโอ
เว็บไซต์ Youtube ที่ใช้ร่วมกัน
บ่อย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา 

การประชุมวชิาการ
ระดับชาติ  
ทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ 8 
26-27 ตุลาคม 
2559 
ณ โรงแรมดีวานา่ 
พลาซ่า กระบี ่
 

0.20 

2.3-0-32  นายกฤษณ์วรา  
รัตนโอภาส 
นายญาณพัฒน์  ชชูื่น 
 

การศึกษาผลกระทบของปริมาณ
ข้อมูลของเฟซบุ๊กต่อรูปแบบการ
ของผู้ให้บริการเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที ่

0.20 

2.3-0-33  นายกฤษณ์วรา  
รัตนโอภาส 
 

การแบ่งกลุ่มและวิเคราะห์
พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กของ
นักศึกษา : กรณีศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

0.20 

2.3-0-34  นายกฤษณ์วรา  การวัดประสิทธิภาพหน่วยบันทกึ 0.20 
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ข้อมูลเครือข่ายด้วย Solid State 
Drive (SSD) ส าหรับศูนย์ข้อมูล 
Cloud 
 

2.3-0-35  นายกฤษณ์วรา   
รัตนโอภาส 
นายญาณพัฒน์ ชชูื่น 
 

การวัดประสิทธิภาพสว่นต่อ
ประสานกับผู้ใช้เว็บไซต์ 
Responsive Web Design แบบ 
One page Theme 

0.20 

2.3-0-36  นายกฤษณ์วรา   
รัตนโอภาส 
นายญาณพัฒน์ ชชูื่น 
 

การศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้เฟซบุ๊
คผ่านอุปกรณ์เคลื่อนทีส่่วนบุคคล
บนเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลยั
ราชภัฏสงขลา 
 การประชุมวชิาการ

ระดับชาติ “วลัย
ลักษณ์วิจัย” คร้ังที่ 
9 หัวข้อ Research 
for 
Competitiveness 
and Contextual 
Innovation 
30-31 มีนาคม 
2560 
ณ อาคารปฏิบัติการ
เทคโนโลยีและ
พัฒนานวัตกรรม 
มหาวิทยาลยั 
วลัยลักษณ ์

0.20 
 

2.3-0-37  นายกฤษณ์วรา  
รัตนโอภาส 
นายญาณพัฒน์ ชชูื่น 
 

การเพิ่มประสิทธิภาพเวลา
ประมวลผลการนบัค าด้ าวยข้อมูล
ที่ถูกบีบอัดบนคลัสเตอร์ Hadoop 

0.20 

2.3-0-38  นายกฤษณ์วรา  
รัตนโอภาส 
นางสาสารภี จุลแก้ว 
 

พฤติกรรมการใช้โซเซียลมีเดีย
ผ่านอุปกรณ์เคลื่อที่ส่วนบุคคลบน
เครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา 

0.20 

2.3-0-39  นายกฤษณ์วรา  
รัตนโอภาส 
ดร.เกศินี บุญช่วย 

การวัดประสิทธิภาพของชุดการ
เข้ารหัสเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบ SSL 
บนเครือข่ายภายในเสมือน 10 
Gigabit Ethernet 

0.20 

2.3-0-40  นายกมลนาวนิ   
อินทนูจิตร 
นางสาวนัดดา  โปด า 
นางสาวหิรัญวดี  สุวบิูรณ ์
ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ ์
ดร.สุชีวรรณ  ยอยรู้รอบ 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนของ
ปริมาณสารคลอโรฟิลล์เอเพื่อ
ประเมินสาถนการณ์ยูโทรฟิเคชัน่
บริเวณแหลมสมิหลา จังหวัด
สงขลา 

0.20 

2.3-0-41  นายพรชยั  พุทธรักษ ์
ผศ.ดร.ทัศนา  ศิริโชต ิ

ความรู้เรื่องโภชนาการพฤติกรรม
การบริโภค และภาวะโภชนะการ
ของผู้พิการทางสายตา ในสมาคม
คนตาบอดจงัหวัดสงขลา 

ประชุมวชิาการ  
คร้ังที่ 55  
27 มกราคม  
-4 กุมภาพันธ์ 2560 
ณ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  

0.20 

2.3-0-42  นายเอกฤกษ์  พุ่มนก 
นายรัฐพงษ์ หนูหมาด 

สีเพ้นท์สกรีนจากนายางธรรมชาติ 
: อิทธิพลของสารรักษาความ

 
 

0.20 
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ดร.พิพัฒน์   
ลิมปนะพิทยาธร 

เสถียรสารเพิ่มความหนืดและสาร
เพิ่มความเหนียวติด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประชุม
ระดับชาติ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
สงขลา ครั้งที่ 6 
“การศึกษาและ
วัฒนธรรมเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 
15-16 สิงหาคม 
2560 
ณ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3-0-43  ผศ.คทาวุธ ไชยเทพ การกระจายตัวของตัวอ่อนแมลง
น้ ากลุ่ม Ephemeroptera, 
Plecoptera  และ Trichoptera 
(EPT) ในน้ าตกโตนแพรทอง 
จังหวัดพัทลุง 

0.20 

2.3-0-44  ดร.สุวรรณี  พรหมศิริ ความหลากหลายของกล้วยไม้ปา่
สกุลหวาย (Dendrobium) ใน
พื้นที่ปา่ภาคใต ้

0.20 

2.3-0-45  นางสาวพชิญ์พไิล  
ขุนพรรณราย 
นางสาวนวรัตน์ สีตะพงษ์ 
นางสาวมูรณี ดาโอะ 
ผศ.วัฒนา เดชนะ  
นายพะเยาว์ ยงศิริวิทย์ 
นายชาญยทุธ ฟองสุวรรณ 

สมบัติทางกายภาพของหินบริเวณ
แหล่งน้ าพุร้อนเขาชยัสน ลุ่มน้ า
ทะเลสาบสงขลา 

0.20 

2.3-0-46  นางสาววิภาวรรณ   
วงศ์สุดาลักษณ ์

ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบจากเมล็ด
จ าปาดะ 

0.20 

2.3-0-47  ดร.สายใจ  วัฒนเสน การปนเปื้อนของ 
Staphylococcus aureus ใน
ผลไม้พร้อมบริโภคที่จ าหนา่ยเขต
เทศบาลเมืองสงขลา จังหวัด
สงขลา 

0.20 

2.3-0-48  นายวชัรินทร์  สายน้ าใส อิทธิพลของปริมาณการเชื่อมโยง
ต่อการตกผลึกเมื่อยืดและความ
แข็งแรงของยางธรรมชาติที่วลัคา
ไนซ์ด้วยก ามะถัน 

0.20 

2.3-0-49  นางสาวฐิติมาพร หนูเนียม 
นางสาววิภาวรรณ  
วงศ์สุดาลักษณ ์

การประยุกต์ใช้แป้งขา้วสังข์หยด
ในผลิตภัณฑ์ขนมกลีบล าดวน 

0.20 

2.3-0-50  ดร.จีราพัชร์  
พลอยนิลเพชร 

พฤติกรรมการดูแลตนเองของ
หญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นกับผู้ใหญ่ : 
กรณีศึกษาอ าเภอรือเสาะ จังหวดั
นราธิวาส 

0.20 

2.3-0-51  ดร.บรรจง  ทองสร้าง อัตราการสะสมตะกอนเฉลยของ
สันทรายบนคาบสมุทรสทงิพระ 

0.20 
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2.3-0-52  ผศ.ดร.คันธมาทน์   
กาญจนภูม ิ
ดร.เพ็ญมาศ  สุคนธจิตต ์

ผลของโปรแกรมการสื่อสารของ
ผู้ปกครองกับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นในเร่ืองเพศ
กรณีศึกษา : ต าบลโพธิ์เสด็จ 
อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

0.20 

2.3-0-53  ผศ.ดร.คันธมาทน์  
กาญจนภูม ิ
 

ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ
เก่ียวกับสุขาภิบาลอาหารของผู้
สัมผัสอาหารของร้านอาหารใน
อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลงุ 

การประชุม
ระดับชาติ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
สงขลา ครั้งที่ 6 
“การศึกษาและ
วัฒนธรรมเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 
15-16 สิงหาคม 
2560 
ณ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา 
 
 
 

0.20 

2.3-0-54  ผศ.ดร.คันธมาทน์  
กาญจนภูม ิ
 

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ส่งผล
ต่อภาวะสุขภาพของผูสู้งอายุ 
กรณีศึกษา : อ าเภอกระแสสินธุ ์
จังหวัดสงขลา 

0.20 

2.3-0-55  ผศ.ดร.คันธมาทน์  
กาญจนภูม ิ
ดร.เพ็ญมาศ  สุคนธจิตต ์
 

การดูแลทารกแรกเกิด – 6 เดือน 
กับการเจริญเติบโตของทารก 
กรณีศึกษา : อ าเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา 

0.20 

2.3-0-56  ผศ.ดร.คันธมาทน์  
กาญจนภูม ิ
ดร.เพ็ญมาศ  สุคนธจิตต ์
 

การดูแลตนเองกับคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในเขตพืน้ที่ที่มีเหตุการณ์
ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ กรณีศึกษา : อ าเภอ
บันนงัสตา จังหวัดยะลา 

0.20 

2.3-0-57  นายสพุัตร์  หลังยาหนา่ย 
ผศ.ดร.คันธมาทน์  
กาญจนภูม ิ
นางสาวเยาวลักษณ์  
เตี้ยนวน 

การศึกษาพืชสมนุไพรไทยที่มีฤทธิ์
ด้านเอนไซม์อะซิตลิโคลนีเอสเตอ
เรสในมหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

0.20 

2.3-0-58  นางสาวสุรัตน์สวดี  แซ่แต้ 
ดร.จิตรวี  เชยชม 

ทัศนคติต่อพฤติกรรมการอยู่
ร่วมกันก่อนสมรสในระหว่าง
ศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

0.20 

2.3-0-59  ดร.ภัชชนก  
รัตนกรปรีดา 

วิถีมุสลิมกับการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนต าบลแป-ระ อ าเภอท่า
แพ จังหวัดสตูล 

0.20 

2.3-0-60  นายกฤษณ์วรา  
รัตนอโอภาส 
นายญาณพัฒน์  ชชูื่น 

การใช้เฟซบุ๊กด้วยอุปกรณ์
เคลื่อนที่ส่วนตัวบนเครือข่ายไร้
สายมหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

 
 
 

0.20 
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หมาย 
เลข 

ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน 
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เผยแพร่ 
น้ า 

หนัก 
2.3-0-61  นายคมกฤช  เจริญ 

นายยุพดี อนิทสร 
นายสกรรจ์  รอดคล้าย 
 

แอนิเมชัน 2 มิติ เร่ืองการ
ตัดสินใจของนิสรนี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประชุมทาง
วิชาการ 
สายวิทยาศาสตร์  
งานราชภัฏวิชาการ 
13 กุมภาพันธ์ 2560 
ณ ห้องประชุมภักดี
ด ารงฤทธิ์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 
 
 
 
 
 

0.20 
 

2.3-0-62  นายศักดิ์ชาย  คงนคร การศึกษาเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง
หาดสมิหลา จังหวัดสงขลา 
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ.2558 ด้วยระบบภูมิ
สารสนเทศ 

0.20 
 

2.3-0-63  นางสาวนันธิดา  ลิ่มเสฎโฐ ฤทธิ์ต้านอนุมลูอิสระจากการสกัด
พืชสมุนไพร 5 ชนิด 

0.20 
 

2.3-0-64  นางสาวยุพดี  อินทสร 
ดร.เพ็ญมาศ  สุคนธจิตต ์

ระบบคัดเลือกทรัพยากร
สารสนเทศออนไลน ์

0.20 
 

2.3-0-65  นางสาววาสนา  มูส่า ผลของสัดส่วนถั่วเหลืองและร า
ข้าวสังข์หยดต่อการผลิตเอนไซม์
จากเชื้อรา Aspergillus oryzae 

0.20 
 

2.3-0-66  นายสานติย์ ฤทธิเดช บางเอกลักษณ์ของล าดบัคลา้ย
สมดุลและล าดบัคลา้ยสมดลุ-ลูคัส 
โดยใช้สูตรไบเนท 

0.20 
 

2.3-0-67  ดร.ภวิกา  มหาสวัสดิ ์ การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย
ของเม็ดบีดไคโตซาน/อัลจิเนต ที่
ประกอบด้วยซิลเวอร์นาโนพารต์ิ
เคิล 

0.20 
 

2.3-0-68  ดร.ภวิกา  มหาสวัสดิ ์ การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย 
และกลไกการออกฤกษ์ของซิล
เวอร์ไนเตรทและซิลเวอร์นาโน
พาร์ติเคิล 

 
 
 
การประชุมทาง
วิชาการ  
สายวิทยาศาสตร์  
งานราชภัฏวิชาการ 
13 กุมภาพันธ์ 2560 
ณ ห้องประชุมภักดี
ด ารงฤทธิ์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 
 
 
 
 

0.20 

2.3-0-69  ดร.สุชีวรรณ  ยอยรู้รอบ 
นางสาวหิรัญวดี  สุวบิูรณ ์

การศึกษาประสทิธิภาพของสาร
สกัดบอระเพ็ดในการก าจัดหนอน
ห่อใบข้าว 

0.20 

2.3-0-70  นางสาวกนษิฐา  
พงศ์อาทิตย ์
นายชนรรค์ พงศ์อาทิตย์ 

การศึกษาการเกิดสารประกอบ
เชิงซ้อนระหว่างเคอร์คูมินกับ
แคดเมียม (ll) ไอออน ในตัวท า
ละลายเมทานอลโดยวิธสีเปก
โทรโฟโตเมตรี 

0.20 

2.3-0-71  นางสาววิภาวรรณ   
วงศ์สุดาลักษณ ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริม
อาหารจากเนื้อและซังจ าปาดะ 

0.20 

2.3-0-72  นางสาววิภาวรรณ   
วงศ์สุดาลักษณ ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครองแครง
กรอบจากแป้งข้าวสังข์หยดรสข้าวย า 

0.20 
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ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน 
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เผยแพร่ 
น้ า 

หนัก 
2.3-0-73  นางสาววิภาวรรณ  

วงศ์สุดาลักษณ ์
ดร.สุรีย์พร  กังสนันท ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเจ
จากเมล็ดจ าปาดะเสริมใยอาหาร
จากกากถ่ัวเหลือง 
 

 
 
 
 
 
 
 
การประชุมทาง
วิชาการ  
สายวิทยาศาสตร์  
งานราชภัฏวิชาการ 
13 กุมภาพันธ์ 2560 
ณ ห้องประชุมภักดี
ด ารงฤทธิ์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 

0.20 

2.3-0-74  นางสาววิภาวรรณ  
วงศ์สุดาลักษณ ์

การประยุกต์ใช้แป้งมนัเทศสีม่วง
ทดแทนแปง้สาลีในผลิตภัณฑ์ขนม
โมจิ 

0.20 

2.3-0-75  นางสาววาสนา  มูส่า การพัฒนากระบวนการผลิต
น้ าส้มสายชูหมักจากน้ าตาลจาก 

0.20 

2.3-0-76  นางสาวหิรัญวดี  สุวบิูรณ ์ ความเป็นไปได้ในการใชสุ้รากลัน่
ชุมชนสกัดจากใบเสม็ดขาวเพื่อ
ก าจัดปลวกกินเนื้อไม ้

0.20 

2.3-0-77  นางสาวธมนวรรณ  ตะสยั 
ดร.ภัชชนก  รัตนกรปรีดา 
นางสาวสุรัตน์สวดี  แซ่แต้ 

สุขภาพของผู้สูงอายุในศูนย์
พัฒนาการจัดสวสัดิการสังคม
ผู้สูงอายบุ้านทักษิณ  
จังหวัดยะลา 

0.20 

2.3-0-78  นางสาวสุรัตน์สวดี  แซ่แต้ พฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

0.20 

2.3-0-79  ผศ.นลินี อินทมะโน 
ผศ.ดินาถ หล าสุบ  
นายจักสทิธิ์ โอฬาริกชาติ  
นายพฒันะ วรรณวิไล 

การท านายสถานภาพนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี  ด้วยเทคนิค
ต้นไม้ตัดสินใจ 

การประชุมวชิาการ
ระดับชาติ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ภูเก็ต คร้ังที่ 9 
วันที่ 31 พฤษภาคม 
2560 
ณ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภูเก็ต 

0.20 

2.3-0-80  นางสาวยุพดี อินทสร 
นายคมกฤช เจริญ 

มัลติมี เดียเรื่องการเรียงล าดับ
ข้อมูล 

0.20 

2.3-0-81  นายภาณุกร  
ภูริปัญญานนัท์  
นายจักสทิธิ์ โอฬาริกชาติ  
ผศ.นลินี อินทมะโน  
ผศ.ดินาถ หล าสุบ 

เกมคิดคิด บนแอนดรอยด์ 
ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปี
ที่ 2 

0.20 

2.3-0-82  นางสาวหิรัญวดี สุวบิูรณ ์ การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้
น้ าหนักชีวภาพจากใบเสม็ดขาว 
(Melaleuca lecadendron 
Linn.) ก าจัดปลวกกินเนื้อไม ้

0.20 

2.3-0-83  ดร.ภัชชนก รัตนกรปรีดา ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในสามจังหวัดชายแดน
ใต ้

0.20 

2.3-0-84  ผศ.คทาวุธ ไชยเทพ ความหลากหลายของตัวอ่อน
แมลงในล าธารน้ าตกศรีทักษิณ 

0.20 
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เผยแพร่ 
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หนัก 
จังหวัดนราธิวาส 

2.3-0-85  ดร.เพ็ญมาศ  สุคนธจิตต ์
ผศ.ดร.คันธมาทธ์   
กาญจนภูม ิ

การรับรู้อิทธิพลระหว่างบุคคล
และสถานการณ์ต่อการบริโภค
อาหารและการมีกิจกรรมทางกาย
ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 
ในอ าเภอเมือง  
จังหวัดสงขลา 

0.20 

2.3-0-86  ดร.อัจฉรา  เพิ่ม 
ดร.นิศากร  วิทจิตสมบูรณ ์

การคัดเลือกโปรไบโอติก
แบคทีเรียแลคติกจากอาหารหมัก
พื้นหมัก และอุจจาระของคน
สูงอายุที่มีสุขภาพด ี

0.20 

2.3-0-87  ผศ.นลินี อินทมะโน  
ผศ.ดินาถ หล าสุบ  
นายจักสทิธิ์ โอฬาริกชาติ 
นายภาณุกร  
ภูริปัญญานนัท์  
นายพฒันะ วรรณวิไล 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ
ท านายสถานภาพนักศึกษาด้วย
เทคนิคดาต้าไมน์นิง 

การประชุมวชิาการ
ระดับชาติ
มหาวิทยาลยัทักษิณ 
คร้ังที่ 27 ประจ าปี 
2560 และ การ
ประชุมวชิาการ
ระดับชาติด้าน
บริหารธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร์ คร้ังที่ 3 
ระหว่างวันที่ 3-4 
พฤษภาคม 2560  
ณ โรงแรมบีพี สมิ
หลา บีช อ าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา 

0.20 

2.3-0-88  ผศ.นลินี อินทมะโน แอปพลิเคชันค้นหาศาสนสถาน 
อ าเภอเมืองสงขลา โดยอิงจาก
พิกัดผู้ใช้ 

0.20 

2.3-0-89  นางสาวนันธิดา ลิ่มเสฎโฐ ฤทธิ์ต้านอนุมลูอิสระในสารสกัด
จากผลจ าปาดะในพื้นที่จงัหวัด
สตูล 

การประชุม
ระดับชาติ 
“วิทยาศาสตร์วิจัย” 
คร้ังที่ 9  25-26 
พฤษภาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัย
บูรพา 
จังหวัดชลบุรี 

0.20 

2.3-0-90  ผศ.เชาวนีพร  ชีพประสพ การผลิตและคุณสมบัติของอะ
ไมเลสจาก Bacillussp. A3C9 

0.20 

2.3-0-91  นายพรชยั  พุทธรักษ ์
นางสาววิภาวรรณ  
วงศ์สุดาลักษณ ์
 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจ าปาดะ การประชุมดา้น 
ศิลปศาสตร์
ระดับชาติ  
คร้ังที่ 2 “ศาสตร์
บูรณาการงานวิจัย
เพื่อการพัฒนาที่

0.20 

2.3-0-92  นายพรชยั  พุทธรักษ ์
นางสาววิภาวรรณ  

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหม้อ
แกงจากเมล็ดจ าปาดะ 

0.20 
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แหล่งตีพิมพ/์
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หนัก 
วงศ์สุดาลักษณ ์ ยั่งยืน” 

30-31 มีนาคม 
2560 
ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ี
ราชมงคลศรีวิชยั 
จังหวัดสงขลา 

2.3-0-93  นางสาวฐิติมาพร หนูเนียม 
นางสาววิภาวรรณ  
วงศ์สุดาลักษณ ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแตน๋น้ า
จ าปาดะ 

0.20 

2.3-0-94  นางสาวฐิติมาพร หนูเนียม 
นายพรชยั  พุทธรักษ ์

การประยุกต์ใช้กระเจี๊ยบแดงใน
ผลิตภัณฑ์ทอฟฟี ่

0.20 

2.3-0-95  นางสาววิภาวรรณ  
วงศ์สุดาลักษณ ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีม
จ าปาดะ 

0.20 

2.3-0-96  นางสาววิภาวรรณ  
วงศ์สุดาลักษณ ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยม
สับปะรดผสมจ าปาดะ 

0.20 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลวิชาการ 33.80 
 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 2.3 
จุดที่ควรพัฒนา 
- ควรจัดกิจกรรมหรือโครงที่มุ่งเน้นให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดบันานาชาติ 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง / พัฒนา 
- สนับสนนุงบประมาณในการตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 
- ส่งเสริมสนบัสนุนรางวัลส าหรับอาจารย์ที่มีงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง : องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

ตัวบ่งชี ้ คะแนนประเมินตนเอง 
2.1 ระบบและกลไกการบริการและพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์  5.00 
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 3.45 
2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  5.00 

คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ 4.48 
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องค์ประกอบที่ 3   การบริการวิชาการ 
  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  การบริการวิชาการเป็นภารภิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาคณะควร
ค านึงถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท า
แผนบริการวิชาการ ทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะจัดท าเพื่อสร้าง
ประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจัดท าเป็นแผนเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและน ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่
สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : นางสาววาสนา มู่สา 
  : ดร.อนุมัติ เดชนะ 

โทรศัพท์ : 089-7330484 
 : 089-1971633 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวสมลัคน์ บัวทอง โทรศัพท์ : 086-0902937 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

 

ผลการด าเนินงาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบเอกสาร 

1. จัดท าแผนการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีการจัดท าแผนการบริการวิชาการ และการใช้ประโยชน์
จากการบริการวิชาการ ประจ างบประมาณรายจา่ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
ก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคม และเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณาอนมุัติ ใน
การประชุมคร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2560 

3.1-1-1 แผนการบริการ
วิชาการ ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

3.1-1-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะ  
คร้ังที่ 1/2560  
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2560 

 

2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดแผนการใช้
ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา 
ชุมชน หรือสังคม  
ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน และมีการจัด
แผนการใช้ประโยชน์จากการบรกิารวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนา
นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม  โดยแบ่งพื้นที่เป้าหมายเป็น 3 กลุม่ดังนี้  

1. พื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย (พื้นที่ต าบลเกาะแต้ว) 
 

3.1-2-1 แผนการบริการวชิาการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2560 

3.1-2-2 โครงการบริการวิชาการ
ประจ าปีงบประมาณ 
2560 

3.1-2-3 แผนการใช้ประโยชน์
จากการบริการวิชาการ
ประจ างบประมาณ 
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เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบเอกสาร 
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง Google  

Apps ส าหรับบุคลากรและครูเทศบาลต าบล
เกาะแต้ว 

กิจกรรมที่ 2 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง โซเชยีลมีเดียส าหรับ
ธุรกิจขนาดย่อม (SME) 

กิจกรรมที่ 3 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนา
อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง (Internet of 
Things) ส าหรับบุคลากรและครูเทศบาลต าบล
เกาะแต้ว 

กิจกรรมที่ 4 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง ระบบสมองกลฝังตัว 
(Embedded System) อัจฉริยะเพื่อชีวิต 
ส าหรับบุคลากรและครูเทศบาลต าบลเกาะแต้ว 

กิจกรรมที่ 5 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การแปรรูปผลิตภัณฑ์
อาหารจากข้าว 

กิจกรรมที่ 6  อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง โภชนาการส าหรับเด็ก
เล็ก 

กิจกรรมที่ 7 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การเพาะเลี้ยงผึ้งใน
สวนมะพรา้วน้ าหอม 

กิจกรรมที่ 8 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง อโรมาเทอราปี 
(Aromatherapy) ศาสตร์เพื่อความงามกบัการ
ดูแลสุขภาพ 

กิจกรรมที่ 9 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองน้ าหมักชีวภาพจากขยะ
อินทรีย์ 

2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ "จ าปาดะ อ าเภอควนโดน 
จังหวัดสตูล 

กิจกรรมที่ 10 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์
อาหารจากจ าปาดะ 

3. ระโนด 
กิจกรรมที่ 11 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ 
เคมี  ชีววิทยาฯ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์) 

 

2560 

3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการ
ที่บริการแบบให้เปล่า 
ผลการด าเนินงาน 
 ทุกโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่คณะจัดขึ้นในข้อ 1 ใน
ปีงบประมาณ 2560 เป็นโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 

3.1-3-1 โครงการบริการ
วิชาการประจ าปี
งบประมาณ 2560 

4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบรกิาร
วิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อ
พิจารณา 
 

3.1-4-1 ผลการประเมิน
ความส าเร็จตามตัวบ่งชี้
ของแผนและโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม 



รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 หน้า 87 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบเอกสาร 
ผลการด าเนินงาน  
 คณะมีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบการประมาณ 2560 และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ คร้ังที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 

ประจ าปีงบประมาณ 
2560 

3.1-4-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะ ครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 
2560 

5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม 
ผลการด าเนินงาน 
 จากผลการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อ
วันที่ 28 สิงหาคม 2560  ในวาระเพื่อพิจารณาประเมินความส าเร็จตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปี
งบประมาณ 2560 สรุปได้วา่คณะกรรมการประจ าคณะมีมติเห็นชอบใน
การด าเนินโครงการปีทีผ่่านมาวา่มีความเหมาะสม และปีงบประมาณ 
2561 คณะได้น าผลการด าเนนิงานปงีบประมาณ 2560 มาวางแผน
บริการวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อก าหนดพื้นที่เป้าหมาย และ
ประเด็นหัวข้อการบริการวิชาการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน
และก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยนืในพื้นที่ ต าบลร าแดง อ าเภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา  อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล 

3.1-5-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะ ครั้งที่ 2/2560 
วันที่ 28 สิงหาคม 
2560 

6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 
ผลการด าเนินงาน 
 มหาวิทยาลยัได้ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือระหว่างคณะหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า 
1. การพัฒนาเชิงพืน้ที่ ในพืน้ที่เปา้หมายของมหาวิทยาลัย นั้น จาก

กรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ.
2557-2560 (ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560) ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พฒันาองค์ความรู้และถ่ายทอดสูชุ่มชนเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยนื ได้ก าหนดพืน้ที่เป้าหมายการพฒันา จ านวน 3 พื้นที่ 
ประกอบด้วย ต าบลเกาะแต้ว อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
อ าเภอควนโดน จังหวัดสตลู และต าบลเขารูปชา้ง อ าเภอเมืองสงขลา 
จังหวัดสงขลา               ที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนการ
ด าเนินงานสภามหาวทิยาลัย    ราชภัฏสงขลา 2560-2561 ซึ่งการ
ก าหนดพื้นที่เปา้หมายการพฒันานั้น มทีี่มาจากมติที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจา่ยและพิจารณา
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมฯ ครั้งที่ 1/2559 

2. การพัฒนาเชิงพืน้ที่ ในองค์กรเป้าหมายของมหาวิทยาลัย นั้น 
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดองค์กร
เป้าหมาย คือ “โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สังกัดกองก ากับการ

3.1-6-1 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ 
จ าปาดะ อ.ควนโดน จ.
สตูล กิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์
อาหารจากจ าปาดะ 

3.1-6-2 โครงการผลิตภัณฑ์
จ าปาดะจากงานวิจัยสู่
ตลาด 
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เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบเอกสาร 
ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 43” และได้ มอบหมายให้คณะครุศาสตร์
เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงาน ซึ่งผ่านการพิจารณาและให้
ความเห็นชอบ จากคณะกรรมการด าเนินงานบริการวชิาการแกส่ังคม 
และคณะกรรมการพิจารณาจดัสรรงบประมาณรายจา่ยและพิจารณา
โครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ผ่านการให้บริการ
วิชาการ ภายใต้ชื่อโครงการ “ส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน” และยังมีโครงการ ที่หน่วยงานสนับสนุนร่วมด าเนินการ คือ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพห้องสมุดโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน”โดย ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     จากการด าเนนิงานพัฒนาเชิงพืน้ที่ในพืน้ที่และองค์กรเป้าหมาย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นั้นหน่วยงานต่างๆ ได้ให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี  
   1.การพัฒนาเชิงพื้นที่  
   1.1 ในพื้นที่ ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา นัน้ มีคณาจารย์เข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานจาก  ทุกคณะ โดยมีการแต่งตัง้คณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการบริการวชิาการแก่สังคมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นทีฯ่ ที่มา
จากทุกคณะและศนูย์/ส านัก จ านวนทัง้สิ้น 68 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15.7 
   1.2 ในพื้นที่ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา นัน้ มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม โดยมีตัวแทนมาจากทุก
หน่วยงาน มีหน้าที่ในการวางแผน ก าหนดนโยบาย และขับเคลือ่นการ
ด าเนินงานตามแผน ที่ก าหนด ซึ่งมีคณาจารย์เข้ามามีส่วนร่วม จ านวน 
16 คน  และมีคณาจารย์ที่ท าหน้าที่เปน็วิทยากรให้ความรู้ในด้านที่
เก่ียวข้อง ดังนี้ คณะครุศาสตร์ จ านวน 10 คน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 7 
คน ส านักศิลปะและวฒันธรรม 1 คน รวมทั้งสิ้น 34 คน คิดเปน็ร้อยละ 
7.85 
   1.3 ในพื้นที่ อ.ควนโดน จ.สตลู มีคณาจารย์เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานจากทุกคณะ โดยมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินงาน
โครงการ อพ.สธ. ที่มาจากทุกคณะ จ านวน 23 คน และมีคณาจารย์ที่ท า
หน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ในด้านที่เก่ียวข้อง ดังนี้  คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จ านวน 7 คน คณะวิทยาการจัดการ 13 คน รวมทั้งสิ้น 
43 คน คิดเป็นร้อยละ 9.93 
2. ในการพัฒนา โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สังกัด กก.ตชด 43 นั้น  
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม โดยมีตัวแทนมาจาก
ทุกหน่วยงาน ซึ่งมีคณาจารย์เข้ามามีส่วนร่วม จ านวน 16 คน  และมี
คณาจารย์ที่ท าหนา้ที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ในด้านที่เก่ียวข้อง จากคณะ 
ครุศาสตร์ จ านวน 26 คน  ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ านวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 48 คน คิดเป็นร้อยละ 11.09 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี้  
เป้าหมาย 

2559 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

บรรลุ ไม่บรรล ุ

การบริการวิชาการแก่สังคม 6 ข้อ 
(ข้อ 1-6) 

6 ข้อ (ข้อ 1-6) 
5 คะแนน 

  

 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 3.1 
จุดแข็ง 
- คณะมีการน าผลการวิจัยมาบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
- มีโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถ่ิน  

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- สนับสนนุให้ทุกโปรแกรมวิชามสี่วนร่วมในการจัดโครงการบริการวิชาการ 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง : องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี ้ คะแนนประเมินตนเอง 
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 5.00 

คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ 5.00 
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงาน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตาม
จุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : นางสาวจิรภา คงเขียว 
  : นายศักดิ์ชาย คงนคร 

โทรศัพท์ : 087-3902472 
 : 081-5999884 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวรุจินันท์ ชมภูฆัง โทรศัพท์ : 084-3008494 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6-7 ข้อ 

 

ผลการด าเนินงาน 
เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. ก าหนดผู้รับผดิชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการด าเนินงาน 
คณะมีระบบและกลไกการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยความ
ร่วมมือระหว่างคณะฯ กับส านักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งคณะมี
นโยบายทางด้านท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่ชัดเจนและปฏิบัติได้  
โดยมีรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ และผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมกิจการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งเน้น
การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน และมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รวมทั้งยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม
กิจกรรมท านุบ ารุงบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ด าเนินงานด้านท านบุ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ ประจ าปีการศึกษา 2559 

4.1-1-1 ค าสั่งคณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่ 
288/2559  
เร่ืองแต่งตั้ง
คณะกรรมการส่งเสริม
กิจกรรมท านุบ ารุงศลิปะ
และวัฒนธรรม 

4.1-1-2 ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 

2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัว
บ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนรวมทั้งจัดสรร
งบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะได้จัดท าแผนด้านท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พ.ศ. 2557-2560 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  4  ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของรองคณบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ โดยสโมสรนักศึกษา และมีการ
ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและก าหนด
กิจกรรม/โครงการรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการ

4.1-2-1 แผนการส่งเสริมท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2560 ตาม
ยุทธศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ปีงบประมาณ 
2557-2560 

4.1-2-2 โครงการด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
ให้สอดคล้องตามนโยบายและแผนงานสง่เสริมกิจกรรมการท านบุ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งจะระบอุยู่ในแผนปฏบิัติการประจ าปี
งบประมาณ 2560 โดยมีกิจกรรม/โครงการที่ด าเนนิอย่างต่อเนื่อง 
ได้แก ่
- แข่งขันการท าขนมไทยและแข่งขันการท าอาหารท้องถิน่ โดยมี

การบูรณาการความรู้ดา้นการวจิัยเกี่ยวกับแป้งข้าวสงัข์หยดมา
ใช้เป็นวัตถุดิบในการขนมดอกจอก 

- ลอยกระทง 

- สานสัมพันธว์ัฒนธรรม ไทยพุทธ-มุสลิม 

- ถวายเทียนพรรษา 

- ประเพณีสงกรานต ์

- งานเกษียณอายุราชการ 

 นอกจากนี้คณะยังมีกิจกรรมการแต่งกายผ้าไทยในหัวข้อ
กิจกรรม “งามอย่างไทย” ในทกุวันศุกร์ต่อเนื่องเป็นปีที่สองอีกด้วย ซึ่ง
เป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการอนุรักษ์สง่เสริมวัฒนธรรมไทย 

ประจ าปีการศึกษา 
2559 

 

3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนนิงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
ผลการด าเนินงาน 
 คณบดีมีการติดตามผลการด าเนนิงานที่ได้มอบหมายให้แต่ละ
ฝ่ายด าเนินการ โดยติดตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี้ของ
แผนปฏบิัติการประจ าปี ปีละ 2 คร้ัง ครั้งที่ 1 เป็นการรายงานผลการ
ด าเนินงานในช่วง 6 เดือนแรก และคร้ังที่ 2 เป็นการรายงานผลเมื่อ
ใกล้จะครบหนึ่งปงีบประมาณ 

4.1-3-1 บันทึกข้อความติดตามผล
การด าเนินงานและ
ติดตามการใช้เงินตามไตร
มาส 

4.  ประ เมินความส า เร็จตามตัวบ่ งชี้ ที่ วัดความส า เร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ 
ประเด็นที่ 4 ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
ตลอดจนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
เป้าประสงค์ที่ 1 ส่งเสริม อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดท าระบบและกลไกด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดที่ 1  มีระบบและกลไกดา้นการท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
: ระบบ 
เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 1 โครงการ พบว่าบรรลุตาม
เป้าหมายจ านวน 1 ระบบ คือ  

1. ระบบและกลไกด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 288/2559เรื่อง

แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.1-4-1 ผลการประเมิน
ความส าเร็จตามตัวบ่งชี้
ของแผนยุทธศาสตร์ด้าน
การส่งเสริมท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  



รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 หน้า 92 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
กลยุทธ์ที่  2 สนับสนุนให้นักศึกษาและ บุคลากรเข้าร่วมหรือจัด
โครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดที่  1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม : โครงการ 
เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 6 โครงการ พบว่าบรรลุตาม
เป้าหมายจ านวน 6 โครงการ ได้แก ่

1. แข่งขันการท าขนมไทยและแข่งขันการท าอาหารท้องถิ่น 
2. ลอยกระทง 
3. สานสัมพันธ์วัฒนธรรม ไทยพุทธ-มุสลิม 
4. ถวายเทียนพรรษา 
5. ประเพณีสงกรานต์ 
6. งานเกษียณอายุราชการ 

ตัวชี้วัดที่ 2 นักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม : ร้อยละ  
เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2560 ร้อยละ 85 พบว่าบรรลุตามเป้าหมาย
นักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ   ร้อยละ 90 
กลยุทธ์ที่ 3 มีการเผยแพร่ข้อมูลด้านท านุศิลปะและวัฒนธรรม  
ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนช่องทางการเผยแพร่ด้านศิลปะและวัฒนธรรม : 
ช่องทาง 
เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2560 1 ช่องทาง พบว่าบรรลุเป้าหมาย 3 
ช่องทาง ได้แก่   

1. เว็บไซต์คณะ  
2. Facebook คณะ   
3. สารประชาสัมพันธ์ 

เป้าประสงค์ที่ 2 ส่งเสริม รักษา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่  1 สนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมหรือจัด
โครงการ/กิจกรรมด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัดที่  1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : 
โครงการ 
เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2560 คือ 3 โครงการ พบว่าบรรลุเป้าหมาย 
3 กิจกรรม / โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการคณะวิทย์ฯ สวยด้วยมือเรา คร้ังที่ 1 
2. โครงการคณะวิทย์ฯ สวยด้วยมือเรา คร้ังที่ 2 
3. กิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณคณะในโครงการสัมมนาพัฒนา

ความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า 
ตัวชี้วัดที่ 2 นักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการด้าน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : ร้อยละ 
เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2560 จ านวนร้อยละ  85 พบว่า 
บรรลุตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ทุกโครงการ 
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการฝ่ายท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้ร่วมกัน
ประชุม เพื่อน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยคณะกรรมการมีมติเห็นว่าใน
ปีงบประมาณ 2561 คณะจะด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมดา้น
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ านวน 2 โครงการ เพราะครอบคลุมกิจกรรมด้าน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว ซึ่งเหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รบัการจัดสรร 
และจ านวนกิจกรรมในภาพรวมทั้งหมดของคณะ 

4.1-5-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีการด าเนนิกิจกรรมด้านท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานทางเว็บไซต์คณะทาง 
Facebook คณะ ทางสารปาริฉัตรสัมพันธ์ และงานประชาสัมพนัธ์ 
คณะ/มหาวิทยาลัย 

4.1-6-1 เว็บไซต์คณะ 
4.1-6-2 สารประชาสัมพันธ์คณะ/ 

สารปาริฉัตรสัมพันธ ์
 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 4.1 
จุดแข็ง 
- คณะมีการด าเนินด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 

 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ตัวบ่งชี ้ คะแนนประเมินตนเอง 

4.1 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 5.00 
คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ 5.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย  

2559 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุ ไม่บรรล ุ

การท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรมไทย 6 ข้อ 
(ข้อ 1-6) 

6 ข้อ (ข้อ 1-6) 
5 คะแนน 
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องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกจิและกลุ่มสถาบัน 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก  สถาบันอุดมศึกษา
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนจนมีการบริการทั้งด้านวิชาการ การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  ศิริโชติ 
  : ดร.นิศากร  วิทจิตสมบูรณ์ 
  : นางสาวจิรภา  คงเขียว 
  : นางสาววาสนา มู่สา 
  : นางสาวจิราภรณ์ กวดขัน 
  : นายสกรรจ์  รอดคล้าย 
  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คันธมาทน์  กาญจนภูมิ 

โทรศัพท์ : 074-260260 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวกุสุมา   เจะอาแซ 
  : นางสมจิต   ปาละพัน 
  : นางอมรรัตน์   ชูชื่น 
  : นางสาวยุพดี   พันธุ์สะ 
  : นางสุณี   เพ็ชรนิล 
  : นางสาวรุจินันท์   ชมภูฆัง 
  : นางอมรรัตน์   ชูชื่น 
  : นางสาวเพ็ญนภา  ชิณวงค์ 
  : นายธีรภัทร์   มณีเกษร 
  : นายอนรรฆ   คชสาร 

โทรศัพท์ : 074-260260 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการด าเนินการ 
 1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5-6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 

 

ผลการด าเนินงาน 
เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้ง
สอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกล
ยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบตัิการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผล
ตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบัน
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 

5.1-1-1 แผนยุทธศาสตร์ 
ประจ าปี
งบประมาณ 
2557-2560 
(ฉบับปรับปรุง
คร่ึงแผน) 

5.1-1-2 แผนยุทธศาสตร์ 
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีกระบวนการคณะมีกระบวนการจัดท าแผนยทุธศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ 2557-2560 ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลุ่มสถาบัน ขัน้ตอนใน
การจัดท าดังนี ้
1. ได้มีจัดท าแผนยทุธศาสตร์ 2557-2560  (ฉบับปรบัปรุงคร่ึงแผน) โดย

คณบดีได้เชิญรองคณบดีและผู้ชว่ยคณบดีเพื่อประชุมจดัท ารา่งแผน โดย
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) ของคณะและ
วิเคราะหค์วามเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบญัญัติ
มหาวิทยาลยัราชภัฏตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มมหาวิทยาลัย 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัที ่3 (พ.ศ.2560-2574) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2565) 

2. น า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2557-2560 (ฉบับ
ปรับปรุงคร่ึงแผน) เข้าทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมเพื่อจัดท าแผนยทุธศาสตร์ คร้ังที่ 9/2559เมื่อวันที่ 29 
กันยายน 2559 เพื่อพิจารณาและปรับแผนตามข้อเสนอแนะ 

3. น า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2557-2560 (ฉบับ
ปรับปรุงคร่ึงแผน) เข้าทีป่ระชุมคณาจารย์และบุคลากร เมื่อวันที่ 10 
ตุลาคม 2559 เพื่อพิจารณาและปรับแผนตามข้อเสนอแนะ 

4. น า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2557-2560 (ฉบับ
ปรับปรุงคร่ึงแผน)ทีผ่่านการประชาพจิารณ์จากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้ง 1/2560 เมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อพิจารณาความเห็นชอบในขั้นตอนสุดทา้ยและเพื่อ
น าไปใช้ในการด าเนนิงาน 

 และนอกจากนี้คณะมียังมีการเตรียมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ 2561-2565 ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลุ่มสถาบัน ขัน้ตอนใน
การจัดท าดังนี ้
1. ได้มีจัดท าแผนยทุธศาสตร์ 2561-2565  โดยคณบดีได้เชิญรองคณบดีและ

ผู้ช่วยคณบดีเพื่อประชุมจัดท ารา่งแผน โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสและอุปสรรค (SWOT) ของคณะและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย   ราชภัฏตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มมหาวิทยาลยั กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ปี ฉบบัที ่3 (พ.ศ.2560-2574) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2565) 

2. น า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561-2565 เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ คร้ังที่ 5/2560  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 เพื่อพิจารณาและ
ปรับแผนตามข้อเสนอแนะ 

3. น า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2560-2565  เข้าที่ประชุม
คณาจารย์และบุคลากรคร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เพื่อ
พิจารณาและปรับแผนตามข้อเสนอแนะ 

ประจ าปี
งบประมาณ 
2561-2565 

5.1-1-3 แผนปฏบิัติการ
ประจ าปี
งบประมาณ 
2560 

5.1-1-4 แผนกลยุทธท์าง
การเงินประจ าปี
งบประมาณ 
2560 
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4. น า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561-2565  ที่ผ่านการ

ประชาพิจารณ์จากคณาจารย์และเจ้าหนา้ที่ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้ง 2/2560 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เพื่อพิจารณาความ
เห็นชอบในขั้นตอนสดุท้ายและเพื่อน าไปใช้ในการด าเนินงาน 

  เข้าสู่กระบวนการในการแปลงแผนยุทธศาสตร์เปน็แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2560 โดยแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณมีครบทัง้ 
4 พันธกิจ และน าเข้าทีป่ระชุมเพื่อพิจารณาดังนี้ 
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3/2560   

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560   
- ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2560   

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560  
  เข้าสู่กระบวนการในการแปลงแผนแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนยุทธศาสตร์
ทางการเงินประจ าปีงบประมาณ 2560 โดยคณบดีได้เชิญรองคณบดีและผู้ช่วย
คณบดีเพื่อประชุมจัดท าร่างแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ด้วยการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) ของคณะและวิเคราะห์เชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์คณะ แผนยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ของมหาวิทยาลัยแลว้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 
1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อพิจารณาความเห็นชอบในขั้นตอน
สุดท้ายเพื่อน าไปใช้ในการด าเนนิงานของคณะ 
2. การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
หลักสูตรสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑติ และโอกาสใน
การแข่งขัน 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2559 คณะด าเนนิการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงนิที่
ประกอบไปด้วย ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร จ านวน 11 หลักสูตร 
ประกอบด้วย 

หลักสตูร 

นักศึกษา
เต็มเวลา
เทียบเท่า 

FTES 

ต้นทุนต่อ
หน่วย 

โดยเฉลี่ย 
(บาท) 

-สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต 525.94 46,436.82 
-วท.บ.สาขาวิชาคณติศาสตร ์ 417.46 46,101.52 
-วท.บ.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ 208.24 47,766.91 
-วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 231.61 47,483.22 
-วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส ์ 223.15 46,747.46 
-วท.บ.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์ 186.48 47,023.33 
-วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 163.35 49,144.11 
-วท.บ.สาขาวิชาเคม ี 179.30 46,738.97 
-วท.บ.สาขาวิชาชีววิทยา 63.445 55,826.54 

5.1-2-1 รายงานต้นทุน
ผลผลิต ประจ าปี
งบประมาณ  
2559 
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-วท.บ.สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต ์ 71.515 44,339.05 
-วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร ์ 45.24 49,222.72 

  

     โดยมีสัดส่วนที่ใช้ในการบริการจัดการ ส าหรับงบประมาณที่คณะได้รับ
จัดสรร ในปีงบประมาณ 2559 ดังนี้ 

1. ด้านการพัฒนานักศึกษา 
หลักสูตร ต้นทุนต่อหน่วย 

-สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต 617.88 
-วท.บ.สาขาวิชาคณติศาสตร ์ 534.46 
-วท.บ.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ 818.75 
-วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 753.48 
-วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส ์ 818.33 
-วท.บ.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์ 971.22 
-วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 1,715.38 
-วท.บ.สาขาวิชาเคม ี 1,023.86 
-วท.บ.สาขาวิชาชีววิทยา 1,286.82 
-วท.บ.สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต ์ 1,098.99 
-วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร ์ 362.86 

 

2. ด้านการพัฒนาอาจารย์ 
หลักสูตร ต้นทุนต่อหน่วย 

-สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต 1,109.29 
-วท.บ.สาขาวิชาคณติศาสตร ์ 1,015.89 
-วท.บ.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ 1,200.80 
-วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 1,146.33 
-วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส ์ 1,030.17 
-วท.บ.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์ 994.81 
-วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 1,065.54 
-วท.บ.สาขาวิชาเคม ี 966.33 
-วท.บ.สาขาวิชาชีววิทยา 1,875.35 
-วท.บ.สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต ์ 1,569.99 
-วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร ์ 1,538.14 

 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอน  
หลักสูตร ต้นทุนต่อหน่วย 

-สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต 44,709.65 
-วท.บ.สาขาวิชาคณติศาสตร ์ 44,551.17  
-วท.บ.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ 45,747.36  
-วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 45,583.41  
-วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส ์ 44,898.96 
-วท.บ.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์ 45,057.30 
-วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 46,363.19 
-วท.บ.สาขาวิชาเคม ี 44,748.78 
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-วท.บ.สาขาวิชาชีววิทยา 52,664.37 
-วท.บ.สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต ์ 41,670.07 
-วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร ์ 47,321.72 

  

 ในปีการงบประมาณ 2560 คณะได้รับการสนบัสนนุงบประมาณเพื่อ
การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ จากมหาวิทยาลยั เช่น  งบพฒันาบคุลากร การจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาจากกองพัฒนานักศึกษา การจัดกิจกรรมท านบุ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมจากส านักศิลปะและวัฒนธรรม การจัดซื้อหนังสือจาก
ส านักวิทยบริการและสารสนเทศ และงบบริหารในการดูแล ซ่อมแซมอาคาร
สถานที่ เปน็ตน้ โดยคณะได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ เงินบ ารุง
การศึกษา และ เงิน กศ.บป. เพื่อด าเนินงานตามภารกิจของคณะ โปรแกรม
วิชา และหลักสูตร ในดา้นพฒันาอาจารย์/บุคลากรและนักศึกษา เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของคณะที่สอดคล้องกับมหาวทิยาลัย 
       จากผลการด าเนินงานพบวา่ คณะสามารถด าเนนิการไดบ้รรลตุาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2560 
  นอกจากนี้คณะได้น าข้อมูลดังกล่าวมาเปรียบเทียบกบัสถาบันการศึกษา
อื่น ๆ เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขัน พบวา่ในสถาบนัอุดมศึกษา กลุ่มที่ 2 กลุ่ม
สถาบนัที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสงัคม ต้นทนุต่อหน่วยโดยเฉลี่ยของ
หลักสูตรมีค่าระดับกลาง จากต้นทุนต่อหน่วยของสถาบนัที่มีค่าต้นทุนต่อหน่วย
สูงสุด ประมาณ 124,210.25 บาทต่อหน่วย และต่ าสดุ ประมาณ 6,719.57 
บาทต่อหน่วย ดังนัน้จะเห็นได้วา่ต้นทนุต่อหน่วยของหลักสูตรในคณะมีค่าอยู่
ระหว่างปานกลางเมื่อเปรียบเทยีบกับสถาบันอืน่ในกลุ่มเดียวกนั 
  และส าหรับการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการคา่ใช้จ่ายเพื่อ
พัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนในปีงบประมาณ 
2560 สามารถจัดสรรงบประมาณได้ตามสัดส่วนไดด้ังนี้  

แผ่น 
ดิน 
(1) 

บ.กศ. 
(2) 

กศ.บป 
(3) 

รวม1+2+3 
(4) 

แผ่นดิน+
บ.กศ.+

กศ.บป (5) 
คิดเป็น% 

ด้านผลิตบัณฑิต+พัฒนาการเรียนการสอน 
3,901,100 2,018,200 355,700 6,275,000 12,227,700 51.32 
ด้านพัฒนานักศึกษา 

- 2,888,300 109,300 2,997,600 12,227,700 24.51 
ด้านพัฒนาบุคลากร 
1,780,700 971,100 203,300 2,955,100 12,227,700 24.17 

  ดังนั้นในปีการศึกษา 2560 คณะจะไดน้ าข้อมูลดงักล่าวไปใช้การ
วางแผนบริหารคณะและหลักสตูร ให้มีความคุ้มค่า และเกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธผิลมากที่สุด โดยอาจจะเพิ่มงบในการพฒันานักศึกษาให้มีสัดส่วน
สูงขึ้นตามวิสัยทัศน์และพนัธกิจของมหาวิทยาลัย 
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3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่
ส่งผลต่อการด าเนินงานตรงพันธกิจของคณะและให้ระดบัความเสี่ยงลดลง
จากเดิม 
ผลการด าเนินงาน 
1. คณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ

ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2560  
ประกอบด้วยคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานโปรแกรมวิชาทุก
โปรแกรมวิชา และเจ้าหน้าที่ของคณะ เพื่อด าเนินงานด้านการบรหิารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน 

2. คณะได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2560  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 
2559  ซึ่งในโครงการดังกล่าวคณะกรรมการได้ร่วมกันจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2560  โดยมีการส ารวจและวิเคราะห์ความ
เสี่ยง เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงทั้งที่ควบคุมได้และไมส่ามารถควบคุมได้ ซึ่งส่งผล
ต่อการด าเนินงานให้บรรลุพนัธกิจของคณะ มีการประเมินความเสี่ยงเพื่อ
จัดล าดบัความส าคัญของปัจจยัเสี่ยงโดยพจิารณาจากโอกาสและผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น และการควบคุมความเสี่ยงดังกลา่ว  ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 ได้
มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามพันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตรข์องคณะ 
ประกอบด้วย 2 ด้าน  ดังนี้  

- ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน ซึ่งมีประเด็นความเสี่ยง 4 ประเด็น ดังนี ้
1. บางหลักสูตรมีจ านวนนักศึกษาที่รับจริงต่ ากวา่แผนรบันักศึกษา 
2. การส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่เปน็ตามแผนและระยะเวลาที่

หลักสูตรก าหนด 
3. อาจารย์ประจ าที่มีคุณวฒุิปริญญาเอกไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. 

ก าหนด 
4. อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวชิาการไม่เป็นไปตามเกณฑท์ี่ สกอ. 

ก าหนด 
- ความเสี่ยงด้านการวิจัย ซึ่งมีประเด็นความเสี่ยง 2 ประเด็น ดังนี้ 

5. จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยยังต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. : 60,000 
บาท ขึ้นไปต่อคน 

6. จ านวนของงานวิจัยทีไ่ด้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บางหลักสูตรยังต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน สกอ. : ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

 ซึ่งจากการด าเนนิงานบริหารความเสี่ยงส่งผลต่อการด าเนินงานตรงพันธ
กิจของคณะและท าให้ระดับความเสี่ยงบางประเด็นลดลงจากเดิม ได้แก่ 
อาจารย์ประจ าคุณวุฒปิริญญาเอกไม่เป็นตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด และ 
จ านวนของงานวิจัยทีไ่ด้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บางหลักสูตรยังต่ ากว่าเกณฑ์ 
สกอ. ดังนี้ 
1. บางหลักสูตรมีจ านวนนักศึกษาที่รับจริงต่ ากวา่แผนรบันักศึกษา 
 จากระดับความเสี่ยงเดิมที่มีอยู่ ระดับสูง (16)  ระดับความเสี่ยงยังเท่าเดิม

5.1-3-1 ค าสั่งคณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
ที่ 285/2559  
เร่ืองแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
บริหารความ
เสี่ยง และ
คณะกรรมการ
ก าหนด
มาตรฐานการ
ควบคุมภายใน 
ประจ าปี
งบประมาณ 
2560 

5.1-3-2 แผนบริหาร
ความเสี่ยง
ประจ าปี
งบประมาณ  
2560 

5.1-3-3 รายงานผลการ
บริหารความ
เสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ 
2560 
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ที่ ระดับสงู (16)  อย่างไรก็ตามร้อยละของนักศึกษาที่เป็นไปตามแผนเพิ่มข้ึน
จากร้อยละ 65 เป็นร้อยละ 68.79 
2. การส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่เปน็ตามแผนและระยะเวลาที่

หลักสูตรก าหนด  
 จากระดับความเสี่ยงเดิมที่มีอยู่ ระดับสูงมาก (25)  ระดับความเสี่ยงยังเท่า
เดิมที่ ระดับสูงมาก (25)  โดยร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีเป็นตามแผนและระยะเวลาที่หลักสตูรก าหนด ลดลงจากร้อยละ 30 
เป็นร้อยละ 11.2 เนื่องจากปัจจยัส าคัญอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนไปจากปีการศึกษาที่
ผ่านมาคือ ไม่มีภาคเรียนที่ 3  เนื่องจากเปิดภาคเรียนเร็วขึ้น ท าให้นักศึกษาจบ
ช้าไป 1 ภาคเรียน 
3. อาจารย์ประจ าที่มีคุณวฒุิปริญญาเอกไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด  
 ระดับความเสี่ยงที่มีอยู่ ระดับปานกลาง (9)  มีอาจารย์ประจ าคณุวุฒิ
ปริญญาเอกร้อยละ 29 จากด าเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่งส่งผลท าให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิมเป็นระดบัปานกลาง (6) ปัจจบุันมีอาจารย์
ประจ าคุณวฒุิปริญญาเอกร้อยละ 33.50 
4. อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวชิาการไม่เป็นไปตามเกณฑท์ี่ สกอ. 

ก าหนด   
 ระดับความเสี่ยงที่มีอยู่ ระดับสูงมาก (25) โดยอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการคิดเปน็ร้อยละ 19.91 จากการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ส่งผลท าให้ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม อยู่ที่ระดับสงูมาก (25) โดยอาจารย์ประจ า
ที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการร้อยละ 20.39 
5. จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยยังต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. : 60,000 

บาท ขึ้นไปต่อคน  
 ระดับความเสี่ยงที่มีอยู่ ระดับสูง (12) จ านวนเงินสนับสนนุงานวจิัยต่อคน 
43,000 บาท/คน จากด าเนนิงานตามแผนบริหารความเสีย่งส่งผลท าให้ระดบั
ความเสี่ยงสูงขึ้น โดยจ านวนเงินสนบัสนุนงานวิจัยต่อคนเพิ่มข้ึนเป็น 
41,447.36 บาท/คน ความเสี่ยงระดับสงูมาก (20) ซึ่งเกิดจากนักวิจัยที่มี
ประสบการณ์อยู่ในระหว่างการด าเนินงานวิจัย หรือต่อสัญญา และมีนักวิจัยรุ่น
ใหม่ที่ขอทุนวิจัยน้อย 
6. จ านวนของงานวิจัยทีไ่ด้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บางหลักสูตรยังต่ ากว่าเกณฑ์

มาตรฐาน สกอ. : ร้อยละ 30 ขึ้นไป  
 ระดับความเสี่ยงที่มีอยู่ ระดับปานกลาง (9) โดยร้อยละของผลงานถ่วง
น้ าหนักของอาจารย์คิดเปน็ ร้อยละ 24 จากด าเนนิงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงส่งผลท าให้ระดบัความเสี่ยงลดลงจากเดิมเป็นระดบัน้อย (3) พบว่าร้อยละ
ของผลงานถ่วงน้ าหนักของอาจารย์เพิ่มมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 35.4 
 สามารถสรุปเป็นตารางได้ดังนี้ 

ประเด็นความเสี่ยง 
ผลการบริหารความเสี่ยง 
(ระดับความเสี่ยงโดยรวม 

59/60) 
1. บางหลักสตูรมีจ านวนนักศึกษาท่ีรบัจริงต่ ากว่า

แผนรับนักศึกษา 
เท่าเดิม (16/16) 
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2. การส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่เป็น

ตามแผนและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
เท่าเดิม (25/25) 

3. อาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอกไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด 

ลดลง (9/6) 

4. อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด 

เท่าเดิม (25/25) 

5. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัยังต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน สกอ. : 60,000 บาท ข้ึนไปต่อคน 

สูงขึ้น (12/20) 

6. จ านวนของงานวิจัยท่ีได้รับการตีพมิพ์เผยแพร่
บางหลักสตูรยังต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. : 
ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

ลดลง (9/3) 

 
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบาย
การด าเนินงานอย่างชัดเจน 
ผลการด าเนินงาน 
  ผู้บริหารของคณะ มีการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งได้มีการประกาศเจตจ านงสุจริตใน
การปฏิบัติงานด้วยความมีคุณธรรมและความโปร่งใส ดังนี ้
1) หลักประสทิธิผล (Effectiveness) 
- ผู้บริหารมีการด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์ประจ างบประมาณ 2557–

2560 (ฉบับคร่ึงแผน) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 และบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเปา้หมาย และตามงบประมาณทีไ่ด้รับการจัดสรร 
รวมถึงมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ตามไตร
มาส และมีการน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อปรับปรุง และ
ติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

- มีการบริหารงบประมาณและบริหารทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
เน้นที่ผลลัพธ์เพื่อใช้ทรัพยากรให้ได้ประโยชน์สูงสุดและสามารถใช้จ่าย
งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิผล 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) มีการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการ
ด าเนินงานต่าง ๆ โดยควบคุมค่าใช้จ่ายให้เกิดประโยชนส์ูงสดุในแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม และมีการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงาน 
เช่น E-Document, E-Meeting ระบบสารสนเทศสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 
เป็นต้น และนอกจากนี้มีการจัดหาจัดซื้อสิ่งอ านวยความสะดวก ครุภัณฑ์
และวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการปฏบิัติตามภารกิจ 
ต่าง ๆ  อย่างเพียงพอและทั่วถึง 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) ผู้บริหารสามารถด าเนินงานตาม
แผนงานตา่ง ๆ  ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดและสรา้งความเชือ่ม่ันความ
ไว้วางใจรวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรใน
ด้านต่าง ๆ  อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เช่น การซ่อมบ ารุง ครุภัณฑ์ เครื่องมือ
ทางวิทยาศาสตร์ เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน การซ่อมแซมอาคาร 
สถานที่ต่าง ๆ และนอกจากนี้ยังจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อตอบสนอง

5.1-4-1 ประกาศ
มหาวิทยาลยั
ราชภัฏสงขลา 
เร่ืองเจตจ านง
สุจริตในการ
ปฏิบัติงานด้วย
ความมี
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

5.1-4-2 แผน
ยุทธศาสตร์
ประจ า
งบประมาณ 
2557–2560  

5.1-4-3 แผนปฏบิัติ
ราชการ
ประจ าปี 
2560 

5.1-4-4 คู่มือเบิกจ่าย
ประประจ าปี
งบประมาณ 
2560 

5.1-4-5 ค าสั่งคณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  
เร่ืองแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
ฝ่ายตา่ง ๆ  

5.1-4-6 รายงานการ
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ความต้องการของสังคม ซึ่งในปีงบประมาณ 2560  คณะมีโครงการบริการ
วิชาการทั้งหมด 11 กิจกรรมดังนี้ 

โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ ต าบลเกาะแต้ว อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
1. อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง Google Apps ส าหรับบุคลากรและครู

เทศบาลต าบลเกาะแต้ว 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง โซเชยีลมีเดียส าหรับธุรกิจขนาดย่อม (SME) 
3. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนาอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง 

(Internet of Things) ส าหรับบุคลากรและครูเทศบาลต าบลเกาะแต้ว 
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง ระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) 

อัจฉริยะเพื่อชีวิต ส าหรับบุคลากรและครูเทศบาลต าบลเกาะแต้ว 
5. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าว 
6. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง โภชนาการส าหรับเด็กเล็ก 
7. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การเพาะเลี้ยงผึ้งในสวนมะพร้าวน้ าหอม 
8. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง อโรมาเทอราปี (Aromatherapy) ศาสตร์เพื่อ

ความงามกับการดูแลสุขภาพ 
9. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองน้ าหมักชีวภาพจากขยะอนิทรีย์ 

โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล 
10.  อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากจ าปาดะ 
11.  อบรมเชิงปฏิบัติการดา้นวทิยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชวีวิทยาฯ 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์) 
4) หลักภาระรับผดิชอบ (Accountability) ผู้บริหารมีการแสดงความ

รับผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้คณบดี
เป็นตัวแทนปฏิบัติงานต่าง ๆ  ตามที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมาย เช่น การ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย การประชุมคณะกรรมการวิชาการ  
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล การเป็นกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 
ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย  ซึ่งผู้บริหารได้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและ
เต็มก าลังความสามารถโดยการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะต้องผ่าน
ความเห็นชอบของคณบดีเสมอ 

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) ผู้บริหารปฏบิัติงานอย่างเปิดเผย
ตรงไปตรงมา ทุกคนมีสว่นร่วมรับรู้ ซึ่งดูได้จากการจัดสรรงบประมาณ จะมี
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อชี้แจงให้รับทราบงบประมาณที่
ได้รับจากมหาวทิยาลัย และสามารถตรวจสอบได้ ดงัรายงานผลการ
ปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการของคณะและรายงานการใช้จ่ายเงินของคณะ 
(สงป.301) และมีการก ากับ ติดตาม ทวงถาม การใช้จ่ายงบประมาณของ
โปรแกรมวิชาอยู่เป็นระยะในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) ผู้บริหารได้เปิดโอกาสให้คณาจารย์ 
และเจ้าหน้าที่ มีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วม
แสดงความคิดเห็น รวมถึงการเสนอปัญหาหรือประเด็นทีส่ าคัญที่เก่ียวข้อง 
ร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันในกระบวนการตัดสินใจและร่วม
กระบวนการพฒันาคณะผา่นการประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  ของ

ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารคณะ 

5.1-4-7 รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

5.1-4-8 รายงานการ
ประชุม
คณาจารย์และ
บุคลากร 

 
 



รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 หน้า 103 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
คณะ เช่น คณะกรรมการฝ่ายวจิัยและบริการวชิาการ คณะกรรมการฝ่าย
พัฒนานักศึกษา คณะกรรมการฝ่ายท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ เป็นต้น มีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะทุก 1 เดือน ประชมุคณะกรรมการประจ าคณะทุก  3 เดือน 
และประชุมอาจารย์และเจ้าหนา้ที่ประจ าทุกภาคการศึกษา นอกจากนี้ยัง
เปิดโอกาสให้คณาจารย์และบุคลากรของคณะมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของคณะได้หลายช่องทาง เช่น 
ทางการประชุมอาจารย์และบุคลากร สายตรงคณบดบีนเว็บไซต์คณะ 
โทรศัพท์สายตรงหรือไลน์โดยตรง และขอเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือ เสนอ
แนวทางต่าง ๆ มีการสื่อสารผา่นระบบออนไลน์ (Line) โดยจะมี Line กลุ่ม
ของคณะกรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการบริหารคณะ และของ
ส านักงานคณบดี ท าให้ติดต่อประสานงานได้อยา่งรวดเรว็และทันเหตุการณ์ 

7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) ผู้บริหารได้ให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่ผู้ใต้บงัคับบญัชาตามความเหมาะสมโดยก าหนดภาระหน้าที่ใน
การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน  มีการด าเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการ
บริหารจัดการโดยการมอบหมายอ านาจในการตัดสนิใจแก่รองคณบดีและ
ผู้ช่วยคณบดีแต่ละฝ่าย เพื่อให้การด าเนินงานของแต่ละฝา่ยเปน็ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- มีการแต่งตั้งรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีรับผิดชอบดูแลงานด้านต่าง ๆ 
ครบทั้ง 4 พันธกิจหลักของคณะ 

- มีการแต่งตั้งประธานกรรมการโปรแกรมวิชา ท าหน้าที่ดูแลรับผดิชอบการ
บริหารงานภายในโปรแกรมวิชาเพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
โปรแกรมวิชา 

- มีการแต่งตั้งกรรมการประจ าหลักสูตร เพื่อบริหารงานการเรียนการสอนให้
เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร 

- มีการแต่งตั้งหัวหน้าส านักงานคณบดีดูแลรับผิดชอบการบริหารงานภายใน
ส านักงานคณบดีเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานภายในส านักงาน
คณบด ี

- มีการแต่งตั้งเป็นค าสั่งมอบหมายงานในส านักงานคณบดีเพื่อแบ่ง
ภาระหน้าที่ให้แต่ละบุคคลอย่างชัดเจนในช่วงที่คณบดีติดราชการหรือมี
ภารกิจอ่ืน ๆ จะมีการมอบหมายงานให้รองคณบดีดูแลรักษาราชการแทน 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
- มีการใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารโดยเป็น

ธรรม โดยดูแลให้อาจารย์และเจา้หน้าทีป่ฏิบัติตามกฎระเบียบตา่ง ๆ เช่น 
การจัดซื้อจัดจ้าง การลงเวลาปฏิบัติราชการ การลาราชการ และความ
รับผิดชอบด้านการปฏิบัติงาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุตามล าดบัสายการบังคับ
บัญชาอย่างเปน็ระบบ ปลีะ 2 คร้ังโดยผ่านการพิจารณาจากผู้บงัคับบัญชา
ขั้นต้น เข้าสู่คณะกรรมการกลั่นกรอง โดยมีข้อตกลงร่วมกันอย่างชัดเจน 
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9) หลักความเสมอภาค (Equity)  ผู้บริหารมีความเสมอภาค ในการบริหาร

ดูแลบุคลากรทุกฝ่ายทัง้อาจารย ์เจ้าหน้าที่ และพนักงานบริการ เช่น 
ส่งเสริมใหทุ้กคนได้พัฒนาตนเองทั้งการเข้ารับการอบรม สัมมนา ประชุม
วิชาการ การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น    และการ
ได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานอย่างเท่าเทียมกันตามสิทธิที่ทุกคนมี
อยู่ รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ 

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามต ิ(Consensus Oriented) ผู้บริหารยึดหลักฉันทา
มติโดยผา่นการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะทุกเดือน คณะกรรมการ
ประจ าคณะทุกสามเดือน และประชุมอาจารย์และเจ้าหนา้ที่ประจ าภาค
เรียนๆ ละ 1 คร้ังเพื่อให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น 
และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาไปในทิศทางเดียวกัน  

5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้
ประสบการณต์รง และแหล่งเรยีนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑติและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร และน ามาปรบัใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 
ผลการด าเนินงาน 
1. คณะได้แต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ (Knowledge 

Management) โดยมีคณบดีเปน็ประธาน และรองคณบดีฝา่ยวชิาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา เป็นรองประธานกรรมการ และตัวแทนอาจารย์
จากทุกโปรแกรมวิชาเป็นกรรมการ ซึ่งได้มีการประชุมเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติ
การจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2560  ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของคณะ โดยครอบคลุมพันธกจิด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยและมี
การก าหนดประเด็นและเปา้หมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของคณะ อยา่งน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลติบัณฑิตและ
ด้านการวิจัย ดังนี ้
- ด้านการผลิตบัณฑิต : 

1. การเข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการ 
2. กิจกรรมการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
- ด้านการวิจัย : กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์ผูส้อนและ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

3. จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ เพื่อก าหนด
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ ซึ่งใน
การจัดโครงการและกิจกรรมไดร้ะบุกลุ่มเป้าหมายที่จะพฒันาความรู้ด้าน
การผลิตบัณฑิตและด้านการวิจยัดังนี้ 
- ด้านการผลิตบณัฑิต : 
- อาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนตามก าหนดในการยื่นขอ

ต าแหน่งทางวิชาการ และผู้ทีส่นใจในการพัฒนาเอกสาร
ประกอบการสอน หนังสือ/ต ารา 

5.1-5-1 ค าสั่งคณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  
ที่ 288/2559  
เร่ืองแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
(Knowledge 
Management) 

5.1-5-2 โครงการ
ประชุมสัมมนา
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์มุ่ง
สู่การจัดการ
ความรู ้
 

5.1-5-3 เว็บไซต์คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
ส่วนงานการ
จัดการความรู้  
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- อาจารย์ประจ าคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีผูส้นใจงาน

ด้านสหกิจศึกษา 
- ด้านการวิจัย :  
- อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรกึษาโครงงานวิจัย หรือการค้นคว้า

อิสระของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
4. คณะมีการแบ่งปนัและแลกเปลีย่นเรียนรู้จากความรู้และทักษะของผู้มี

ประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏบิัตทิี่ดีตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดและเผยแพร่ไปสูบุ่คลากรกลุ่มเปา้หมายที่ก าหนด
ดังนี ้
- คณะได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้  เมื่อวันที่ 14 

มิถุนายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความรู้และเสนอแนวคิดในการพัฒนากระบวนการด าเนนิงานตาม
แผนการจัดการความรู้ของคณะฯ โดยแบ่งกลุ่มในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เป็น 2 กลุ่ม ดังนี ้
- ด้านการเรียนการสอน : มีการบรรยายให้ความรู้เบื้องต้นดา้นสหกิจ

ศึกษา โดยคณะได้เชิญ คุณเอกราช แก้วเขียว หัวหน้าฝ่ายศูนยส์ห
กิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มาแลกเปลีย่น
ความรู้ในการเร่ิมต้นเตรียมตัวงานดา้นสหกิจศึกษา จากนัน้มีการ
อัดเสียง และจดบนัทึกความรูป้ระสบการณ์ตา่ง ๆ สรปุได้เปน็แนว
ปฏิบัติที่ดีในการเตรียมความพรอ้มสู่สหกิจศึกษา เผยแพร่ทางเวบ็ไซต์
ของคณะ ห้องสมุดคณะ การประชุมคณะกรรมการฝ่ายฝึก ฯ และ
นิทรรศการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏบิัติที่ดี จากหน่วยงานต่าง ๆ 
ในมหาวิทยาลัย 

- ด้านการวิจัย : อาจารย์ผู้สอนและอาจารยท์ี่ปรึกษาโครงงานวิจยั 
หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับเกียรติจาก
ศาสตราจารย์ ดร.วินัย  ประลมพ์กาญจน ์ มาบรรยายและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้ออาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ทีป่รึกษา
โครงงานวิจัย หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
และได้เชิญ อาจารย์กฤษณ์วรา  รัตนโอภาส มาร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ หัวข้อ “วิธีการส่งเสริมนักศึกษาให้น าเสนอผลงานวิจัยใน
ระดับชาติ และนานาชาติ” หลังจากการบรรยายได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และความรู้กับคณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ จากนัน้มี
การอัดเสียง และจดบนัทึกความรู้ประสบการณ์ตา่ง ๆ สรุปได้เป็น
แนวปฏิบัตทิี่ดี เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของคณะห้องสมุดคณะ และ
นิทรรศการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏบิัติที่ดีจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ในมหาวิทยาลัย 

5. คณะได้จัดกิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเร่ือง การผลิตเอกสารประกอบการสอน/ค าสอน/และ
หนังสือ/ต าราด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี คร้ังที่ 1 ในวนัที ่8 
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มีนาคม 2560 โดยมีวิทยากรคือ รองศาสตราจารย์ยาใจ โรจนวงศ์ชัย 
ได้มาแนะน าเทคนิคและข้อควรระวังในการผลติเอกสารประกอบการ
สอน/ค าสอน/และหนังสือ/ต ารา เพื่อขอต าแหน่งทางวชิาการ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างท่านวทิยากร คณาจารยผ์ู้มีประสบการณ์ใน
การขอต าแหน่งทางวชิาการ และคณาจารยผ์ู้เข้าร่วมโครงการ  และ
ในครั้งที่ 2 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เป็นการให้ความรู้และติดตาม
การจัดท าผลงานวชิาการเพื่อก าหนดต าแหน่งทางวชิาการจากนัน้มี
การอัดเสียง และจดบนัทึกความรู้ประสบการณ์ 
ต่าง ๆ สรปุได้เปน็แนวปฏิบัตทิีด่ีในการขอต าแหน่งทางวิชาการ
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของคณะและห้องสมุดคณะ จากนั้นคณะมี
นโยบายก าหนดให้มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขอต าแหน่ง
ทางวชิาการเดือนละ 1 คร้ังอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท าให้ผู้ที่วางแผนและ
ก าลังด าเนินการขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการ มีความกระตือรือร้น 
และปรับแก้ผลงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพมากข้ึน 

 จากการด าเนนิการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปีการศึกษา 2559 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ดินาถ หล าสบุ ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ดร.อนุมัติ เดชนะ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สารภี  จลุแก้ว ไดร้ับต าแหน่ง ผูช้่วยศาสตราจารย์ และยังมี
อาจารย์ที่อยู่ระหว่างการขอต าแหน่ง ได้แก่ 

1. นางสาวนพมาศ  ร่มเกต ุ
2. นายคมกฤช  เจริญ 
3. นายชาญยทุธ  ฟองสุวรรณ 
4. นายเมสนัต์  สังขมณ ี
5. ดร.ธนพงศ์  พันธุ์ทอง 
6. ดร.สธน  เสนาสวัสดิ ์
7. รศ.เทพกร  พิทยาภินันท ์

 คณาจารย์ข้างต้นได้เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบกลุ่ม
ย่อยในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา และอาจารย์ทุกทา่นไดน้ าแนวปฏิบัตทิี่ดีไป
ปฏิบัติเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ  
6. มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
ผลการด าเนินงาน 

     คณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน โดยมีคณบดีเป็นประธานมีหนา้ที่วางแผนบริหารและ
พัฒนาบุคคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนบัสนุน ซึง่มีการส ารวจข้อมูล
พื้นฐานความต้องการพฒันาศักยภาพของบุคลากร และวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ประจักษ์และการส ารวจความตอ้งการพัฒนาตนเองของอาจารย์เพื่อเป็นข้อมูล
ในการสนบัสนนุและส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดบัที่สงูขึ้น และเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ พร้อมทั้งจดัให้มีโครงการพัฒนาบุคลากร และพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง โดยระบุในแผนยทุธศาสตร์ ปีงบประมาณ 
2557-2560 และแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560 อย่างชัดเจน อีกทั้ง

5.1-6-1 ค าสั่งคณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี   
ที่ 575/2559 
เร่ืองแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
พัฒนา
คณาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนนุ 

5.1-6-2 แบบส ารวจ
ความต้องการ
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ยังมีการจัดสรรงบประมาณไปสูโ่ปรแกรมวิชาอย่างทั่วถึง เพื่อให้บุคลากรได้
พัฒนาตนเองตามที่ต้องการอย่างน้อยปีละ  
1 คร้ัง/คน 

     จากการก ากับติดตามผลการด าเนินงานแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนนุ รวมถึงผลการด าเนนิการด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา พบว่า 
ด้านคุณวุฒ ิ
- มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก เพิ่มขึ้น จากเดิมร้อยละ 29 เป็นร้อย

ละ 33.50 
- มีอาจารย์ที่กลับจากศึกษาต่อและอยู่ระหว่างการด าเนินการอนุมัติจบ

จ านวน 2 คน ดังนี ้
1. นางสาววาสนา  มูส่า 
2. นายเอกฤกษ์  พุ่มนก 

- อาจารย์ที่อยู่ระหว่างลาศึกษาตอ่จ านวน 2 คน ดังนี ้
1. นางสาวผจงสุข  สธุารัตน์ 
2. นางสาวกนษิฐา  พงศ์อาทิตย ์

- อาจารย์ที่ขออนุญาตศึกษาต่อปริญญาเอก เสาร์-อาทิตย์ จ านวน 1 
คน 

1. นายกฤษณ์วรา  รัตนโอภาส 
ด้านต าแหน่งทางวิชาการ 
  มีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการเพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 19.91 
เป็นร้อยละ 20.39 ซึ่งคณะได้มแีนวทางปรับปรุงโดยการจัดกิจกรรม/โครงการ 
ต่าง ๆ ตามแผนบริหารความเสีย่งซึ่งจากการด าเนินตามแนวทางการปรับปรุง
ท าให้มีอาจารย์ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการเพิ่มขึ้น ซึ่งอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ จ านวน 7 คน ได้แก ่

1. นางสาวนพมาศ  ร่มเกต ุ
2. นายคมกฤช  เจริญ 
3. นายชาญยทุธ  ฟองสุวรรณ 
4. นายเมสนัต์  สังขมณ ี
5. ดร.ธนพงศ์  พันธุ์ทอง 
6. ดร.สธน  เสนาสวัสดิ ์
7. รศ.เทพกร  พิทยาภินันท ์

     นอกจากนี้คณะมีการติดตามการพัฒนาตนเอง โดยก าหนดใหห้ลังจากที่
คณาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนนุได้มีการพัฒนาตนเองผ่านการประชุม 
อบรม สัมมนา แลว้ต้องเขียนรายงานการไปราชการ (บร.1) เพื่อสรุป
สาระส าคัญหรือประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากการพัฒนา เพื่อน ามาพฒันาการจัดการ
เรียนการสอนและสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้รับรู้  ซึ่งได้มีการติดตามให้
คณาจารย์ทีไ่ด้รับการพฒันาตนเองในการน าความรู้  และทักษะที่มีอยู่และทีไ่ด้
จากการฝึกอบรม มาใชบู้รณาการร่วมกันกับการเรียนการสอนในรายวิชาที่
เก่ียวข้อง โดยติดตามจากการจดัท า มคอ.5 หรือเอกสารประกอบการสอน 

พัฒนาตนเอง ปี
การศึกษา 
2558-2561 

5.1-6-3 แผนการบริหาร
และพัฒนา
บุคลากร
ปีงบประมาณ 
2555-2558 

5.1-6-4 รายงานการไป
ราชการ 
(บร.1) 
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และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  ส าหรับบุคลากรสาย
สนับสนนุ คณะมีระบบติดตามโดยการประเมินผลการปฏบิัติงานตามข้อตกลง
และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรสายสนับสนุน ถึงการน าความรู้ที่ได้จากการพฒันาตนเองมา
พัฒนาการปฏิบตัิงานที่เก่ียวข้องในแต่ละดา้น 
7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไก
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะ ที่ได้ปรับให้
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะ
ตามปกติทีป่ระกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ 
ผลการด าเนินงาน 
1. คณะมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม และ

สอดคล้องกับ พันธกิจและพัฒนาการของคณะตั้งแต่ระดบัหลักสูตร และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนดดงันี ้
1) การพัฒนาคุณภาพ 
- มีนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะต้องถือปฏิบตัิ 
- มีการจัดท าแผนการประกนัคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559  

ซึ่งจะมีการก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้ที่ปรากฏในแผนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
- มีการจัดท าปฏทิินด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปี

การศึกษา 2559 เพื่อก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพให้เป็นไปอยา่งเหมาะสม 
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการ

ตรวจ ติดตาม การประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งในระดับคณะและระดับ
โปรแกรมวิชา/หลักสตูร เป็นประจ าทุกปีอยา่งต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะด าเนนิไปอย่างที่ระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
- มีการจัดท าแผนการพัฒนาแตล่ะด้านอยา่งชดัเจน เช่น แผนการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา แผนการประกันคุณภาพการศึกษา แผนพฒันาตนเอง
ของคณาจารย์ แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แผนการจดักิจกรรม
การท าบบุ ารุงศิลปวฒันธรรม แผนการบริการวชิาการ เปน็ต้น 

2) การติดตามคุณภาพ 
- มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

ทั้งในระดับหลักสูตรและระดบัคณะ 
- มีการตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศึกษาจากคณะกรรมการ

ติดตามและตรวจสอบการด าเนนิการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
จากคณบดีและรองคณบดีฝา่ยวชิาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือนและนอกจากนัน้ ส านักพฒันาระบบและ
บริหาร ยังได้จัดโครงการประชมุ QA Active Day เป็นประจ าทุกเดือน 
โดยเร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม–กรกฎาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

5.1-7-1 คู่มือประกัน
คุณภาพ
การศึกษา ระดับ
คณะ ประจ าปี
การศึกษา 2559 

5.1-7-2 รายงานประจ าปี
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษาระดับ
หลักสูตร  
ประจ า
การศึกษา 2559 

5.1-7-3 ค าสั่งคณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ 
156/2560 เร่ือง
แต่งตั้ง
อนุกรรมการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

5.1-7-4 โครงการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา
ภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2559
ระดับคณะ 
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานดา้นการประกันคุณภาพ และเพื่อติดตามผลการ
ด าเนินงานในการจัดท า SAR หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง รวมถึงปญัหา
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ และสิ่งที่ต้องการให้ทางส านักฯชว่ยเหลือ
และเป็นทีป่รึกษา 

3) การประเมินคุณภาพ 
- มีการประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการ

ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งในระดบัคณะ/หลักสูตรโดยมี
การด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
อย่างต่อเนื่องดังนี ้
3.1 การเตรียมการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษา ระดบัหลักสูตร 

และระดับคณะ และมีการจัดท าแผนการประกนัการศึกษา ซึ่งมกีาร
ระบุรายชื่อผู้ก ากับตัวบ่งชี้และผูจ้ัดเก็บหลักฐาน 

3.2 การด าเนินการ 
- มีการวางแผนการปฏิบตัิงานโดยยึดนโยบาย แนวทางการประกัน

คุณภาพและปฏิทินการด าเนินงานดา้นการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
- ด าเนินการตามแผน ซึ่งมีการระบุรายชื่อผู้ก ากับตัวบ่งชี้เพื่อรวบรวม

ข้อมูลในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
- ตรวจสอบประเมินผลโดยคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการ

ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
- มีการน าผลการประเมินมาเปน็แนวทางในการปรับปรุงในปี

การศึกษาถัดไป 
3.3 การรายงานผล 
- จัดท ารายงานการประเมินตนเองโดยรวบรวมผลการด าเนินงาน

วิเคราะห์ตัวบ่งชี้ในแต่ละองคป์ระกอบ/มาตรฐาน 
2. คณะมีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญ เร่ืองการประกันคุณภาพ

การศึกษา โดยแต่งตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีคณบดี
เป็นประธานกรรมการ และรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นรองประธาน ภายใต้การมีส่วนของรองคณบดี ผูช้ว่ยคณบดี 
โปรแกรมวิชาตา่ง ๆ ทัง้ 9 โปรแกรมวิชา และส านักพฒันาคุณภาพและ
ระบบบริหาร โดยในปีการศึกษา 2559  คณะได้ให้ความส าคัญกับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยการส่งให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการดังนี้ 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559  ในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัว
บ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และน าไปใช้ในการจัดท ารายงาน
ประจ าปีการประกนัคุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสตูร และระดับ
คณะ 
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
- โครงการประชุมเชงิปฏบิัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 18 
พฤษภาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) รองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ/บัณฑิตวิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/
หลักสูตร 

- โครงการสัมมนาเชิงปฏบิัติการการพัฒนาตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ ในวันที่ 28 
มิถุนายน  2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้เกณฑ์การ
ประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัคณะ 

3. คณะมีการด าเนินงานดา้นการประกันคุณภาพภายในที่ครบถว้น และ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยยดึหลักกระบวนการ PDCA ดังนี ้
1)  การควบคุม การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 
P : วางแผนปฏิบัติการ 
- มีการควบคุมคุณภาพโดยเร่ิมตั้งแต่ระดับภาพรวมของการร่วมผลักดัน 

วิสัยทัศน์  กลยทุธ์ ไปสู่การปฏบิัติอย่างเปน็รูปธรรม มีการพิจารณา
ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อให้มีความสมบูรณ์
และครอบคลุม ทุกโครงการ/กิจกรรม ที่จะน าไปสู่การปฏิบัตงิาน ผลลัพธ์
จากการด าเนนิงาน มีการควบคมุภายในระดับโครงการ/กิจกรรม โดย
ส่งเสริมการพัฒนา/การปรับปรงุโครงการ/กิจกรรม ให้มีวัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ การจัดกิจกรรมและการวัดประเมินผล และมีการ
ตรวจติดตามคุณภาพ โดยจัดให้มีผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ/กิจกรรม มีการ
วัดและประเมินผลงาน และในทุกไตรมาสมีการจัดท ารายงานการใช้จ่ายเงิน
ตามโครงการต่าง ๆ  มีการประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นประจ าทุกปี  
- แต่งตั้งคณะคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ทัง้ในระดบัคณะ

และระดับหลักสตูร 
- มีการจัดท าปฏทิินด าเนินงานเพื่อก าหนดระยะเวลาการด าเนนิงานดา้น

การประกันคุณภาพให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
2) การจัดท ารายงานประจ าป ี
D : ด าเนินการตามแผน 
- คณะส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและชี้แจง

บุคลากรของคณะเก่ียวกับระบบกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอก 
- จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
- จัดท ารายงานประจ าปี การประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งในระดับคณะ 

และระดับหลักสตูรอย่างต่อเนื่อง และเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
เสนอต่อมหาวิทยาลัยและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
ก าหนดเวลาโดยเป็นรายงานที่มขี้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online 

C : ตรวจสอบ / ประเมินผล 
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- มีคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการด าเนนิการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
- มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินการประกันคุณภาพภายในเพื่อ

วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของคณะ 
A : การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการ 
 หลังจากการประเมินคณะได้มีการประชุมทบทวนระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพและประเมินผลลัพธ์การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2558  โดยมีวัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการทบทวนระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพและประเมินผลลัพธ์การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2558  

2. เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้มีการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
และประเมินผลลพัธ์การประกนัคุณภาพ และน ามาพัฒนาและปรับปรุงการ
ด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2559 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุ ไม่บรรล ุ

การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพนัธกิจและกลุ่มสถาบัน 

7 ข้อ 
(ข้อ 1-7) 

7 ข้อ (ข้อ 1-7) 
5 คะแนน 

  

 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 5.1 
จุดแข็ง 
- คณะมีการบริหารเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจตามเกณฑ์มาตรฐานครบทุกข้อ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ควรมีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ

สายสนับสนนุอย่างต่อเนื่อง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ากบัการประกันคุณภาพหลักสูตร 
  

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ บทบาทหน้าที่ของคณะในการก ากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มี
การด าเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัว
บ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้
สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ดร.นิศากร วิทจิตสมบูรณ์ โทรศัพท์ : 088-7913849 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวกุสุมา เจะอาแซ โทรศัพท์ : 081-6982044 
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพ
หลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีระบบมีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ดังนี ้
- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกนัคุณภาพหลักสูตร 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ า
การศึกษา 2559 

- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตวับ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดบัหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

- เมื่อวันที่ 19  มิถุนายน 2560 คณะได้เชิญคณะอนุกรรมการประกัน
คุณภาพเพื่อพิจารณาเร่ืองดังต่อไปนี ้
1. ตัวบ่งชีต้ามองค์ประกอบ ระดับหลักสูตร  

ประจ าปีการศึกษา 2559 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจตามตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร  
3. (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง 
4. ติดตามแผนการด าเนนิงานประกันคุณภาพ  

ระดับหลักสูตร 
5. ปัญหาและอุปสรรค อ่ืน ๆ ในการด าเนินงาน 

         และเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 คณะจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสามารถมีทักษะในการจัดท า

5.2-1-1 ค าสั่งคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
ที่ 156/2560  
เร่ืองแต่งตั้งคณะ
อนุกรรม 
การประกันคุณภาพ
หลักสูตร คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏสงขลา  
ประจ าการศึกษา 
2559 

5.2-1-2 ค าสั่งคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที ่
 195/2560  
เร่ืองแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบตัวบง่ชี้
ตามองค์ประกอบ
คุณภาพ  
ระดับหลักสูตร  
ประจ าปีการศึกษา 
2559 
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รายงานประจ าปปีระกันคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2559 5.2-1-3 บันทึกข้อความเชิญ

ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ ระดับ
หลักสูตร 

5.2-1-4 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้าง
ความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 
2559 

2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่
ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะ
เพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีการก ากับ ติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร
ให้เป็นไปตามระบบโดย 
- ภาคการศึกษา 1/2559 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร ได้

มีการติดตามผลการด าเนนิงานประกันคุณภาพตามองค์ประกอบ 
ระดับหลักสูตร ตามบันทึกข้อความที่ ควท.ว097/2560 และไดน้ าผล
การด าเนินงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
คร้ังที่ 1/2560   
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 พบวา่แต่ละหลักสูตรส่วนใหญ่ได้
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากประเมินคุณภาพหลักสูตร เช่น 
การปรับการเรียนการสอนแบบ Active Learning  
และได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรรอบ 5 ปี  
ประจ าปีงบประมาณ 2560    

- ภาคการศึกษา 2/2559 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร ได้
มีการติดตามผลการด าเนนิงานประกันคุณภาพตามองค์ประกอบ 
ระดับหลักสูตร ซึ่งในระหวา่งเดอืนกรกฎาคม 2560 คณะได้ก าหนด
โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร
ประจ าปีการศึกษา 2559 ทั้งหมด 12 หลักสูตร โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดบัหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2559 จากภายนอกมหาวิทยาลัยและภายใน
มหาวิทยาลยัซึ่งจากการตรวจประเมินพบว่าหลักสูตรของคณะที่เปิด
การเรียนการสอนทั้งสิน้ จ านวน 12 หลักสูตร นั้น เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน มผีลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตรเท่ากับ 
43.25 คิดเป็น 3.60 คะแนน และคณะได้รายงานผลการติดตาม
ดังกล่าวให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2560 
วันที่ 28 สิงหาคม 2560 

5.2-2-1 บันทึกข้อความที่ 
ควท.ว097/2560  
เร่ืองติดตามผลการ
ด าเนินงานประกัน
คุณภาพตาม
องค์ประกอบ ระดับ
หลักสูตร  
ปีการศึกษา 1/2559 

5.2-2-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะเพื่อพิจารณา 
คร้ังที่ 1/2560 วันที่ 
24 กุมภาพันธ์ 2560  

5.2-2-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะเพื่อพิจารณา 
คร้ังที่ 2/2560 วันที่ 
28 สิงหาคม 2560 
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้
เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนนุการด าเนนิงานของ
หลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสตูรดังนี ้
- การส่งเสริมการพัฒนาตนเองของบุคลากรเพื่อให้มีความรู้

ความสามารถเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
- สนับสนนุให้มีจุดเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ

ช่องสัญญาณ Wireless  ครอบคลุมทุกบริเวณของโปรแกรมวิชา และ
คณะ 

- คณะได้จัดสรรงบประมาณงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนานักศึกษา 
เพื่อจัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

 จัดหาทรัพยากรในด้านงบประมาณสนบัสนุนงานวิจัย 
ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัย แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ
และระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย 

5.2-3-1 คู่มือเบิกจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ 2559 

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสตูร และ
รายงานผลการประเมินให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร 
โดยมีก าหนดการตรวจประเมินรายละเอียดดังนี้  

หลักสูตร วันที่ตรวจ 
-สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ 20 กรกฎาคม 2560 
-วท.บ.คณิตศาสตร ์ 20 กรกฎาคม 2560 
-สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต 24 กรกฎาคม 2560 
-วท.บ.เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 24 กรกฎาคม 2560 
-วท.บ.วิชาชีววิทยาประยุกต ์ 25 กรกฎาคม 2560 
-วท.บ.เคม ี 25 กรกฎาคม 2560 
-วท.บ.คหกรรมศาสตร ์ 26 กรกฎาคม 2560 
-วท.บ.ฟิสิกส ์ 26 กรกฎาคม 2560 
-วท.บ.วิชาชีววิทยา 27 กรกฎาคม 2560 
-วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 31 กรกฎาคม 2560 
-วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 1 สิงหาคม 2560 
-วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 27 กรกฎาคม 2560 

 เมื่อด าเนินการตรวจประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วคณะได้น ารายงาน
ผลการตรวจประเมนิระดับหลักสูตรเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560 เพื่อให้กรรมการประจ า
คณะเพื่อพิจารณา 
 
 

5.2-4-1 วาระการประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะ ครั้งที่ 2/2560 
วันที่ 28 สิงหาคม 
2560 

5.2-4-2 ผลการพิจารณาการ
ประเมินคุณภาพ
หลักสูตรจาก
คณะกรรมการประจ า
คณะ 
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5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมา
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ผลการด าเนินงาน 
 หลักสูตรได้น าผลการพิจารณาการประเมินคุณภาพและข้อเสนอแนะที่
ได้จากกรรมการประจ าคณะ ประจ าปีการศึกษา 2558 มาปรับปรุงหลักสูตร
และส่งผลให้หลักสูตรมีการด าเนินงานประกันคุณภาพดีขึ้นอย่างเนื่องโดย
สามารถเปรียบเทียบได้จากตารางดังนี้ 

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 
-วท.บ.ฟิสิกส์ 2.54 3.14 3.38 
-วท.บ.เคมี 3.03 3.80 3.73 
-วท.บ.วิชาชีววิทยา 2.58 3.05 3.23 
-วท.บ.วิชาชีววิทยาประยุกต์ 2.76 3.17 3.26 
-วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2.27 3.37 3.56 
-วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.09 3.49 3.65 
-วท.บ.เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 2.23 3.31 4.04 
-วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2.67 3.51 3.64 
-วท.บ.คณิตศาสตร์ 2.84 2.75 3.81 
-วท.บ.คหกรรมศาสตร์ 2.53 3.01 3.73 
-สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 2.31 3.48 3.93 
-สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 1.69 3.06 3.29  

5.2-5-1 ผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจาก
กรรมการประจ า
คณะ ประจ าปี
การศึกษา 2559 

5.2-5-2 รายงานผลการตรวจ
ประเมินประกนั
คุณภาพ ระดับ
หลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2559 

 

6. มีผลการประเมินคุณภาพผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2559 คณะรับผิดชอบเปิดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 11 หลักสูตร และระดับปริญญาโท จ านวน 1 
หลักสูตร ทุกหลักสูตรมีผลการประเมินคุณภาพผ่านองค์ประกอบที่ 1 
การก ากับมาตรฐาน 

5.2-6-1 รายงานผลการตรวจ
ประเมินประกนั
คุณภาพ ระดับ
หลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2559 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2559 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุ ไม่บรรล ุ

ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 6 ข้อ 
(ข้อ 1-6) 

6 ข้อ 
(ข้อ 1-6) 
5 คะแนน 
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สรุปผลการประเมินตนเอง : องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี ้ คะแนนประเมิน 
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธต์ามพนัธกิจและกลุ่มสถาบัน 5.00 
5.2 ระบบก ากบัการประกันคุณภาพหลักสูตร 5.00 

คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ 5.00 
 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 5.2 
จุดแข็ง 
- มีระบบและกลไกการประกันคณุภาพหลักสูตรตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
- มีการก ากับติดตามด าเนนิงานประกันคุณภาพหลักสูตรอย่างมปีระสิทธิภาพ 
- มีการจัดสรรทรัพยากรครบถ้วนตามองค์ประกอบการประกนัคณุภาพหลักสูตร 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้ที่เก่ียวข้องทุกทา่น 
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บทที่ 3 
สรุปผลการด าเนินงาน 

 
 จากผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ในปีการศึกษา 2559  สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 
 
ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินตามองค์ประกอบ  
องค์ประกอบ ชื่อองค์ประกอบ คะแนนที่ได ้ ผลการประเมิน 

1 การผลิตบัณฑิต 3.71 ดี 
2 การวิจัย 4.48 ดี 
3 การบริการวิชาการแก่สังคม 5.00 ดีมาก 
4 การท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 5.00 ดีมาก 
5 การบริหารและการจัดการ 5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.28 ดี 
 
หมายเหตุ  
* คะแนนที่ได้ หมายถึง ค่าเฉลีย่ของแต่ละตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบนั้น ๆ  
* ผลการประเมิน  หมายถึง ปรับปรุงเร่งด่วน  ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ตามเกณฑ์ตัดสินของ สกอ. 
 การแปลผลคะแนน  0.00 - 1.50     การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
     1.51 – 2.50    การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
     2.51 – 3.50    การด าเนินงานระดับพอใช้ 
     3.51 – 4.50     การด าเนินงานระดับด ี
   4.51 – 5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชีต้ามองค์ประกอบคุณภาพ (สกอ.) 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชีท้ี่  1.1 3.51 43.25 3.60 
12 

ตัวบ่งชีท้ี่  1.2 ร้อยละ 35 34.5 x 100 33.50 x 5 4.19 
103 40 

ตัวบ่งชีท้ี่  1.3 ร้อยละ  25 21 x 100 20.39 x 5 1.70 
103 60 

ตัวบ่งชีท้ี่  1.4 ไม่เกินร้อยละ 10 21.80 – 20 x 100    5 -  9.01  2.75 
20    4 

ตัวบ่งชีท้ี่  1.5 6 ข้อ (ข้อ 1-6) 6 ข้อ  (ข้อ 1-6) 5.00 
ตัวบ่งชีท้ี่  1.6 6 ข้อ (ข้อ 1-6) 6 ข้อ  (ข้อ 1-6) 5.00 
ตัวบ่งชีท้ี่  2.1 6 ข้อ (ข้อ 1-6) 6 ข้อ  (ข้อ 1-6) 5.00 
ตัวบ่งชีท้ี่  2.2 60,000 บาท 4,186,183.52 41,447.36 x 5   3.45 

101 60,000 
ตัวบ่งชีท้ี่  2.3 ร้อยละ 25 32.80  x 100 31.84 x 5 5.00 

103 30 
ตัวบ่งชีท้ี่  3.1 6 ข้อ (ข้อ 1-6) 6 ข้อ  (ข้อ 1-6) 5.00 
ตัวบ่งชีท้ี่  4.1 6 ข้อ (ข้อ 1-6) 6 ข้อ  (ข้อ 1-6) 5.00 
ตัวบ่งชีท้ี่  5.1 7 ข้อ (ข้อ 1-7) 7 ข้อ  (ข้อ 1-7) 5.00 
ตัวบ่งชีท้ี่  5.2 6 ข้อ (ข้อ 1-6) 6 ข้อ  (ข้อ 1-6) 5.00 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.28 
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ตารางวิเคราะห์ผลการประเมนิตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ (สกอ.) 
ประเภทสถาบัน  กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
องค์ประกอบคุณภาพ จ านวน 

ตัวบ่งชี ้
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O รวม 

องค์ประกอบที่ 1 6 2.88 5.00 3.60 3.71 ดี 
องค์ประกอบที่ 2 3 3.45 5.00 5.00 4.48 ดี 
องค์ประกอบที่ 3 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5 2 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้   
ของทุกองค์ประกอบ 

13 3.02 5.00 4.30 4.28 ดี 

ผลการประเมิน  ดีมาก ดี ดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set 
ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2559 
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ที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล 

1 จ ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 12 

2 -ระดับปริญญำตร ี 11 

3 -ระดับ ป.บัณฑิต  

4 -ระดับปริญญำโท 1 

5 จ ำนวนนักศึกษำปัจจบุันทัง้หมดทุกระดับกำรศึกษำ 1,700 

6 -จ ำนวนนักศึกษำปัจจบุันทัง้หมด - ระดับปริญญำตร ี 1,666 

7 -จ ำนวนนักศึกษำปัจจบุันทัง้หมด - ระดับ ป.บัณฑิต  

8 -จ ำนวนนักศึกษำปัจจบุันทัง้หมด - ระดับปริญญำโท 34 

9 จ ำนวนบัณฑิตระดบัปริญญำตรีทั้งหมด 526 

10 
จ ำนวนบัณฑิตระดบัปริญญำตรีที่ตอบแบบส ำรวจเร่ืองกำรมีงำนท ำภำยใน 1 ปี หลังส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

520 

11 
จ ำนวนบัณฑิตระดบัปริญญำตรีที่ได้งำนท ำภำยใน 1 ปีหลังส ำเร็จกำรศึกษำ  
(ไม่นบัรวมผู้ทีป่ระกอบอำชีพอิสระ) 

289 

12 จ ำนวนบัณฑิตระดบัปริญญำตรีที่ประกอบอำชีพอิสระ 109 

13 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัปริญญำตรีที่มีงำนท ำก่อนเข้ำศกึษำ 52 

14 จ ำนวนบัณฑิตระดบัปริญญำตรีที่มีกิจกำรของตนเองที่มีรำยไดป้ระจ ำอยู่แล้ว  

15 จ ำนวนบัณฑิตระดบัปริญญำตรีที่ศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ 7 

16 จ ำนวนบัณฑิตระดบัปริญญำตรีที่อุปสมบท  

17 จ ำนวนบัณฑิตระดบัปริญญำตรีที่เกณฑ์ทหำร 3 

18 
เงินเดือนหรือรำยได้ต่อเดือน ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัปริญญำตรีที่ไดง้ำนท ำหรือ
ประกอบอำชีพอิสระ (ค่ำเฉลี่ย) 

11,290 

19 
ผลกำรประเมินจำกควำมพงึพอใจของนำยจ้ำงที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี
ตำมกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

4.67 

20 จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ (FTES) 2,245.54 

21 -ระดับอนุปริญญำ  

22 -ระดับปริญญำตร ี 2,234.78 

23 -ระดับ ป.บัณฑิต  

24 -ระดับปริญญำโท 10.76 

25 -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  

26 -ระดับปริญญำเอก  

27 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบตัิงำนจริงและลำศกึษำต่อ 103 



 

ที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล 

28 
-จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำตอ่ วุฒิปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ 

5 

29 
-จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำตอ่ วุฒิปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำ 

66.5 

30 
-จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำตอ่ วุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเท่ำ 

31.5 

31 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมดทีด่ ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ 82 

32 -จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำ (ที่ไม่มตี ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒปิริญญำตร ีหรือเทียบเท่ำ 5 

33 -จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำ (ที่ไม่มตี ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒปิริญญำโท หรือเทียบเท่ำ 56.5 

34 -จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำ (ที่ไม่มตี ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒปิริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ 20.5 

35 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมดทีด่ ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 21 

36 -จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ  

37 -จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือเทียบเท่ำ 10 

38 -จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ 11 

39 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมดทีด่ ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์  

40 -จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒปิริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ  

41 -จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒปิริญญำโท หรือเทียบเท่ำ  

42 -จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒปิริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ  

43 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ 61 

44 -ระดับปริญญำตร ี  

45 -ระดับ ป.บัณฑิต  

46 -ระดับปริญญำโท 40 

47 -ระดับปริญญำเอก 21 

48 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำหลักสูตรที่มีด ำรงต ำแหนง่ทำงวิชำกำร 61 

49 -ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ 15 

50 -รองศำสตรำจำรย ์  

51 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำที่ปฏบิัติงำนจริง (ไม่นบัรวมผู้ลำศึกษำต่อ) 101 

52 -กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี 101 

53 -กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์สุขภำพ  

54 -กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  

55 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำที่ลำศึกษำต่อ 2 

56 -กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

57 -กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์สุขภำพ  

58 -กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  



 

ที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล 

59 
จ ำนวนรวมของผลงำนนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดบัปริญญำโทที่ได้รบักำรตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 

10 

60 -จ ำนวนบทควำมฉบบัสมบูรณ์ทีม่ีกำรตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง   

61 
-จ ำนวนบทควำมฉบบัสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวชิำกำร
ระดับชำต ิ 

10 

62 

-จ ำนวนบทควำมฉบบัสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวชิำกำรระดับ
นำนำชำต ิหรือในวำรสำรทำงวชิำกำรระดบัชำติทีไ่ม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำร
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวชิำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร 
พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบนัอนุมัติและจัท ำเป็นประกำศให้ทรำบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน นับแต่วนัที่ออกประกำศ 

 

63 -ผลงำนทีไ่ด้รับกำรจดอนสุิทธบิตัร  

64 -จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2  

65 

-จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำม
ประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวชิำกำรวำ่ด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่
ผลงำนทำงวชิำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบนัน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัท ำเป็นประกำศ
ให้ทรำบทั่วไปและแจง้ ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน นบัแต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่
อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร ที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

 

66 

-จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ปรำกฏอยู่ในฐำนข้อมูล
ระดับนำนำนชำติตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวชิำกำรวำ่ด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง
วิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวชิำกำร พ.ศ.2556 

 

67 -ผลงำนทีไ่ด้รับกำรจดสิทธบิัตร  

68 
-จ ำนวนงำนสรำ้งสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online 

 

69 -จ ำนวนงำนสรำ้งสรรค์ที่ได้รบักำรเผยแพร่ในระดับสถำบนั  

70 -จ ำนวนงำนสรำ้งสรรค์ที่ได้รบักำรเผยแพร่ในระดับชำติ  

71 -จ ำนวนงำนสรำ้งสรรค์ที่ได้รบักำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ  

72 -จ ำนวนงำนสรำ้งสรรค์ที่ได้รบักำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซยีน  

73 -จ ำนวนงำนสรำ้งสรรค์ที่ได้รบักำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ   

74 
-จ ำนวนนักศึกษำปัจจบุันทัง้หมด - ระดับปริญญำโททั้งหมด (ปีกำรศึกษำที่เป็นวงรอบ
ประเมิน) 

34 

75 จ ำนวนนักศึกษำปัจจบุันทัง้หมดทุกระดับกำรศึกษำ 34 

76 -จ ำนวนนักศึกษำปัจจบุันทัง้หมด - ระดับปริญญำโท 34 

77 จ ำนวนเงินสนับสนนุงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในสถำบัน 461,250 

78 -กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี 461,250 



 

ที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล 

79 -กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์สุขภำพ  

80 -กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  

81 จ ำนวนเงินสนับสนนุงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยนอกสถำบัน 3,724,933.52 

82 -กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี 3,724,933.52 

83 -กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์สุขภำพ  

84 -กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  

85 จ ำนวนรวมของผลงำนทำงวชิำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย 95 

86 
บทควำมวิจยัหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดบัชำต ิ

70 

87 -กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี 70 

88 -กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์สุขภำพ  

89 -กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  

90 

บทควำมวิจยัหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดบันำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวชิำกำรระดบัชำติทีไ่ม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำม
ประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำดว้ย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวชิำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอ
สภำสถำบันอนุมตัิและจัดท ำเปน็ประกำศให้ทรำบเป็นกำรทัว่ไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทรำบภำยใน 30 วันนบัแต่วันทีอ่อกประกำศ 

9 

91 -กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี 9 

92 -กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์สุขภำพ  

93 -กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  

94 ผลงำนทีไ่ด้รับกำรจดอนสุิทธบิัตร  

95 -กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

96 -กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์สุขภำพ  

97 -กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  

98 
บทควำมวิจยัหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 

1 

99 -กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี 1 

100 -กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์สุขภำพ  

101 -กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  



 

ที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล 

102 

บทควำมวิจยัหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติทีไ่ม่อยู่ใน
ฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ.  
หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง
วิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวชิำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบนั
อนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเปน็กำรทั่วไป และแจ้งให้  
กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับ แต่วนัที่ออกประกำศ (ซึ่งไมอ่ยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏ 
ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

2 

103 -กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี 2 

104 -กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์สุขภำพ  

105 -กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  

106 

บทควำมวิจยัหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติทีป่รำกฏใน
ฐำนข้อมูลระดบันำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
ว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวชิำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร 
พ.ศ.2556 

9 

107 -กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี 9 

108 -กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์สุขภำพ  

109 -กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  

110 ผลงำนได้รับกำรจดสทิธิบัตร  

111 -กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

112 -กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์สุขภำพ  

113 -กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  

114 ผลงำนวชิำกำรรับใช้สังคมทีไ่ด้รบักำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว 3 

115 -กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี 3 

116 -กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์สุขภำพ  

117 -กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  

118 ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติวำ่จำ้งให้ด ำเนินกำร  

119 -กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

120 -กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์สุขภำพ  

121 -กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  

122 
ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลทีไ่ด้รับกำรประเมนิผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวชิำกำร
แล้ว 

1 

123 -กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี 1 

124 -กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์สุขภำพ  

125 -กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  

126 งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน  



 

ที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล 

127 -กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

128 -กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์สุขภำพ  

129 -กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  

130 จ ำนวนงำนสรำ้งสรรค์ที่ได้รบักำรเผยแพร่ในระดับชำติ  

131 -กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

132 -กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์สุขภำพ  

133 -กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  

134 งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ  

135 -กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

136 -กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์สุขภำพ  

137 -กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  

138 งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน  

139 -กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

140 -กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์สุขภำพ  

141 -กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  

142 จ ำนวนงำนสรำ้งสรรค์ที่ได้รบักำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ   

143 -กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

144 -กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตร์สุขภำพ  

145 -กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2559  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
คณะกรรมการที่ปรึกษา    
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทัศนำ  ศิริโชต ิ คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
2. ดร.นิศำกร     วิทจิตสมบูรณ ์ รองคณบดีฝ่ำยวชิำกำรและประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
3. นำงสำวจิรภำ    คงเขียว  รองคณบดีฝ่ำยพฒันำนักศึกษำและกิจกำรพิเศษ 
4. นำงสำววำสนำ    มู่สำ  รองคณบดีฝ่ำยวิจยับริกำรวิชำกำรและวิเทศสัมพนัธ์ 
5. นำงสำวจิรภรณ ์   กวดขัน  ผู้ช่วยคณบดีฝำ่ยวิชำกำรและประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
6. นำยสกรรจ ์    รอดคล้ำย  ผู้ช่วยคณบดีฝำ่ยพัฒนำนักศึกษำและกิจกำรพิเศษ 
7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.คันธมำทน์  กำญจนภูม ิ  ผู้ช่วยคณบดีฝำ่ยวิจัยบริกำรวิชำกำรและวิเทศสัมพันธ์ 
8. นำยศักดิ์ชำย    คงนคร  รองคณบดีฝ่ำยพฒันำนักศึกษำและกิจกำรพิเศษ  
9. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อนุมัต ิ  เดชนะ  รองคณบดีฝ่ำยวิจยับริกำรวิชำกำรและวิเทศสัมพนัธ์ 
 
บุคลากรจัดพิมพ์ / รวบรวมข้อมูล / ผู้จัดเก็บข้อมูล 
1. นำงสำวกุสุมำ   เจะอำแซ 
 
รวบรวมข้อมูล / ผู้จัดเก็บข้อมูล 
1. นำงสมจิต    ปำละพัน 
2. นำงอมรรัตน ์  ชูชื่น 
3. นำงสำวรุจนิันท์  ชมภูฆัง 
4. นำงสุณ ี   เพ็ชรนิล 
5. นำงสำวสมลัคน์    บัวทอง 
6. นำงสำวยุพดี   พันธุ์สะ 
7. นำงสำวเพ็ญนภำ  ชิณวงค ์
8. นำยธีรภัทร ์  มณีเกษร 
9. นำยอนรรฆ  คชสำร 
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