
บทสรุปผูบ้ริหาร 
 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ด าเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งสอดคล้อง
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 47 ที่ระบุให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยท าการรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน หรือ Self-Assessment Report (SAR) เสนอต่อผู้บริหาร หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และเปิดเผยต่อสาธารณชน  
 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ด าเนินงานตามระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ สอดคล้องกับหลักการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประกอบด้วย ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ สกอ. และตัวบ่งชี้พัฒนาที่
คณะมีการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานอื่น  ๆ เพิ่มเติมโดยผลการด าเนินงานนั้นเด่นชัดตาม
ยุทธศาสตร์    ของคณะ ซึ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนน 
ผลการ
ประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.51 3.72 ดี 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 
ร้อยละ 
35.92 

4.43 ดี 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
ร้อยละ  
25.71 

1.75 ต้องปรับปรุง 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
  อาจารย์ประจ า 

ไม่เกิน
ร้อยละ 

10 
4.56 ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 
6 ข้อ  

(ข้อ 1-6) 
5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
6 ข้อ  

(ข้อ 1-6) 
5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.08 ดี 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
  หรืองานสร้างสรรค์ 

6 ข้อ 
(ข้อ 1-6) 

5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 เงินสนบัสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค ์
60,000 
บาท 

5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3 ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าและ
  นักวิจัย 

ร้อยละ 
35 

5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 5.00 ดีมาก 



ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนน 
ผลการ
ประเมิน 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
6 ข้อ 

(ข้อ 1-6) 
5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1 ระบบและกลไกการท านบุ ารุงศลิปะและ 
  วัฒนธรรม 

6 ข้อ 
(ข้อ 1-6) 

5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตาม
  ผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
  ของคณะ 

7 ข้อ 
(ข้อ 1-7) 

5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.2 ระบบก ากบัการประกันคุณภาพหลักสูตร 
6 ข้อ 

(ข้อ 1-6) 
5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 5.00 ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 4.57 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้พัฒนา 
: ผลงานของนักศึกษาปริญญาตรีที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

2.45 ต้องปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 



ค ำน ำ 
 
 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะเป็นการด าเนินงาน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา น าไปสู่การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน หรือ Self-Assessment Report (SAR) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลการด าเนินงานระหว่างรอบปี
การศึกษา 2560 ซึ่งเป็นเป็นการด าเนินงานระหว่าง 1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้เพื่อเสนอต่อ
ผู้บริหาร หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน               
ปีการศึกษา พ.ศ. 2560 ต่อไป 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายงานผลตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
จ านวน 5 องค์ประกอบ รวมตัวบ่งชี้จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ ซึ่งสอดคล้องตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และผลการด าเนินงานเพิ่มเติมเป็นตัวบ่งชี้
พัฒนาที่คณะมีการด าเนินงานเด่นชัดตามยุทธศาสตร์ของคณะ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดยคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในพร้อมกับช่วยให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกันทุกระดับซึ่งส่งเสริมให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ สู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป 
 

 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุมัติ  เดชนะ) 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

31  กรกฎาคม  2561 
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รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560                                                     หน้า 1 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
    

บทที่ 1 
ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน 

 
1. ประวัติความเป็นมา 

 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามการแบ่งส่วน
ราชการของวิทยาลัยครูสงขลา เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 จึงเริ่มมี
คณะเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2518 และเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับต่อ ๆ มา ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงชื่อคณะและหน่วยงานในคณะตามล าดับ ดังนี้ 
 

พ.ศ. 2518 มี การประกาศใช้ พระราชบญัญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 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” ในคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหน่วยงานในสังกัด ดังนี้  

 ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์  
 ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 
 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
 ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ 

 ภาควิชาสุขศึกษา 
 ภาควิชาเคมี 
 ภาควิชาชีววิทยา 
 ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

  

พ.ศ. 2529 จัดตั้งโปรแกรมวิชาใหม่ คือ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการยาง และจัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์
เปลี่ยนสังกัด ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ ไปสังกัดคณะวิชาครุศาสตร์ 

  

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

พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม“สถาบันราชภัฏ” 
แทน “วิทยาลัยครู” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูสงขลาจึงใช้ชื่อใหม่ว่า 
“สถาบันราชภัฏสงขลา” มีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี
หน่วยงานในสังกัด  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 
 โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยา

ประยุกต์ 
 

 

 โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 
 โปรแกรมวชิาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
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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 มีหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย 

 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 
 โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววทิยาประยุกต์ 
 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   0 7426 0260 หรือ 0 7426 0200 ต่อ 1530 
    หมายเลขโทรสาร   0 7426 0261 
    E-mail       sciencewebmaster@skru.ac.th 
 
ปรัชญา เน้นคุณธรรม น าวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่น 
 
วิสัยทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะชั้นน าที่ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรม     

เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 
 
พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครูด้านวิทยาศาสตร์ 
3. ศึกษา วิจัย สร้างองค์ความรู้พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น 
5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
6. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

 
ค่านิยมร่วม พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพ ร่วมแรงร่วมใจ

กันฉันพี่น้อง บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เน้นการประกันคุณภาพการศึกษา 
  
อัตลักษณ ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก าหนดอัตลักษณ์เช่นเดียวกบัมหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา  

คือ “เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ”   
  
เอกลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก าหนดเอกลักษณ์เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

คือ “มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น” 
 

 
 
 

 

mailto:sciencewebmaster@skru.ac.th
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ประเด็นยุทธศาสตร ์
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์และการศึกษาด้านวิทยาศาสตรใ์ห้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนาการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และให้

เป็นไปตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเป็นไปตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่สอดคล้องตรง
กับความต้องการของท้องถ่ินและการพัฒนาประเทศ (สกอ.1.1) 

2. พัฒนาความรู้ความสามารถของอาจารย์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (สกอ.5.1) 
3. ปรับสัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเป็นไปตามเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา  (สกอ.1.4) 
เป้าประสงค์ที่ 2 มีการประชาสมัพันธ์ด้วยวิธีการที่หลากหลายเพือ่ใหไ้ด้นกัศึกษาที่มีศักยภาพตรงตามสาขาวิชา 

1. ประชาสัมพนัธ์หลักสูตรเชิงรุก (สกอ.1.1) 
เป้าประสงค์ที่ 3 นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1. ปรับพื้นฐานความรู้ทางวิชาการแก่นักศึกษาใหม่ (สกอ.1.6) 
2. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาดูแล และให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา (สกอ.1.6) 
3. ติดตามบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สกอ.1.1) 
4. ส่งเสริมความรู้ และทักษะเพื่อความส าเร็จดา้นวชิาการให้แก่นักศึกษา (สกอ.1.5,1.6) 
5. ศึกษาดูงาน/ฝึกประสบการณ์ และฝึกปฏบิัติจากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก (สกอ.1.6) 
6. ส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมวชิาการ และการน าเสนอผลงานวิจยัของนักศึกษา (สกอ.1.6) 

เป้าประสงค์ที่ 4 ผลิตบัณฑติให้เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจติสาธารณะ 
1. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  

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

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (สกอ.1.5,1.6) 
5. ยกย่องและให้ขวัญก าลังใจกับนักศึกษาผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น 
6. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเป็นไปตามนโยบายไทย

แลนด์ 4.0 (สกอ. 1.1) 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการ สวัสดิการให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่า (สกอ.1.5,1.6) 

  

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและแก้ปัญหาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ที่ 1 ผลงานวิจัยได้รับการยอมรับในระดบัชาติ และนานาชาติ 
1. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ   

(สกอ.2.1,2.2,2.3) และ (สมศ.5) 
2. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง (สกอ.2.1) 

เป้าประสงค์ที่ 2 ส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
1. สร้างเครือข่ายด้านการวิจัยกับท้องถ่ิน (สมศ. 6, สกอ.4.2) 
2. ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสนองโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

 

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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ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ที่ 1 ส่งเสริมการบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

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

เป้าประสงค์ที่ 2 น าความรู้จากการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรืองานวิจัย 
1. ส่งเสริมคณาจารย์ให้น าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาบูรณาการกับการเรียนการ

สอนและ/หรือการวิจัย 
เป้าประสงค์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและท้องถิ่น 

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

 

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 ส่งเสรมิท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นตลอดจนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ยัง่ยืน 
เป้าประสงค์ที่ 1 ส่งเสริม อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

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

เป้าประสงค์ที่ 2 ส่งเสริม รักษา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
1. สนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมหรือจัดโครงการ/กิจกรรมด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจดัการและงบประมาณให้สามารถด าเนินงานตามพันธกิจให้
บรรลุเป้าหมายตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ที่ 1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
1.  จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรให้เป็นธรรม มีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีความโปร่งใส 

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 ตามสายงานอย่างต่อเนื่อง   

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

  

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สากล 
เป้าประสงค์ที่ 1 ส่งเสริมความรู้ด้านภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สากล 

1.  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สากล 
2.  พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค์ที่ 2 ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการและงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  1. 

 
ส่งเสริมความร่วมมือ/แลกเปลี่ยนทางวิชาการและงานวิจัยระหวา่งสถาบันการศึกษาทั้งใน และ
ต่างประเทศโดยผา่นกลไกที่หลากหลาย 
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นโยบายคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
 

1. นโยบายด้านการจัดการศึกษา 
1.1 มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเป็นไป

ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
1.2 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
1.3 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน

การสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
1.4 มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเชิงรุกด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้ได้นักศึกษาที่มี

ศักยภาพตรงตามสาขาวิชา 
1.5 จัดให้มีการปรับพื้นฐานความรู้ทางวิชาการ และคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมใหก้ับนักศึกษาใหม่  
1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตครูระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
1.7 จัดกิจกรรมเสริมความรู้ และทักษะ เพื่อเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 

2. นโยบายด้านงานวิจัย 
2.1 ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ดีมีคุณภาพ 
2.2 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักวิจัยมืออาชีพ 
2.3 สนับสนุนและจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย 
2.4 สร้างเครือข่ายการวิจัยระหว่างกลุ่มวิจัยหรือหน่วยวิจัย (Research Unit) ของคณะกับ

มหาวิทยาลยัหรือหน่วยงานอื่นในระดับท้องถิน่ ระดับชาติและนานาชาติ  
2.5 ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารที่ได้รับมาตรฐานทางวิชาการในระดับชาติ 

และนานาชาติ 
2.6 ส่งเสริมให้นักวิจัยท างานวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศหลังจบปริญญาเอก 
2.7 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสนองโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 
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 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 าแหน่งทางวิชาการและมีความก้าวหน้าทางสายงาน  
5.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากร ศึกษาต่อรวมทั้งฝึกอบรมระยะสั้น และประชุมสัมมนา 

ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
5.3 ยกย่องและเชิดชูเกียรติ อาจารย์ บุคลากรที่เป็นคนดี มีคุณธรรม และผลงานเด่น 

 

6. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
6.1 ก าหนดแผน และกลยุทธ์ของคณะโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ บุคลากรของคณะและ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
6.2 จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ และการ

พัฒนานักศึกษา รวมถึงสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและ
ภายนอก 

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 ารุง

ศิลปวัฒนธรรม  
9.2 ส่งเสริมให้มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการวิจัยและการเรียนการสอน 
9.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9.4 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลต ารับมาตรฐานอาหารปักษ์ใต้ 14 จังหวัด 

 

10. นโยบายด้านการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
10.1 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อการสื่อสารของอาจารย์

บุคลากรและนักศึกษา 
10.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ 

การน าเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาประสบการณ์ในกลุ่มประชาคม
อาเซียน 

10.3 ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์เพื่อสอน วิจัย และบริการวิชาการ ในสถาบันอุดมศึกษาของ
ประชาคมอาเซียน 
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คุณลักษณะบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มุ่งด าเนินงานตามนโยบายหลักในการ
พัฒนา โดยเน้นการผลิตบัณฑิต ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ 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 ตลอดจนเพื่อการพัฒนาตนเอง

และวิชาชีพ 
 3. บุคลิกภาพดี สามารถสืบสานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนได้อย่างเหมาะสมกับวิชาชีพ  
   และความก้าวหน้าทางสังคม โดยเน้นด้านต่อไปนี้ 
   3.1 ความใฝ่รู้ 
   3.2 สุขภาพดี 
   3.3 ความเชื่อมั่นในตนเอง 
   3.4 ทักษะทางสังคม 
   3.5 สุนทรียภาพทางด้านศิลปะดนตรีหรือนาฏศิลป์ตลอดจนธรรมชาติสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
   3.6 รักและภาคภูมิใจในสถาบัน ท้องถิ่น และความเป็นไทย    
 

ข้อก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริม (มหาวิทยาลัย) 
1. มีวินัยในตนเอง  แต่งกายถูกต้องตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยถูกต้องตามกาลเทศะ  และปฏิบัติตน

ตามกฎกติกาของสังคมทั้งด้านกฎหมายและศีลธรรม 
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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โครงสร้างส่วนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2549 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1  การแบ่งส่วนราชการ 
  3.1.1 ส านักงานคณบดี 
  3.1.2 โปรแกรมวิชา 
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 9 โปรแกรมวิชา ดังนี้  

1. โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ   
2. โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์   
3. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
4. โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์   
5. โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์   
6. โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป     
7. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
8. โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร ์
9. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.ยินดี 
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 – 2561 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  ศิริโชต ิ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

2561 – ปัจจุบัน 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุมัติ  เดชนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 

คณะกรรมการบรหิารคณะ
คณะ 

รองคณบดีและผู้ช่วยคณบด ี

คณะกรรมการประจ าคณะ 

คณะกรรมการวิชาการ 

อธิการบด ี

โปรแกรมวิชา ส านักงานคณบด ี

คณบด ี

(ม.ิย.)     (ม.ค.) 

(12 ม.ีค.)   (7 ก.พ.) 

(13 มี.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.) (3 ก.พ. 61)
พก.พ.  

 (4 ก.พ. 61)  
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คณะกรรมการบริหารคณะ (กบ.) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  ศิริโชติ  
(24 พ.ค. 58 – 3 ก.พ. 61) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุมัติ  เดชนะ  
(4 ก.พ. 61 – ปัจจุบัน) 
ดร.นิศากร  วิทจิตสมบูรณ์ 
(24 พ.ค. 58 – 3 ก.พ. 61) รองคณบดีฝ่ายวชิาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
ดร.สุชีวรรณ  ยอยรู้รอบ (19 ก.พ. 61 – ปัจจุบัน ) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุมัติ  เดชนะ  
(1 มิ.ย. 60 - 3 ก.พ. 61) รองคณบดีฝ่ายวิจยับริการวิชาการและวิเทศสัมพนัธ์ 
นายกฤษณ์วรา  รัตนโอภาส (19 ก.พ. 61 – ปัจจุบัน ) 
นายศักดิ์ชาย  คงนคร (1 มิ.ย. 60 – 3 ก.พ. 61) 

รองคณบดีฝ่ายพฒันานักศึกษาและกิจการพิเศษ 
นางสาวนันธิดา ลิ่มเสฎโฐ (19 ก.พ. 61 – ปัจจุบัน ) 
นางสาวจิราภรณ์  กวดขัน 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 
 

คณะกรรมการประจ าคณะ (กป.) ปจัจุบัน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุมัติ  เดชนะ คณบดี ประธานกรรมการ 
ดร.สุชีวรรณ  ยอยรู้รอบ 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 
นายกฤษณ์วรา  รัตนโอภาส รักษาการหัวหน้าส านักงาน

คณบด ี
กรรมการและเลขานุการ 
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โปรแกรมวิชาและปีที่ก่อตั้ง 
โปรแกรมวิชา ปีที่ก่อตั้ง ประธานโปรแกรมวิชา (ปัจจุบนั) 

คณิตศาสตร์และสถิติ พ.ศ.  2518 นางสาวจิราภรณ์  กวดขัน 
คหกรรมศาสตร ์ พ.ศ.  2518 นายพรชัย  พุทธรักษ์ 
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 ์
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3. การจัดการศึกษา 
 

  4.1 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและร ะดับ
บัณฑิตศึกษา ในปีการศึกษา 2560 มีหลักสูตรเปิดรับนักศึกษาทั้งหมด 12 หลักสูตร ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.1.1 หลักสูตรที่เปิดสอน 
หลักสูตร 

(ปรับปรงุ พ.ศ. 2559) 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิ / สาขา 

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวชิาฟสิิกส์  
 
 
 
 

1. ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ วท.ด. (ฟิสิกส์) 
2. ดร.ธนพงศ์   พันธุ์ทอง ปร.ด. (ฟิสิกส์) 
3. ผศ.วัฒนา  เดชนะ วท.ม. (ฟิสิกส์) 
4. นายศราวุฒิ ชูโลก วท.ม. (ฟิสิกส์) 
5. นางสาวมูรณี ดาโอะ วท.ม. (ฟิสิกส์) 

 

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมี   
 
 
 
 

1. นายชนรรค์ พงศ์อาทิตย์ วท.ม. (เคมีอนินทรีย์) 
2. ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน์ วท.ด. (เคมี) 
3. ผศ.ดร.วิภาพรรณ คงเย็น ปร.ด. (เคมีอินทรีย์) 
4. ผศ.เชาวนีพร    ชีพประสพ วท.ม. (ชีวเคม)ี 
5. ดร.ระเบียบ   สุวรรณเพ็ชร์ ปร.ด. (เคมีวิเคราะห)์ 

 

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวชิาชีววิทยา 
 
 
 
 

1. ดร.เบญจวรรณ ยันต์วิเศษภักด ี วท.ด. (พฤกษศาสตร์) 
2. ผศ.คทาวุธ  ไชยเทพ วท.ม. (นิเวศวิทยา) 
3. ดร.สายใจ วัฒนเสน ปร.ด. (จุลชีววิทยา) 
4. นางสาวสุธินี หีมยิ วท.ม. (วาริชศาสตร์) 
5. นางอรนุช สุขอนันต์ วท.ม .(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 

 

4. วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวชิาจลุชีววทิยา
ประยุกต์  
 
 
 

1. ผศ.เสาวนิตย์ ชอบบุญ วท.ม. (จุลชีววิทยา) 
2. ดร.อัจฉรา เพิ่ม ปร.ด. (จุลชีววิทยา) 
3. นางสาววาสนา มู่สา วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
4. ดร.ภวิกา มหาสวัสดิ์ Ph.D. (Medicine) 
5. ดร.ปวีณา ดิกิจ ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

 

5. วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวชิาวทิยาการ
คอมพิวเตอร์                                

1. ผศ.ดร.ทวีรัตน์ นวลช่วย ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณภาพ) 

2. นายจักสิทธิ์   โอฬาริกชาติ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
3. นายโชติธรรม ธารรักษ์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
4. นายกฤษณ์วรา  รัตนโอภาส วท.ม .(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

5. นางสาวยุพดี อินทสร วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
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หลักสูตร 
(ปรับปรงุ พ.ศ. 2559) 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิ / สาขา 

6. วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 

1. ผศ.นลินี   อินทมะโน วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
2. ผศ.ดร.อ านาจ ทองขาว Ph.D. (Information Systems) 
3. ผศ.พิกุล สมจิตต์ คอ.ม. (คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
4. นายเสรี   ชะนะ วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
5. ผศ.ดินาถ หล าสุบ วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

 

7. วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาการจัดการ
สิ่งแวดล้อม  

 
 
 

1. ดร.สุชีวรรณ   ยอยรู้รอบ วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
2. ผศ.ขวัญกมล   ขุนพิทักษ์ วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) 
3. นางสาวหิรัญวดี  สุวิบูรณ์ วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) 
4. นายกมลนาวิน  อินทนูจิตร วศ.ม. (วิศกรรมสิ่งแวดล้อม) 
5. นางสาวนัดดา   โปด า วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) 

 

8. วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาคหกรรม
ศาสตร ์

 
 
 
 
 

1. นางสาวฐิติมาพร หนูเนียม วท.ม. (คหกรรมศาสตร์) 
2. ผศ.ดร.ทัศนา   ศิริโชติ ค.ด. (อุดมศึกษา) 
3. นายพรชัย   พุทธรักษ์ ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา) 
4. นางสาววิภาวรรณ  วงศ์สุดาลักษณ์  วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร

และโภชนา) 
5. ดร.สุรีย์พร กังสนันท์ ปร.ด.(อาหารเพื่อสุขภาพและ

โภชนาการ) 

 

9. วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยี
ยางและพอลิเมอร์ 

 
 
 
 
 
 

1. นายเอกฤกษ์  พุ่มนก วศ.ม. (วิศวกรรมเคม)ี 
2. ดร.พิพัฒน์   ลิมปนะพิทยาธร Ph.D. (Polymer Tech) 
3. ผศ.ดร.พลพัฒน์ รวมเจริญ Ph.D. (Polymerization 

Engineering) 
4. ดร.วัชรินทร์  สายน้ าใส ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยพีอลิเมอร์) 
5. นายรัฐพงษ์  หนูหมาด วท.ม. (วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยพีอลิเมอร์) 

 

10. วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์

 
 
 
  

1. ผศ.ชิงชัย  วัฒนธรรมเมธี วท.ม. (คณิตศาสตร์) 
2. ดร.ศิรฉัตร  ทิพย์ศร ี ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
3. นางสาวศรัณยา เฮงสวัสดิ์ วท.ม. (คณิตศาสตร์และสถิติ) 
4. นายอดิศักดิ์  เด็นเพ็ชรหน๋อง วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
5. นางสาวปิยธิดา  บุญสนอง วท.ม. (คณิตศาสตร์และสถิติ) 
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หลักสูตร 
(ปรับปรงุ พ.ศ. 2559) 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณวุฒิ / สาขา 

11. สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิา
สาธารณสุขชุมชน                    

1. ดร.วรพล  หนูนุ่น ปร.ด. (การพัฒนาสุขภาพชุมชน) 
2. นางสาวสุรัตน์สวดี  แซ่แต ้ วท.ม. (การวิจัยและพฒันาระบบ

สุขภาพ) 
3. ดร.ภัชชนก  รัตนกรปรีดา ปร.ด. (การพัฒนาสุขภาพชุมชน) 
4. นางสาวเยาวลักษณ์ เตี้ยนวน ส.ม. (สาธารณสุขชุมชน) 
5. ดร.จิตรวี  เชยชม วท.ด. (วิทยาศาสตร์สาธารณสุข) 

หลักสูตร  
(ปรับปรงุ พ.ศ. 2556) 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร คุณวุฒิ / สาขา 

12. สาธารณสุขศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวชิา
สาธารณสุขชุมชน                    

1. ดร.เพ็ญมาศ  สุคนธจิตต์ ส.ด. (โภชนาการสาธารณสุข) 
2. ดร.จีรพัชร ์ พลอยนิลเพชร ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) 
3. ดร.ยุทธพงศ์  หลี้ยา ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) 
4. นายสุพัตร์  หลังยาหน่าย ภ.ม. (เภสัชศาสตร์) 
5. ผศ.ดร.คันธมาทน์ กาญจนภูมิ ปร.ด. (ชีววิทยาโมเลกุลและ 

ชีวสารสนเทศ) 
 

หลักสูตรที่ผลิตร่วมกับคณะครุศาสตร์ จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
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ตารางที่ 4.1.2 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ  

สาขาวิชา 
ปี 1 

(2560) 
ปี 2 

(2559) 
ปี 3 

(2558) 
ปี 4 

(2557) 
ตก 
ค้าง 

รวม 

คณิตศาสตร ์ 39 23 20 27 18 127 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 52 38 40 38 29 197 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 58 49 39 39 27 212 

คหกรรมศาสตร์ 45 37 33 34 4 153 

เคมี 30 22 17 11 5 85 

ชีววิทยา 33 23 21 18 12 107 

ชีววิทยาประยุกต์ (เทคโนโลยีชวีภาพ) - 10 5 10 14 39 

ชีววิทยาประยุกต์ (จุลชวีวิทยาประยุกต์) 24 18 17 15 4 78 

เทคโนโลยยีางและพอลิเมอร์ 11 13 3 7 9 43 

ฟิสิกส ์ 16 15 19 15 6 71 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - - - - 7 7 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (การจดัการทรัพยากรฯ) 21 28 25 25 52 151 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (เทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม) - 23 19 26 23 91 

สาธารณสุขศาสตร ์ 73 77 64 74 9 297 

รวม 402 376 322 339 219 1,658 
 

ตารางที่ 4.1.2 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป.  

สาขาวิชา 
ปี 1 

(2560) 
ปี 2 

(2559) 
ปี 3 

(2558) 
ปี 4 

(2557) ตกค้าง รวม 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน 

48 37 37 6 4 132 

เทคโนโลยสีารสนเทศ - - - - 8 8 

รวม 48 37 37 6 12 140 
 

ตารางที่ 4.1.3 จ านวนนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 

สาขาวิชา 
ปี 1 

(2560) 
ปี 2 

(2559) 
ปี 3 

(2558) 
ปี 4 

(2557) 
ปี 5 

(2556) 

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน 14 5 12 10 5 

รวม 46 
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ตารางที่ 4.1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) 

ประเภทของนักศึกษา FTES 
ระดับปริญญาตร ี 2,247.65 

ระดับปริญญาโท 10.76 
รวม 2,258.41 

 

ตารางที่ 4.1.5 จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา  
สาขาวิชา จ านวนนักศึกษา 

คณิตศาสตร ์ 26 
วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 40 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 35 
คหกรรมศาสตร ์ 26 
เคมี 33 
ชีววิทยา 47 
ชีววิทยาประยุกต์  20 
เทคโนโลยยีางและพอลิเมอร์ 10 
ฟิสิกส ์ 23 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  33 
สาธารณสุขชุมชน 57 

รวม 350 
 

ตารางที่ 4.1.6 บัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1  

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1. จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด คน 350 
2. จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม คน 345 
3. ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 98.57 
4. จ านวนบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา คน 43 
5. จ านวนบัณฑิตที่งานท า คน 209 
6. จ านวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ คน 42 
7. จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คน 6 
8. เกณฑ์ทหาร / อุปสมบท คน 0 
9. ไม่มีงานท า คน 45 
10. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ 
บาท 11,722 

ร้อยละของบัณฑิตที่ไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 4.24 
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ตารางที่ 4.1.7  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด คน 350 
2. จ านวนผู้ที่ตอบแบบสอบถาม คน 180 
- มีงานท าที่ตอบแบบสอบถาม คน 163 
- ประกอบอาชีพอิสระที่ตอบแบบสอบถาม คน 17 

3. ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 46.57 
4. ผลการประเมินจากความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

4.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม คะแนน 706.33 
4.2 ด้านความรู้  คะแนน 683.6 
4.3 ด้านทักษะทางปัญญา คะแนน 693.2 
4.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล คะแนน 707 
4.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้ คะแนน 689 

5. ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบณัฑิต คะแนน 696.63 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน ค่าเฉลี่ย 4.27 
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ตารางที่ 4.1.8 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
เทคโนโลย ี
ชีวภาพ 

ห้องบรรยาย 8  1  1 2 2 
ห้องปฏิบัติการ       
 ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม 1    1  
 ห้องปฏิบัติการเคมี  2   6  
 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์  2   7 7 
 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา  2   4  
 ห้องปฏิบัติการอาหาร   3    
 ห้องปฏิบัติการผ้า   1    
 ห้องปฏิบัติการประดิษฐ์   1    
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3      
 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 1      
 ห้องปฏิบัติการสื่อเทคโนโลยสีุขศกึษา 1      
 ห้องปฏิบัติการซ่อมสร้างคอมพิวเตอร ์ 1      
 ห้องควบคุมคอมพิวเตอร์  3  4 1  
 ห้องพักอาจารย์   4 4 2 1 3 2 
 ห้องปฏิบัติการยางและพอลิเมอร์    1   
 ส านักงานคณบดี  2     
 ห้องประชุม  ขนาด  70  ที่น่ัง  1     
 ห้องเก็บของ  1   1  
 ห้องเก็บเครื่องมือ  3   14  
 ห้องเตรียมสารเคมี 2    5  
 ห้องประชุมเล็ก (20 คน)  1   1 1 
 ห้องประชุมใหญ่ (100 คน)     1  
 ห้องพักนักวิจัย       5  
 ห้องเก็บสารกัมมันตรังสี  1     
 ห้องควบคุมบ่อบ าบัดน้ าเสีย  1  1 1  
 เรือนเพาะช า     1  
 ห้องละหมาด      1 
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4. บุคลากร 
 

 5.1  คณาจารย์ 
          ในปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ จ านวน 104.5 คน เป็นอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง 100.5 คน  ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 4 คน 
จ าแนกตามวุฒิการศึกษา วุฒิปริญญาเอก 38 คน ปริญญาโท 64.5 คน ปริญญาตรี 2 คน จ าแนกตามต าแหน่ง
ทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 22 คน ข้าราชการ 26 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 69 คน อาจารย์ประจ า
ตามสัญญา 9.5 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 - 8 1 - 12 
คหกรรมศาสตร์ 1 - 4 - - 5 
คอมพิวเตอร์ 7 - 11 - 1 19 
เคมีและเคมีประยุกต์ 3 - 7 1 1 12 
ชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ 2 - 10 2 2 16 
ฟิสิกส์และวทิยาศาสตร์ทั่วไป 2 - 9 - - 11 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2 - 5 - - 7 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 - 10 - 4.5 16.5 
เทคโนโลยยีางและพอลิเมอร์ 4 - 1 - - 5 
อาจารย์ชาวต่างชาต ิ - - - - 1 1 

รวม 26  65 4 9.5 104.5 
 

ตารางที่  5.1.2 อาจารย์ประจ าจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
โปรแกรมวิชา ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

คณิตศาสตร์และสถิต ิ - 10 2 12 
คหกรรมศาสตร์ - 3 2 5 
คอมพิวเตอร์ 1 14 4 19 
เคมีและเคมีประยุกต์ - 7 5 12 
ชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ - 8 8 16 
ฟิสิกส์และวทิยาศาสตร์ทั่วไป - 8 3 11 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - 4 3 7 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ - 8.5 8 16.5 
เทคโนโลยยีางและพอลิเมอร์ - 3 2 5 
อาจารย์ชาวต่างชาต ิ 1 - - 1 

รวม 2 65.5 37 104.5 
หมายเหตุ : นับรวมอาจารย์ลาศึกษาต่อจ านวน 4 คน 
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ตารางที่  5.1.3 อาจารย์ประจ าจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 
โปรแกรมวิชา รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย ์ รวม 

คณิตศาสตร์และสถิต ิ - 2 10 12 
คหกรรมศาสตร์ - 1 4 5 
คอมพิวเตอร์ - 7 12 19 
เคมีและเคมีประยุกต์ - 5 7 12 
ชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ - 2 14 16 
ฟิสิกส์และวทิยาศาสตร์ทั่วไป - 2 9 11 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - 1 6 7 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ - 1 15..5 16.5 
เทคโนโลยยีางและพอลิเมอร์ - 1 4 5 
อาจารย์ชาวต่างชาต ิ - - 1 1 

รวม - 22 82.5 104.5 
หมายเหตุ : นับรวมอาจารย์ลาศึกษาต่อ จ านวน 4 คน 
 

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 นายวชัระ  จิตจ านงค์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - 4453204 
(การจัดการทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่า) 

หมายเหตุ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอาจารย์พิเศษ จ านวน 3 คน 
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5.2  บุคลากรสายสนับสนุน 
   ในปีการศึกษา 2560  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งหมด 28 คน  
ซึ่งจ าแนก ดังนี้  
 

ตารางที่  5.2.1 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนจ าแนกตามประเภท 
ต าแหน่ง จ านวน (คน) 

พนักงานราชการ 1 
พนักงานมหาวิทยาลัย 8 
พนักงานประจ าตามสัญญา 19 

รวม 28 
 

ตารางที่  5.2.2 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนจ าแนกตามต าแหน่ง 
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 

นักวิทยาศาสตร์ 
- ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป  1  คน 
- ห้องปฏิบัติการชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ 3  คน 
- ห้องปฏิบัติการเคมีและเคมีประยุกต์    2  คน 
- ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 1  คน 

7  

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

2 

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

8 

รวม 28 
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5. งบประมาณ 
ประเภทงบประมาณ (ประจ าปงีบประมาณ 2561) จ านวน (บาท) 

งบประมาณรายจ่าย 55,870,600 
1. โครงการผลิตบัณฑิต 51,988,200 
2. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 109,800 
3. โครงการพัฒนาระบบและประกนัคุณภาพ 80,600 
4. โครงการบริหารศูนย์วิทยาศาสตร์ 300,000 
5. โครงการพัฒนาบุคลากร 1,560,000 
6. โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,700,000 
7. โครงการบริการวิชาการ ปี 2561 132,000 
งบประมาณรายได ้ 4,270,300 
1. โครงการผลิตบัณฑิต 1,912,500 
2. โครงการพัฒนานักศึกษา 1,990,600 
3. โครงการท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม 88,000 
4. โครงการงานวิจัยและพัฒนา 279,200 
งบประมาณ กศ.บป. 50,100 
1. โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 50,100 

รวมทั้งสิ้น 60,191,000 
 

 

6. งานวิจัย 
   ในปีการศึกษา 2560 อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีด้ด าเนนิการวิจัย ซึ่งเป็นพนัธกจิหลัก
อีกประการหนึ่งของคณะและมหาวิทยาลยั มีเงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั จ านวน 17 เร่ือง รวมเงินสนบัสนนุ 6,412,701 บาท 
 
7. บริการวิชาการ 
ในปีงบประมาณ 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมด้านบริการวิชาการ ดังต่อไปนี้ 
ที่ โครงการ วันที่จัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดเก็บ
ข้อมูลผู้สูงอายุผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส ต าบลร าแดง  
อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

8 มีนาคม 2561 30,000 ผศ.ดร.ศศลักษณ์ 
ทองขาว 
 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการดา้น
วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยาฯ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยยีางและพอลิเมอร์) 

ครั้งที่ 1  
วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 
ครั้งที่ 2  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 
ครั้งที่ 3  
วันที่ 3 มิถุนายน 2561 

102,000 รองคณบดีฝ่ายวิจยั
บริการวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ ์
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8. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

โครงการ 
ประ 
เภท 

ความสอดคล้องตามกรอบ TQF 
วัน/เดือน/ป ี

1 2 3 4 5 

1. สัมมนาเพิ่มศักยภาพผู้น านักศึกษา  
ประจ าการศึกษา 2560 

1      11-14 พ.ค. 2560 

2. พิธี ไหว้ครูและพิธีระลึกพระคุณครู  ประจ าปี
การศึกษา 2560 

4      15 มิ.ย. 2560 

3. ก้าวแรกสู่ประตูคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(Sci & Tech 2017) 

1      1 มิ.ย. 2560 

4. ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและการ
ปฏิบัติตนในการเกิดอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ 

1      2 มิ.ย. 2560 

5. ชาววิทย์ร่วมใจรับขวัญน้องใหม่ สู่รั้วใบสีทอง 4      2 ก.ค. 2560 
6. ถวายเทียนพรรษา 3      7 ก.ค. 2560 
7. Science-Tech Freshman Night Stars 2017 1,3      20 ส.ค. 2560 
8. Sci & Tech สวยด้วยมือเรา 2,4      พ.ย. 60, ก.ค. 61 
9. อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการคดิวิเคราะห์เชิง

ตัวเลขและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1      3 ธ.ค. 2560 

10. สานสัมพันธว์ัฒนธรรมไทยพุทธ – มุสลิม 3,4      22  ธ.ค.  2560 
11. แข่งขันการท าขนมไทยและแข่งขันการท าอาหาร

ท้องถิ่น 
3      11 ม.ค. 2561 

12. Sci & Tech มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 6 1      8-12 และ 15-19 
ม.ค. 2561 

13. สัมมนาเร่ืองมั่นใจเดินหนา้สู่วชิาชีพ 1      18 ก.พ. 2561 
14. แข่งขันกีฬา-กรีฑา “ปาริฉัตรสมัพันธ’์60 5      12-16 มี.ค. 2561 
15. อบรมผู้น านักศึกษาคณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ครั้งที่ 7 
1      23-25 มี.ค. 2561 

16. สัมมนาพฒันาประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ
เพื่อก้าวสู่วัยท างานแก่นักศึกษา 

1      16 มี.ค. 2561 

17. อนุรักษ์และสืบสานประเพณสีงกรานต ์ 2      10 เม.ย. 2561 
18. สัมมนาพฒันาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า 1,2      5 พ.ค. 2561 
19. Sci & Tech.....สานสัมพนัธ์น้องพี่’60 1      17-19 พ.ค. 2561 
20. ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมระหว่าง

สถาบนั 
1      18-21 พ.ค. 2561 

 

หมายเหตุ  :  
ประเภทของโครงการ / กิจกรรมนักศึกษา 
1. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่

พึงประสงค์ 
2. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
3. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
5. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 

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

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ข้อเสนอแนะในการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ ผลการปรับปรุงจากข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต 
1. เพิ่มจ านวนอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ 
2. เพิ่มจ านวนอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 
3. สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

- คณบด ี
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนคิการจัดท าเอกสารประกอบการ
สอน/ค าสอนและหนงัสือ/ต าราด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเชิญวิทยากร
มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้คณาจารย์ท่ีประสงค์จะขอต าแหน่งทาง
วิชาการ และอยู่ในระหว่างการท าผลงานวิชาการ 

2. จัดกิจกรรม KM การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นประจ าทุกเดือนอย่าง
ต่อเนื่องโดยมีอาจารย์พี่เลี้ยงที่มีความรู้และประสบการณ์มาให้ค าแนะน า 

3. ให้การสนับสนุนการศึกษาปริญญาเอกของคณาจารย์อย่างต่อเนือ่ง เช่น จัดหา
ข้อมูลทุนการศกึษา เปิดโอกาสให้เข้ารว่มอบรมด้านภาษาอังกฤษทั้งในและนอก
สถาบันอย่างเต็มที่ และติดตามดูแลผู้ที่มีแผนการศกึษาต่อปริญญาเอก 

4. ส่งแผนเพิ่มอัตราก าลังให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณา เพื่อปรับสัดส่วนให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจยั 
1. ยอดเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อรายหัวอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
2. ควรสง่เสริมให้มีการรวมกลุ่มนกัวิจัยเพื่อสร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบ

สูง และได้รับการสนับสนุนงบประมาณที่สูงขึ้น 
3. ควรพัฒนาให้มีระบบและกลไกทีร่องรับมาตรฐานการวิจัยให้ครบถ้วน 

(ภายในคณะ) 
4. ควรสร้างและพัฒนาระบบต่อยอดการสร้างคุณค่างานวิจัยให้เพิ่มมาก

ขึ้น นอกเหนอืจากการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปญัญา เช่น 
การต่อยอดงานวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ 

5. ควรส่งเสริมคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้ท างานวิจัยสถาบัน 
เม่ือได้องค์ความรู้ในการพัฒนาคณะอย่างเหมาะสมตรงประเด็น 

- รองคณบดีฝ่ายวิจัย
บริการวิชาการ และ
วิเทศสัมพันธ ์

1. ประชุมติดตามการขอทุนวิจัยของคณาจารย์ในคณะอย่างต่อเนื่อง 
2. ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การส่งข้อมูลผ่าน

กลุ่มไลน์ เว็บไซต์คณะ และการประชุมคณะกรรมการส่วนต่าง ๆ ในคณะ เช่น 
คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณะกรรมการบริหารคณะ เป็นต้น 

3. ส่งเสริมการรวมกลุ่มของคณาจารย์เพื่อท าการวิจัย โดยนักวิจัยทีมี่ประสบการณ์
เป็นพี่เลี้ยงให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษานักวิจัยรุ่นใหม่สร้างงานวิจัยที่มี
ผลกระทบสูง และได้รับงบประมาณสูงขึ้น 

4. มีคณะกรรมการฝ่ายวิจัยของคณะ ท าหน้าที่พัฒนามาตรฐานการวิจัยและ
กระบวนการด าเนินการวิจัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิม่มากขึ้น 
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ข้อเสนอแนะในการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ ผลการปรับปรุงจากข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
5. ร่วมมือกับศนูย์บ่มเพาะทางธุรกิจของมหาวิทยาลัยในการต่อยอดงานวิจัย เพื่อ

สร้างมูลค่าเชิงพาณชิย ์
6. ส่งเสริมคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้ท างานวิจัยเพื่อพฒันาการด าเนิน

ของคณะ เช่น การส ารวจต้นทุนต่อหน่วย การส ารวจสาเหตุและแนวทางการ
แก้ไขปัญหาการเพิกถอนวิชาเรียนของนักศกึษา และสาเหตกุารลาออกของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นต้น 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
1. พัฒนางานบรกิารวิชาการใหเ้กิดรายได้ เพื่อการพึง่พาตนเองของคณะ 
2. วางกรอบการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองภารกิจอื่นด้วย เช่น การ

ผลิตบัณฑิต เพื่อหาแหล่งตัวป้อนนักศึกษาให้กับคณะในอนาคต 

- รองคณบดีฝ่ายวิจัย
บริการวิชาการ และ
วิเทศสัมพันธ ์

1. จัดโครงการบรกิารวิชาการแบบเก็บค่าลงทะเบียน เชน่ โครงการบริการวิชาการ
หลักสูตรระยะสั้นแพทย์แผนไทย 

2. จัดโครงการบรกิารวิชาการที่มีกลุม่เป้าหมายเป็นนักเรียนในท้องถิน่ และมี
นักศึกษาของคณะเข้ามามีส่วนรว่ม 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. ควรมีการประเมินการจัดกิจกรรม เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง

แผนหรือกิจกรรมในปีถัดไป 
- รองคณบดีฝ่ายพัฒนา

นักศึกษาและกิจการ
พิเศษ 

ประเมินการจัดกิจกรรม เพื่อน าขอ้มูลไปใช้ในการปรับปรุงแผนหรอืกิจกรรมในปี
ถัดไปอย่างต่อเนื่อง 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
1. คณะและมหาวิทยาลัยควรมีการวางแผนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

(ทบทวนแผน) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการ รวมถึง
แผนพัฒนาบุคลากร ซ่ึงทุกแผนควรมีความสอดคล้อง และเชื่อมโยง 
โดยน าภาวการณ์เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เช่น แผนยุทธศาสตร์ระยะ 
20 ปี แผนพัฒนาการศึกษาในศตวรรษที่ 21 การเข้าสู่ประเทศไทย 
4.0 และการ Reprofiling มหาวิทยาลัยมาพิจารณาในการปรับแผน
ของคณะโดยมีการพัฒนาความเหมาะสมของแผนเป็นประจ าทุกปี 

2. การบริหารความเสี่ยง ควรมีการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานเป็น
ระยะและรายงานผลต่อผู้บริหาร เพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้ทันใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

- คณบด ี
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1. คณะและมหาวิทยาลัยมีการวางแผนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (ทบทวนแผน) 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการ รวมถึงแผนพัฒนาบุคลากร ซ่ึง
ทุกแผนมีการพัฒนาและทวนสอบให้มีความสอดคล้อง และเชื่อมโยง โดยน า
ภาวการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป เช่น การเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 และการ 
Reprofiling มหาวิทยาลัย โดยน ามาพิจารณาในการปรับแผนของคณะเป็น
ประจ าทุกปี 

2. คณะมีแผนในการก ากับติดตาม ผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงทุก    
ไตรมาส และรายงานผลในการประชุมกรรมการบริหารคณะ เพื่อร่วมการพิจาณา
ผลการด าเนินงาน พร้อมปรับปรุงแก้ไขให้ทันระยะเวลาท่ีก าหนด 
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แผนประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ตัว
บ่งชี ้

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ชนิดของ 
ตัวบ่งชี้ 

หน่วย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

เป้าหมาย คะแนน 
1 2 3 4 5 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
1.1 ผลการบริการจัดการหลักสูตรโดยรวม ผลลัพธ์ ค่าเฉลี่ย ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร / 

จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ (3.60) 
3.51 3.51 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  ปัจจัยน าเข้า ร้อยละ เกณฑ์เฉพาะคณะกลุม่ ข และ ค2 
:  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกท่ี
ก าหนดให ้

คะแนนเตม็ 5  =  ร้อยละ 40 ขึ้นไป (ร้อยละ 33.50 : 4.19) 

ร้อยละ 
35.92 

4.49 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  ปัจจัยน าเข้า ร้อยละ เกณฑ์เฉพาะคณะกลุม่ ข และ ค2 
: กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์   

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ท่ีก าหนดให ้
คะแนนเตม็ 5  =  ร้อยละ 60 ขึ้นไป (ร้อยละ 20.39 : 1.70) 

ร้อยละ 
25.71 

2.14 

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ปัจจัยน าเข้า ร้อยละ  - ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 คิดเป็น 5 คะแนน 
- ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน 
- ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 10 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้

น ามาคิดคะแนน 

น้อยกว่า
หรือ

เท่ากับ 
ร้อยละ 

10 
 
 
 
 

5.00 
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แผนประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ตัว
บ่งชี ้

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ชนิดของ 
ตัวบ่งชี้ 

หน่วย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

เป้าหมาย คะแนน 
1 2 3 4 5 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่

นักศึกษาในคณะ 
 

2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีใหบ้ริการ กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสตูร แหล่งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจดับริการในข้อ  
1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรบัปรุงพัฒนาการให้บริการ
และการให้ข้อมลู เพื่อส่งผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไป
ตามความคาดหวังของนักศึกษา 

6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่
ศิษย์เก่า 

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 าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของ

คณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัด
กิจกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 

1) คุณธรรม จริยธรรม 

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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แผนประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ตัว
บ่งชี ้

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ชนิดของ 
ตัวบ่งชี้ 

หน่วย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

เป้าหมาย คะแนน 
1 2 3 4 5 

2) ความรู้ 
3) ทักษะทางปัญญา 
4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา

แก่นักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการประเมินมาปรับปรุง
การด าเนินงานครั้งต่อไป 

5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 

6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์     
1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็น

ต่อไปนี ้
2.1 ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วย

วิจัยหรือศูนย์ เครื่ องมือหรือศูนย์ ให้ค าปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

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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แผนประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ตัว
บ่งชี ้

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ชนิดของ 
ตัวบ่งชี้ 

หน่วย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

เป้าหมาย คะแนน 
1 2 3 4 5 

2.2 ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

2.3 สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยใน
การวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เ ช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 

2.4 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เช่น การจัดประชุมวิชาการการจัดแสดงงานสร้างสรรค์
การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะ หรือศาสตราจารย์
รับเชิญ (visiting professor) 

3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญ
และก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 

6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตาม
ระบบท่ีก าหนด 
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ตัว
บ่งชี ้

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ชนิดของ 
ตัวบ่งชี้ 

หน่วย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

เป้าหมาย คะแนน 
1 2 3 4 5 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ผลลัพธ์ ร้อยละ เกณฑ์เฉพาะคณะกลุม่ ข และ ค2 
: กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัจากภายในและภายนอกสถาบันที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

(41,447.36/3.45) 
 

60,000 
บาทต่อ

คน 

5.00 

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  ผลลัพธ์ ค่าเฉลี่ย เกณฑ์เฉพาะคณะกลุม่ ข และ ค2 
: กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ร้อยละของผลร่วมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ า คะแนนเต็ม 5 =  ร้อยละ 30 ขึ้นไป (31.84/5.00) 

ร้อยละ 
35 

5.00 

องค์ประกอบท่ี  3 การบริการวิชาการแก่สังคม 
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  

1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จในระดับ
แผนและโครงการบริการวิชาการแก่สั งคมและเสนอ
กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท า
แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผล
ต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 ที่ทั้งโครงการที่มี
รายได้และโครงการที่ให้บริการแบบไม่หวังผลเชิงธุรกิจ 

4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอกรรมการ
ประจ าคณะ เพื่อพิจารณา 

ผลลัพธ์ 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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ตัว
บ่งชี ้

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ชนิดของ 
ตัวบ่งชี้ 

หน่วย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

เป้าหมาย คะแนน 
1 2 3 4 5 

5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม 

6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับ
สถาบัน 

องค์ประกอบท่ี 4 ระบบกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนด

ตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน  รวมทั้ง
จัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีที่วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

7. ก าหนดหรือสร้ างมาตรฐานคุณภาพด้ านศิลปะและ
วัฒนธรรมและมีผลงานเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ 

 
 
 
 

กระบวนการ ข้อ มีการ
ด าเนินการ 

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 
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แผนประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ตัว
บ่งชี ้

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ชนิดของ 
ตัวบ่งชี้ 

หน่วย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

เป้าหมาย คะแนน 
1 2 3 4 5 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
5.1 การบริการของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 

และกลุ่มสถาบันเอกลักษณ์ของคณะ 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดย

เ ช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะ และสถาบัน รวมทั้ ง
สอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และ
พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ีและ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบัน
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วย
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อ
พัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การเรียนการสอน อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสใน
การแข่งขัน 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการ
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อ
การด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง10 
ประการที่แสดงผลการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะ

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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แผนประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ตัว
บ่งชี ้

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ชนิดของ 
ตัวบ่งชี้ 

หน่วย 
เกณฑ์การให้คะแนน 

เป้าหมาย คะแนน 
1 2 3 4 5 

ของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตาม
ประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร และน ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

5.2 ระบบการประกันคณุภาพหลักสูตร 
1. มีระบบกลไกในการด าเนินประกันคุณภาพหลักสูตรให้

เป็นไปตามองค์ประกอบ 
2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตาม

ระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้
กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของ
หลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุก
หลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการ
ประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 
การก ากับมาตรฐาน 

กระบวนการ ข้อ มีการ
ด าเนินการ 

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 

 

องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ (O) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตใน

หลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ดร.นิศากร วิทจิตสมบูรณ์ 
  : ดร.สุชีวรรณ ยอยรู้รอบ 

โทรศัพท์ : 088-7913849 
โทรศัพท์ : 086-9870990 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางอมรรัตน์ ชูชื่น 
  : นางสาวกุสุมา เจะอาแซ 

โทรศัพท์ : 087-4475638 
โทรศัพท์ : 081-6982044 

 

เกณฑ์การประเมิน : ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 

สูตรการค านวณ   

คะแนนทีไ่ด้ = 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 
 

หมายเหตุ : 
 หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งชี้ แต่ต้องรายงาน
ผลการรับรองตามระบบนั้น ๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
 

ผลการด าเนินงาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

ในปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา รับผิดชอบเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
จ านวน 11 หลักสูตร และระดับปริญญาโท จ านวน 1 หลักสูตร      
ทุกหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยมีผลรวมของค่า
คะแนนประเมินของทุกหลักสูตรเท่ากับ 44.76 คิดเป็น 3.72 คะแนน 

1.1-0-1 รายงานผลการตรวจ
ประเมิน ระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวบ่งชี ้
 

เป้าหมาย 
2560 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ 
เป้าหมาย 

2558 2559 2560 บรรลุ ไม่บรรล ุ
ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

3.51 ผลรวมของค่า
คะแนน

ประเมินของ
ทุกหลักสูตร

เท่ากับ 39.31 
คิดเป็น  

3.28 คะแนน 

ผลรวมของค่า
คะแนน

ประเมินของ
ทุกหลักสูตร

เท่ากับ 43.25 
คิดเป็น  

3.60 คะแนน 

ผลรวมของค่า
คะแนน

ประเมินของ
ทุกหลักสูตร

เท่ากับ 44.76 
คิดเป็น  

3.72 คะแนน 
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ตารางสรุปผลการตรวจประเมนิประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลกัสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

หลักสูตร 
คะแนน 

2558 2559 2560 
1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 3.48 3.93 4.09 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 3.18 3.73 3.98 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิง่แวดล้อม 3.51 3.64 3.82 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.37 3.56 3.81 
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 3.49 3.65 3.76 
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลเิมอร์ 3.31 4.04 3.74 
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 3.14 3.38 3.72 
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 3.80 3.73 3.66 
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2.88 3.81 3.55 
10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต ์ 3.11 3.26 3.51 
11. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขชมุชน 3.06 3.29 3.50 
12. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 3.05 3.23 3.45 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 39.38 43.25 44.59 
คิดเป็น 3.28 3.61 3.72 

 
 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
จุดแข็ง 

- คณะมีหลักสูตรที่หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้ 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตรมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- พัฒนาระบบการให้ค าปรึกษาโดยเน้นการติดตาม ก ากับการด าเนินงาน และมีการประเมินผลอย่าง

ต่อเนื่อง 
- มีระบบและกลไกในการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีความทันสมัย 

สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
- สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนยังไม่เพียงพอ 
- อัตราการส าเร็จการศึกษาตามแผนค่อนข้างต่ า 

 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง / พัฒนา 
- วางแผนและจัดหางบประมาณให้ได้มาซึ่งสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น อาคารเรียน เครื่องมือ 

เฉพาะทาง บุคลากรสายสนับสนุน ฯลฯ 
- ควรจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียนส าหรับนักศึกษาที่เข้าใหม่ จัดกิจกรรมการเตรียมความ

พร้อมก่อนสอบ และกระบวนการของอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดูแลติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า (I) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการ
ผลิตบัณฑิตศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์
ความรู้ ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์
กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ดร.นิศากร วิทจิตสมบูรณ์ 
  : ดร.สุชีวรรณ ยอยรู้รอบ 

โทรศัพท์ : 088-7913849 
โทรศัพท์ : 086-9870990 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวกุสุมา เจะอาแซ โทรศัพท์ : 081-6982044 
 

เกณฑ์การประเมิน โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนน
ระหว่าง  0-5 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
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 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอาจารย์ประจ า
ทั้งหมดรวมอาจารย์ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จ านวน 104.5 คน 
โดยมีอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า จ านวน 37 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.41 คิดเป็น 4.43 คะแนน 

1.2-0-1 จ านวนอาจารยป์ระจ า
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
ประจ าปีการศึกษา 
2560 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2560 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

2558 2559 2560 บรรลุ ไม่บรรล ุ

อาจารย์ประจ าคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 
35.98 

ร้อยละ 
24.17 
คิดเป็น  

3.02 คะแนน 

ร้อยละ 
33.50 
คิดเป็น   

4.19 คะแนน 

ร้อยละ 
35.41 
คิดเป็น   

4.43 คะแนน 

  

 

 

X  100 
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วิธีการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวฒุิปริญญาเอกตามสูตร 

37 
X 100 =   ร้อยละ 35.41 

104.5 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในขอ้ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 
35.41 

X 5 =   4.43 คะแนน 
40 

 

อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 

โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิต ิ
1. ผศ.ดร.เลิศ    สิทธิโกศล Ph.D.(Math Education) 
2. ดร.ศิรฉัตร  ทิพย์ศร ี ปร.ด.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
3. ดร.ภัทราวรรณ   เพชรแก้ว (0) วท.ด.(คณิตศาสตร์) 
โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ 
4. ผศ.ดร.ทัศนา  ศิริโชต ิ ค.ด.(อุดมศึกษา) 
5. ดร.สุรีย์พร  กังสนันท ์ ปร.ด.(อาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการ) 
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 
6. ผศ.ดร.อ านาจ    ทองขาว Ph.D.(Information Systems) 
7. ผศ.ดร.ศศลักษณ์  ทองขาว Ph.D.(Information Systems) 
8. ผศ.ดร.ทวีรัตน์    นวลชว่ย ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ) 
9. ดร.เกศินี  บุญช่วย วท.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์ 
10. ผศ.ดร.ทวีสิน    นาวารัตน ์ วท.ด.(เคมี) 
11. ผศ.ดร.จารุวรรณ ค าแก้ว Ph.D.(Environmental Chemistry) 
12. ผศ.ดร.วิภาพรรณ คงเย็น ปร.ด.(เคมีอินทรีย์) 
13. ดร.ระเบียบ  สุวรรณเพ็ชร์ ปร.ด.(เคมีวิเคราะห)์  
14. ดร.ธีรยุทธ์    ศรียาเทพ ปร.ด.(เคมีประยุกต์) 
โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต ์
15. ดร.นิศากร    วิทจิตสมบูรณ ์ ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 
16. ดร.ปวีณา  ดิกิจ ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
17. ดร.สายใจ    วัฒนเสน ปร.ด.(จุลชีววทิยา) 
18. ดร.อัจฉรา    เพิ่ม  ปร.ด.(จุลชีววทิยา) 
19. ดร.ภวิกา    มหาสวัสดิ ์ Ph.D.(Medicine) 
20. ดร.เบญจวรรณ  ยันต์วิเศษภักด ี วท.ด.(พฤกษศาสตร์) 
21. ดร.นุชจรินทร ์  เพชรเกลี้ยง ปร.ด.(ชีววิทยา) 
22. ดร.สิริมาภรณ ์  วัชรกุล ปร.ด.(จุลชีววทิยา) 
โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
23. ผศ.ดร.อนุมัติ    เดชนะ วท.ด.(ฟิสิกส์) 
24. ดร.ธนพงศ์    พันธุ์ทอง ปร.ด.(ฟิสิกส์) 
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ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
25. ดร.บรรจง    ทองสร้าง ปร.ด.(การพัฒนาที่ยั่งยนื)  
26. ดร.ปุรินทร  จันทร์เลิศ (0) Ph.D.(Condensed Matter Physics) 
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
27. ดร.สุชีวรรณ  ยอยรู้รอบ วศ.ด.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
28. ดร.สายสิริ   ไชยชนะ Ph.D (Environmental Sciences) 
29. ดร.สิริพร    บริรักวิสิฐศักดิ์ Ph.D.(Civil and Environmental Engineering) 

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
30. ผศ.ดร.พลพัฒน ์ รวมเจริญ Ph.D.(Polymerization Engineering) 
31. ดร.พิพัฒน์    ลิมปนะพิทยาธร Ph.D.(Polymer Technology) 
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
32. ดร.วรพล   หนูนุ่น ปร.ด.(การพัฒนาสุขภาพชุมชน)  
33. ดร.ยุทธพงศ์   หลี้ยา ปร.ด.(ชีวเวชศาสตร์)  
34. ดร.จีราพัชร์ พลอยนิลเพชร  ปร.ด.(ชีวเวชศาสตร์)  
35. ผศ.ดร.คันธมาทน ์กาญจนภูม ิ ปร.ด.(ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ) 
36. ดร.เพ็ญมาศ    สุคนธจิตต ์ ส.ด.(โภชนาการสาธารณสุข)  
37. ดร.จิตรวี      เชยชม วท.ด.(วิทยาศาสตร์สาธารณสุข) 
38. ดร.ภัชชนก  รัตนกรปรีดา ปร.ด.(การพัฒนาสุขภาพชุมชน) 
39. ดร.พัชรี    ชัยชาญ Ph.D.(ปรสิตวิทยา) 
 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 1.2 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา   

- สร้างแรงจูงใจและประสัมพันธ์แหล่งทุนส าหรับศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
- จัดกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ 
- จัดท าแผนพัฒนาและสนับสนุนให้บุคลากรที่มีอยู่ในแผนได้ลาศึกษาต่อตามแผนที่ก าหนดไว้ 
- มีระบบการติดตามแผนพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผน 
- ส่งเสริมให้บุคลากรสามารถลาไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมได้ตามความต้องการโดยไม่กระทบกับการ

เรียนการสอน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3   อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า (I) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่ต้องส่งเสริม

ให้อาจารย์ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์
สาขาวิชาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาประเทศ  การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ดร.นิศากร  วิทจิตสมบูรณ์ 
  : ดร.สุชีวรรณ  ยอยรู้รอบ 

โทรศัพท์ : 088-7913849 
โทรศัพท์ : 086-9870990 

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 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอาจารย์
ประจ าทั้งหมดรวมอาจารย์ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จ านวน 
104.5 คน เป็นอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 21.05         
ซึ่งคิดเป็น 1.75 คะแนน 

1.3-0-1 จ านวนอาจารยป์ระจ าที่
 ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
 ระดับผูช้่วยศาสตราจารย์
 และรองศาสตราจารย์  
 ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2560 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

2558 2559 2560 บรรลุ ไม่บรรล ุ
อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 
25.17 

ร้อยละ 
19.91 
คิดเป็น  
1.66 

คะแนน 

ร้อยละ 
20.39 
คิดเป็น  
1.70 

คะแนน 

ร้อยละ 
21.15 
คิดเป็น  
1.75 

คะแนน 

  

 

X 100 
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วิธีการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการตามสูตร 
22 

X 100 =   ร้อยละ 21.05 
104.5 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในขอ้ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม  5 
21.05 

X 5 =   1.75 คะแนน 
60 

 

อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
โปรแกรมวิชา ชื่อ-สกุล 

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

คหกรรมศาสตร์ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  ศิริโชติ 

คอมพิวเตอร์ 

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 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมสันต์  สังขมณี 

ชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คทาวธุ  ไชยเทพ 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวนิตย์  ชอบบุญ 

ฟิสิกส์และวทิยาศาสตร์ทั่วไป 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา  เดชนะ 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุมัติ  เดชนะ 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญกมล  ขนุพิทักษ ์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คันธมาทน์  กาญจนภูม ิ
เทคโนโลยยีางและพอลิเมอร์ 22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลพัฒน์  รวมเจริญ 
 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 1.3 
จุดที่ควรพัฒนา 

- ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ยังไม่เปน็ไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา   
- จัดโครงการเข้าค่ายจัดท าผลงานทางวิชาการโดยมีพี่เลี้ยงอาจารย์ในสาขาที่ตรงกัน และที่ประสบ

ความส าเร็จในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ดูแล และให้ค าปรึกษา 
- ควรมีผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจอ่านผลงานวิชาการก่อนส่งขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
- จัดตั้งคลินิกให้ค าปรึกษาในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
ชนิดตัวบ่งชี ้  ปัจจัยน าเข้า (I) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งส าหรับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือสัดส่วนของ

นักศึกษาต่ออาจารย์ ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการ
เรียนการสอน รวมทั้งมีความเชื่อมโยงไปสู่การวางแผนต่าง ๆ เช่น การวางอัตราก าลัง 
ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต ดังนั้น สถาบันจึงควรมีจ านวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงในสัดส่วนที่เหมาะสมกับ
สาขาวิชา 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ดร.นิศากร  วิทจิตสมบูรณ์ 
  : ดร.สุชีวรรณ  ยอยรู้รอบ 

โทรศัพท์ : 088-7913849 
โทรศัพท์ : 086-9870990 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวกุสุมา เจะอาแซ โทรศัพท์ : 081-6982044 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดเป็นคะแนน 5 
 ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให ้
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 านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ให้มีการปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพื่อน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็ม
เวลาต่ออาจารย์ประจ า 
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นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี 
1. กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ =FTES ระดับปริญญาตรี  +  FTES ระดับบัณฑติศึกษา 
2. กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ภายภาพ =FTES ระดับปริญญาตรี  +  (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
3. กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ =FTES ระดับปริญญาตรี  +  (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
 

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 2560 คณะมีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า  

- ระดับปริญญาตรี  2,115.22  
- ระดับปริญญาโท  12.00  

รวมทั้งปีการศึกษาคณะมีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
2,127.22 ซึ่งคณะมีอาจารย์ปฏิบัติงานจริง 104.5 คน สัดส่วน
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 
เท่ากับ 20.35 

1.4-0-1 รายงานสรุปคา่นักศึกษาเต็ม
 เวลาเทียบเท่า (FTES)  
 ประจ าปีการศึกษา 2560 
 จากมหาวิทยาลัย 

 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน  
 

20.35 - 20 X 100 =   ร้อยละ 1.75 
20 

ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับรอ้ยละ 0  แต่น้อยกว่าร้อยละ 20  
 

คะแนนทีไ่ด ้ = 
5  - 1.75 

   =  4.56  คะแนน 
 4 

 
 
 
 

X 100 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2560 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

2558 2559 2560 บรรลุ ไม่บรรล ุ
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ  

ร้อยละ 10 

ร้อยละ 
11.80  
คิดเป็น 
2.05 

คะแนน 

ร้อยละ  
9.01 

คิดเป็น  
2.75

คะแนน 

ร้อยละ 
1.75 

คิดเป็น 
4.56 

คะแนน 

  

 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 1.4 
จุดที่ควรพัฒนา 
- สัดส่วนจ านวนนักศึกษาไม่เปน็ไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา   
- การลดจ านวนกลุ่มเรียนทั้งภาคปกติ และ กศ.บป.  
- เพิ่มอัตราก าลังสายวิชาการ  
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5   การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
ชนิดตัวบ่งชี ้ กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ คณะควรจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์

กับนักศึกษาเพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตใน
คณะ ตั้งแต่การให้ค าปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูล
หน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา และแหล่งการศึกษาต่อ การบริการ
จัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่
จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยการให้บริการทั้งหมดต้องให้ความส าคัญกับ
บริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : นายศักดิ์ชาย คงนคร 
  : นางสาวนันธิดา ลิ่มเสฎโฐ 

โทรศัพท์ : 081-5999884 
โทรศัพท์ : 064-7465355 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวรุจนิันท์ ชมภฆูัง 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 าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี โดย
ก าหนดให้วันพุธ คาบที่ 7-8 เป็นคาบโฮมรูม งดการเรียนการ
สอน ให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบปะกับนักศึกษาเพื่อให้ค าปรึกษา
อบรมชี้แนะนักศึกษาให้สามารถด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขและ
ปลอดภัย ให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่มีปัญหาด้านต่าง ๆ 
และในการประชุมอาจารย์ประจ าปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่  
30 พฤษภาคม 2560 คณบดีเห็นความส าคัญของบทบาทหน้าที่
ของอาจารย์ที่ปรึกษา ได้เน้นย้ าอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านในเรื่อง
การให้ค าปรึกษาและดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดติดตามและคอย
ช่วยเหลือนักศึกษา เพื่อลดปัญหานักศึกษาที่เรียนไม่เป็นไปตาม
แผน และการลาออกของนักศึกษา ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาต้อง
ด าเนินการดังนี้ 
- จัดท าแบบทะเบียนประวัติของนักศึกษาทุกคน 
- จดบันทึกการให้ค าปรึกษาทั้งแบบรวมและรายบุคคล 
 โดยคณะได้จัดท าระบบประเมินความพึงพอใจการให้

1.5-1-1 ค าสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฏ
สงขลา ที่ 2039/2560 
เร่ืองแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2560 

1.5-1-2 ระบบและกลไกระบบอาจารย์
ที่ปรึกษา และระบบการให้
ค าปรึกษา  

1.5-1-3 สรุปผลระบบประเมินความ  
พึงพอใจการให้ค าปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
ภาคเรียนที่ 1-2/2560 

1.5-1-4 บันทึกข้อความเข้าร่วม
โครงการสัมมนาอาจารย์ที่
ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 

1.5-1-5 ค าสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฏ
สงขลา ที่ 213/2560 
เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาใหม่ 
ภาคปกติและประชุม
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งแบ่งการให้ค าปรึกษาเป็น 3 
ด้าน ดังนี้ 1) ด้านวิชาการ 2) ด้านการใช้ชีวิต 3) ด้านอื่นๆ โดย
ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจมากกว่า 3.51 ในทุกด้าน 
  2. กองพัฒนานักศึกษาได้จัดโครงการสัมมนาอาจารย์ที่
ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์เข้าใจระบบการให้การช่วยเหลือ
นักศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับบทบาท
ของอาจารย์ที่ปรึกษาในการดูแลนักศึกษาและให้อาจารย์ที่
ปรึกษาทราบนโยบายของมหาวิทยาลัยในการด าเนินงานด้าน
อาจารย์ที่ปรึกษา 
  นอกจากนี้ยังมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจ าคณะ และ
ประจ ากองพัฒนานักศึกษา นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  
รวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมของแต่ละชมรมคอยให้ค าปรึกษา
ในด้านการจัดกิจกรรม เสริมหลักสูตรและโครงการอ่ืน ๆ อันเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
ด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และเป็นคนดี มีทักษะ
ชีวิต มีจิตสาธารณะ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีค า
นิยามดังนี้ 

- เป็นคนดี  เป็นผู้ที่คิดดี พูดดี และท าดี หมายถึง คิด พูด 
และท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ตนและสิ่งที่เป็นประโยชน์ท่าน 

- มีทักษะชีวิต  มีความช านาญ มีความสามารถในการ
ประยุกต์ให้ปัญญาและเหตุผลในการด าเนินชีวิต ผ่าน
กระบวนการฝึกทักษะการคิด ทักษะการตัดสินใจ ทักษะ
การแก้ปัญหา ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการตระหนักรู้ในตน 
ทักษะการเข้าใจผู้อื่น ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และ
ทักษะการจัดการกับความเครียด 

- มีจิตสาธารณะ  จิตที่คิดสร้างสรรค์  เป็นกุศล  และมุ่งท า
กรรมดีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ความตั้งใจดี และเจตนาดี 
 คิดสร้างสรรค์ คือ คือในทางที่ดี ไม่ท าลายบุคคล 

สังคม วัฒนธรรม ประเทศชาติและสิ่งแวดล้อม 
 กรรมดี คือ กรรมกระท า และค าพูดที่มาจากความคิด

ที่ดี 
  3.  คณะร่วมกับมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลสงขลา 
จัดบริการด้านงานพยาบาลโดยมีแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ  
บริการรักษาและให้ค าแนะน าเรื่องข้อมูลด้านสุขภาพกาย  และ
สุขภาพจิตใจ ตลอดจนให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การ
ป้องกันเมื่อมีเพศสัมพันธ์ รวมถึงอันตรายจากสิ่งเสพติด ทั้งนี้ 

ผู้ปกครอง ประจ าปีการศึกษา 
2560 
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มหาวิทยาลัยก าหนดให้นักศึกษาใหม่ทุกคนตรวจสุขภาพตลอดจน
สารเสพติด เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับดูแลนักศึกษาสร้างภูมิต้านทาน 
และป้องกันความเสี่ยงต่อโรคภัยต่าง ๆ รวมถึงปัญหาการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควรที่จะเกิดกับนักศึกษา  ซึ่งเป็นการช่วยเหลือดูแล
นักศึกษาอีกช่องทางหนึ่ง โดยส่งผลให้นักศึกษาใช้ชีวิตอย่าง
ปลอดภัยทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย มีสุขภาพกายและใจที่ดี 
สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตรงตามเป้าหมาย   
 4.  คณะได้ด าเนินการจัดโครงการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ ดังนี้ 
- โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ และประชุม

ผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 โดยจัดร่วมกับ
ส านั กส่ ง เสริ มวิ ช าการและงานทะ เบี ยน  เพื่ อสร้ า ง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ ผู้ปกครอง นักศึกษา และ
นักศึกษารุ่นพี่  ซึ่งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ ด้านวิชาการให้นักศึกษาใหม่และ
ผู้ปกครองได้รับทราบ ในส่วนของคณะนักศึกษาและ
ผู้ปกครองได้พบปะกับอาจารย์ในโปรแกรมวิชา  และอาจารย์
ที่ปรึกษาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร แผนการเรียน การ
ลงทะเบียน  และแนะน าแนวทางในการเรียนระดับอุดมศึกษา 

- โครงการก้าวแรกสู่ประตูคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(Sci & Tech 2017) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เชิญ
วิทยากรบรรยาย เรื่อง รู้จักคิด...ใช้ชีวิตอย่างนักศึกษา เพื่อ
ชี้แนะแนวทางในการใช้ชีวิตของนักศึกษาใหม่  รวมทั้งข้อมูล
ด้านสวัสดิการต่าง ๆ ที่นักศึกษาควรทราบ  เช่น  ประวัติ
ความเป็นมาของคณะกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ทุนการศึกษางานประกันอุบัติเหตุ การประกันคุณภาพ
การศึกษาระเบียบข้อบังคับ และปฏิทินการจัดกิจกรรม 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความปลอดภัยในการใช้
ห้องปฏิบัติการ/อาคารเรียน และภัยธรรมชาติ” เมื่อวันที่ 2 
มิถุนายน 2560 เชิญวิทยากรบรรยายสาธิตการป้องกันแก้ไข
อันตรายต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้ห้องปฏิบัติการและอาคาร
เรียน  เช่น ไฟไหม้ ไฟฟ้าลัดวงจร อุบัติเหตุจากสารเคมี 
เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความรู้และทักษะการใช้ห้องปฏิบัติการ
และอาคา ร เ รี ย น  เ มื่ อ เ กิ ดอุ บั ติ เ หตุ ห รื อ ไ ฟ ไ หม้ ใ น
ห้องปฏิบัติการและอาคารเรียนสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ 

- โครงการ Sci & Tech ผูกพันสานสัมพันธ์น้องพี่’60 ระหว่าง
วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560 เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับ
เพื่อน ๆ และรุ่นพี่ ท าให้นักศึกษาสามารถปรับตัว และมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญในการศึกษา และ
ส่งผลให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาได้ตรงตามเป้าหมาย  
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2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลานักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
เช่น ข่าวบริการการศึกษา ข่าวรับสมัครงานฐานข้อมูลสถาน
ประกอบการส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ข่าวงานวิจัย
ทุนการศึกษาต่อพร้อมแหล่งทุนสนับสนุน ข่าวกองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา ข่าวกิจกรรมนักศึกษา ข่าวการแข่งขัน/ประกวดข่าว
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่
ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกเหนือจากการเรียนการสอน  มีการ
จัดระบบเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ที่เอ้ือต่อนักศึกษาในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง ทั่วถึง รวดเร็ว ทันสมัยและ
ง่ายดาย โดยมีช่องทางต่าง ๆ ดังนี้  ตลอดจนมีระบบการติดตาม  
ประเมินการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าคณะ/โปรแกรมวิชา 
- เว็บไซต์คณะ/โปรแกรมวิชา/มหาวิทยาลัย 
- Facebook คณะและบางโปรแกรมวิชา 
- สารประชาสัมพันธ์ของคณะ และมหาวิทยาลัย 
- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
- การประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 
- การประชาสัมพันธ์ผ่านคู่มือนักศึกษา 
- ห้องสมุดคณะเพื่อให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

  นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาซึ่ง
เป็นตัวแทนอาจารย์จากทุกโปรแกรมวิชาให้ข้อมูลข่าวสารด้าน
การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาของ
คณะ ที่มีส่วนช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้แก่นักศึกษาซึ่งคณะมี
ระบบการติดตาม  ประเมินการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 

1.5-2-1 ค าสั่งคณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
ที่ 442/2560 เร่ืองแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนากิจกรรม
นักศึกษา 

1.5-2-2 Face book คณะ 
และบางโปรแกรมวิชา 

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

เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา 
 

 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
  คณะมีการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาให้แก่นักศึกษา โดยทุกปีการศึกษาจะ
ก าหนดให้นักศึกษาปีสุดท้ายได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อ
เสริมสร้างทักษะการท างาน ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานจริง พร้อมทั้งฝึกฝนการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น  เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา จากสถานประกอบการจริง โดยจัดผ่าน
โครงการ ดังนี้  
 

1.5-3-1 โครงการสัมมนาก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

1.5-3-2 โครงการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

1.5-3-3 โครงการสัมมนาหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

1.5-3-4 โครงการสัมมนา เร่ือง มั่นใจ
เดินหน้า...สู่วิชาชีพ 

1.5-3-5 โครงการสัมมนา “พัฒนา
ประสบการณ์วิชาการและ
วิชาชีพเพื่อก้าวสู่วัยท างานแก่
นักศึกษา 
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1. โครงการสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อชี้แนะแนวทาง การปฏิบัติตนในการท างาน
ได้ในสถานประกอบการ เพื่อเตรียมนักศึกษาเข้าสู่งานใน
อนาคต 

2. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นักศึกษาได้ประมวลความรู้ที่ได้เรียนมาใช้ในการท างาน ณ 
สถานประกอบการ 

3. โครงการสัมมนาหลั งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ความ
เข้าใจ และประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในสถานประกอบการ รวมถึงมีการเตรียมความพร้อมส าหรับ
การสมัครงานหลังจากส าเร็จการศึกษา 

4. โครงการสัมมนา เร่ือง มั่นใจเดินหน้า...สู่วิชาชีพ เมื่อวันที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์  
- เพื่อให้บัณฑิตของหลักสูตรมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
- เพื่ อให้นักศึกษาเรียนรู้อย่ างในการปฏิบัติตนและ

ปฏิบัติงานอย่างรุ่นพี่ 
- เพื่อให้นักศึกษาเสริมสร้างความมั่นใจในการศึกษา

วิชาการเพื่อเข้าสู่วิชาชีพ 
5. โครงการสัมมนา “พัฒนาประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ

เพื่อก้าวสู่วัยท างานแก่นักศึกษา” เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561
โดยมีวัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้นักศึกษามีความมั่นใจเดินหน้า....สู่วิชาชีพ 
- เพื่อให้นักศึกษาได้เสริมสร้างความรู้และประการณ์ทาง

วิชาชีพ 
- เพื่อให้นักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาได้ทราบข้อมูล

ส าคัญ และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพ โดยมี
หัวข้อการบรรยาย ดังนี้ 
 การเขียนจดหมายแนะน าตัวเพื่อสมัครงานอย่างไร

ให้ได้งาน 
 การเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
 “มั่นใจ...เดินหน้าสู่อาชีพ” ในการจัดกิจกรรมวัน

ดังกล่าวได้จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้มีโอกาส
แ ล ก เ ป ลี่ ย น ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ จ า ก ห น่ ว ย ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ท าให้นักศึกษาเกิดความ
กระตือรือร้น  และอยากที่พัฒนาตนเองให้พร้อม
ก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน 

6. โครงการสัมมนา “พัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์
เก่า” เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ให้

1.5-3-6 โครงการสัมมนา  
“พัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า” 
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ความรู้และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า ทั้งยังเป็น
การเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศิษย์เก่าใน
การเพิ่มองค์ความรู้ทักษะวิชาชีพ และน าความรู้เทคนิคต่าง 
ๆ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการท างานของตนเอง 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการใน
ข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5   
ผลการด าเนินงาน 
  คณะได้มีการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมแต่ละ
กิจกรรม เพื่อใช้ ในการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดในการ
ด าเนินงาน และการประเมินผลการจัดบริการด้านต่าง ๆ ในข้อ  
1-3 โดยการส ารวจความพึงพอใจกับนักศึกษา โดยมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจ ดังนี้  
1. ด้านจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่

นักศึกษาในคณะ ค่าเฉลี่ย  4.25 จากคะแนนเต็ม 5 ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับมาก 

2. ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานบริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา  ค่าเฉลี่ย 4.17 จากคะแนนเต็ม 5  
ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 

3. ด้านจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา  ค่าเฉลี่ย 4.37 จากคะแนนเต็ม 5  
ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 

รวมทุกด้านมีผลคะแนนเฉลี่ย 4.28 จากคะแนนเต็ม 5 ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับมาก 

1.5-4-1 สรุปผลการประเมินคุณภาพ
ของ “การจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาและการจัดบริการ
แก่นักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2560” 

5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้น
หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
 จากการประเมินคุณภาพของการให้บริการ ในข้อ 1-3
ประจ าปีการศึกษา 2559 คณะได้น าผลการประเมินดังกล่าว
น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา เมื่อ
วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เพื่อร่วมกันพิจารณาเสนอแนะแนวทาง
ปรับเปลี่ยนเพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพตรงตามความ
ต้องการของนักศึกษา ดังนี้ 
 ซึ่งจากผลการด าเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ในปีการศึกษา 
2560 คณะมีผลการประเมินสูงขึ้นและเป็นไปตามความคาดหวัง
ของนักศึกษาโดยสามารถเปรียบเทียบได้จากตารางดังนี้ 
 
 
 
 

1.5-5-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและ
กิจการพิเศษ  
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 
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ด้าน 
ปี 

2558 
ปี 

2559 
ปี 

2560 
1. ด้านจัดบริการให้ค าปรึกษาทาง

วิชาการ และการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาในคณะ 

4.24 4.24 4.25 

2. ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงาน
บริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 

3.99 4.00 4.17 

3. ด้านจัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา 

4.29 4.34 4.37 

 แต่อย่างไรก็ตามในปีการศึกษา 2560 คณะก็ยังต้องหา
แนวทางการปรับปรุงเพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพตรงตาม
ความต้องการของนักศึกษา โดยคณะได้เชิญคณะกรรมการ
พัฒนากิจกรรมนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 เข้าร่วม
ประชุม เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ซึ่งมีรายละเอียดของหัวข้อที่
ต้องพิจารณา ดังนี้ 
1. ด้านจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่

นักศึกษาในคณะหัวข้อที่ได้ผลการประเมินความพึงพอใจ
ในระดับน้อยที่สุดจากหัวข้อทั้ งหมด คือ สถานที่ ให้
ค าปรึกษามีความเหมาะสม เบื้องต้นคณะได้น าข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ โดยฝ่าย
พัฒนานักศึกษาได้ประสานกับโปรแกรมวิชาให้อาจารย์ที่
ปรึกษาจัดหาสถานที่ ให้ค าปรึกษาที่ เหมาะสม เช่น ใน
ห้องเรียนที่มีขนาดเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา  
- ช่องทางให้ค าปรึกษาผ่านแอพพลิเคชั่น official line 

เป็นการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับการให้
ค าปรึกษา ภายใต้ชื่อกลุ่ม Together we share เพื่อเป็น
ช่องทางให้ค าปรึกษาหรือแนะแนวนักศึกษาทั้งเรื่องทั่วไป
และเร่ืองการเรียน 

- หน่วยให้ค าปรึกษา จัดตั้งโดยสโมสรนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อคอยให้ค าปรึกษาในเรื่อง
ทั่วไป โดยมีรองคณบดีและคณะกรรมการฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาคอยก ากับดูแลเบื้องหลัง 

- หน่วยทุนการศึกษา คณะร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาใน
การประชาสัมพันธ์รวมถึงจัดสรรทุนให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่นักศึกษา 

2. ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานบริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาหัวข้อที่ได้ผลการประเมินความ
พึงพอใจในระดับน้อยที่สุดจากหัวข้อทั้งหมด คือ บอร์ด
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ประชาสัมพันธ์มีจ านวนเหมาะสม เบื้องต้นคณะได้น า
ข้อเสนอแนะดังกล่ าวมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการ ดังนี้ คณะได้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่าน 
Facebook : SKRUsMOWiT ของสโมสรนักศึกษา และ
ระบบที่ควรพัฒนาเพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับนักศึกษา
และรวดเร็ว คือ 
- ระบบสนับสนุนข้อมูลด้านแหล่งทุนต่าง ๆ ส าหรับ

นักศึกษา ทางฝ่ายพัฒนานักศึกษา มุ่งเน้นประชาสัมพันธ์
ทุนต่าง ๆ ส าหรับนักศึกษาหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น 
นอกเหนือจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์ทั้งของ
คณะ และกองพัฒนานักศึกษา โดยมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์
ทางกลุ่ม Facebook และ Fanpage เนื่องจากปัจจุบัน
นักศึกษานิยมเข้าใช้ช่องทางดังกล่าว เพื่อติดตามข่าวสาร
เพิ่มมากขึ้น  

- ช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ มีความ
หลากหลาย ทางคณะได้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลที่หลากหลายมากข้ึน เช่น การปรับเว็บไซต์น าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ส าหรับนักศึกษา และศิษย์
เก่าให้เป็นปัจจุบันเสมอ เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่าน 
Facebook 

3. ด้านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่ อ
ส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา หัวข้อที่ได้ผลการประเมิน
ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุดจากหัวข้อทั้งหมด คือ จัด
โครงการพัฒนานักศึกษาที่หลากหลาย เบื้องต้นคณะได้น า
ข้อเสนอแนะดังกล่าวเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ 
ซึ่งในปีการศึกษา 2560 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการ
พิเศษร่วมกับฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ได้
จัดโครงการด้านวิชาการและวิชาชีพให้แก่นักศึกษา โดยจัด
ให้มโีครงการก้าวไกลไปกับสหกิจศึกษาเพิ่มข้ึน 

  และนอกจากนี้ฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯได้จัดท าร่าง
ประกาศกิจกรรมนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาเลือกเข้ากิจกรรมที่
หลากหลาย และตามความสนใจของตนเองได้เพิ่มมากขึ้น  
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในสายอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะและโปรแกรมวิชามีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อศิษย์เก่าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเว็บไซต์ของคณะ เป็นต้น 
 คณะได้ จั ด โครงกา รสั มมนา  “พัฒนาความรู้ และ
ประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า” เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ใน
หัวข้อ “หาเรื่องกลับบ้าน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิษย์เก่าได้

1.5-6-1 เว็บไซต์คณะ/โปรแกรมวิชา
(ศิษย์เก่า) 

1.5-6-2 โครงการสัมมนา “พัฒนา
ความรู้และประสบการณ์แก่
ศิษย์เก่า” 
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แลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเพิ่มองค์
ความรู้ทักษะวิชาชีพและน าได้ความรู้เทคนิควิธีการต่าง ๆ ไป
ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการท างาน ในการสัมมนาได้ข้อสรุป
ดังนี้ คณบดีและรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ 
ได้ให้ข้อคิดในการใช้ชีวิตในการท างาน เสริมสร้างทักษะ และ
ก าลังใจให้กับบัณฑิตคณะวิทย์มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่โดด
เด่น คือ “เป็นคน มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ” 
 จากการสอบถามผู้ใช้บัณฑิตท าให้ทราบว่าบัณฑิตที่จบไป
อยู่ในองค์กรภายนอกมีความนอบน้อม เสียสละ และมีความ
อดทน ขยันสู้ งาน แต่สิ่ งที่ ยั งขาดคื อ  ความมั่น ใจ จึ ง ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปรับตัวการกับการท างาน โดยตัวแทน
ศิษย์เก่า 3 ท่าน คือ 

1. นายณัฐวัฒน์  ชนะวรรณโณ 
2. นางสาวฐิติมาพร  หนูเนียม 
3. นายธีรยุทธ์ ลอยลิบ 

 ศิษย์เก่าทั้ง 3 ท่าน นับว่าประสบความส าเร็จในหน้าที่การ
งาน และมีความภาคภูมิใจในคณะวิทย์ฯ จึงเสริมสร้างและ
ก าลังใจให้กับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันให้มีความมั่นใจในสิ่งที่
ตนเองเลือกมากข้ึน นอกจากการเสริมสร้างก าลังใจศิษย์เก่าทั้ง 3 
ยังร่วมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในที่ท างานที่แตกต่างกัน การ
ปรับตัวในยุคเทคโนโลยีก้าวหน้ามากข้ึน และน าเอาศาสตร์ต่าง ๆ 
ที่ได้เรียนรู้ไปพัฒนาในสายอาชีพของตน 
  สุดท้ายรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษได้
ฝากถึงศิษย์เก่าทุก ๆ คนให้คิดถึงบ้าน และกลับบ้านที่ชื่อ “คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เพื่อกลับมาบอกต่อรุ่นน้อง เพื่อ
กลับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้พบเจอ และให้ข้อมูลที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการท างานกับคนอื่น ๆ  
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน: 

ตัวบ่งชี ้
 

เป้าหมาย 
2560 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 

2558 2559 2560 บรรลุ ไม่บรรล ุ
การบริการนักศึกษาระดบั
ปริญญาตร ี

6 ข้อ 
(ข้อ 1-6) 

6 ข้อ  
(ข้อ 1-6) 
5 คะแนน 

6 ข้อ  
(ข้อ 1-6) 
5 คะแนน 

6 ข้อ  
(ข้อ 1-6) 
5 คะแนน 

  

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 1.5 
จุดแข็ง  
- มีช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อให้นักศึกษา ศิษย์เก่า ได้รับรู้หลากหลายช่องทาง 
- มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ และวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง 
- คณะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ทุกกลุ่มเรียน 
- มีการจัดให้บริการข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6   กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน 

กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยคณะและโดย
องค์กรนักศึกษา  เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม 
อารมณ์  นักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา 
สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา  
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และน าหลัก PDSA/PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) 
ไปใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : นายศักดิ์ชาย คงนคร 
  : นางสาวนันธิดา ลิ่มเสฎโฐ 

โทรศัพท์ : 081-5999884 
โทรศัพท์ : 064-7465355 

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 าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดย
ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาภาพรวม ซึ่ง
อิงจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2561-2564 และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 2560 และ 2561 โดยให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน (TQF) เพื่อให้
สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และเป็นไปตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ    
ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ 
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อมกิจกรรมนันทนาการ และ
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมโดยคณะมีการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครอบคลุมทุกประเภท
อย่างเหมาะสม โดยมีรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ฝ่ายพัฒนานักศึกษา) คณะกรรมการพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา เป็นผู้ดูแลและ

1.6-1-1 แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนาส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจ าปี
การศึกษา 2560 

1.6-1-2 ค าสั่งคณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่ 
442/2560 เร่ืองแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา 

1.6-1-3 ค าสั่งคณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เร่ือง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

รับผิดชอบ โดยโครงการในปีการศึกษา 2560 ได้ระบุคุณลักษณะของ
ผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย วิธีการ
ด าเนินการ  และมีการประเมินผลอย่างชัดเจน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
1. สัมมนาเพ่ิม

ศักยภาพผู้น า
นักศึกษา  

- ผู้น านักศึกษาได้รับ
ความรู้เรื่องบทบาท
หน้าท่ีของผู้น านักศึกษา 
และการปฐมพยาบาล 
เบื้องต้น 
- ผู้น านักศึกษาได้เตรียม

ความพร้อมในการ
ด าเนินกิจกรรมในปี
การศึกษา 2561 
- ผู้น านักศึกษาได้

เสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมให้ผู้น า
นักศึกษาในด้านต่าง ๆ 
เช่น ความตรงต่อเวลา 
ความรับผิดชอบ 

เชิงปริมาณ  
- มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่

น้อยกว่าร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- ได้รับความรู้ ค่าเฉลี่ยไม่

น้อยกว่า 3.51 
- มีเตรียมความพร้อมใน

การด าเนินกิจกรรมในปี
การศึกษา 2561 
คะแนนเฉลี่ย ไม่น้อย
กว่า 3.51 
- ได้รับการส่งเสริม

คุณธรรมและจริยธรรม 
คะแนนเฉลี่ย ไม่น้อย
กว่า 3.51 
 

2. ก้าวแรกสู่
ประตูคณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  
(Sci & Tech 
2017) 

- เพื่อชี้แนะแนวทางการ
เรียน และการใช้ชีวิต
นักศึกษาในคณะ 
- เพื่อให้นักศึกษาทราบ

แนวปฏิบัติด้านวิชาการ 
ด้านกิจกรรมนักศึกษา 
รวมท้ังข้อมูลสวัสดิการ
ต่าง ๆ 

 

เชิงปริมาณ  
- นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 เข้า

ร่วมโครงการ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 
- ได้รับความรู้ ความ

เข้าใจในเนื้อหากิจกรรม
หรือหัวข้อท่ีจัดไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 
- มีความพึงพอใจต่อการ

จัดโครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
- คาดว่าจะสามารถน า

ความรู้ท่ีได้รับไปใช้
ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 

3. ความ
ปลอดภัยใน
การใช้
ห้องปฏิบัติกา
รและการ
ปฏิบัติตนใน
การเกิด
อัคคีภัยและ
ภัยธรรมชาติ 

- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการใช้ปฏิบัติการ และ
การปฏบิัติตนเมื่อเกิด
อัคคีภัยและภัย
ธรรมชาติ 

เชิงปริมาณ  
- มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่

น้อยกว่าร้อยละ 75 
เชิงคุณภาพ 
- มีความรู้ความเข้าใจไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80  
- ผลประเมินความพึง

พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการอยู่ในระดับดี 

 

สโมสรนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  นักศึกษา
ภาคปกติ ประจ าปี
การศึกษา 2560 
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

4. ชาววิทย์ร่วม
ใจรับขวัญน้อง
ใหม่ สู่รั้วใบสี
ทอง 

นักศึกษาภายในคณะท้ัง 9 
โปรแกรมวิชา ได้รู้จักและมี
ความผูกพันระหว่างเพื่อน 
ๆ และรุ่นพ่ีกับรุ่นน้องใน
การท ากิจกรรมร่วมกัน 

เชิงปริมาณ  
- มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
- มีความพึงพอใจต่อการ

จัดโครงการ คะแนน
เฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 3.51 
- สามารถน าความรู้ท่ี

ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ 
คะแนนเฉลี่ย ไม่น้อย
กว่า 3.51 

5. ถวายเทียน
พรรษา 

- เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี ท่ีดี
งามทางพระพุทธ 
ศาสนาต่อไป 
- เพื่อส่งเสริมด้าน

คุณธรรมจริยธรรมให้
สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย 

เชิงปริมาณ  
- มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
- ได้อนุรักษ์ประเพณี ท่ีดี

งามทางพระพุทธ 
ศาสนา รวมถึงส่งเสริม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

6. Science-
Tech 
Freshman 
Night Stars 
2017 

- เพื่อเปิดโอกาสให้
นักศึกษา แสดง
ความสามารถอย่างเต็มท่ี 
และกล้าแสดงออกใน
ด้านศิลปวัฒนธรรม และ
เชิงสร้างสรรค์ 
 

เชิงปริมาณ  
- มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่

น้อยกว่าร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- มีความพึงพอใจต่อการ

จัดโครงการ คะแนน
เฉลี่ย ไม่น้อยกว่า3.51 
- สามารถน าความรู้ท่ี

ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ 
คะแนนเฉลี่ย ไม่น้อย
กว่า 3.51 

7. อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
ทักษะการคิด
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขและ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เพื่อให้นักศึกษามีทักษะ
การคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
และสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้น 

เชิงปริมาณ  
- มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
- ได้รับความรู้ ความ

เข้าใจในเนื้อหากิจกรรม
หรือหัวข้อท่ีจัดไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 
- มีความพึงพอใจต่อการ

จัดโครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
- คาดว่าจะสามารถน า

ความรู้ท่ีได้รับไปใช้
ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
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8. สานสัมพันธ์
วัฒนธรรมไทย
พุทธ – มุสลิม 

เพื่อส่งเสริมการท า
กิจกรรมร่วมกันระหว่าง
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และ
นักศึกษาไทยพุทธ – มุสลิม 
และสร้างเพื่อให้เกิดความ
รักความเข้าใจในการอยู่
ร่วมกัน ภายใต้สังคมพหุ
วัฒนธรรม 

เชิงปริมาณ  
- มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
- ได้รับความรู้ ความ

เข้าใจในเนื้อหากิจกรรม
หรือหัวข้อท่ีจัดไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 
- มีความพึงพอใจต่อการ

จัดโครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
- คาดว่าจะสามารถน า

ความรู้ท่ีได้รับไปใช้
ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 

9. แข่งขันการท า
ขนมไทยและ
แข่งขันการ
ท าอาหาร
ท้องถิ่น 

- เพื่อให้อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา 
ร่วมกันอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมการท า
ขนมไทย และการ
ท าอาหารท้องถิ่น 
- เพื่อสร้างความสัมพันธ์

ภายในคณะ ระหว่าง
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และ
นักศึกษา 

เชิงปริมาณ  
- มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
- ได้รับความรู้ ความ

เข้าใจในเนื้อหากิจกรรม
หรือหัวข้อท่ีจัดไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 
- มีความพึงพอใจต่อการ

จัดโครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
- คาดว่าจะสามารถน า

ความรู้ท่ีได้รับไปใช้
ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 

10. Sci & Tech 
มุ่งสู่ประชาคม
อาเซียน  
ครั้งท่ี 6 

เพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะ
ด้านภาษาจีน 

เชิงปริมาณ  
- มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
- ได้รับความรู้ ความ

เข้าใจในเนื้อหากิจกรรม
หรือหัวข้อท่ีจัดไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 
- มีความพึงพอใจต่อการ

จัดโครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
- คาดว่าจะสามารถน า

ความรู้ท่ีได้รับไปใช้
ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 
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11. สัมมนาเรื่อง
มั่นใจเดินหน้า
สู่วิชาชีพ 

- เพื่อให้บัณฑิตของ
หลักสูตรมีคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
- เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้

แบบอย่างในการปฏิบัติ
ตนและปฏิบัติงานรุ่นพี่ 
- เพื่อให้นักศึกษาได้

เสริมสร้างความมั่นใจใน
การศึกษาวิชาการเพื่อเข้า
สู่วิชาชีพ 

เชิงปริมาณ  
- มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
- ได้รับความรู้ ความ

เข้าใจในเนื้อหากิจกรรม
หรือหัวข้อท่ีจัดไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 
- มีความพึงพอใจต่อการ

จัดโครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
- คาดว่าจะสามารถน า

ความรู้ท่ีได้รับไปใช้
ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

12. อบรมผูน้ า
นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  
ครั้งท่ี 7 

- ผู้น านักศึกษาได้รับ
ความรู้เรื่องบทบาท
หน้าท่ีของผู้น านักศึกษา 
และการปฐมพยาบาล 
เบื้องต้น 
- ผู้น านักศึกษาได้เตรียม

ความพร้อมในการ
ด าเนินกิจกรรมในปี
การศึกษา 2561 
- ผู้น านักศึกษาได้

เสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมให้ผู้น า
นักศึกษาในด้านต่าง ๆ 
เช่น ความตรงต่อเวลา 
ความรับผิดชอบ 

เชิงปริมาณ  
- มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่

น้อยกว่าร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- ได้รับความรู้ ไม่น้อยกว่า 

ค่าเฉลี่ย 3.51 
- มีเตรียมความพร้อมใน

การด าเนินกิจกรรมในปี
การศึกษา 2561 ไม่น้อย
กว่า คะแนนเฉลี่ย 3.51 
- ได้รับการส่งเสริม

คุณธรรมและจริยธรรม 
ไม่น้อยกว่า คะแนน
เฉลี่ย 3.51 

13. สัมมนาพัฒนา
ประสบการณ์
วิชาการและ
วิชาชีพเพื่อ
ก้าวสู่วัย
ท างานแก่
นักศึกษา 

- เพื่อให้นักศึกษามีความ
มั่นใจเดินหน้าสู่วิชาชีพ 
- เพื่อให้นักศึกษาได้เสริม

ความรู้ประสบการณ์ทาง
วิชาชีพ 
- เพื่อให้นักศึกษาท่ีก าลัง

จะส าเร็จการศึกษาได้
ทราบข้อมูลส าคัญ และ
เตรียมความพร้อมใน
การเข้าสู่อาชีพ 

เชิงปริมาณ  
- มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
- ได้รับความรู้ ความ

เข้าใจในเนื้อหากิจกรรม
หรือหัวข้อท่ีจัดไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 
- มีความพึงพอใจต่อการ

จัดโครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
- คาดว่าจะสามารถน า

ความรู้ท่ีได้รับไปใช้
ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 
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14. อนุรักษ์และ
สืบสาน
ประเพณี
สงกรานต์ 

- เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ และ
สืบสานประเพณี
สงกรานต์ 
- เพื่อให้เกิดจิตส านึกใน

การแสดงออกซ่ึงความ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้ใหญ่ 
- เพื่อส่งเสริมกิจกรรม

ร่วมกันระหว่างอาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา 

เชิงปริมาณ  
- มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
- ได้รับความรู้ ความ

เข้าใจในเนื้อหากิจกรรม
หรือหัวข้อท่ีจัดไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 
- มีความพึงพอใจต่อการ

จัดโครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
- คาดว่าจะสามารถน า

ความรู้ท่ีได้รับไปใช้
ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 

15. ประชุม 
สัมมนา
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้
กิจกรรม
ระหว่าง
สถาบัน 

- เพื่อให้ผู้น านักศึกษาได้
แลกเปลี่ยนความคิดและ
ประสบการณ์ในการท า
กิจกรรมร่วมกันระหว่าง
สถาบัน 
- เสริมสร้างความรู้ในการ

บริหารงานกิจกรรม
นักศึกษาของผู้น า
นักศึกษาระหว่าง
สถาบัน 
- ทราบถึงกระบวนการ

ประกันคุณภาพ
การศึกษา และประกวด
แนวปฏิบัติท่ีดีในการท า
กิจกรรม 

เชิงปริมาณ  
- มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่

น้อยกว่าร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- ได้แลกเปลี่ยนความคิด

และประสบการณ์ใน
การท ากิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างสถาบัน ค่าเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.51 
- ได้รับความรู้ทักษะใน

การบริหารงานกิจกรรม 
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 
- ได้รับความรู้ในเรื่อง

กระบวนการระบบ
ประกันคุณภาพและ
สามารถปรับใช้ในการ
ท ากิจกรรมได้ ค่าเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.51 

 และนอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาผา่น
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยใช้หนังสือเรียนรู้ชีวิตด้วยกิจกรรม
นักศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้รู้จักมหาวิทยาลัยของตนมากยิ่งขึ้น ได้รู้
ทิศทางการพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม น าไปสู่การเป็น
บัณฑิตที่สมบูรณ์  โดยผ่านกระบวนการจัดกิจกรรม และนอกจากนี้คณะ
ยังน าแผนพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ  คร้ังที่ 1/2560  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม  2560 
 ส าหรับกิจกรรม/โครงการของคณะ ได้มีการให้นักศึกษาเข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน ทั้งการวางแผนการด าเนินงาน โดยก่อนการ
จัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง จะมีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฝ่าย
ต่าง ๆซึ่งประกอบด้วยอาจารย์  เจ้าหน้าที่  และสโมสรนักศึกษาเพื่อวาง
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แผนการด าเนินงาน ตลอดจนสรุปผลการด าเนินงานเพื่อน าไปปรับปรุง
ในปีต่อไป  
 อีกทั้งคณะยังได้ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาในการส่งตัวแทนผู้น า
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้น านักศึกษา เพื่อให้ผู้น านักศึกษาเกิด
การเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการวางแผนในการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา 
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วนประกอบด้วย 

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

สารสนเทศ 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่
หลากหลายโดยน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการ
จัดกิจกรรมและแต่ละกิจกรรมได้น ากระบวนการ PDCA มาใช้โดย
นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ  

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

สารสนเทศ 

โครงการ ประ 
เภท 

ความสอดคล้องตาม
กรอบ TQF 

1 2 3 4 5 

1. สัมมนาเพิ่มศักยภาพผู้น านักศึกษา  
 ประจ าการศึกษา 2560 

1      

2. พิธีไหว้ครูและพิธีระลึกพระคุณครู 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

4      

3. ก้าวแรกสู่ประตูคณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  (Sci & Tech 2017) 

1      

4. ความปลอดภัยในการใช้
ห้องปฏิบัติการและการปฏิบัติตนใน
การเกิดอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ 
 

1      

1.6-2-1 แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนาส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
ประจ าปีการศึกษา 
2560 

1.6-2-2 โครงการพัฒนา
นักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรีทั้ง 5 ดา้น
ประจ าปีการศึกษา 
2560 
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5. ชาววิทย์ร่วมใจรับขวัญน้องใหม่ สู่รั้ว
ใบสีทอง 

4      

6. ถวายเทียนพรรษา 3      

7. Science-Tech Freshman Night 
Stars 2017 

1,3      

8. Sci & Tech สวยด้วยมือเรา 2,4      

9. อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการคดิ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1      

10. สานสัมพันธว์ัฒนธรรมไทยพุทธ – 
มุสลิม 

3,4      

11. แข่งขันการท าขนมไทยและแข่งขัน
การท าอาหารท้องถิ่น 

3      

12. Sci & Tech มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
คร้ังที่ 6 

1      

13. สัมมนาเร่ืองมั่นใจเดินหนา้สู่วชิาชีพ 1      

14. แข่งขันกีฬา-กรีฑา “ปาริฉัตร
สัมพันธ’์60 

5      

15. อบรมผู้น านักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
คร้ังที่ 7 

1      

16. สัมมนาพฒันาประสบการณ์วิชาการ
และวิชาชีพเพื่อก้าวสูว่ัยท างานแก่
นักศึกษา 

1      

17. อนุรักษ์และสืบสานประเพณี
สงกรานต ์

2      

18. สัมมนาพฒันาความรู้และ
ประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า 

1,2      

19. Sci & Tech.....สานสัมพนัธ์น้อง
พี่’60 

1      

20. ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรมระหว่างสถาบัน 

1      

 
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะได้จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษาโดยผ่านโครงการ ดังนี้ 
1. โครงการก้าวแรกสู่ประตูคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Sci & 

Tech 2017) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค ์ดังนี้ 
- เพื่อชี้แนะแนวทางการเรียน และการใช้ชีวิตนักศึกษาในคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1.6-3-1 โครงการก้าวแรกสู่
ประตูคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
(ก าหนดการ) 

1.6-3-2 โครงการ
ประชุมสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
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- เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวปฏิบัติด้านวิชาการ ด้านกิจกรรม
นักศึกษา รวมทั้งข้อมูลสวัสดิการต่าง ๆ 

ซึ่งมีหัวข้อการบรรยายดังนี้ 
- ให้ความรู้ เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษากับการพัฒนา

นักศึกษา” โดย ดร.นิศากร วิทจิตสมบูรณ์ รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

- ให้ความรู้เรื่อง “รู้จักคิด..ใช้ชีวิตอย่างนักศึกษา” โดย ผศ.เธียรชัย 
พันธุ์คง จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

2. โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมนักศึกษาระหว่าง
สถาบันเมื่อวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2561 โดยวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
- เพื่อให้ผู้น านักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ใน

การท ากิจกรรมร่วมกัน 
- เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ในการบริหารงานกิจกรรม

นักศึกษา 
- เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 

และมีการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีในการท ากิจกรรม 
3. โครงการสัมมนาผู้น านักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 จัดโดยกอง

พัฒนานักศึกษา เมื่อวันที่  14-17 พฤษภาคม 2561 ซึ่งสโมสร
นักศึกษาและตัวแทนนักศึกษาจากทุกโปรแกรมวิชาของคณะได้เข้า
ร่วมโครงการ โดยวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
- เพื่อฝึกหลักการท างานแบบ PDCA โดยการลงมือปฏิบัติจริง และ

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ท าให้สโมสรนักศึกษามีทักษะในการท างาน
และการแก้ไขปัญหา สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการท างานใน
คณะ 

กิจกรรมนักศึกษา
ระหว่างสถาบัน 
 

4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป 
ผลการด าเนินงาน 
  ทุกกิจกรรมที่คณะด าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการประเมินของทุกกิจกรรมมาใช้ใน
การปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป เพื่อให้การจัดกิจกรรมเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดแก่นักศึกษาและคณะโดยมีการสรุปผลการด าเนนิงาน
ทุกกิจกรรม 

1.6-4-1 แบบสรุปผลการ
ประเมินความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดกิจกรรม/
โครงการพัฒนา
นักศึกษา        
ประจ าปีการศึกษา 
2560 

5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์และการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

1.6-5-1 ผลการประเมิน
ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 
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เป้าประสงค์ที่ 4 ผลิตบัณฑิตให้นักศึกษาเป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิต
สาธารณะ  
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม พัฒนานักศึกษาให้เป็นไป
ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  
ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนโครงการพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม : 
โครงการ  
เป้าหมายปี 2561 จ านวน 1 โครงการ พบว่า บรรลุเป้าหมายจ านวน 15 
โครงการ ได้แก่  

1. ชาววิทย์ร่วมใจรับขวัญน้องใหม่ สู่รั้วใบสีทอง 
2. อบรมคุณธรรมจริยธรรมและสานสัมพันธ์น้องพี่ชีววิทยาและ

ชีววิทยาประยุกต์ 
3. สานสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยพุทธ – มุสลิม  
4. Science-Tech Freshman Night Stars 2017 
5. แข่งขันกีฬา-กรีฑา “ปาริฉัตรสัมพันธ์’60 
6. สัมมนาเร่ืองมั่นใจเดินหน้าสู่วิชาชีพ 
7. อนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ 
8. อบรมผู้น านักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คร้ังที่ 7 
9. สัมมนาพัฒนาประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพเพื่อก้าวสู่วัยท างาน

แก่นักศึกษา 
10. สัมมนาพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า 
11. Sci & Tech  สานสัมพันธ์น้องพี่’60 
12. สัมมนาเพิ่มศักยภาพผู้น านักศึกษา  2560 
13. ก้าวแรกสูป่ระตูคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(Sci & Tech 2017) 
14. ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและการปฏิบัติตนในการ

เกิดอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ 
15. ถวายเทียนพรรษา 

ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม : ร้อยละ เป้าหมายปี 
2561 ร้อยละ 90 พบว่า บรรลุเป้าหมาย  มีนักศึกษา ร้อยละ 90 เข้า
ร่วมโครงการ 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และทักษะการใช้ชีวิตในสังคมอย่าง
มีความสุข 
ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและทักษะการใช้ชีวิตใน
สังคมอย่างมีความสุข : โครงการ เป้าหมายปี 2561 จ านวน 3 โครงการ 
พบว่า บรรลุเป้าหมาย จ านวน 4 โครงการ 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความปลอดภัยในการใช้
ห้องปฏิบัติการ / อาคารเรียนและภัยธรรมชาติ 

2. สานสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยพุทธ - มุสลิม 
3. Sci & Tech.....สานสัมพันธ์น้องพี่’60 
4. อนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ 
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ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม : ร้อยละ เป้าหมายปี 
2561  ร้อยละ 80 พบว่า บรรลุตามเป้าหมาย มีนักศึกษา ร้อยละ 90 
เข้าร่วมโครงการ 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษาและศิษย์เก่า 
ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เข้าร่วมโครงการ : คน เป้าหมายปี 2561 จ านวน 100 คน 
พบว่า บรรลุเป้าหมายมีผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเร่ืองการพัฒนาความรู้
และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า จ านวน 196 คน 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองได้
เต็มศักยภาพและเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนโครงการที่จัดให้นักศึกษาเข้าร่วม : โครงการ 
เป้าหมายปี 2560 จ านวน 5 โครงการ พบว่า บรรลุเป้าหมาย 
จ านวน 19 โครงการ  (ตามแผนพัฒนานักศึกษา) 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม : ร้อยละ 
เป้าหมายปี 2560 ร้อยละ 80 พบว่า บรรลุเป้าหมาย 
มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการร้อยละ 85 ทุกโครงการโดยเฉลี่ย 
กลยุทธ์ที่ 5 ยกย่องและให้ขวัญก าลังใจกับนักศึกษาผลการเรียนดี
กิจกรรมเด่น 
ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนนักศึกษาที่ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติในด้านผล
การเรียนดี/กิจกรรมเด่น : คน 
เป้าหมายปี 2561 จ านวน 30 คน พบว่า บรรลุเป้าหมาย  
มีจ านวนนักศึกษา 48 คน ได้รับรางวัลดังนี้ 
- เรียนดี  11 รางวัล 
- กิจกรรมเด่น  11 รางวัล 

 ซึ่ ง คณะได้ มอบรางวั ลดั งกล่ าว ใน โครงการสัมมนาพัฒนา
ประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพเพื่อก้าวสู่วัยท างานแก่นักศึกษา เมื่อ
วันที่ 16 มีนาคม 2561 
- สโมสรนักศึกษา 26  รางวัล  

 ซึ่งคณะได้มอบรางวัลดังกล่าวในโครงการก้าวแรกสู่ประตูคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (Sci & Tech 2017) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 
2560  
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และเป็นไปตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
ตัวชี้วัดที่ 1  จ านวนโครงการที่จัดให้มีการเข้าร่วมกิจกรรม : โครงการ 
เป้าหมายปี 2561 จ านวน 2 โครงการ พบว่า บรรลุเป้าหมาย จ านวน 4 
โครงการ/กิจกรรม  

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. โครงการ Sci & Tech มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 6 
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3. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

4. กิจกรรมให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ชั้นที่ 2 
และ 3 โดยอาจารย์ชาวต่างชาติ 

ตัวชี้วัดที่ 2 จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม : ร้อยละ 
เป้าหมายปี 2560  ร้อยละ 80 พบว่า บรรลุเป้าหมาย มีนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการทุกโครงการโดยเฉลี่ย ร้อยละ 80 
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริหารสวัสดิการให้กับ
นักศึกษาและศิษย์เก่า 
ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนกิจกรรมที่จัดให้นักศึกษาและ/หรือศิษย์เก่าเข้าร่วม : 
กิจกรรม 
เป้าหมายปี 2561จ านวน 3 กิจกรรม พบว่า บรรลุเป้าหมายจ านวน 4 
กิจกรรม 

1. งานอาจารย์ที่ปรึกษา 
2. งานประชาสัมพันธ์ 
3. งานการจัดหาทุนการศึกษา 
4. งานศิษย์เก่า 

ตัวชี้วัด 2 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม : คะแนน  
เป้าหมายปี 2561  คะแนน 3.51 พบว่า บรรลุเป้าหมาย มีระดับความ
พึงพอใจเฉลี่ย 4.22 

ด้าน ปี 2560 
1. ด้านจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการ

ใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
4.25 

2. ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานบริการแหล่งข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 

4.17 

3. ด้านจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างาน
เมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

4.37 

 
6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
 จากการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เพื่อร่วมกันพิจารณา
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษาซึ่งมติที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ควรจัดกิจกรรมให้หลากหลาย 
2. ปรับปรุงโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของ

 นักศึกษา 
3. เพิ่มการจัดกิจกรรมที่จัดนอกสถานที่ 

1.6-6-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาและกิจการ
พิเศษ  
วันที่ 5 มิถุนายน 
2561 

 

 

 



รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 หน้า 68 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2560 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ 
เป้าหมาย 

2558 2559 2560 บรรลุ ไม่บรรล ุ
กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

6 ข้อ 
(ข้อ 1-6) 

6 ข้อ  
(ข้อ 1-6) 
5 คะแนน 

6 ข้อ  
(ข้อ 1-6) 
5 คะแนน 

6 ข้อ  
(ข้อ 1-6) 
5 คะแนน 

  

 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ 1.6 
จุดแข็ง 
- สโมสรนักศึกษามีความเข้มแข็งในการจัดกิจกรรม 
- มีคณะกรรมการฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักศึกษาเพื่อวางแผนและให้ค าปรึกษาในการจัดกิจกรรม  
- มีสโมสรนักศึกษาที่เข้มแข็งและสามารถประสานงานกับคณะไดเ้ป็นอย่างดี 
- สโมสรนักศึกษามีห้องท างานที่เป็นสัดส่วน และเอ้ือต่อการท างาน 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ส่งเสริมให้มีคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาเป็นตวัแทนมาจากทุกโปรแกรมวิชา 
- ส่งเสริมให้นักศึกษาน าหลัก PDCA ไปใช้ในการด าเนนิชวีิตประจ าวัน 

 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
- สโมสรนักศึกษาควรจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์กบัชุมชนให้มากข้ึน 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง : องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑติ 

ตัวบ่งชี ้ คะแนนประเมินตนเอง 
1.1 ผลการบริการจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.72 
1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  4.43 
1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  1.75 
1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 4.56 
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  5.00 

คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ 4.08 
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องค์ประกอบที่  2  การวิจัย 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมี

แนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการ
จัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่
อาจารย์และนักวิจัยการสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคลทรัพยากร
เงินเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ  ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่
นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ดร.อนุมัติ เดชนะ 
  : นายกฤษณ์วรา รัตนโอภาส 

โทรศัพท์ : 089-1971633 
โทรศัพท์ : 089-7333779 

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. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารวิจัยที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะด าเนินการร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดังนี้  
1. เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อบริหารจัดการงาน

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัย ได้แก่ ข่าวการ
ตีพิมพ์/ประชุมวิชาการ ข่าวอบรมสัมมนา ข่าวแหล่งทุนวิจัย 
และข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ตลอดจนสามารถดาวน์โหลด 
คู่มือ ระเบียบ แนวปฏิบัติ และแบบฟอร์มต่างๆ เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ผู้เข้าใช้บริการ  

2. ระบบบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(Research Management System : RMS) เพื่อบริหาร
จัดการทุนวิจัยที่ควบคุมและด าเนินการโดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ได้แก่ การส่งข้อเสนอการวิจัย การประเมินข้อเสนอการ
วิจัย การแจ้งผลการประเมิน การรายงานเบิกจ่ายงวดเงิน การ
รายงานความก้าวหน้าการวิจัย การรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

2.1-1-1 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.1-1-2 ระบบบริหารจัดการงานวิจัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2.1-1-3 ระบบการประเมินผลการ

สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(ออนไลน์) 

2.1-1-4 ฐานข้อมูลวารสารการวิจัย  
(JDS : Journal Database 
System) 
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และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย เป็นต้น  
3. ระบบการประเมินผลการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อเป็นเครื่องมือในการส ารวจ
ความพึงพอใจและความต้องการของผู้ รับบริการที่มีต่อ
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยและพัฒนา ในด้านการวิจัย ได้แก่ 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การ
จัดสรรทุน ห้องปฏิบัติการวิ จั ย และห้องสมุดค้นคว้ า 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การรักษาความปลอดภัย และการจัด
กิจกรรมทางวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัย ทั้งนี้เพื่อน าข้อมูล
ดังกล่าวมาพัฒนาปรับปรุงด้านการวิจัยต่อไป 

4. ฐานข้อมูลวารสารการวิจัย (JDS : Journal Database 
System) เพื่อเป็นเครื่องมือสืบค้นวารสารงานวิจัย จากแหล่ง
ตีพิมพ์ต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการค้นคว้างานวิจัยส าหรับ
นักวิจัย 

5. คณะยังมีการพัฒนาฐานข้อมูลระบบบริหารงานวิจัย เพื่อให้
ทุกโปรแกรมวิชา/หลักสูตรสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้ และ
จะใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวในการปฏิบัติงาน วางแผนด าเนินงาน 
ทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งการประเมินผลการ
ด าเนินงาน นอกจากนี้ยังได้ท าฐานข้อมูลนักวิจัยฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย ฐานข้อมูลสิทธิบัตร และมีส านักวิทยบริการ
สารสนเทศและเทคโนโลยี รองรับอ านวยความสะดวกในการ
ค้นคว้าข้อมูลผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  

6. คณะยังได้ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลงานวิจัยของนักศึกษา 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า และ
การวิจัยของนักศึกษาต่อไป 

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
ประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์หรือหน่วยวิจัย

หรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการ

วิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น 

การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัด
ให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ 
(Visiting Professor) 

ผลการด าเนินงาน 
 คณะร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในการ

2.1-2-1 ประกาศสนับสนุนคา่ใช้จา่ยใน
งานประชุมวชิาการระดับ
นานาชาต ิ

2.1-2-2 เว็บไซต์ศูนย์วทิยาศาสตร์  
และห้องปฏิบัติการวิจัย 

2.1-2-3 แผนปฏบิัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 2560 และ 2561 
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สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์
โดยได้ด า เนิ นการจั ดหาทรัพยากรในด้ านงบประมาณ
ห้องปฏิบัติการ เพื่อการวิจัย แหล่งค้นคว้าทางวิชาการและ
ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย ดังนี้ 
1. ศูนย์วิทยาศาสตร์มีห้องปฏิบัติ การวิทยาศาสตร์ ในการ

สนับสนุนด้านการวิจัยที่มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในสาขา
ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาขั้นพื้นฐานในการท าวิจัย เช่น pH 
meter, UV-Vis Spectrophotometry, FTIR, GC, AAS 
และ HPLC พร้อมมีระบบความปลอดภัยที่พร้อมใช้งานเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน เช่น อุปกรณ์ดับเพลิงสัญญาณเตือนภัย
จากควันไฟ เป็นต้น 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนา  
- มีการจัดตั้งหน่วยวิจัย โดยก าหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้ง

หน่วยวิจัยและการบริหารหน่วยวิจัยขึ้น เพื่อส่งเสริมการ
ด าเนินงานวิจัยของบุคลากร ที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา โดยมีทิศทางที่ชัดเจนในการด าเนินงานวิจัยเฉพาะ
ด้านใดด้านหนึ่งเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน 
- มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการสนับสนุนการท าวิจัยโดย

ผ่านระบบสารสนเทศเพื่ อใช้ เป็นแหล่ งค้นคว้าจาก
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Science Direct, Springer 
link ProQuest และระบบฐานข้อมูลวารสารการวิจัย (JDS 
: Journal Database System) เป็นต้น 
- มีการจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยที่

อ านวยความสะดวกแก่นักวิจัยและผู้ที่สนใจ ได้แก่ ข้อมูล
ด้านแหล่งทุนวิจัย ข้อมูลด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ
ข้อมูลแหล่งวารสารเผยแพร่ผลงานวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับ
ระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวิจัยและข้อมูลประชาสัมพันธ์
ข่าวสารอื่นๆ ซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยก าหนดสิทธิ์
ป้องกันในการเข้าใช้ข้อมูล 
- มีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา ด้านการวิจัยในมนุษย์ และคณะกรรมการก ากับ
ดูแลการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อ
ท าหน้าที่  วางแผนเกี่ยวกับก ากับดูแลและพิจารณา
ตรวจสอบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จรรยาบรรณการใช้
สัตว์ทดลอง  และด้านการเลี้ยงและใช้สัตว์ เพื่อการ
ศึกษาวิจัย 
- มีการด าเนินการจดังานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่าย

วิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 “สานพลัง
เครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” 
( ระหว่ า งวันที่  28 -29 พฤษภาคม 2561)  ร่ วมกับ
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเครือข่าย
ภาคใต้ตอนล่าง วัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีการน าเสนอ
ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ 
นิสิต นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานต่างๆ 
ทั่วประเทศ 
- มีการคัดเลือกน าผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “มหกรรมงานวิจัย
แห่งชาติ 2560” (Thailand Research Expo 2017) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยให้กับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ประชาชนที่สนใจ 

3. มีแหล่งบริการข้อมูลสนสารเทศเพื่อการสืบค้นผลงานวิจัย
เพื่อใช้ในการอ้างอิงจากหลายแหล่ง เช่น ห้องสมุดคณะ 
ส านักวิทยบริการ เว็บไซต์ของคณะที่เชื่อมโยงกับระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ช่วยอ านวยความสะดวกด้านข่าวสารประชาสัมพันธ์ แก่
นักวิจัย และผู้ที่สนใจ ได้แก่ ข้อมูลด้านแหล่งทุนวิจัย ข้อมูล
ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ข้อมูลแหล่งวารสารเผยแพร่
ผลงานวิจัย ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวิจัย 
และข้อมูลประชาสัมพันธ์ข่าวสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
วิจัย เป็นต้น 

4. มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการสนับสนุนการท าวิจัยโดยผ่าน
ระบบสารสนเทศที่ใช้ เป็นแหล่งค้นคว้าจากฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ScienceDirect, Springerlink และ 
ProQuest เป็นต้น 

5. มี โครงการ/ กิจกรรมวิชาการที่ ส่ ง เสริมงานวิจัย ตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนและแก้ปัญหาท้องถ่ินอย่างยั่งยืนดังนี้ 
- มีระบบกลไกที่ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 
- งานส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรในคณะ

(สร้างสรรค์งานวิจัย) มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น และตีพิมพ์เผยแพร่ ใน
ระดับชาติ และนานาชาติ 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตีพิมพ์บทความวิจัยใน
ระดับชาติ และนานาชาติ 

- งานสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์เผยแพร่ผลงานวิจัยใน
ระดับชาติ และนานาชาติ 

- งานจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 
- งานฐานข้อมูลและข่าวสารแหล่งทุนงานส่งเสริมและ

สนับสนุนอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนากับ
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องค์กรด้านการวิจัย เช่น สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วม
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้ง
ที่ 6 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” 
(ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2559) เพื่อเปิดเวทีการ
น าเสนอผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ นิสิต นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษา และ
หน่วยงานต่างๆการเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน 
“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559” (Thailand Research 
Expo 2016) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยแก่
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนที่สนใจ 

- คณะได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ การ
ประชุมทางวิชาการสายวิทยาศาสตร์งานราชภัฏวิชาการ 
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

3. จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะได้ด าเนินการร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการ
จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ตาม
ระเบียบว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย  ให้แก่อาจารย์
และบุคลากร ทั้งจากแหล่งทุนภายในและแหล่งทุนภายนอก ซึ่ง
โดยมีการจัดสรรแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
ส่วนที่ 1 แหล่งทุนภายในจัดสรรโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็น
ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ เงินกองทุนวิจัย เงินรายได้ บกศ. และเงิน
งบประมาณแผ่นดิน (วช.) 
ส่วนที่ 2 แหล่งทุนภายนอก จัดสรรและด าเนินการโดยผ่าน
หน่วยงานเจ้าของแหล่งทุนหรือได้รับมอบจากแหล่งทุน ได้แก่ 
สกอ., สกว. และ กองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย เป็นต้น  

ซึ่งมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อท าหน้าที่ด าเนินงานในการบริหาร
จัดการวิจัย ได้แก่ ตรวจสอบข้อเสนอการวิจัย และงบประมาณ
ด้านการวิจัย เพื่อให้การด าเนินงานด้านทุนวิจัยสอดคล้องกับ
เกณฑ์ของแหล่งทุนที่ก าหนด ทั้งนี้   ผลการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา ท าหน้าที่
บริหารจัดการและจัดสรรทุนวิจัย มีผลการด าเนินงาน ดังนี้  
1. แหล่งทุนภายในจ านวน 71 โครงการ จ านวนเงินรวม 

16,352,850 บาท มีรายละเอียด ดังนี้  
1.1 กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผลการด าเนินงาน

ในปี งบประมาณ พ .ศ .2561 จ านวน 30 โครงการ 
งบประมาณที่จัดสรรจ านวนเงิน 1,464,750 บาท ซึ่ง

2.1-3-1 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา วา่ดัวยหลักเกณฑ์การ
รับเงินทุนและการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณหมวดเงินอุดหนนุ
ทั่วไปเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2554 

2.1-3-2 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาวา่ด้วยกองทนุวิจัย  
พ.ศ. 2550 

2.1-3-3 สัญญารับทุนวิจัย      
(ตัวบ่งชี้ที่ 2.2) 

2.1-3-4 ผลการจัดสรรงบประมาณ
งบประมาณแผน่ดิน  
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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คณาจารย์ของคณะได้รับการสรรทุน ดังนี้ 
- การพัฒนาขนมทองพับลดพลังงานและเสริมคุณค่าทาง

โภชนาการด้วยจ าปาดะ โดย นางสาววิภาวรรณ       
วงศ์สุดาลักษณ์ งบประมาณ 55,000 บาท 

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบรสข้าวย าเครื่องแกง    
โดยนางสาวฐิติมาพร หนูเนียม งบประมาณ 55,000 บาท 

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่มจากจ าปาดะ    
โดยนางสาววาสนา  มู่สา งบประมาณ 16,500 บาท 

1.2 งบประมาณเงินรายได้บ ารุงการศึกษา ประจ าปี 2561 
จ านวน 24 โครงการ งบประมาณที่จัดสรร 2,277,100 บาท 
ซึ่งคณาจารย์ของคณะได้รับการสรรทุน ดังนี้ 
- ลักษณะทางกายภาพและเคมีของมูลฝอยในเขตเทศบาล

เมื อ ง เ ข า รู ป ช้ า ง  อ า เ ภอ เมื อ ง  จั ง ห วั ด ส ง ขล า               
โดย ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ์ งบประมาณ 52,629 บาท 

- ลักษณะทางกายภาพและเคมีของมูลฝอยในเขตเทศบาล
ต า บ ล เ ก า ะ แ ต้ ว  อ า เ ภ อ เ มื อ ง  จั ง ห วั ด ส ง ข ล า            
โดย ดร.สายสิริ ไชยชนะ งบประมาณ 52,629 บาท 

- คุณค่าทางโภชนาการของจ าปาดะ ในอ าเภอควนโดน 
จังหวัดสตูล โดย ผศ.เชาวนีพร ชีพประสพ งบประมาณ 
160,000 บาท 

- ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ส าหรับการบริหาร
จัดการผู้สูงอายุ  โดย ผศ.ดร.ศศลักษณ์  ทองขาว
งบประมาณ 119,200 บาท 

1.3 งบประมาณแผ่ นดิ น  ( วช . )  ผลการด า เนิ น ง าน ใน
ปี งบประมาณ พ .ศ .  2561 จ า นวน  17  โ คร งกา ร  
งบประมาณที่ได้จัดสรร 12,611,000 บาท ซึ่งคณาจารย์
ของคณะได้รับการสรรทุน ดังนี้ 
- การศึกษากลไกการท างานของคลื่น เพื่อการออกแบบ

รูปทรงของวัสดุป้องกันการกัดเซาะที่เหมาะสม         
โดย นายศักดิ์ชาย คงนคร งบประมาณ 914,800 บาท 

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ าตาลโตนดในพื้นที่ ต าบลร า
แดง อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และการศึกษาผล
การต้านการเกิดโรคอ้วนของผลิตภัณฑ์  
โดย นางสาว วาสนา มู่สา งบประมาณ 593,560 บาท 

- ชุดโครงการการใช้ประโยชน์จากป่าจาก  
โดย ดร.ภวิกา  มหาสวัสดิ์  งบประมาณ 1,206,100 บาท 

- การเพิ่มความสามารถในการย่อยสลายของเส้นใยปาล์ม
โดยการแยกลิกนินร่วมกับการปรับสภาพด้วยน้ าร้อนและ
ด่าง โดย ดร.สุชีวรรณ ยอยรู้รอบ งบประมาณ 356,550 
บาท 



รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 หน้า 75 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

- ศักยภาพของแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชที่
คัดแยกได้จากแปลงปลูกข้าวสังข์หยดอินทรีย์ ในการ
ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช โดย ดร.สายใจ วัฒนเสน  
งบประมาณ 253,700 บาท 

- การส ารวจและรวบรวมต ารับมาตรฐานอาหารปักษ์ใต้ใน
พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย โดย นางสาวฐิติมาพร 
หนูเนียม งบประมาณ 1,096,100 บาท 

- การศึกษาการขยายพันธุ์กล้วยไม้กุหลาบกระบี่ Aerides 
Krabiensis Seidenf. เพื่อส่งเสริมเกษตรกรและพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของวิสาหกิจ -ชุมชน
อนุรักษ์เลี้ยงกล้วยไม้พื้นถิ่น อ าเภออ่าวลึก  
โดย ดร.เบญจวรรณ ยันต์วิ เศษภักดี  งบประมาณ 
152,945 บาท 

2. แหล่งทุนภายนอก จ านวน 7 โครงการ จ านวนเงินรวม 
3,675,937 บาท  

2.1 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ชุมชนฐานรากเครือข่ายวิจัยภาคใต้ตอนล่าง (สกอ.)      
ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 1 
โครงการ  งบประมาณ 75,000 บาท 

2.2 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จ านวน 4 
โครงการ งบประมาณ 2,662,840 บาท 

2.3 ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) จ านวน 1 
โครงการงบประมาณ 638,097 บาท 

2.4 กองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยจ านวน 1 โครงการ 
งบประมาณ 300,000 บาท ซึ่งคณาจารย์ของคณะได้รับ
การสรรทุน ดังนี้ 
- ฤทธิ์ต้านเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเตอเรสและฤทธิ์ตา้น

อนุมูลอสิระจากต ารับยาหอมนวโกฐ โดย นายสุพัตร์  
หลังยาหน่าย งบประมาณ 300,000 บาท 

และนอกจากนี้ยังมีทุนวิจัยภายนอกที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แก่ 
- การศึกษากระบวนการผลิตและคุณภาพของเคยปลาที่ผลิต

ตามกระบวนการภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนทะเลน้อย พื้นที่ลุ่ม
น้ าทะเลสาบ โดย ผศ.เสาวนิตย์ ชอบบุญ งบประมาณ 
262,988 บาทแหล่งทุนจากส านักกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

 ในปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 17 เรื่อง รวมเงินสนับสนุน 
6,412,701 บาท 
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4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
ผลการด าเนินงาน 
 คณะด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานใน
การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยดังนี้  
- มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา เร่ือง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
น าเสนอผลงานวิจัยและค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์งานวิจัยระดับ
นานาชาติ พ.ศ. 2558 

- คณะมีการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยตามประกาศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องทุนสนับสนุนในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ 

 ซึ่งในปีการศึกษา 2560 คณะมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จ านวน 153 เร่ือง 

2.1-4-1 ประกาศคณะกรรมการ
กองทุนมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา เร่ือง 
หลักเกณฑ์การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการน าเสนอ
ผลงานวิจัยและค่าใช้จ่ายใน
การตีพิมพ์งานวิจัยระดบั
นานาชาติ พ.ศ.2558 

2.1-4-2 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เร่ือง ทุน
สนับสนนุในการประชุม
วิชาการระดบัชาติและ
นานาชาต ิ

2.1-4-3 ผลวิจัยที่ตพีิมพ์เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ        
(ตัวบ่งชี้ที่ 2.3) 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญ
และก าลั ง ใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนัก วิจัยที่ มี
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการพัฒนา
สมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจ
ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ดังนี้ 
1. คณะมีการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน

การวิจัย ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและแก้ปัญหาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน ดังนี้ 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนบทความ

เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ" เมื่อวันที่ 
31 กรกฎาคม 2560  

- โครงการประชุ มวิ ช าการ เสนอผลงานวิ จั ยด้ า น
วิทยาศาสตร์ คร้ังที่ 3 

- โครงการส ารวจภูมิปัญญาท้องถิ่นและสภาพปัญหาของ
สังคมเพื่อสร้างงานวิจัย 

- โครงการถ่ายทอดผลงานวิจัยและวิชาการสู่ชุมชน 
2. มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างแรงจูงใจ

ในการตีพิมพ์หรือ เผยแพร่ผลงานวิจัยตามประกาศ
คณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยและการเผยแพร่งานสร้างสรรค์ พ.ศ.2558 

2.1-5-1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การตีพิมพ์บทความวิจัยใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

2.1-5-2 ประกาศคณะกรรมการ
กองทุนวิจัยและพฒันา 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
เร่ือง หลักเกณฑ์การสนับสนนุ
ค่าตอบแทนการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยและการเผยแพร่
งานสร้างสรรค์ พ.ศ.2558 

2.1-5-3 บันทึกข้อความการสนับสนนุ
ค่าตอบแทนการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยและการเผยแพร่
งานสร้างสรรค ์

2.1-5-4 รายงานการประชุมอาจารย์
และบุคลากร  
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2560 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 
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โดยผลงานที่จะขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยได้นั้นจะต้องผ่านการตรวจประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตร/คณะ/  
และมหาวิทยาลัย 

3. คณะมีการยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ ได้รางวัลในการ
น าเสนอผลงานวิชาการ และอาจารย์ที่มีบทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติ โดยมอบของที่ระลึกในวันประชุมอาจารย์และ
บุคลากร ประจ าภาคเรียนที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 
2560 

6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด  
ผลการด าเนินงาน 
 คณะร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินงานในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
ดังนี้ คือ  
1. มีขั้นตอน แนวปฏิบัติ  และแบบฟอร์มส าหรับอาจารย์ 

บุคลากรและนักวิจัยที่มีความประสงค์จะยื่นการจดสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร 

2. มีการแต่ งตั้ งคณะกรรมการด้านการจดสิทธิบัตรหรือ         
อนุสิทธิบัตร เพื่ออ านวยความสะดวกและบริหารจัดการด้าน
การยื่นขอจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร  

3. ในปีการศึกษา 2560 คณะมีผลงานที่จดอนุสิทธิบัตรจ านวน  
1 ชิ้นงาน คือ ข้าวย ากรอบจากข้าวสังข์หยด  เลขที่อนุ
สิทธิบัตร 10913 ซึ่งเป็นผลงานของอาจารย์และนักศึกษา
โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีผลงานที่อยู่
ระหว่างการด าเนินงานด้านการยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญาซึ่งอยู่ระหว่าง ด าเนินการตรวจสอบ จ านวน 13 
ชิ้นงาน ได้แก่ 
1. ขนมกลีบล าดวนจากแป้งขา้วสังข์หยด ค าขอเลขที่ : 

1703000872 
2. ขนมกรอบเค็มผสมแป้งข้าวสังข์หยด ค าขอเลขที่ : 

1703000873         
3. ลูกชิ้นไก่ที่มีส่วนผสมของน้ าปรุงรสไก่ตุ๋น ค าขอเลขที่ : 

1703000874 
4. คุกกี้ข้าวย า ค ำขอเลขที่ 1503001420 
5. ขนมทองพับจ าปาดะ ค าขอเลขที่ 1803000272 
6. ขนมหม้อแกงเม็ดจ าปาดะ ค าขอเลขที่ 1803000273 
7. เค้กชิฟฟ่อนจ าปาดะ ค าขอเลขที่ 1803000274 

2.1-6-1 ระบบและกลไกการคุ้มครอง
สิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

2.1-6-2 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
ด้านการจดสิทธบิัตรหรือ 
อนุสิทธิบัตร 

2.1-6-3 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา วา่ด้วยการบริหารจัด 
การทรัพย์สินทางปัญญาและ
สิทธิประโยชน์จากงานวิจัย 
พ.ศ.2553 

2.1-6-4 เอกสารขอจดอนุสิทธิบัตร 
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8. ข้าวเกรียบถั่วขาว (ลูกรุ่ย) ค าขอเลขที่ 1803000275 
9. ข้าวเกรียบรสข้าวย าเครื่องแกง ค าขอเลขที่ 

1803000276 
10. ขนมจ าปาดะ ค าขอเลขที่ 180300027 
11. ซอสบูดูส าหรับขนมครกญี่ปุ่นทีม่ีส่วนผสมของข้าวย าค า

ขอเลขที่ 1703001336 
12. ขนมครกญี่ปุ่นที่มีส่วนผสมของข้าวย า ค าขอเลขที่ 

1703001337 
13. สูตรแยมจากจ าปาดะ ค าขอเลขที่ 1703001338 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน: 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2560 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

2558 2559 2560 บรรลุ ไม่บรรล ุ
ระบบและกลไกการบริหารและ
พั ฒ น า ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร้างสรรค์ 

6 ข้อ 
(ข้อ 1-6) 

6 ข้อ  
(ข้อ 1-6) 
5 คะแนน 

6 ข้อ  
(ข้อ 1-6) 
5 คะแนน 

6 ข้อ  
(ข้อ 1-6) 
5 คะแนน 

  

 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 2.1 
จุดแข็ง 
- มีระบบสารสนเทศตอบสนองกับงานวิจัยทุกด้านทั้งนักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา ผู้บริหาร ผ่านระบบ

สารสนเทศออนไลน์ทั้ งจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัย อันได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา             
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี สอดคล้องกับการเข้าถึงแหล่งวิจัย ทั้งภายใน และภายนอกตาม
งบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยที่มีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมจ านวนเผยแพร่งานวิจัยใน
ระดับชาติและนานาชาติ กว่า 150 ผลงาน ถือเป็นภาพสะท้อนถึงการสนับสนุนทุนวิจัย กรอบ
งบประมาณของทางคณะ อย่างเป็นรูปธรรม 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- คณะได้รับเป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ กลุ่มเครือข่าย เพื่อเสริม

จุดแข็งของงานวิจัยให้กับบุคลากรในคณะ เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงาน และแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการวิจัย กับนักวิจัย ในระดับอุดมศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งคัดเลือกงานวิจัย
ในระดับอุดมศึกษาในระดับคุณภาพดี เพื่อส่งไปคัดเลือกตีพิมพ์เข้าสู่วารสารที่ได้การรับรองในระดับ 
TCI กลุ่ม 2 ในปีงบประมาณ 2562 และมีการจัดท ารูปแบบเล่มวิจัยของคณะ เพื่อส่งเสริมและผลักดัน
การท าวิจัยในระดับนักศึกษาปริญญาตรีให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธภิาพ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  ปัจจัยน าเข้า (I) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ ปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน

สถาบันอุดมศึกษา คือ  เงินสนับสนุน งานวิจั ยหรืองานสร้ า งสรรค์  ดั งนั้ น
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้จากภายนอกสถาบัน
เพื่อสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อม
และจุดเน้นสถาบันนอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะได้รับจากแหล่ง
ทุนภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ 
โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ดร.อนุมัติ เดชนะ 
  : นายกฤษณ์วรา รัตนโอภาส 

โทรศัพท์ : 089-1971633 
โทรศัพท์ : 089-7333779 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวกุสุมา เจะอาแซ โทรศัพท์ : 081-6982044 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0-5  
 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข  
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 จ านวนเงินทนุสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
 สถาบนัที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาท ขึ้นไปต่อคน 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ  = 
จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
 

2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม  5 

คะแนนทีไ่ด้  = 
จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก   x  5 
จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 

 

ผลการด าเนินงาน : 
 ในปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวม
อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ) จ านวน 100.5 คน มีอาจารย์ประจ าในคณะที่ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 17 เร่ืองรวมเงินสนับสนุน  6,412,701 บาท 
 

วิธีการค านวณ 
6,412,701 

 =  63,807.97  บาท 
100.5 

แปลงจ านวนเงินวิจัยต่อจ านวนอาจารย์เทียบกับคะแนนเต็ม 5   
63,807.97 

X 5        = 5.00  คะแนน 
60,000 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน:  

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2560 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

2558 2559 2560 บรรลุ ไม่บรรล ุ
เงินสนบัสนุน
งานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อ
จ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย
ประจ า  

60,000
บาท/คน 

4,404,524.75
บาท 

คิดเป็น 
43,394.33 
บาท/คน 
คิดเป็น  

3.62 คะแนน 

4,186,189.52
บาท 

คิดเป็น 
41,447.36 
บาท/คน 
คิดเป็น  

3.45 คะแนน 

6,412,701  
บาท 

คิดเป็น   
63,807.97
บาท/คน 
คิดเป็น  

5.00 คะแนน 

  

 

หลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย 
หมายเลข ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย งบประมาณ ระยะเวลา 
ทุนวิจัยภายใน 5,084,713 บาท 

2.2-0-1  การพัฒนาขนมทองพับลด
พลังงานและเสริมคุณค่าทาง
โภชนาการด้วยจ าปาดะ 

นางสาววิภาวรรณ   
วงศ์สุดาลักษณ์ 

กองทุน
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏสงขลา 

55,000 

13 ก.ย. 60 
ถึง 

12 ก.ย. 61 

2.2-0-2  การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ข้ า ว
เกรียบรสข้าวย าเครื่องแกง 

นางสาวฐิติมาพร   
หนูเนียม 

กองทุน
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏสงขลา 

55,000 

13 ก.ย. 60 
ถึง 

12 ก.ย. 61 

2.2-0-3  การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต
พร้อมดื่มจากจ าปาดะ 

นาสาววาสนา  มู่สา กองทุน
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏสงขลา 

16,500 

13 ก.ย. 60 
ถึง 

12 ก.ย. 61 

2.2-0-4  การศึกษากลไกการท างาน
ของคลื่น เพื่อการออกแบบ
รูปทรงของวัสดุป้องกันการกัด
เซาะที่เหมาะสม 

นายศักดิ์ชาย คงนคร  งบประมาณแผน่ดิน 
(วช.) 

914,800 

17 เม.ย. 61
ถึง 

16 เม.ย. 62 

2.2-0-5  การพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
น้ าตาลโตนดในพืน้ที่ ต าบล 
ร าแดง อ าเภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา และการศึกษา
ผลการต้านการเกิดโรคอ้วน
ของผลิตภัณฑ ์

นางสาววาสนา มูส่า 
 

งบประมาณแผน่ดิน 
(วช.)  

593,560 

17 เม.ย. 61
ถึง 

16 เม.ย. 62 

2.2-0-6  การใช้ประโยชน์จากปา่จาก ดร.ภวิกา  มหาสวัสดิ ์ งบประมาณแผน่ดิน 
(วช.)  

1,206,100 
 

17 เม.ย. 61
ถึง 

16 เม.ย. 62 
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2.2-0-7  การเพิ่มความสามารถในการ

ย่อยสลายของเส้นใยปาล์มโดย
การแยกลิกนินร่วมกับการปรับ
สภาพด้วยน้ าร้อนและด่าง 

ดร.สุชีวรรณ   
ยอยรู้รอบ 

งบประมาณแผน่ดิน 
(วช.)  

356,550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

17 เม.ย. 61
ถึง 

16 เม.ย. 62 

2.2-0-8  ศักยภาพของแบคทีเรียส่งเสริม
การเจริญเติบโตของพืชที่คัด
แยกได้จากแปลงปลูกข้าวสังข์
หยดอินทรีย์ ในการส่งเสริม
การเจริญเติบโตของพืช 

ดร.สายใจ  วัฒนเสน งบประมาณแผน่ดิน 
(วช.)  

253,700 

17 เม.ย. 61
ถึง 

16 เม.ย. 62 

2.2-0-9  การส ารวจและรวบรวมต ารบั
มาตรฐานอาหารปักษ์ใต้ใน
พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย 

นางสาวฐิติมาพร  
หนูเนียม  

งบประมาณแผน่ดิน 
(วช.)  

1,096,100 

17 เม.ย. 61
ถึง 

16 เม.ย. 62 
2.2-0-10  การศึกษาการขยายพันธุ์

กล้วยไม้กุหลาบกระบี่ 
Aerides Krabiensis 
Seidenf. เพื่อส่งเสริม
เกษตรกรและพัฒนาเปน็
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ของวิสาหกิจ-ชุมชนอนุรักษ์
เลี้ยงกล้วยไม้พืน้ถิ่น อ าเภอ
อ่าวลึก  

ดร.เบญจวรรณ  
ยันต์วิเศษภักด ี

งบประมาณแผน่ดิน 
(วช.)  

152,945 

17 เม.ย. 61
ถึง 

16 เม.ย. 62 

2.2-0-11  ลักษณะทางกายภาพและเคมี
ของมูลฝอยในเขตเทศบาล
เมืองเขารูปช้าง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา 

ผศ.ขวัญกมล   
ขุนพิทักษ ์

งบประมาณเงิน
รายได้ (บ.กศ.)  

52,629 

1 ต.ค. 60 
ถึง 

31 ต.ค. 61 

2.2-0-12  ลักษณะทางกายภาพและเคมี
ของมูลฝอยในเขตเทศบาล
ต าบลเกาะแต้ว อ าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา 

ดร.สายสิริ  ไชยชนะ งบประมาณเงิน
รายได้ (บ.กศ.)

52,629 

1 ต.ค. 60 
ถึง 

31 ต.ค. 61 

2.2-0-13  คุณค่าทางโภชนาการของ
จ าปาดะ 

ผศ.เชาวนีพร   
ชีพประสพ 

งบประมาณเงิน
รายได้ (บ.กศ.)

160,000 

1 ต.ค. 60 
ถึง 

31 ต.ค. 61 
2.2-0-14  ระบบสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร์ส าหรับการบริหาร
จัดการผู้สูงอาย ุ

ผศ.ดร.ศศลักษณ์  
ทองขาว 

งบประมาณเงิน
รายได้ (บ.กศ.) 

119,200 

1 ต.ค. 60 
ถึง 

31 ต.ค. 61 
ทุนวิจัยภายนอก 1,327,988 
2.2-0-15  ฤทธิ์ต้านเอนไซม์อะซติิลโคลีน

เอสเตอเรสและฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอสิระจากต ารับยา 
หอมนวโกฐ 

นายสพุัตร์ 
หลังยาหน่าย 

กองทุนภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย 

180,000  

7 ก.พ. 61 
ถึง 

6 ก.พ. 62 
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2.2-0-16  การศึกษากระบวนการผลิต

และคุณภาพของเคยปลาที่
ผลิตตามกระบวนการ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนทะเล
น้อย พื้นที่ลุ่มน้ าทะเลสาบ
สงขลา 

ผศ.เสาวนิตย์  ชอบบญุ ส านักกองทุน
สนับสนนุการวิจัย 

1,314,940/5 
262,988*1 
262,988 

1 เม.ย. 61 
ถึง 

31 มี.ค. 62 

2.2-0-17  โครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
Integrity and 
Transparency Assessment 
(ITA) ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2560 จังหวดัพัทลุง 

1. ดร.พิพัฒน์   
ลิมปนะพิทยาธร 

2. ดร.สุชีวรรณ 
 ยอยรู้รอบ 
3. นางสาวนัดดา 

โปด า 

ส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน

จังหวัดพัทลุง 
2,360,000/8 
295,000*3 
885,000 

ก.ย. 60 
ถึง 

มี.ค. 61 

 
 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
จุดที่ควรพัฒนา 
- นักวิจัยที่ได้รับทุนยังกระจุกตัวอยู่ในบางโปรแกรมวิชาและสาขาวิชา ท าให้ไม่สามารถเพิ่มงบประมาณ

ทุนวิจัยภายนอกได้ต่อเนื่อง ซึ่งทางคณะได้รับการอบรมและฝึกประสบการณ์วิจัยจากทางสถาบันวิจัย
และพัฒนา เพื่อให้การกระตุ้นนักวิจัยรุ่นใหม่ที่จะเข้าสู่การขอทุนในปีงบประมาณ 2563 และเพิ่มเติม
ทุนวิจัยส าหรับงบประมาณ 2562 ที่ยังเปิดรับในบางแหล่งทุนต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง / พัฒนา 
- คณะควรมีโครงการและทนุวิจัยส าหรับอาจารย์ใหม่ หรืออาจารย์ที่ไม่เคยผ่ายการขอทุนวิจัยใด ๆ เพื่อ

เป็นการกระตุ้นและการฝึกประสบการณ์ในการขอทุนวจิัย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  ผลผลิต (O) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้

สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้
อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้
ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานวิชาการอยู่ในรูปของ
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
หรือ SCOPUS  หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556  ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้
สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต ารา หรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและ
ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

  

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ดร.อนุมัติ เดชนะ 
  : นายกฤษณ์วรา รัตนโอภาส 

โทรศัพท์ : 089-1971633 
โทรศัพท์ : 089-7333779 

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 
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 
น้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.20 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 
0.40 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดบันานาชาติ หรือในวารสารวชิาการระดบัชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์กี่พิจารณาสารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. / กกอ. ทราบภายใน 
30 วันนับแต่วนัที่ออกประกาศ 

- ผลงานทีไ่ด้รับการจดอนสุิทธบิัตร 
0.60 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI (กลุ่มที่ 2)   
0.80 บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาตทิี่ไม่

อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 แต่
สถาบนัน าเสนอสภาสถาบันอนมุัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และจะแจ้งให้ 
ก.พ.อ., กกอ. ทราบภายใน 30 วันนบัแต่วันที่ออกประกาศ (ซึง่ไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์
ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

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

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

วิชาการแตไ่ม่ไดน้ ามาขอรับการประเมินต าแหนง่ทางวิชาการ 
 การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับ
การตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซ่ึงสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 

ผลการด าเนินงาน : 
 ในปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า        
จ านวน 153 เรื่อง มีผลรวมถ่วงน้ าหนัก 46.00  คิดเป็นร้อยละ 44.02 ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและลาศึกษาต่อ 
จ านวน 104.5 คน 
 
 

วิธีการค านวณ 
46 

X 100 =   ร้อยละ 44.02 
104.5 

แปลงค่าร้อยละเทียบกับคะแนนเต็ม 5 
44.02 

X 5 =   5.00  คะแนน 
30 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2560 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

2558 2559 2560 บรรลุ ไม่บรรล ุ
ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

ร้อยละ 
25 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 19.60 

คิดเป็น 
ร้อยละ 18.58 

เท่ากับ  
3.10 คะแนน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 33.80 

คิดเป็น 
ร้อยละ 32.82 

เท่ากับ  
5.00 คะแนน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 46.00 

คิดเป็น 
ร้อยละ 44.02  

เท่ากับ  
5.00 คะแนน 

  

 

หลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย : 
หมายเลข ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหล่งตีพิมพ/์เผยแพร่ 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการมีการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ รวม 7 ผลงาน 
(ค่าน้ าหนัก 1.00) 
2.3-0-1  กฤษณ์วรา  รัตนโอภาส Adaptive Workload Prediction 

for Cloud-Based Server 
Infrastructures 

Journal of 
Telecommunication 
Electronic and  
Computer Engineering  
Vol 9, No.2-4 

2.3-0-2  นวรัตน์  สีตะพงษ ์
ศราวุฒิ  ชโูลก 

Thermal Efficiency of Natural 
Convection Solar Dryer 

Journal of Physics 
Conf. Series 901 (2017) 

2.3-0-3  มูรณี  ดาโอะ Measurement and Analysis of 
Specific Activities of Natural 
Radionuclides (40K, 226Ra and 
232Th) in Beach Sand Samples 
from TaloKapo Beach of Yaring 
District in Pattani Province 
using Gamma Ray 
Spectrometry 

Journal of Physics 
Conf. Series 901 (2017) 
 

2.3-0-4  เบญจวรรณ 
ยันต์วิเศษภักดี 

Penicilliumimranianum, a new 
species from the man-made 
solar salten of phetchaburi 
province, Thailand 

Pak.J.Bot., 50 (5) :  
2055-2058, 2108 

2.3-0-5  จารุวรรณ  ค าแก้ว Effect of Mobile Phase 
Composition as a function 
of Temperature on Isocratic 
Elution Behavior of β-carotene 
in Reversed-Phase Liquid 
Chromatographic  Systems 
 

International Journal of 
Pharma  Medicine and 
Biological Sciences  
Vol.6 No.3, July 2017 

https://scholar.google.co.th/scholar?hl=th&as_sdt=0,5&as_vis=1&q=Effect+of+Mobile+Phase+Composition+as+a+function+of+Temperature+on+Isocratic+Elution+Behavior+of+B-carotene+in+Reversed-Phase+Liquid+Chromatographic+Systems
https://scholar.google.co.th/scholar?hl=th&as_sdt=0,5&as_vis=1&q=Effect+of+Mobile+Phase+Composition+as+a+function+of+Temperature+on+Isocratic+Elution+Behavior+of+B-carotene+in+Reversed-Phase+Liquid+Chromatographic+Systems
https://scholar.google.co.th/scholar?hl=th&as_sdt=0,5&as_vis=1&q=Effect+of+Mobile+Phase+Composition+as+a+function+of+Temperature+on+Isocratic+Elution+Behavior+of+B-carotene+in+Reversed-Phase+Liquid+Chromatographic+Systems
https://scholar.google.co.th/scholar?hl=th&as_sdt=0,5&as_vis=1&q=Effect+of+Mobile+Phase+Composition+as+a+function+of+Temperature+on+Isocratic+Elution+Behavior+of+B-carotene+in+Reversed-Phase+Liquid+Chromatographic+Systems
https://scholar.google.co.th/scholar?hl=th&as_sdt=0,5&as_vis=1&q=Effect+of+Mobile+Phase+Composition+as+a+function+of+Temperature+on+Isocratic+Elution+Behavior+of+B-carotene+in+Reversed-Phase+Liquid+Chromatographic+Systems
https://scholar.google.co.th/scholar?hl=th&as_sdt=0,5&as_vis=1&q=Effect+of+Mobile+Phase+Composition+as+a+function+of+Temperature+on+Isocratic+Elution+Behavior+of+B-carotene+in+Reversed-Phase+Liquid+Chromatographic+Systems
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หมายเลข ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหล่งตีพิมพ/์เผยแพร่ 
2.3-0-6  ปวีณา  ดิกิจ Microbial diversity analysis of 

thermophilic hydrogen-
producing consortia from hot 
spring in the south of Thailand 
and evaluate cashew apple 
juice as a substrate 

Songklanakarin J. Sci. 
Technol. 39(6), 803-
812,  
Nov.- Dec. 2017 

2.3-0-7  ศศลักษณ์  ทองขาว GIS Application Management 
for Disabled People. 

Materials Science and 
Engineering, 226 (1), 
12112. 

ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
รวม 1 ผลงาน (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
2.3-0-8  เมสันต์  สังขมณ ี เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 ต าราหรือหนังสือหรืองาน

แปลที่ ได้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุม่ที่ 1      
รวม 8 ผลงาน (ค่าน้ าหนัก 0.80) 
2.3-0-9  ภวิกา  มหาสวัสดิ ์ Comparison of Total Phenolic 

Content and Antioxidant 
Activity between the Ethanolic 
Leaf Extracts from Two Local 
Sapodilla Varieties 

วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
ฉบับพิเศษ :  
กันยายน 2560  
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

2.3-0-10  ภวิกา  มหาสวัสดิ ์ Comparison of Total Content, 
Antioxidant and Antibacterial 
Activity in Young and Old Leaf 
Extracts of Azadirachta 
excelsa (Jack) Jacobs. 

2.3-0-11  สายใจ  วัฒนเสน การต้านรังสยีูวีและการยับยั้ง
แบคทีเรียของผ้าไหมย้อมใบหูกวาง 

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
ปีที่ 25 เล่มที่ 2 
พฤษภาคม-สิงหาคม 2561 

2.3-0-12  อดิศักดิ์ เด็นเพ็ชรหน๋อง แบบจ าลองการระบาดที่เก่ียวกบัการ
ฉีดวัคซีน 

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 
ปีที่ 22 (ฉบับพิเศษ) 

2.3-0-13  สุพัตร์ หลังยาหนา่ย ฤทธิ์ต้านเอนไซม์อะเซทลิโคลนิ
เอสเตอเรสและต้านอนุมูลอิสระของ
สมุนไพรบางชนดิในวงศ์ 
Asteraceae และCucurbitaceae 

วารสารวิทยาศาสตร์ มศว 
ปีที่ 33 ฉบับที่ 1  
มิถุนายน 2560 

2.3-0-14  เกศินี  บุญช่วย 
ยุพดี  อินทสร 

Applying an extremely 
imbalanced technique on big 
data : A case study of web 

Journal of Thai 
Interdisciplinary 
Research  
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หมายเลข ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหล่งตีพิมพ/์เผยแพร่ 
intrusion Vol.13, No 2,  

March-April 2018   
2.3-0-15  จารุวรรณ  ค าแก้ว Removal of Inorganic Arsenic 

Species in 
Seaweed Gracilariafisheri by 
Using Typical Edible Eluents 

KMUTNB : IJAST 
Special Issue 2017 

2.3-0-16  เชาวนีพร  ชีพประสพ องค์ประกอบทางเคมีและปริมาณอะ
ไมโลสในข้ าวพันธุ์ พื้ นเมื อง จาก
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 

วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มทร.ธัญบุร ี 
Vol.7, No 2, 2017 
July–December 2017 

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบตัร รวม 1 ผลงาน  (ค่าน้ าหนัก 0.40) 
2.3-0-17  ทัศนา ศิริโชติ  

และคณะ 
ข้าวย ากรอบจากข้าวสังข์หยด อนุสิทธิบัตร 

วารสารวิชาการระดับชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. รวม 1 ผลงาน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 
2.3-0-18  กฤษณ์วรา  รัตนโอภาส การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการ

ประมวลผลของ Hive-QL ด้วย
ORCfile บน Hadoop Cluster 

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลล้านนา   
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม-ธันวาคม 60 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ รวม 19 ผลงาน  (ค่าน้ าหนัก 0.40) 
2.3-0-19  วัชรินทร์  สายน้ าใส Crosslink and entanglement on 

strain-induced crystallization 
and stress- strain relation of 
natural rubber and synthetic 
polyisoprene by synchrotron 
X-ray 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการนานาชาติ 
The international 
Polymer Conference of 
Thailand 
1-2 มิถุนายน 2560 
Amari Watergate Hotel, 
Bangkok Thailand 

2.3-0-20 l จารุวรรณ  ค าแก้ว Extraction efficiency of lead (II) 
from seaweed Gracilaria fisheri 
with food additive extractants  

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการนานาชาติ  
Paccon 2018 
Chemistry Toward A 
Sustainble Future 
Paccon 2018 
7-9 กุมภาพันธ์ 2561 

2.3-0-21  วิภาพรรณ  คงเย็น Fungal metabolites from the 
endophytic fungus Xylaria sp. 
PSU-STD70 

2.3-0-22  วัชรินทร์ สายน้ าใส Relationship between crosslink 
structures and tensile proper 
ties of sulphur-vulcanized 
natural rubbers 
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หมายเลข ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหล่งตีพิมพ/์เผยแพร่ 
2.3-0-23  เกศินี บุญช่วย 

กฤษณ์วรา  รัตนโอภาส 
ยุพดี อินทสร 

The comparison of Sampling 
Techniques for Handling 
Imbalance in the Web 
Intrusion Dataset 

The International 
Conference on Science 
and Technology 2017 
7-8 ธันวาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุร ี

2.3-0-24  กฤษณ์วรา  รัตนโอภาส A Performance Analysis of The 
Docker Container Network 
Architecture Based on Link 
Aggregation 

2.3-0-25  กฤษณ์วรา รัตนโอภาส 
 

Improving Hadoop MapReduce 
Performance with Data 
Compression : A Study using 
Wordcount Job 

The 14th International 
Conference  
ECTI-Con 2017 
27-30 มิถุนายน 2560 
ณ Phuket Graceland 
Resort and Spa  

2.3-0-26  เกศินี  บุญช่วย 
ยุพดี อินทสร 
กฤษณ์วรา  รัตนโอภาส 

Design and Implementation a 
REST API for Association Rule 
Mining 

2.3-0-27  กฤษณ์วรา  รัตนโอภาส A Performance Comparison of 
Apache Tez and MapReduce 
with Data Compression on 
Hadoop Cluster 

The 14th International 
Joint Conference on 
Computer Science and 
Software Engineering  
12-14 กรกฎาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

2.3-0-28  ปวีณา  ดิกิจ Monitoring the lactic acid 
bacterial diversity during Budu 
fermentation by culturing 
method and PCR-DGGE 
technique 
 

The 29th Annual 
Meeting of the thai 
Society for 
Biotechnology and 
International 
Conference 
Nov.23-25, 2017 

2.3-0-29  ปวีณา  ดิกิจ Production and application of 
biosurfactants by new strains 
of Bacillus subtilis BS1 isolated 
from orchid farm soil 

2.3-0-30  เอกฤกษ์  พุ่มนก 
รัฐพงษ์ หนูหมาด 

Water Content and 
Temperature Effect on 
Properties of Baked Starch 

13th International 
Conference on Eco 
materials 2017 (ICEM13) 
19-23 พฤศจิกายน 2560 

2.3-0-31  กฤษณ์วรา  รัตนโอภาส 
 

Evaluation of Linux  I/O 
Schedulers on SSD for HDFS 

The 2nd International 
Conference of 
Multidisciplinary 
Approaches on UN 
Sustainable 
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หมายเลข ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหล่งตีพิมพ/์เผยแพร่ 
Development Goals 
(UNSDGs) 
28-29 ธันวาคม 2560 

2.3-0-32  ปุรินทร  จันทร์เลิศ Atomistic molecular dynamics 
simulation of grapheme-
isoprene nanocomposites 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการฟสิิกส์ระดบั
นานาชาติครั้งที่ 13 Siam 
Physics 2018 (SPC2018) 
21-23 พฤษภาคม 2561 
ณ โรงแรมท็อปแลนด์ 
แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็น
เตอร์ จังหวัดพิษณุโลก 
 
 

2.3-0-33  ศราวุฒิ  ชโูลก Analysis of Structure and 
Evolution of Binary System GV 
Leo 

2.3-0-34  พิชญ์พิไล ขุนพรรณราย 
พะเยาว์ ยงศิริวิทย ์
นวรัตน์ สีตะพงษ ์

Potential of Geothermal 
Energy Resource from Heat 
Production in Thung Nui Hot 
Spring Rocks Area, Satun 
Province Southern of Thailand 

2.3-0-35  พะเยาว์ ยงศิริวิทย ์
พิชญ์พิไล ขุนพรรณราย 

The effects of clouds on solar 
radiation at Songkhla. 

2.3-0-36  นวรัตน์  สีตะพงษ ์
ศราวุฒิ  ชโูลก 

Study the Correlation between 
Solar Storms and Earthquakes 

2.3-0-37  มูรณี  ดาโอะ 
ปุรินทร  จันทร์เลิศ 

Assessment of Radiological in 
the Beach Sand from Pattani 
Province 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ รวม 116 ผลงาน (ค่าน้ าหนัก 0.20) 
2.3-0-38  นลินี  อินทมะโน 

จักสิทธิ์  โอฬาริกชาต ิ
เสรี  ชะนะ 

แอนดรอยด์แอปพลิเคชันข่าว
ประชาสัมพนัธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาติ  
และนานาชาติ ครั้ง 8 
22 มิถุนายน 2560 
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

2.3-0-39  ภัชชนก  รัตนกรปรีดา พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา 
 
 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมน าเสนอผลงานวิจยั
ระดับชาติ ครั้งที่ 3  
6-7 กรกฎาคม 2560 
ณ วิทยาลยัการสาธารณสุข
สิริธร จังหวัดอุบลราชธาน ี

2.3-0-40  พิชญ์พิไล ขุนพรรณราย 
นวรัตน์  สีตะพงษ ์
พะเยาว์ ยงศิริวิทย ์
 
 
 

พลังงานความร้อนจากธาตุ 
กัมมันตภาพรังสี 238U 232Th และ 
40K ที่ตรวจพบในหินบริเวณบ่อน้ า
ร้อนเขาชัยสน จงัหวัดพัทลุง 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมน าเสนอผลงานวิจยั
ระดับชาติ ครั้งที่ 17  
21 กรกฎาคม 2560   
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม 
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หมายเลข ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหล่งตีพิมพ/์เผยแพร่ 
2.3-0-41  เยาวลักษณ์ เตี้ยนวน

คันธมาทน์ กาญจนภูม ิ
ความเครียดและการเผชิญ
ความเครียดของนักศึกษาเข้าใหม่ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาติ 
“ลุ่มน้ าทะเลสาบ”  
คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2560 
17-18 สิงหาคม 2560  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2.3-0-42  กมลนาวนิ อินทนูจิตร สาเหตุและแนวทางการแก้ไขในการ
จัดการน้ าเสียของระบบบ าบัดน้ าเสีย
ชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 

รายงานสืบเนื่องจาการ
ประชุมวชิาการระดบัชาติ : 
วันสันติภาพสากล ครั้งที่ 2  
21 กันยายน 2560  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2.3-0-43  กฤษณ์วรา  รัตนโอภาส 
 

การวัดประสิทธิภาพของชุดเข้ารหัส
เว็บเซิร์ฟเวอร์แบบ SSL บน
เครือข่ายภายในเสมือน 10 Gigabit 
Ethernet 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการงานวิจัยและ
พัฒนาเชิงประยุกต์ คร้ังที่ 9 
(ECTI-CARD2017) 
25-28 กรกฎาคม 2560 
ณ โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์
เมาท์เทน อ าเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย 

2.3-0-44  กฤษณ์วรา  รัตนโอภาส
ญาณพัฒน์  ชชูื่น 

ระบบรายงานการให้บริการหัว
เครื่องโทรศัพท์ VOIP 

2.3-0-45  กฤษณ์วรา รัตนโอภาส 
 

การพัฒนาระบบยืนยนัตัวตนบน
โปรโตคอล 802.1.1 x ด้วยโอเพน
ซอร์สซอฟต์แวร์ 

2.3-0-46  วัชรินทร์  สายน้ าใส การใช้แคลเซียมคาร์บอเนตจาก
เปลือกหอยทะเลเป็นสารตัวเติมใน
ยางธรรมชาต ิ
 รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวชิาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
ประจ าปี 2560  
“ราชธานีวิชาการ คร้ังที่ 2”  
26-27 กรกฎาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชธาน ี

2.3-0-47  วัชรินทร์  สายน้ าใส อิทธิพลของชนิดและปริมาณการ
เชื่อมโยงต่อสมบัติดา้นการดึงและ
พลังงานสูญหายของยางธรรมชาติ
ที่วัลคาไนซ์ด้วยระบบก ามะถัน 
 

2.3-0-48  วัชรินทร์  สายน้ าใส การอ่อนตัวของความเค้นและ
พลังงานสูญเสยีของยางธรรมชาติ
ผสมเขม่าด า 
 

2.3-0-49  วัชรินทร์  สายน้ าใส การอ่อนตัวของความเค้นและ
พลังงานสูญเสยีของยางธรรมชาติ
ผสมบีอาร์และยางธรรมชาตผิสมยาง
เอสบีอาร์ 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาติ 
คร้ังที่ 9  
28-29 กันยายน 2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 
 

2.3-0-50  เอกฤกษ์  พุ่มนก 
รัฐพงษ์  หนูหมาด 

การใช้ฟูมซิลิกาในผลิตภัณฑโ์ฟมยาง
ที่ผลิตจากน้ ายางธรรมชาติ 
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หมายเลข ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหล่งตีพิมพ/์เผยแพร่ 
2.3-0-51  กฤษณ์วรา รัตนโอภาส 

สารภี จุลแก้ว 
การควบคุมคุณภาพของเครือข่าย
ส าหรับ Docker container 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการ
ระดับประเทศทางดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ  
คร้ังที่ 9 NCIT2017 
1-2 พฤศจิกายน 2560 
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 

2.3-0-52  กฤษณ์วรา รัตนโอภาส 
 

การวัดประสิทธิภาพภาพชุดเข้ารหัส 
SSL บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วย
โพรโตคอล HTTP/2 

2.3-0-53  กฤษณ์วรา  รัตนโอภาส
พิกุล  สมจิตต ์

การวัดประสิทธิภาพของหน่วยบันทึก
ข้อมูลเครือข่ายที่มีความปลอดภัยบน
โซลิดสเตตไดร์ฟ 

2.3-0-54  กฤษณ์วรา  รัตนโอภาส การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
หน่วยงานบนัทึกข้อมูล Dockerด้วย 
ภาระงาน OLTP ส าหรับ MySQL 

2.3-0-55  กฤษณ์วรา  รัตนโอภาส 
ญาณพัฒน์  ชชูื่น 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
เครือข่ายแบบ Link aggregation 
บนเทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซซนั 

2.3-0-56  เกศินี  บุญช่วย 
ยุพดี  อินทรสร 
สารภี จุลแก้ว 

การจ าแนกความรู้สึกจากข้อมูลการ
ประเมินผลการสอนของอาจารย์
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเคร่ือง 

2.3-0-57  เพ็ญมาศ  สุคนธจิตต ์
ยุพดี  อินทสร 
 

การรับรู้ความสามารถตนเองและ
การรับรู้อิทธิพลจากสถานการณ์ต่อ
พฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน
ประถมศึกษาที่มีภาวะโภชนาการ
เกิน ในอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

รายงานสืบจากการประชุม
วิชาการระดบัชาติ  
มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต 
คร้ังที่ 10  
14 ธันวาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเกต็ 

2.3-0-58  นลินี  อินทมะโน 
ดินาถ หล าสุบ 
จักสิทธิ์  โอฬาริกชาติ 

แอปพลิเคชันน าทางไปยังคลินิกใน
อ าเภอเมืองสงขลา 

2.3-0-59  พิชญ์พิไล ขุนพรรณราย ความหนาแน่นของหินบริเวณบ่อ
น้ าพุร้อนทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 

2.3-0-60  ภวิกา มหาสวัสดิ ์ ฤทธิ์ต้านอนุมลูอิสระและฤทธิ์ยบัยั้ง
เอนไซม์แอลฟา-อะไมเลสของ
น้ าส้มสายชูที่ผลิตจาก Nypa 
fruticans Wurmb. 

2.3-0-61  ยุพดี  อินทสร 
คมกฤช  เจริญ 
เกศินี  บุญช่วย 
สกรรจ์  รอดคล้าย 

มัลติมีเดียเร่ือง “ประวัติศาสตร์
ปัตตานีดารุสสาลาม” 

2.3-0-62  หิรัญวดี  สุวิบูรณ์ 
นัดดา โปด า 

การปนเปื้อนน้ ามันในดินตะกอน
บริเวณปากทะเลสาบสงขลา จังหวัด
สงขลา 
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หมายเลข ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหล่งตีพิมพ/์เผยแพร่ 
2.3-0-63  ศักดิ์ชาย คงนคร การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งหาด  

ชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา ด้วยภมูิ
สารสนเทศ 

2.3-0-64  ดินาถ หล าสุบ 
นลินี  อินทมะโน 
จักสิทธิ์  โอฬาริกชาต ิ

ระบบบริหารจัดการงานวิจัย  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

2.3-0-65  ธีระพงค์ คงเกี้อ 
ปิยธิดา  บุญสนอง 
สายใจ เพชรคงทอง 

ตัวแบบทางสถิตสิ าหรับจ านวนผู้ป่วย
โรคอุจจาระร่วงของจังหวัดสงขลาใน
ปี 2554-2558 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาติ 
ประจ าปี 2560  
7-8 ธันวาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

2.3-0-66  อดิศักดิ์ เด็นเพ็ชรหน๋อง แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของการ
แพร่ระบาดโรคอีสุกอีใสเมื่อมีการฉีด
วัคซีนป้องกันโรค 

2.3-0-67  วาสนา  มู่สา การผลิตไส้กรอกเปรี้ยวจากเนื้อแพะ 
2.3-0-68  นันธิดา  ลิ่มโสฎโฐ ฤทธิ์ต้านอนุมลูอิสระในพชืสมนุไพร

ท้องถิ่นของจังหวัดสงขลา 15 ชนิด 
2.3-0-69  เชาวนีพร  ชีพประสพ องค์ประกอบทางเคมีของน้ าลูกยอ 

และวุ้นจากการหมัก 
 

2.3-0-70  ทวีสิน  นาวารัตน ์ ฤทธิ์ต้านเชื้อราก่อโรคในข้าวของ
ตะกอนที่แยกได้จากรากพาหมี 
(Linostoma pauciflorum Griff.) 
 

2.3-0-71  เยาวลักษณ์  เตี้ยนวน
คันธมาทน์  กาญจนภูม ิ
ธนพร  อิสระทะ 
 

ความชุกและปัจจัยที่เก่ียวข้องกับ
ความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที ่1  
มหาวิทยาลยัแห่งหนึ่งในจังหวัด
สงขลา  
 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาติ 
ประจ าปี 2560 (คร้ังที่ 2) 
7-8 ธันวาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

2.3-0-72  ธนพร  อิสระทะ 
วัชราภรณ์พัทคัน 
ณฐวรท บุญรัตนา 
เยาวลักษณ์  เตี้ยนวน 
 

การเปรียบเทียบผลก่อนและหลงัการ
พอกเข่าสมุนไพรต่อการลดอาการ
อักเสบในผู้ป่วยโรคเข่าเสื่อม 

2.3-0-73  ศักดิ์ชาย  คงนคร ศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งหาด 
สมิหลา จังหวัดสงขลา ระหวา่งเดือน
มกราคม พ.ศ.2558 ถึงเดือนธันวา 
พ.ศ.2559 ด้วยภูมิสารสนเทศ 

การประชุมวชิาการ 
“ทรัพยากรธรรมชาติ 
สารสนเทศภูมิศาสตร์  
และสิ่งแวดล้อมนเรศวร  
คร้ังที่ 2” 
13-15 ธันวาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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2.3-0-74  หิรัญวดี  สุวิบูรณ์ 

 
การศึกษาอิฐบล็อกประสารชนิดไม่รับ
น้ าหมักผสมเถ้าหนักและเถ้าลอยจาก
ไม้ยางพาราในกระบวนการผลิตไอน้ า 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาติ
และนานาชาติ  
“ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย 
คร้ังที่ 13” 
14-15 ธันวาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธาน ี

2.3-0-75  คทาวุธ  ไชยเทพ ความหลากหลายของแมลงน้ าในล า
ธารน้ าตกโตนปาหนนั จังหวัดสตูล 

2.3-0-76  นลินี  อินทมะโน 
ดินาถ  หล าสุบ 
จักสิทธิ์  โอฬาริกชาต ิ
พัฒนะ  วรรณวิไล 

การพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจากข้อมูลภูมิหลังของนักศึกษา
ด้วยเทคนิคเนอีฟเบย ์

2.3-0-77  วาสนา  มู่สา การผลิตน้ าส้มสายชูหมักพร้อมดื่ม
จากละมุด 

2.3-0-78  วาสนา  มู่สา สภาวะที่เหมาะสมในการผลิต
เซลลูโลสจากละมุดโดยเชื้อ  
Acetobacter xylinum 

2.3-0-79  ปวีณา  ดิกิจ การเพิ่มการรอดชีวิตของแบคทีเรีย
โปรไบโอติกที่ถูกห่อหุ้มด้วยพอลิ
เมอร์ชีวภาพโดยเทคนิคอิมัลชัน่ 

2.3-0-80  ปวีณา  ดิกิจ การเพิ่มการรอดชีวิตของแบคทีเรีย
โปรไบโอติกที่ถูกห่อหุ้มด้วยพอลิ
เมอร์ชีวภาพโดยเทคนิคเอ็กซ์ทรูชั่น 

2.3-0-81  ปวีณา  ดิกิจ การรอดชีวิตของโปรไบโอติก
Lactobacillus plantarum D6SM3 
ที่ห่อหุ้มด้วยอัลจิเนตเคลือบด้วยไคโต
ซานในผลิตภัณฑ์น้ าสลัดน้ าใส 

2.3-0-82  ภวิกา มหาสวัสดิ ์ ฤทธิ์ต้านเชื้อ Esherichia coil และ 
Staphylococcus aureus ของไม
โครอิมัลชันทีบ่รรจุเอนไซม์โบรมีเลน 
: ผลของสารลดแรงตึงผิวและสารลด
แรงตึงผลร่วม 

2.3-0-83  ยุพดี  อินทสร 
กฤษณ์วรา  รัตนโอภาส
เกศินี  บุญช่วย 

แอปพลิเคชันจัดการห้องซ้อมดนตรี
ออนไลน ์
 

2.3-0-84  นลินี  อินทมะโน 
จักสิทธิ์  โอฬาริกชาต ิ
ดินาถ  หล าสุบ 

ระบบจัดเก็บคา่น้ าประปาหมู่บา้น : 
กรณีศึกษาบ้านทุ่งใหญ่ 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาติ
และนานาชาติ  
“ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย 
คร้ังที่ 13” 
14-15 ธันวาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
สุราษฎร์ธาน ี

2.3-0-85  เกศินี  บุญช่วย 
ยุพดี อินทสร 

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการ
จัดการความปลอดภัยของเว็บไซต์
ไทยโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล 
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หมายเลข ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหล่งตีพิมพ/์เผยแพร่ 
2.3-0-86  สายใจ  วัฒนเสน การคัดแยกแอคติโนมัยซีทที่ผลติ

เอนไซม์เซลลูเลสจากบ่อน้ าพุร้อนทุ่ง
นุ้ย จังหวัดสตลู 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาติ 
คร้ังที่ 56 
30 มกราคม  
2 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ บางเขน 

2.3-0-87  กมลนาวิน อินทนูจิตร 
ขวัญกมล ขุนพิทักษ์ 
นัดดา โปด า 
หิรัญวดี  สุวิบูรณ์ 
สุชีวรรณ  ยอยรู้รอบ 

ประสิทธิภาพของถังดักไขมันบริเวณ
รอบทะเลสาบสงขลาตอนกลางและ
ตอนล่าง 

รายงานสืบจากการประชุม
วิชาการระดบัชาติดา้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3
ประจ าปี 2561  
11-12 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา 

2.3-0-88  ศักดิ์ชาย  คงนคร ศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งชลาทัศน์ 
จังหวัดสงขลา ระหว่างเดือนมกราคม 
พ.ศ.2559 ด้วยภูมิสารสนเทศ 

2.3-0-89  ฐิติมาพร  หนูเนียม การพัฒนาผลิตภัณฑ์กะละแมจาก
แป้งสาค ู

2.3-0-90  ฐิติมาพร  หนูเนียม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมผงิจากแป้ง
สาค ู

2.3-0-91  สุรีย์พร  กังสนันท ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมดอกจอก
จากแป้งสาค ู

2.3-0-92  พรชัย  พุทธรักษ ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นพาสตา้จาก
แป้งสาค ู

2.3-0-93  พรชัย  พุทธรักษ ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งพิซซ่าจาก
แป้งสาค ู

2.3-0-94  วิภาวรรณ 
วงศ์สุดาลักษณ ์

ผลของการใช้เนื้อและเมล็ดจ าปาดะ
ต่อการยอมรับทางประสาทสัมผสั
ของขนมทองพับ 

2.3-0-95  วิภาวรรณ   
วงศ์สุดาลักษณ ์

ผลของการใช้กะทิธัญพชืและ 
ซูคราโลสต่อการยอมรับทางประสาท
สัมผัสของขนมทองพบั 

2.3-0-96  วัชรินทร์  สายน้ าใส Influence of sulphur crosslink 
type on the strain-induced 
crystallization of sulphur-
vulcanized natural rubber by 
in situ synchrotron  WAXD 

2.3-0-97  วัชรินทร์  สายน้ าใส 
 

การอ่อนตัวขอความเค้นและพลงังาน
สูญเสียของยางธรรมชาติผสมยาง
เอ็นบีอาร์ 
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หมายเลข ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหล่งตีพิมพ/์เผยแพร่ 
2.3-0-98  ดร.วัชรินทร์  สายน้ าใส 

 
การประยุกต์ใช้วิธีการพืน้ผิว
ตอบสนองในการออกสูตรยางคอม
เปานด์ : กรณีศึกษาผลของปริมาณ
แคลเซียมคาร์บอเนตและก ามะถัน 

รายงานสืบจากการประชุม
วิชาการระดบัชาติดา้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3
ประจ าปี 2561  
11-12 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา 

2.3-0-99  เอกฤกษ์  พุ่มนก 
 

ผลการบ่มเร่งในตู้อบอากาศร้อนที่มี
ต่อสมบัติของยางธรรมชาติที่เตมิ
เอธิล 3-เมธิล-3-ฟีนิล กลีซิเดท 

2.3-0-100  พลพัฒน์ รวมเจริญ 
 

ผลของความเร็วลูกกลิ้งเย็นและ
ลูกกลิ้งหนีบในกระบวนการรีดแผ่น
พลาสติกต่อสมบัติของแผ่นพอลเิอ
ทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ า 

2.3-0-101  อนุมัติ  เดชนะ การเตรียมและศึกษาคุณสมบตัิ
ถ่านกัมมันต์จากเปลือกลูกยางพารา
โดยวีธีการกระตุ้นทางเคมี ด้วยกรด
ไนตริก 

2.3-0-102  เสาวนิตย์  ชอบบญุ 
สิริมาภรณ์  วัชรกุล 

การคัดเลือกชนิดข้าวเหนียวด าจาก
อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลาที่
เหมาะสมต่อการผลิตข้าวหมาก 

2.3-0-103  ธีระพงค์  คงเก้ือ การพยากรณ์ปริมาณการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2.3-0-104  ศิรฉัตร ทิพย์ศรี แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ SEIR 
ของโรคระบาดที่มีการให้วัคซีนและ
การรักษา 

2.3-0-105  กฤษณ์วรา  รัตนโอภาส 
สารภี  จุลแก้ว 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
เว็บไซต์ SSL ด้วยชุดเข้ารหัส SHA 
ในโครงสร้างเวบ็แบ่งภาระสมดลุ
แบบกระจาย 

2.3-0-106  กฤษณ์วรา  รัตนโอภาส 
สารภี  จุลแก้ว 

โซเซียลมีเดียที่ใช้บริการควบคู่กัน
บ่อยบนเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 

2.3-0-107  มูรณี  ดาโอะ 
พิชญ์พิไล ขุนพรรณราย 

การประเมินค่าความเป็นอันตราย
ทางรังสีในทรายชายหาดวาสกรี 
จังหวัดปัตตาน ี

2.3-0-108  นพมาศ  ร่มเกตุ ความรู้ของผู้ปกครองเก่ียวกับโรคเหา 
และผลจากการก าจัดเหาด้วยผล
มะกรูดในเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเปล 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาติ 
ราชภัฏวิชาการ 61  
12-13 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 
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หมายเลข ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหล่งตีพิมพ/์เผยแพร่ 
2.3-0-109  อัจฉรา  เพิ่ม ฤทธิ์ของน้ าหมักชีวภาพจากสับปะรด 

มะเขือเทศ ผลยอ และผลไม้รวมใน
การยับยั้งการเจริญของเชื้อ 
Staphylococcus aureus และ 
Salmonella Typhimurium 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 2  
15-16 กุมภาพันธ์ 2561  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์  
  

2.3-0-110  พิชญ์พิไล ขุนพรรณราย 
พะเยาว์  ยงศิริวิทย ์
ชาญยุทธ  ฟองสุวรรณ 

ปริมาณกัมมันตรังสีของ 226Ra 232Th 
และ 40K ของหินบริเวณแหล่งน้ าพุ
ร้อนทุ่งนุ้ย อ าเภอควนกาหลง 
จังหวัดสตูล 

2.3-0-111  วีรยุทธ  ทองคง ความหลากหลายของแมลงผสมเกสร
กลุ่มผึ้ง (Superfamily Apoidea) 
ในพื้นทีน่้ าตกโตนหญ้าปล้อง จังหวัด
สงขลา 

2.3-0-112  วรพล  หนูนุ่น การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
“ทองหลางโมเดล” ด้วยการบูรณาการ
ทฤษฎีจากห้องเรียนสู่การปฏิบัติงาน
จริงให้หน่วยงานสาธารณสุข ของ
นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมระดบัชาติ “การ
เรียนรู”้ คร้ังที่ 6  
26-27 มีนาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

2.3-0-113  นวรัตน์  สีตะพงษ ์ ศึกษาประสทิธิภาพการอบของตู้อบ
พลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับการ
อบแห้งพริก 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาติ 
“มศว วิจัย” คร้ังที่ 11 
29-30 มีนาคม 2561  
ณ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

2.3-0-114  วัชรินทร์  สายน้ าใส Strength and Strain-induced 
Crystallization of Sulphur-
vulcanized Natural Rubber 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาติ 
คร้ังที่ 10  
29-30 มีนาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม  

2.3-0-115  วัชรินทร์  สายน้ าใส อิทธิพลของสารคู่ควบไซเลนต่อการ
อ่อนตัวของความเค้นและพลังงาน
สูญหายของยางธรรมชาติผสมซิลิกา
เป็นสารตัวเติม 

2.3-0-116  วัชรินทร์  สายน้ าใส การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติการ
อ่อนตัวของความเค้นและพลังงาน
สูญหายของธรรมชาติผสมเข่าด า 
แคลเซียมคาร์บอเนต และซิลิกา 

2.3-0-117  วัชรินทร์  สายน้ าใส การประยุกต์ใช้วิธีการพืน้ผิว
ตอบสนองในการออกสูตรยางคอม
เปานด์ : กรณีศึกษาผลของปริมาณ
เขม่าด าและปริมาณก ามะถัน 
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หมายเลข ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหล่งตีพิมพ/์เผยแพร่ 
2.3-0-118  เบญจวรรณ  

ยันต์วิเศษภักดี 
ฤทธิ์ต้านทานแบคทีเรียของพอลิ
แซ็กคาไรด์ที่สกัดจากเปลือกหุ้มเมล็ด
ส้มโอ (Citrus maxima (Burm.F.) 
Merr.) 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาติ 
พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน 
คร้ังที่ 2 
3-5 เมษายน 2561 
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

2.3-0-119  วาสนา  มู่สา สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลติ
แบคทีเรียเซลลูโลสจากน้ าเงาะ 

2.3-0-120  อรนุช  สุขอนันต์ ผลของอายุการเก็บรักษาและสาร
ช่วยติดสีต่อประสิทธิภาพของสยี้อม
โครโมโซมที่สกัดได้จากผลสด
ก้างปลาแดง  

2.3-0-121  นพมาศ  ร่มเกตุ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก
ของผู้ปกครองในเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเปลขณะอยู่
ที่บ้าน 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาติ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ  
คร้ังที่ 3 และการประชุม
วิชาการระดบัชาติ 
เครือข่ายวิจัยประชาชื่น 
คร้ังที่ 4 27 เมษายน 2561 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ 

2.3-0-122  หิรัญวดี สุวิบูรณ ์ การปนเปื้อนตะกั่วในดินบริเวณพื้นที่
ปลูกยางพารา จงัหวัดสงขลา 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาติ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ  
คร้ังที่ 28 ประจ าปี 2561  
8-9 พฤษภาคม 2561 
ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บชี  
  
  
  
  

2.3-0-123  โชติธรรม  ธารรักษ ์ เปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริการ
เว็บระหว่าง HAProxyและ NGINX 
บนเครื่องบริการ รีเวิร์ส 
พร็อกซี โดยการกระจายภาระงาน
แบบราวนด์โรบนิ 

2.3-0-124  ยุพดี  อินทสร 
คมกฤช  เจริญ 

แอปพลิเคชันน าทางการท่องเทีย่วใน
จังหวัดสงขลา 

2.3-0-125  กฤษณ์วรา  รัตนโอภาส 
ญาณพัฒน์ ชชูื่น 
ยุพดี อินทสร 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพบริการ
เว็บแบบแบง่ภาระงานสมดุล Nginx 
ด้วยโพรโทคอลHTTP/2  และ 
HTTP/1.1 

2.3-0-126  สานิตย์  ฤทธิเดช สมบัติของพหุนามคล้ายสมดุลและ
คล้ายสมดลุ-ลูคัส 

2.3-0-127  กฤษณ์วรา  รัตนโอภาส การเปรียบเทียบประสิทธิภาพหน่วย
บันทึกข้อมูล iSCS Iและ NFS 
กรณีศึกษา : การย้ายเครื่องเสมือน
จริงแบบ Live Migration ของ
โปรแกรม KVM 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาติ 
IAMBEST คร้ังที่ 3 
24-25 พฤษภาคม 2561 
ณ Loft Mania Hotel 
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หมายเลข ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหล่งตีพิมพ/์เผยแพร่ 
2.3-0-128  กฤษณ์วรา  รัตนโอภาส 

สารภี  จุลแก้ว 
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
ขั้นตอนการแบ่งภาระงานสมดลุ
เว็บไซต์ด้วยโปรแกรม HAproxy ที่มี
การควบคุมน้ าหนัก 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาติ 
IAMBEST คร้ังที่ 3 
24-25 พฤษภาคม 2561 
ณ Loft Mania Hotel 

2.3-0-129  คทาวุธ  ไชยเทพ ความหลากหลายชนิดของมดในสวน
ยางพารา 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาติ
เครือข่ายวิจัย
สถาบนัอุดมศึกษาทั่ว
ประเทศ คร้ังที่ 12 
27-29 พฤษภาคม 2561 
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา 
จังหวัดตรัง 

2.3-0-130  เกศินี  บุญช่วย 
ยุพดี  อินทสร 

การประยุกต์ใช้วิธีเพิ่มจ านวนข้อมูล
เพื่อจัดการปัญหาข้อมูลที่ไม่สมดุล
ด้วย Rapid Miner Studio 

2.3-0-131  เกศินี  บุญช่วย 
กฤษณ์วรา รัตนโอภาส 

การหากฎความสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวในจังหวัดแถบลุ่มน้ า
ทะเลสาบสงขลา : กรณีศึกษาข้อมูล
การโพสต์เฟสบุ๊ค 

2.3-0-132  กฤษณ์วรา รัตนโอภาส 
ญาณพัฒน์  ชชูื่น 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ
บีบอัดข้อมูลของระบบไฟล์แบบ 
BtrFS บน SSD ส าหรับ Docker 
Containers 

2.3-0-133  กฤษณ์วรารัตนโอภาส 
สารภี  จุลแก้ว 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเว็บ
ด้วย HTTP/1.1 และ HTTP/2 
ในขณะที่มีการโจมตีแบบ 
Distributed Denial-of-Service 

2.3-0-134  สายใจ  วัฒนเสน การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตกรดอิน
โดลอะซิติกจากตน้ข้าว (Oryza 
sativa L.) 

2.3-0-135  สุธินี  หีมย ิ ประชาคมสัตว์หนา้ดินขนาดกลาง
บริเวณชายหาดบ้านทุ่งใหญ่ถึง
ชายหาดบ้านนาทบั จังหวัดสงขลา 

2.3-0-136  นุชจรินทร์  เพชรเกลี้ยง Pollination network และ
ความส าคัญของสัตว์ตัวช่วยผสม
เกสรต่อการติดผลของล าไย 
(Dimcarpus longan Lour.) ที่ปลูก
ในสวนผลไม้แบบผสมผสานใน
จังหวัดสงขลา 

2.3-0-137  วัชรินทร์  สายน้ าใส 
 

การศึกษาเปรียบเทียบชนิดของสาร
ตัวเติมต่อการอ่อนตัวของความเค้น
และพลังงานสูญหายของยาง
ธรรมชาติวัลคาไนซ ์
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หมายเลข ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหล่งตีพิมพ/์เผยแพร่ 
2.3-0-138  วัชรินทร์  สายน้ าใส 

 
การประยุกต์ใช้วิธีการพืน้ผิว
ตอบสนองในการออกสูตรยางคอม
เปานด์ : กรณีศึกษาผลของปริมาณ
แคลเซียมคาร์บอเนตและก ามะถัน 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาติ
เครือข่ายวิจัย
สถาบนัอุดมศึกษาทั่ว
ประเทศ คร้ังที่ 12 
27-29 พฤษภาคม 2561 
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา 
จังหวัดตรัง 

2.3-0-139  วัชรินทร์  สายน้ าใส 
 

ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ธี ก า ร พื้ น ผิ ว
ตอบสนองในการออกสูตรยางคอม
เปานด์ : กรณีศึกษาผลของปริมาณซิลิ
กาและสารคู่ควบไซเลน 

2.3-0-140  ฐิติมาพร  หนูเนียม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่นจาก
แป้งสาคูเพื่อสุขภาพ 

2.3-0-141  สุรีย์พร กังสนันท ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์บราวนี่จากแป้ง
สาค ู

2.3-0-142  สุรีย์พร กังสนันท ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปะการัง
จากแป้งสาคูทดแทนแป้งขา้วเหนียว
บางส่วนรสเครื่องแกงมัสมั่น 

2.3-0-143  สุรีย์พร กังสนันท ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์บราวนี่กรอบ
จากแป้งถั่วเขียวเพาะงอกทดแทน
แป้งสาล ี

2.3-0-144  ฐิติมาพร  หนูเนียม ผลของการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้ง
สาคูและการเสริมงาด าต่อการ
ยอมรับทางประสาทสัมผสัของขนม
กลีบล าดวน 

2.3-0-145  ฐิติมาพร  หนูเนียม การประยุกต์ใช้แป้งสาคูในผลิตภัณฑ์
ทองม้วนกรอบ 

2.3-0-146  ทัศนา  ศิริโชต ิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมจ าปาดะ 
2.3-0-147  จิตรวี  เชยชม 

สุรัตน์สวดี แซ่แต ้
คุณภาพชีวิตของผู้พิการทางกายและ
การเคลื่อนไหว อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 

2.3-0-148  สุรัตน์สวดี แซ่แต ้
จิตรวี  เชยชม 

การเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ป่วย
เบาหวานในคลินิกโรคเรื้อรัง 
โรงพยาบาลมายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 

2.3-0-149  วาสนา  มู่สา การผลิตเซลลโูลสจากแบคทีเรียโดย
ใช้น้ าแตงโมเป็นสับสเตรท 

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาติ 
“วิทยาศาสตร์วิจัย”  
คร้ังที่ 10 
24-25 พฤษภาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

2.3-0-150  อดิศักด์ เด็นเพ็ชรหน๋อง การวิเคราะห์เสถียรภาพของ
แบบจ าลองคณิตศาสตร์ส าหรับโรค
เอชไอวี/เอดส์ และวัณโรค 

2.3-0-151  ธีระพงค์  คงเก้ือ การพยากรณ์จ านวนผูป้่วยโรค
อุจจาระร่วงของจังหวัดสงขลา 

2.3-0-152  นันธิดา  ลิ่มเสฎโฐ 
ทวีสิน  นาวารัตน ์

ปริมาณฟินอลิกทัง้หมด ฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระ และฤทธิ์ตา้นแบคทีเรีย
ก่อโรคจากสารสกัดใบละมุดสีดา 
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หมายเลข ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหล่งตีพิมพ/์เผยแพร่ 
2.3-0-153  ศรัณยา  เฮงสวสัดิ ์ สมบัติของล าดับทั่วไปของล าดบัฟีโบ

นักชีและล าดบัลูคัส 
รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาติ 
“วิทยาศาสตร์วิจัย”  
คร้ังที่ 10 
24-25 พฤษภาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

 
 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 2.3 
จุดที่ควรพัฒนา 
- ควรจัดกิจกรรมหรือโครงที่มุ่งเน้นให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดบันานาชาติ 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง / พัฒนา 
- สนับสนนุงบประมาณในการตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 
- ส่งเสริมสนบัสนุนรางวัลส าหรับอาจารย์ที่มีงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง : องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

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

คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ 5.00 
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องค์ประกอบที่ 3   การบริการวิชาการ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ การบริการวิชาการเป็นภารภิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาคณะควรค านึงถึง

กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สั งคม โดยศึกษาความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท าแผนบริการวิชาการ ทั้งการบริการวิชาการที่ท าให้เกิดรายได้
และการบริการวิชาการที่คณะจัดท าเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมิน
ความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจัดท าเป็นแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและน ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่
สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

  

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ดร.อนุมัติ เดชนะ 
  : นายกฤษณ์วรา รัตนโอภาส 

โทรศัพท์ : 089-1971633 
โทรศัพท์ : 089-7333779 

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 เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีการจัดท าแผนการบริการวิชาการและการใช้ประโยชน์
จากการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับ
แผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และเสนอคณะกรรมการ
ประจ าคณะ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อ
วันที่ 28 สิงหาคม 2560 

3.1-1-1 ค าสั่งคณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่ 
444/2560 เร่ืองแต่งตั้ง
คณะกรรมการฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 

3.1-1-2 แผนการบริการวชิาการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2561 

3.1-1-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะ คร้ังที่ 2/2560 
วันที่ 28 สิงหาคม  
2560 

2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดแผนการใช้ 
ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนา
นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม  
ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน และมีการจัด
แผนการใช้ประโยชน์จากการบรกิารวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการ
พัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม  โดยแบ่งพืน้ที่เปา้หมาย ดังนี้  

3.1-2-1 แผนการบริการวชิาการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2561 

3.1-2-2 โครงการบริการวิชาการ
ประจ าปีงบประมาณ 
2561 
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เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบเอกสาร 
1. พื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย (ต าบลร าแดง อ าเภอสิงหนคร 

จังหวัดสงขลา) 
- อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดเก็บ

ข้อมูลผู้สูงอายุผู้พิการและผูด้้อยโอกาส ต าบลร าแดง      
อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

2. พื้นที่เป้าหมายของคณะ (อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา) 
- อบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาฯ 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่ งแวดล้อม เทคโนโลยียางและ        
พอลิเมอร)์ 

3.1-2-3 แผนการใช้ประโยชน์จาก
การบริการวิชาการ
ประจ าปีงบประมาณ 
2561 

3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมี
โครงการที่บริการแบบให้เปล่า 
ผลการด าเนินงาน 
 ทุกโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่คณะจัดขึ้นในข้อ 1 ใน
ปีงบประมาณ 2561 เป็นโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 

3.1-3-1 โครงการบริการวิชาการ
ประจ าปีงบประมาณ 
2561 

4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบรกิาร
วิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อ
พิจารณา 
ผลการด าเนินงาน  
 คณะมีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ 2560 และ
น าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 
กรกฎาคม 2561 

3.1-4-1 ผลการประเมิน
ความส าเร็จตามตัวบ่งชี้
ของแผนและโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม 
ประจ าปีงบประมาณ 
2561 

3.1-4-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะ ครั้งที่ 1/2561  
วันที่ 20 กรกฎาคม 
2561 

5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม 
ผลการด าเนินงาน 
 จากผลการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2561 
เมื่อวันที่  20 กรกฎาคม 2561 ในวาระเพื่อพิจารณาประเมิ น
ความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 สรุปได้ว่าคณะกรรมการประจ าคณะมีมติ
เห็นชอบในการด าเนินโครงการปีที่ผ่านมาว่ามีความเหมาะสมส่วนใน
ปีงบประมาณ 2562 คณะได้น าผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2561 
มาวางแผนบริการวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อก าหนดพื้นที่
เป้าหมาย และประเด็นหัวข้อการบริการวิชาการเพื่อตอบโจทย์ความ
ต้องการของชุมชน 
 
 
 

3.1-5-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะ ครั้งที่ 1/2561 
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 
2561 
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เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบเอกสาร 
6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 
ผลการด าเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายของการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือระหว่างคณะหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า ดังนี้ 
1. การพัฒนาเชิงพื้นที่ ในพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยนั้นได้

ก าหนดพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนา จ านวน 3 พื้นที่ ประกอบด้วย  
- ต าบลเกาะแต้ว อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา (ซึ่งเป็นพื้นที่

เป้าหมายหลักอันดับแรก)   
- คณะมีส่วนร่วมในการการบริการวิชาการแก่สังคมใน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องแกงเกาะแต้ว 
1) คร้ังที่ 1 วันที่ 1 และ 19 พฤษภาคม 2561 
2) คร้ังที่ 2 วันที่ 16 และ 30 มิถุนายน 2561 
3) คร้ังที่ 3 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 
4) คร้ังที่ 4 วันที่ 1, 6, 15 และ 26 สิงหาคม 2561 

- อ าเภอควนโดน  จังหวัดสตูล   
- ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

  ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายและแผนการด าเนินงาน
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2560-2561 ซึ่งการก าหนดพื้นที่
เป้าหมายการพัฒนานั้น มีที่มา จากมติที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและพิจารณาโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมฯ ครั้งที่ 1/2559 ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการ
จัดท างบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ได้ก าหนดพื้นที่
เป้าหมายรองเพิ่มเติม จ านวน 5 พื้นที่ ประกอบด้วย  

- ตำบลร าแดง อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  ซึ่งคณะได้จัด
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดเก็บ
ข้อมูลผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ต าบลร าแดง อ าเภอ
สิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมี ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว 
เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 
- บ้านเกาะยวน ต าบลละงู อ าเภอละงู  จังหวัดสตูล  
- บ้านตะโละใส ต าบลปากน้ า อ าเภอละงู จังหวัดสตูล  
- ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง  
- ต าบลท่ามะเดื่อ อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 

2. การพัฒนาเชิงพื้นที่ ในองค์กรเป้าหมายของมหาวิทยาลัยนั้น
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดองค์กร
เป้าหมายหลักในการพัฒนา คือ “โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่  43” และได้ 
มอบหมายให้คณะครุศาสตร์เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงาน 
ซึ่งผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบคณะกรรมการจัดท า

3.1-6-1 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเร่ืองพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เครื่องแกง
เกาะแต้ว 

3.1-6-2 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเร่ืองการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้การ
จัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส 
ต าบลร าแดง  
อ าเภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา 
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เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบเอกสาร 
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผ่านการให้บริการ
วิชาการภายใต้ชื่อโครงการ “ส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน” และยังมีโครงการ ที่หน่วยงานสนับสนุนร่วมด าเนินการ 
คือโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพของครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนฯ” โดย 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งมีอาจารย์จาก
คณะฯมีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการโดยการเป็นวิทยากรให้
ความรู้ในโครงการดังกล่าว 

และในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ที่ประชุมคณะกรรมการจัดท า
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้ก าหนดโรงเรียนกองทุน
ในหลวง ร.9 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เป็นองค์กรเป้าหมายรองเพิ่มเติม 
จ านวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย  
- โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 
- บ้านป่าโอน  
- โรงเรียนบ้านกระอาน 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน: 

ตัวบ่งชี้  
เป้าหมาย 

2560 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

2558 2559 2560 บรรลุ ไม่บรรล ุ

การบริการวิชาการแก่สังคม 6 ข้อ 
(ข้อ 1-6) 

6 ข้อ  
(ข้อ 1-6) 
5 คะแนน 

6 ข้อ  
(ข้อ 1-6) 
5 คะแนน 

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 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 หน้า 105 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย      
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : นายศักดิ์ชาย คงนคร 
  : นางสาวนันธิดา ลิ่มเสฎโฐ 

โทรศัพท์ : 081-5999884 
โทรศัพท์ : 064-7465355 

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 าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการด าเนินงาน 
คณะมีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดย
ความร่วมมือระหว่างคณะฯ กับส านักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่ง
คณะมีนโยบายทางด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่ชัดเจน
และปฏิบัติได้  โดยมีรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการ
พิเศษ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมกิจการ
พิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย รวมทั้งยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม
กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ ประจ าปีการศึกษา 2560 

4.1-1-1 ค าสั่งคณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ 443/2560 
เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1-1-2 ระบบและกลไกการท านบุ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 

2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนด
ตัวบ่งชี้ วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนรวมทั้ง
จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะได้จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พ.ศ. 2561-2564 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ประกอบด้วย 2 
เป้าประสงค์ คือ เป้าประสงค์ที่ 1 ส่งเสริม อนุรักษ์ ท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และเป้าประสงค์ที่ 
2 ส่งเสริม รักษา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน โดยแผนผ่าน

4.1-2-1 แผนการส่งเสริมท านบุ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม   
ประจ าปีการศึกษา 2560    

4.1-2-2 โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม          
ประจ าปีการศึกษา 2560 
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
การมีส่วนร่วมของรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ 
และสโมสรนักศึกษา ซึ่งได้มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนและก าหนดกิจกรรม/โครงการรวมทั้งการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการให้สอดคล้องตาม
นโยบายและแผนงานส่งเสริมกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ซึ่ งจะระบุอยู่ ในแผนปฏิบัติ ราชการ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 โดยมีกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินอย่าง
ต่อเนื่อง ได้แก ่

โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

- โครงการแข่งขันการท าขนมไทย และ
แข่งขันการท าอาหารท้องถิ่น  

25,000 

- โครงการสานสัมพนัธ์วัฒนธรรม ไทย
พุทธ-มุสลิม 

45,000 

- โครงการถวายเทียนพรรษา 10,000 
- อนุรักษ์และสืบสานประเพณสีงกรานต ์ 15,000 

 นอกจากนี้คณะยังมีกิจกรรมการแต่งกายผ้าไทยใน
หัวข้อกิจกรรม “งามอย่างไทย” ทุกวันอังคารต่อเนื่องเป็นปีที่
สามอีกด้วย ซึ่งเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการอนุรักษ์
ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย โดยทุกโครงการได้สอดแทรกการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การแยกขยะ การใช้ภาชนะที่สามารถ   
รีไซเคิลได้ การรณรงค์ภายในคณะในการลดการใช้โฟม หรือ
พลาสติก เป็นต้น 
3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการด าเนินงาน 
 คณบดีมีการติดตามผลการด าเนินงานที่ได้มอบหมายให้
แต่ละฝ่ายด าเนินการ โดยติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เป็นการ
รายงานผลการด าเนินงานในช่วง 6 เดือนแรก และครั้งที่ 2 เป็น
การรายงานผลเมื่อใกล้จะครบหนึ่งปีงบประมาณ 

4.1-3-1 บันทึกข้อความติดตามผลการ
ด าเนินงานและติดตามการใช้
เงินตามไตรมาส 

4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่ วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผน
ยุทธศาสตร์ ประเด็นที่ 4 ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของท้องถ่ินตลอดจนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
เป้าประสงค์ที่  1 ส่ง เสริม อนุรักษ์  ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

4.1-4-1 ผลการประเมินความส าเร็จ
ตามตัวบง่ชี้ของแผน
ยุทธศาสตร์ดา้นการส่งเสริม
ท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดท าระบบและกลไกด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดที่ 1 มีระบบและกลไกดา้นการท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม : ระบบ 
เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 2 ระบบ พบว่า บรรลุ
เป้าหมายจ านวน 1 ระบบ คือ  

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ตามค าสั่ งที่  443/2560 เพื่อ
ด าเนินการทางด้านศิลปะ ส่งเสริม อนุรักษ์ และท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ผ่านการจัด
กิจกรรม / โครงการ / และการน านักศึกษาเข้าร่วม
โครงการที่เกี่ยวกับด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
รวมถึงการประชาสัมพันธ์ และการติดตามการท างาน 

กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนให้นักศึกษาและ บุคลากรเข้าร่วมหรือจัด
โครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม : โครงการ 
เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 5 โครงการ พบว่า บรรลุ
เป้าหมาย คณะมีการประชาสัมพันธ์ และประสานความร่วมมือ
ระหว่างคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และนักศึกษา เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 6 โครงการ ได้แก ่

1. โครงการแข่งขันการท าขนมไทยและแข่งขันการท าอาหาร
ท้องถิ่น 

2. โครงการลอยกระทง 
3. โครงการสานสัมพันธ์วัฒนธรรม ไทยพุทธ-มุสลิม 
4. ถวายเทียนพรรษา 
5. อนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ 
6. งานเกษียณอายุราชการ 

ตัวชี้วัดที่ 2 นักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม : ร้อยละ  
เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2561 ร้อยละ 80 พบว่า บรรลุ
เป้าหมาย นักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ  
ร้อยละ 90 
กลยุทธ์ที่ 3 มีการเผยแพร่ข้อมูลด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  
ตัวชี้ วัดที่  1 จ านวนช่องทางการเผยแพร่ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม : ช่องทาง 
เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 2 ช่องทาง พบว่าบรรลุ 
เป้าหมาย 3 ช่องทาง ได้แก่   
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1. เว็บไซต์คณะ  
2. Face book คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
3. สารประชาสัมพันธ์ 

เป้าประสงค์ที่ 2 ส่งเสริม รักษา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมหรือจัด
โครงการ/กิจกรรมด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : 
โครงการ 
เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 3 โครงการ พบว่าบรรลุ
เป้าหมาย 4 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

1. โครงการคณะวิทย์ฯ สวยด้วยมือเรา คร้ังที่ 1 และ คร้ังที่ 2 
2. กิจกรรมคัดแยกขยะ และการใช้วัสดุจากธรรมชาติใน

โครงการสัมมนาพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์
เก่า และโครงการสานสัมพันธ์ไทยพุทธ – มุสลิม 

ตัวชี้วัดที่ 2 นักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : ร้อยละ 
เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2561 ร้อยละ 80 พบว่า บรรลุ
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ทุกโครงการ 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการฝ่ายท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้
ร่วมกันประชุม เพื่อน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยคณะกรรมการมี
มติ เห็นว่าในปีงบประมาณ 2562 คณะจะด าเนินการจัด
โครงการ/กิจกรรมด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ านวน 3 โครงการ 
เพราะครอบคลุมกิจกรรมด้านอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว ซึ่ง
เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และจ านวนกิจกรรม
ในภาพรวมทั้งหมดของคณะ และควรปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรม
ให้มีความทันสมัย 

4.1-5-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีการด าเนินกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานทาง
เว็บไซต์คณะ ทาง Facebook คณะ ทางสารปาริฉัตรสัมพันธ์ 
และงานประชาสัมพันธ์ คณะ/มหาวิทยาลัย 

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

สารปาริฉัตรสัมพันธ ์
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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 

2560 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

2558 2559 2560 บรรลุ ไม่บรรล ุ
การท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย 

6 ข้อ 
(ข้อ 1-6) 

6 ข้อ  
(ข้อ 1-6) 
5 คะแนน 

6 ข้อ  
(ข้อ 1-6) 
5 คะแนน 

6 ข้อ  
(ข้อ 1-6) 
5 คะแนน 

 

  



รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 หน้า 110 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

องค์ประกอบที่  5 การบริหารจัดการ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกจิและกลุ่มสถาบัน 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง

วิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก  
สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาและการ
ด าเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการ
บริการทั้งด้านวิชาการ การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ และทีมบริหาร 
  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุมัติ  เดชนะ และทีมบริหาร 

โทรศัพท์  :  074-260260 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : ส านักงานคณบดี 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 และพัฒนาไปสู่แผน
กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้
บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหาร
ระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีกระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
2561-2565 เป็นแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561-2564 
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561-
2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีขั้นตอนในการจัดท าดังนี้ 
1. ได้มีการปรับแผนยุทธศาสตร์ 2561-2564 โดยคณบดีได้เชิญรอง

คณบดีเพื่อประชุมจัดท าร่างแผน โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสและอุปสรรค (SWOT) ของคณะและวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
กับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มมหาวิทยาลัย กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 

2. น า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561-2564 เข้าที่
ประชุมคณาจารย์และบุคลากรครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 

5.1-1-1 แผนยุทธศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2561-2565 

5.1-1-2 แผนยุทธศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2561-2564 

5.1-1-3 แผนปฏบิัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
2561 

5.1-1-4 แผนกลยุทธท์าง
การเงินประจ าปี
งบประมาณ 2561 
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
2561 เพื่อพิจารณาและปรับแผนตามข้อเสนอแนะ 

3. น า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561-2564 เข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่  6/2561 เมื่อวันที่  5 
กรกฎาคม 2561 เพื่อพิจารณาและปรับแผนตามข้อเสนอแนะ 

4. น า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561-2564 เข้าที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่  1/2561 เมื่อวันที่  20 
กรกฎาคม 2561 เพื่อพิจารณาความเห็นชอบในขั้นตอนสุดท้ายและ
เพื่อน าไปใช้ในการด าเนินงาน 

 เข้าสู่กระบวนการในการแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณมีครบทั้ง 4 พันธกิจ 
   เข้าสู่กระบวนการในการแปลงแผนยุทธศาสตร์ เป็นแผน
ยุทธศาสตร์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยคณบดีได้เชิญรอง
คณบดีและผู้ช่วยคณบดีเพื่อประชุมจัดท าร่างแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ด้วย
การวิเคราะหจ์ุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) ของคณะและ
วิเคราะห์เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์คณะ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
และแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย 
2. การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
หลักสูตรสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่องเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแข่งขัน 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีงบประมาณ 2561 คณะได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัย เช่น งบพัฒนาบุคลากร การ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาจากกองพัฒนานักศึกษา การจัดกิจกรรมท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมจากส านักศิลปะและวัฒนธรรม การจัดซื้อ
หนังสือจากส านักวิทยบริการและสารสนเทศ และงบบริหารในการดูแล 
ซ่อมแซมอาคารสถานที่ เป็นต้น โดยคณะได้รับการจัดสรรงบประมาณเงิน
รายได้ (เงินบ ารุงการศึกษา) และ เงิน กศ.บป. เพื่อด าเนินงานตามภารกิจ
ของคณะ โปรแกรมวิชา และหลักสูตร ในด้านพัฒนาอาจารย์/บุคลากร
และนักศึกษา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของคณะที่สอดคล้อง
กับมหาวิทยาลัย 
  จากผลการด าเนินงาน พบว่า คณะสามารถด าเนินการได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 
  นอกจากนี้ คณะได้ น าข้ อมู ลดั งกล่ า วมา เปรี ยบ เที ยบกั บ
สถาบันการศึกษาอื่น ๆ เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขัน พบว่าใน
สถาบันอุดมศึกษา กลุ่มที่ 2 กลุ่มสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนา
สังคม ต้นทุนต่อหน่วยโดยเฉลี่ยของหลักสูตรมีค่าระดับกลาง จากต้นทุน
ต่อหน่วยของสถาบันที่มีค่าต้นทุนต่อหน่วยสูงสุด ประมาณ 136,488.19

5.1-2-1 รายงานต้นทนุ
ผลผลติ ประจ าปี
งบประมาณ 2560 
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
บาทต่อหน่วย และต่ าสุด ประมาณ 40,593.27 บาทต่อหน่วย 
  ดังนั้นในปีการศึกษา 2560 คณะจะได้น าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการ
วางแผนบริหารคณะและหลักสูตร ให้มีความคุ้มค่า และเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลมากที่สุด ซึ่งคณะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่
ประกอบไปด้วย ต้นทุนต่อหน่อย จ านวน 11 หลักสูตร ประกอบด้วย 

หลักสูตร FTES 
ต้นทุนต่อ
หน่วย 

- วท.บ.สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 552.38 40,593.27 
- วท.บ.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 162.49 46,606.42 
- วท.บ.สาขาวิชาเคมี 172.03 65,402.34 
- วท.บ.สาขาวิชาชีววิทยา 74.17 92,192.06 
- วท.บ.สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ 79.03 85,645.45 
- วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยียาง 

และพอลิเมอร์ 
29.15 136,488.19 

- วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 176.62 64,249.20 
- วท.บ.สาขาวิชาฟิสิกส์ 211.61 60,452.44 
- วท.บ.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 137.48 59,436.83 
- วท.บ.สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 183.00 54,192.96 
- ส.บ.สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 469.69 41,191.99 

สรุปภาพรวมคณะ 2,247.25 53,570.80 

  โดยมีสัดส่วนในการบริหารจัดการ ส าหรับงบประมาณที่คณะได้รับ
จัดสรร ประจ าปีงบประมาณ 2560 ดังนี้ 

1.  ด้านการจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตร 
ต้นทุนต่อหน่วย 

เงินใน เงินนอก 
- วท.บ.สาขาวิชาคณติศาสตร ์ 5,210.28 7,433.34 
- วท.บ.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์ 6,244.33 7,704.08 
- วท.บ.สาขาวิชาเคม ี 5,944.91 12,166.52 
- วท.บ.สาขาวิชาชีววิทยา 7,014.69 24,937.97 
- วท.บ.สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ 6,888.10 11,684.53 
- วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยียางและ

พอลิเมอร ์
12,377.96 11,625.11 

- วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 6,305.95 7,570.15 
- วท.บ.สาขาวิชาฟิสิกส ์ 6,108.09 8,354.42 
- วท.บ.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6,690.24 10,819.35 
- วท.บ.สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 5,987.48 10,490.43 
- ส.บ.สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 5,525.21 10,323.65 

สรุปภาพรวมคณะ 5,943 9,754.12 
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2.  ด้านการพัฒนาอาจารย์ 

หลักสูตร 
ต้นทุนต่อหน่วย 

เงินใน เงินนอก 
- วท.บ.สาขาวิชาคณติศาสตร ์ 5,328.28 3,293.67 
- วท.บ.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์ 5,675.85 3,304.20 
- วท.บ.สาขาวิชาเคม ี 5,646.79 3,288.21 
- วท.บ.สาขาวิชาชีววิทยา 5,822.41 3,326.27 
- วท.บ.สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ 5,780.85 3,324.15 
- วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยียางและ

พอลิเมอร ์
7,479.35 3,248.17 

- วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5,660.66 3,408.14 
- วท.บ.สาขาวิชาฟิสิกส ์ 5,575.75 3,344.94 
- วท.บ.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5,807.01 3,291.69 
- วท.บ.สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 5,620.09 3,250.02 
- ส.บ.สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 5,455.31 3,574.95 

สรุปภาพรวมคณะ 5,566.90 3,364.50 

3.  ด้านการพัฒนานักศึกษา 

หลักสูตร 
ต้นทุนต่อหน่วย 

เงินใน เงินนอก 
- วท.บ.สาขาวิชาคณติศาสตร ์ 15,625.83 3,701.87 
- วท.บ.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์ 19,450.22 4,227.73 
- วท.บ.สาขาวิชาเคม ี 34,789.48 3,566.42 
- วท.บ.สาขาวิชาชีววิทยา 46,963.43 4,127.28 
- วท.บ.สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ 53,888.92 4,078.89 
- วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยียางและ

พอลิเมอร ์
97,114.22 4,643.39 

- วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 36,193.85 5,110.46 
- วท.บ.สาขาวิชาฟิสิกส ์ 33,044.38 4,024.86 
- วท.บ.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 27,162.15 5,666.40 
- วท.บ.สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 24,107.84 4,737.11 
- ส.บ.สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 12,272.46 4,040.42 

สรุปภาพรวมคณะ 24,756.97 4,185.31  
3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และ
ระบุปัจจัยเสี่ยงที่ เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตรงพันธกิจของคณะและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
ผลการด าเนินงาน 
1. คณะได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ

5.1-3-1 ค าสั่งคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ 
440/2560  เร่ือง
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
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ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2561
ประกอบด้วยคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานโปรแกรมวิชาทุก
โปรแกรมวิชา และเจ้าหน้าที่ของคณะเพื่อด าเนินงานด้านการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

2. คณะได้เข้าร่วมโครงการเสวนาจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่  18 สิงหาคม 2560 ซึ่งใน
โครงการดังกล่าวคณะกรรมการฯได้ร่วมกันจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยมีการส ารวจและวิเคราะห์ความ
เสี่ยง เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงทั้งที่ควบคุมได้และไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่ง
ส่งผลต่อการด าเนินงานให้บรรลุพันธกิจของคณะ มีการประเมินความ
เสี่ยงเพื่อจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาส
และผลกระทบที่เกิดขึ้น และการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2561 ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามพันธกิจ และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ ประกอบด้วย 2 ด้าน  ดังนี้  
1. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน  
- บางหลักสูตรมีจ านวนนักศึกษาที่รับจริงต่ ากว่าแผนรับนักศึกษา 
- การส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ เป็นไปตามแผนและ

ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
- อัตราการออกกลางคันของนักศึกษาบางสาขาวิชาค่อนข้างสูง 
- อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกไม่เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. 
- อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

สกอ. 
2. ความเสี่ยงด้านการวิจัย  
- จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยยังต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน สกอ .          

: 60,000 บาท ขึ้นไปต่อคน 
- จ านวนของงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติยังมี

น้อย 
3. คณะมีการติดตามบริหาร และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน

บริหารความเสี่ยง โดยจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2561  

 1. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน  
- บางหลักสูตรมีจ านวนนักศึกษาที่รับจริงต่ ากว่าแผนรับนักศึกษา 

จากระดับความเสี่ยงเดิมที่มีอยู่ ระดับสูง (25) ร้อยละ 65 จากการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงส่งผลท าให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิมเป็นระดับน้อย (4) ร้อยละ 90.92  

- การส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่เป็นตามแผนและระยะเวลา
ที่หลักสูตรก าหนด ระดับปานกลาง (10) ร้อยละ 26.60 เมื่อ
ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง พบว่า ระดับความเสี่ยงยังเท่า
เดิมที่ ระดับปานกลาง (10) ร้อยละ 27.04 

- อัตราการออกกลางคันของนักศึกษาบางสาขาวิชาค่อนข้างสูง 

บริหารความเสี่ยง 
และคณะกรรมการ
ก าหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ 
2561 

5.1-3-2 แผนบริหารความ
เสี่ยงประจ าปี
งบประมาณ  2561 

5.1-3-3 รายงานผลการ
บริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ 
2561 
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ก าหนดระดับความเสี่ยง ระดับสูง (16) ร้อยละ 35.36 จากด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงส่งผลท าให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
เป็นระดับปานกลาง (9) ร้อยละ 27.01 

- อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกไม่เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ.
ก าหนดระดับความเสี่ยงที่มีอยู่ ระดับสูง (16) มีอาจารย์ประจ าคุณวุฒิ
ปริญญาเอกร้อยละ 33.50 จากด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ส่งผลท าให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิมเป็นระดับปานกลาง (9) 
ปัจจุบันมีอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอกร้อยละ 36.36 
-  อาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 3 คน ดังนี้ 

1. ดร.นุชจรินทร์  เพชรเกลี้ยง 
2. ดร.บรรจง  ทองสร้าง 
3. ดร.วัชรินทร์  สายน้ าใส 

- ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 1 คน ดังนี้ 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  เตี้ยนวน 

- อาจารย์ที่กลับจากศึกษาต่อและอยู่ระหว่างการด าเนินการอนุมัติ
จบจ านวน 2 คน ดังนี้ 

1. นางสาววาสนา มู่สา 
2. นายเอกฤกษ์  พุ่มนก 

- อาจารย์ที่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อจ านวน 4 คน ดังนี้ 
1. นางสาวผจงสุข  สุธารัตน์ 
2. นางสาวกนิษฐา พงศ์อาทิตย์ 
3. นางสาวปิยธิดา  บุญสนอง 
4. นางสาวสัลวา  ตอปี 

- อาจารย์ที่ก าลังศึกษาต่อปริญญาโท และปริญญาเอก  
เสาร-์อาทิตย์ จ านวน 2 คน 

1. นายกฤษดา  เพ็งอุบล (ระดับปริญญาโท) 
2. นายกฤษณ์วรา  รัตนโอภาส (ระดับปริญญาเอก) 

- อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
สกอ. ระดับความเสี่ยงที่มีอยู่  ระดับสูง (16) โดยอาจารย์ที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการคิดเป็นร้อยละ 20.39 จากการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงส่งผลท าให้ระดับความเสี่ยงเท่าเดิมอยู่ที่ระดับสูง 
(16) โดยอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการร้อยละ 21.15 

 โดยจากการด าเนินตามแนวทางการปรับปรุง ท าให้มีอาจารย์ยื่นขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมากขึ้น ซึ่งอยู่ระหว่างการ ด าเนินการจ านวน 
5 คน ได้แก่ 

1) นายพรชัย  พุทธรักษ์ 
2) นางสาววิภาวรรณ  วงศ์สุดาลักษณ์ 
3) นางสาวฐิติมาพร  หนูเนียม 
4) นายกฤษณ์วรา  รัตนโอภาส 
5) ดร.สุชีวรรณ  ยอยรู้รอบ 
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2. ความเสี่ยงด้านการวิจัย  
- จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยยังต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.ระดับ

ความเสี่ยงที่มีอยู่ ระดับสูง (16) จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อคน 
41,447.36 บาท/คน จากด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงส่งผล
ท าให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิมเป็นระดับน้อย (4) โดยจ านวนเงิน
สนับสนุนงานวิจัยต่อคน 62,825 บาท/คน อย่างไรก็ตามคณะยังคงหา
แนวทางปรับอย่างต่อเนื่อง เช่น 
- งานฐานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ข่าวสารแหล่งทุน 
- ส่ ง เสริ มและสนับสนุนอาจารย์ และบุคลากร เข้ า ร่ วม

ประชุมสัมมนากับองค์กรอื่น 
- โครงการสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอก 
- สนับสนุนงานวิจัยเชิงบูรณาการ (ผู้วิจัยร่วมหลายสาขา) 
- คณะสนับสนุนทุนวิจัยส าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่เพิ่มมากขึ้น 

- จ านวนของงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่บางหลักสูตรยังต่ า
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ระดับความเสี่ยงที่มีอยู่ ระดับสูงมาก (25) 
โดยร้อยละของผลงานถ่วงน้ าหนักของอาจารย์คิดเป็น ร้อยละ 3.50
จากด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงส่งผลท าให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิมเป็นระดับสูง (16) พบว่าร้อยละของผลงานถ่วงน้ าหนัก
ของอาจารย์เพิ่มมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 7.66 ซึ่งเกิดจากการน าเสนอ
ผลงานวิจัยของอาจารย์และอาจารย์ร่วมกับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น และ
มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงในวารสารระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น 

4.บริหารงานด้วยหลักธรรมภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่
อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
ผลการด าเนินงาน 
  ผู้บริหารของคณะมีการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลโดย
ค านึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งได้มีการประกาศ
เจตจ านงสุจริตในการปฏิบัติงานด้วยความมีคุณธรรมและความโปร่งใส 
ดังนี้ 
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
- ผู้บริหารมีการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ประจ างบประมาณ 

2561-2564 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 และบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และตามงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรร รวมถึงมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติ งาน ตามไตรมาส และมีการน าเข้ าที่ ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อปรับปรุง และติดตามการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

- มีการบริหารงบประมาณและบริหารทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล เน้นที่ผลลัพธ์เพื่อใช้ทรัพยากรให้ได้ประโยชน์สูงสุด
และสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิผล 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  

5.1-4-1 ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา เร่ือง
เจตจ านงสุจริตในการ
ปฏิบัติงานด้วยความมี
คุณธรรมและความ
โปร่งใส 

5.1-4-2 แผนยุทธศาสตร์
ประจ างบประมาณ 
2561-2564 

5.1-4-3 แผนปฏบิัติราชการ
ประจ าปี 2561 

5.1-4-4 คู่มือเบิกจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 
2561 

5.1-4-5 ค าสั่งคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เร่ืองแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงานฝ่ายต่าง ๆ  
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 มีการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงานต่าง ๆ โดยควบคุม
ค่าใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดในแต่ละโครงการ/กิจกรรม และมีการน า
ระบบสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงาน เช่น E-Document, E-Meeting 
ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ เป็นต้น และนอกจากนี้มีการจัดหา
จัดซื้อสิ่งอ านวยความสะดวก ครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเรียน
การสอนและการปฏิบัติตามภารกิจต่าง ๆ  อย่างเพียงพอและทั่วถึง 
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  
 ผู้บริหารสามารถด าเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ  ได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดและสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจรวมถึงตอบสนอง
ความคาดหวังหรือความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของบุคลากรในด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่องโดยค านึงถึงระเบียบที่เกี่ยวข้อง ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม 
ความคุ้มค่าและความคุ้มทุน เช่น การซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ เครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน การซ่อมแซมอาคาร
สถานที่ต่าง ๆ รวมถึงงบประมาณในการพัฒนาตนเองของอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน ภายในคณะ 
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  
 ผู้บริหารมีการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงาน
ต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้คณบดีเป็นตัวแทนปฏิบัติงานต่าง ๆ  ตามที่
มหาวิทยาลัยได้มอบหมาย เช่น การประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย การประชุมคณะกรรมการวิชาการ  การประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล การเป็นกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัย
มอบหมาย  ซึ่ งผู้บริหารได้ปฏิบัติ งานอย่างต่อเนื่องและเต็มก าลั ง
ความสามารถโดยการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะต้องผ่านความ
เห็นชอบของคณบดีเสมอ 
5) หลักความโปร่งใส (Transparency)  
 ผู้บริหารปฏิบัติงานอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาทุกคนมีส่วนร่วมรับรู้ 
ซึ่งดูได้จากการจัดสรรงบประมาณ จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะ เพื่อชี้แจงให้รับทราบงบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย และ
สามารถตรวจสอบได้ ดังรายงานผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการของ
คณะและรายงานการใช้จ่ายเงินของคณะ (สงป.301) และมีการก ากับ 
ติดตาม ทวงถาม การใช้จ่ายงบประมาณของโปรแกรมวิชาอยู่เป็นระยะใน
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  
 ผู้บริหารได้เปิดโอกาสให้คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มีโอกาสได้เข้า
ร่วมในการรับรู้เรียนรู้ท าความเข้าใจร่วมแสดงความคิดเห็นรวมถึงการ
เสนอปัญหาหรือประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องร่วมหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาร่วมกันในกระบวนการตัดสินใจและร่วมกระบวนการพัฒนาคณะ
ผ่านการประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของคณะ เช่น คณะกรรมการ
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

5.1-4-6 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
คณะ 

5.1-4-7 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะ 

5.1-4-8 รายงานการประชุม
คณาจารย์และ
บุคลากร 
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คณะกรรมการฝ่ายท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะกรรมการฝ่าย
อาคารสถานที่   เป็นต้น มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะทุก 1 
เดอืน ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะทุก 3 เดือน และประชุมอาจารย์
และเจ้าหน้าที่ประจ าทุกภาคการศึกษา นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้
คณาจารย์และบุคลากรของคณะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของคณะได้หลายช่องทาง เช่น ทางการ
ประชุมอาจารย์และบุคลากร สายตรงคณบดีบนเว็บไซต์คณะ โทรศัพท์
สายตรงหรือไลน์โดยตรง และขอเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือ เสนอแนวทาง
ต่าง ๆ มีการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ (Line) โดยจะมี Lineกลุ่มของ
คณะกรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการบริหารคณะ และของส านักงาน
คณบดี ท าให้ติดต่อประสานงานได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization)  
 ผู้บริหารได้ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาตามความ
เหมาะสมโดยก าหนดภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน  มีการ
ด าเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบหมาย
อ านาจในการตัดสินใจแก่รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีแต่ละฝ่าย เพื่อให้
การด าเนินงานของแต่ละฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
- มีการแต่งตั้งรองคณบดีรับผิดชอบดูแลงานด้านต่าง ๆ ครบทั้ง 4    

พันธกิจหลักของคณะ 
- มีการแต่งตั้งประธานกรรมการโปรแกรมวิชา ท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ

การบริหารงานภายในโปรแกรมวิชาเพื่อความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการโปรแกรมวิชา 

- มีการแต่งตั้งกรรมการประจ าหลักสูตร เพื่อบริหารงานการเรียนการ
สอนให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

- มีการแต่งตั้งรักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดีดูแลรับผิดชอบการ
บริหารงานภายในส านักงานคณบดี เพื่อความคล่องตัวในการ
บริหารงานภายในส านักงานคณบดี 

- มีการแต่งตั้งเป็นค าสั่งมอบหมายงานในส านักงานคณบดีเพื่อแบ่ง
ภาระหน้าที่ให้แต่ละบุคคลอย่างชัดเจนในช่วงที่คณบดีติดราชการหรือ
มีภารกิจอื่น ๆ จะมีการมอบหมายงานให้รองคณบดีดูแลรักษาราชการ
แทน 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law)  
 มีการใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารโดย
เป็นธรรม โดยดูแลให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ 
เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การลงเวลาปฏิบัติราชการ การลาราชการ และความ
รับผิดชอบด้านการปฏิบัติงานเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามล าดับสายการ
บังคับบัญชาอย่างเป็นระบบ ปีละ 2 ครั้ง โดยผ่านการพิจารณาจาก
ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น เข้าสู่คณะกรรมการกลั่นกรอง โดยมีข้อตกลงร่วมกัน
อย่างชัดเจน 
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9) หลักความเสมอภาค (Equity)  
 ผู้บริหารมีความเสมอภาค ในการบริหารดูแลบุคลากรทุกฝ่ายทั้ง
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพนักงานบริการ เช่น ส่งเสริมให้ทุกคนได้พัฒนา
ตนเองทั้งการเข้ารับการอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ การเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและการได้รับสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการท างานอย่างเท่าเทียมกันตามสิทธิที่ทุกคนมีอยู่ รวมทั้ง
การแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ 
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)  
 ผู้บริหารยึดหลักฉันทามติโดยผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะทุกเดือน คณะกรรมการประจ าคณะทุกสามเดือน และประชุม
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจ าภาคเรียน ๆ ละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาไปใน
ทิศทางเดียวกัน  
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้
ประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่าง
น้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร และน ามา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
ผลการด าเนินงาน 
1. คณะได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ (Knowledge 

Management) โดยมีคณบดีเป็นประธาน และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพการศึกษา เป็นรองประธานกรรมการและตัวแทน
อาจารย์จากทุกโปรแกรมวิชาเป็นกรรมการ ซึ่งได้มีการประชุมเพื่อ
จัดท าแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2561         
ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ โดยครอบคลุมพันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยและมีการก าหนดประเด็นและเป้าหมาย
ของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะอย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย ดังนี้ 
- ด้านการเรียนการสอน : การเขา้สู่ต าแหน่งทางวิชาการ

กลุ่มเป้าหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ ด้านการ
เรียนการสอน คือ อาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนตาม
ก าหนดในการยื่นขอต าแหนง่ทางวิชาการ และผูท้ี่สนใจในการ
พัฒนาเอกสารประกอบการสอน หนังสือ/ต ารา 

- ด้านการวิจัย : กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนานักศึกษา
ด้านวิชาการสู่การน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ
กลุ่มเป้าหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ด้านการ
วิจัยอาจารย์ผูส้อนและอาจารยท์ี่ปรึกษาโครงงานวิจัย หรือการ
ค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 

2. คณะมีการน าแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะ
ของผู้ประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ 

5.1-5-1 ค าสั่งคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
ที่ 441/2560  
เร่ืองแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
(Knowledge 
Management) 

5.1-5-2 เว็บไซต์คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ส่วนงาน
การจัดการความรู้  

5.1-5-3 โครงการผลิต
เอกสารประกอบการ
สอน/ค าสอน/และ
หนังสือ/ต ารา 
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จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร และ
น ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง ดังนี้ 

ด้านการเรียนการสอน : การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
- คณะได้จัดกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการขอ

ต าแหน่งทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเร่ือง การผลิตเอกสารประกอบการสอน/ค าสอน/และ
หนังสือ/ต าราด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 คณะได้จัดโครงการผลิตเอกสารประกอบการสอน/ค าสอน/

และหนังสือ/ต ารา ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มีนาคม 2561 และ 
ครั้งที่  2 วันที่  เมื่อวันที่  31 พฤษภาคม 2560 โดยมี
วิทยากรคือ รองศาสตราจารย์ยาใจ โรจนวงศ์ชัย ได้มา
แนะน าเทคนิคและข้อควรระวังในการผลิตเอกสาร
ประกอบการสอน/ค าสอน/และหนังสือ/ต ารา เพื่อขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างท่าน
วิทยากร คณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ และคณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ  

 คณะมีการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้กลุ่มย่อย เป็นการ
ให้ความรู้และติดตามการจัดท าผลงานวิชาการเพื่อก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการจากนั้นมีการอัดเสียง และจดบันทึก
ความรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ สรุปได้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีใน
การขอต าแหน่งทางวิชาการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของคณะ
และห้องสมุดคณะจากนั้นคณะมีนโยบายก าหนดให้มีการ
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขอต าแหน่งทางวิชาการ
เดือนละ 1 ครั้ง อย่างต่อเนื่องซึ่งท าให้ผู้ที่วางแผนและ
ก าลังด าเนินการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ มีความ
กระตือรือร้น และปรับแก้ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน  
- คร้ังที่ 1 วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 
- คร้ังที่ 2 วันที่ 5 กันยายน 2560 
- คร้ังที่ 3 วันที่ 28 กันยายน 2560 
- คร้ังที่ 4 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 
- คร้ังที่ 5 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 
- คร้ังที่ 6 วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 

 จากการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปีการศึกษา 2560 
อาจารย์เมสันต์ สังขมณี ได้รับต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์และยังมี
อาจารย์ที่อยู่ระหว่างการขอต าแหน่ง ได้แก่ 

ชื่อ-สกุล ความคืบหน้า 
1. นายพรชัย  พุทธรักษ์ - ขาดผู้ทรงอีก 1 ท่าน 

- ผลประเมินกลับมา 1 ท่าน 
- รอผลประเมิน 1 ท่าน 
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2. นางสาววิภาวรรณ  วงศ์สุดาลักษณ์ - ขาดผู้ทรงอีก 2 ท่าน 

- ผลประเมินกลับมา 1 ท่าน 
- รอผลประเมิน 2 ท่าน 

3. นางสาวฐิติมาพร  หนูเนียม - รอผลประเมิน 3 ท่าน 
4. นายกฤษณ์วรา  รัตนโอภาส - ขาดผู้ทรงอีก 1 ท่าน 

- ผลประเมินกลับมา 1 ท่าน 
- รอผลประเมิน 1 ท่าน 

5. ดร.สุชีวรรณ  ยอยรู้รอบ - ผลประเมินกลับมา 2 ท่าน 
- รอผลประเมิน 1 ท่าน 

ด้านการวิจัย : พัฒนานักศึกษาด้านวิชาการสู่การน าเสนอผลงาน
วิชาการระดับชาติ 
- คณะได้จัดกิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง

อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย หรือการ
ค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 จากการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปีการศึกษา 2560  
คณะได้เข้าร่วมโครงการจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียน
การสอน การวิจัย และการปฏิบัติงาน (KM DAY) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 
2560 ณ  ห้องประชุมเล็ก หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏสงขลา  
 ซึ่งคณะได้น าผลงานการจัดการความรู้ (KM) ที่ร่วมจัดนิทรรศการ 
5 ผลงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ด้านการเรียนการสอน 
1. การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา 
2. พัฒนานักศึกษาด้านวิชาการสู่การน าเสนอผลงานวิชาการ

ระดับชาติ 
3. อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยหรือการ

ค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
4. โครงการทางคอมพิวเตอร์ 
5. การพัฒนาระบบยืนยันตัวบนโปรโตคอล 802.1 x ด้วย

โอเพนเซอร์สซอฟต์แวร์ 
 ผลงานที่ชนะนิทรรศการการจัดการความรู้  คือ พัฒนานักศึกษา
ด้านวิชาการสู่การน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ 

ผลงานที่เข้าร่วมประกวด 2 ผลงานดังนี้ 
1. พัฒนานักศึกษาด้านวิชาการสู่การน าเสนอผลงานวิชาการ

ระดับชาติ 
2. นิทรรศการคหกรรมศาสตร์ (คหกรรมนิรมิต) 

 ผลงานชนะการน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดี เรื่องพัฒนานักศึกษาด้าน
วิชาการสู่การน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ 
- คณะได้จัดกิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง

อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย หรือการ
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ค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จากการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปีการศึกษา 2560 นักศึกษาเข้าร่วม
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2561 ระหว่างวันที่ 11-12 
กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีนักศึกษาเข้า
ร่วมน าเสนอผลงานวิจัยทั้งแบบภาคโปสเตอร์ และภาคบรรยาย  

6. มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
ผลการด าเนินงาน 

 คณะได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน โดยมีคณบดีเป็นประธานมีหน้าที่วางแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนซึ่งมีการส ารวจ
ข้อมูลพื้นฐานความต้องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงประจักษ์และการส ารวจความต้องการพัฒนาตนเองของอาจารย์
เพื่อเป็นข้อมูลในการสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น และเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ พร้อมทั้งจัดให้มีโครงการพัฒนา
บุคลากร และพัฒนาศักยภาพผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง โดยระบุในแผน
ยุทธศาสตร์  ปี งบประมาณ 2561-2564 และแผนปฏิบัติ ราชการ 
ปีงบประมาณ 2561 อย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีการจัดสรรงบประมาณไปสู่
โปรแกรมวิชาอย่างทั่วถึง เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองตามที่ต้องการ
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง/คน 

    จากการก ากับติดตามผลการด าเนินงานแผนการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน รวมถึงผลการด าเนินการด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า 
ด้านคุณวุฒ ิ
- อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เพิ่มขึ้น จากเดิม 34.50 คน คิดเป็น

ร้อยละ 33.50 เพิ่มข้ึนเป็น 38 คน คิดเป็นร้อยละ  36.36 
- อาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 3 คน ดังนี้ 

1) ดร.นุชจรินทร์  เพชรเกลี้ยง 
2) ดร.บรรจง  ทองสร้าง 
3) ดร.วัชรินทร์  สายน้ าใส 

- อาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 1 คน ดังนี้ 
1) นางสาวเยาวลักษณ์  เตี้ยนวน 

- อาจารย์ที่กลับจากศึกษาต่อและอยู่ระหว่างการด าเนินการอนุมัติจบ
จ านวน 2 คน ดังนี้ 
1) นางสาววาสนา มู่สา 
2) นายเอกฤกษ์  พุ่มนก 

- อาจารย์ที่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อจ านวน 4 คน ดังนี้ 
1) นางสาวผจงสุข  สุธารัตน์ 
2) นางสาวกนิษฐา พงศ์อาทิตย์ 

5.1-6-1 ค าสั่งคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี   
ที่ 575/2560  
เร่ืองแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
พัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสาย
สนับสนนุ 

5.1-6-2 แบบส ารวจความ
ต้องการพัฒนา
ตนเอง ปีการศึกษา 
2558-2561 

5.1-6-3 แผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร 

5.1-6-4 รายงานการไป
ราชการ (บร.1) 
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3) นางสาวปิยธิดา  บุญสนอง 
4) นางสาวสัลวา  ตอปี 

- อาจารย์ศึกษาต่อปริญญาโท และปริญญาเอก เสาร-์อาทิตย์  
จ านวน 2 คน 
1) นายกฤษดา  เพ็งอุบล (ระดับปริญญาโท) 
2) นายกฤษณ์วรา  รัตนโอภาส (ระดับปริญญาเอก) 

ด้านต าแหน่งทางวิชาการ 
  มีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 20.39 
เป็นร้อยละ 21.05 ซึ่งในปีการศึกษา 2560 อาจารย์เมสันต์ สังขมณี ได้รับ
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นอกจากนี้คณะได้มีแนวทางปรับปรุงโดยการ
จัดกิจกรรม/โครงการ ต่าง ๆ ตามแผนบริหารความเสี่ยงซึ่งจากการด าเนิน
ตามแนวทางการปรับปรุงท าให้มีอาจารย์ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการ จ านวน 5 คน ได้แก ่

1) นายพรชัย  พุทธรักษ์ 
2) นางสาววิภาวรรณ  วงศ์สุดาลักษณ์ 
3) นางสาวฐิติมาพร  หนูเนียม 
4) นายกฤษณ์วรา  รัตนโอภาส 
5) ดร.สุชีวรรณ  ยอยรู้รอบ 

 นอกจากนี้คณะมีการติดตามการพัฒนาตนเองโดยก าหนดให้หลังจากที่
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนได้มีการพัฒนาตนเองผ่านการประชุม 
อบรม สัมมนา แล้วต้องเขียนรายงานการไปราชการ (บร.1) เพื่อสรุป
สาระส าคัญหรือประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนา เพื่อน ามาพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนและสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้รับรู้ ซึ่งได้มีการ
ตดิตามให้คณาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาตนเองในการน าความรู้  และทักษะ
ที่มีอยู่และที่ได้จากการฝึกอบรม มาใช้บูรณาการร่วมกันกับการเรียนการ
สอนในรายวิชาที่เก่ียวข้อง โดยติดตามจากการจัดท า มคอ.5 หรือเอกสาร
ประกอบการสอน และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  
ส าหรบับุคลากรสายสนับสนุน คณะมีระบบติดตามโดยการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรม
การปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุนถึงการน าความรู้ที่ได้จากการ
พัฒนาตนเองมาพัฒนาการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน 
7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและ
กลไกที่เหมาะสมสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับ
ให้ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน
คณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
ผลการด าเนินงาน 
1. คณะมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม 

และสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะตั้งแต่ระดับหลักสูตร 
และด าเนินการตามระบบที่ก าหนดดังนี้ 

5.1-7-1 คู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับ
คณะ ประจ าปี
การศึกษา 2560 

5.1-7-2 รายงานประจ าปีการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับ
หลักสูตร  
ประจ าการศึกษา 
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1) การพัฒนาคุณภาพ 
- มีนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะต้องถือปฏิบัติ 
- มีการจัดท าแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2560  ซึ่งจะมีการก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้ที่ปรากฏใน
แผนการประกันคุณภาพการศึกษา 
- มีการจัดท าปฏิทินด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปี

การศึกษา 2560 เพื่อก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
- มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และ

คณะกรรมการตรวจ ติดตาม การประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งใน
ระดับคณะและระดับโปรแกรมวิชา/หลักสูตร เป็นประจ าทุกปีอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะด าเนิน
ไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
- มีการจัดท าแผนการพัฒนาแต่ละด้านอย่างชัดเจน เช่น แผนการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนการประกันคุณภาพการศึกษา 
แผนพัฒนาตนเองของคณาจารย์ แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา แผนการจัดกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
แผนการบริการวิชาการ เป็นต้น 

2) การติดตามคุณภาพ 
- มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เป็นประจ าทุกปี

การศึกษา ทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
- มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการ

ติดตามและตรวจสอบการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในจากคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
การศึกษา รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือนและนอกจากนั้น ส านัก
พัฒนาระบบและบริหาร ยังได้จัดโครงการประชุม QA Active Day 
เป็นประจ าทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม–กรกฎาคม 2560 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการประกัน
คุณภาพ และเพื่อติดตามผลการด าเนินงานในการจัดท า SAR 
หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง รวมถึงปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
และสิ่งที่ต้องการให้ทางส านักฯ ช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษา 

3) การประเมินคุณภาพ 
- มีการประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการ

ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับคณะ/หลักสูตรโดย
มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
3.1 การเตรียมการ 
- แต่งตั้ งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ

หลักสูตร และระดับคณะ และมีการจัดท าแผนการประกัน
คุณภาพการศึกษา ซึ่งมีการระบุรายชื่อผู้ก ากับตัวบ่งชี้และผู้

2560 
5.1-7-3 ค าสั่งคณะ

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยทีี่ 
156/2560 เร่ือง
แต่งตั้งอนุกรรมการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

5.1-7-4 โครงการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 
2560 ระดับคณะ 
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จัดเก็บหลักฐาน 

3.2 การด าเนินการ 
- มีการวางแผนการปฏิบัติงานโดยยึดนโยบาย แนวทางการ

ประกันคุณภาพการศึกษา และปฏิทินการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
- ด าเนินการตามแผน ซึ่งมีการระบุรายชื่อผู้ก ากับตัวบ่งชี้เพื่อ

รวบรวมข้อมูลในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
- ตรวจสอบประเมินผลโดยคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ

การด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
- มีการน าผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงในปี

การศึกษาถัดไป 
3.3 การรายงานผล 
- จัดท ารายงานการประเมินตนเองโดยรวบรวมผลการ

ด าเนินงานวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบ/มาตรฐาน 
2. คณะมีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญ เรื่องการประกัน

คุณภาพการศึกษา โดยแต่งตั้ งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งมีคณบดีเป็นประธานกรรมการ และรองคณบดีฝ่าย
วิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาเป็นรองประธาน ภายใต้การมี
ส่วนร่วมของรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี โปรแกรมวิชาต่าง ๆ ทั้ง 9 
โปรแกรมวิชา และส านักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร และในปี
การศึกษา 2560  คณะได้ให้ความส าคัญกับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งได้ส่งให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการดังนี้ 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 26 เมษายน 
2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และน าไปใช้ในการ
จัดท ารายงานประจ าปีการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ 

- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 21 
พฤษภาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) รองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ระดับคณะ/วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ/ หลักสูตร 

- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาตัวบ่งชี้ เกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 ระดับคณะ 
ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
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3. คณะมีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน และ

ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักกระบวนการ PDCA ดังนี้ 
1)  การควบคุม การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 
P : วางแผนปฏิบัติการ 
- มีการควบคุมคุณภาพโดยเริ่มตั้งแต่ระดับภาพรวมของการร่วม

ผลักดัน วิสัยทัศน์  กลยุทธ์ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีการ
พิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อให้มี
ความสมบูรณ์และครอบคลุม ทุกโครงการ/กิจกรรม ที่จะน าไปสู่การ
ปฏิบัติงาน ผลลัพธ์จากการด าเนินงาน มีการควบคุมภายในระดับ
โครงการ/กิจกรรม โดยส่งเสริมการพัฒนา/การปรับปรุงโครงการ/
กิจกรรม ให้มีวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ การจัดกิจกรรมและ
การวัดประเมินผล และมีการตรวจติดตามคุณภาพ โดยจัดให้มี
ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ/กิจกรรม มีการวัดและประเมินผลงาน และ
ในทุกไตรมาสมีการจัดท ารายงานการใช้จ่ายเงินตามโครงการต่าง ๆ  มี
การประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นประจ าทุกปี  
- แต่งตั้งคณะคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งในระดับ

คณะและระดับหลักสูตร 
- มีการจัดท าปฏิทินด าเนินงานเพื่อก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน

ด้านการประกันคุณภาพให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
2) การจัดท ารายงานประจ าปี 
D : ด าเนินการตามแผน 
- คณะส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและชี้แจง

บุคลากรของคณะเก่ียวกับระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้งภายในและภายนอก 
- จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
- จัดท ารายงานประจ าปี การประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งในระดับ

คณะ และระดับหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะ เสนอต่อมหาวิทยาลัยและส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามก าหนดเวลาโดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online 

C : ตรวจสอบ / ประเมินผล 
- มีคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
- มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน

เพื่อวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางในการพัฒนาใน
อนาคต 

3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของคณะ 
A : การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการ 
 หลังจากการประเมินคณะได้เข้าร่วมโครงการประชุมทบทวนระบบ
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และกลไกประเมินผลลัพธ์การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพมีการประชุมทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพและ
ประเมินผลลัพธ์การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน:  

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2560 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

2558 2559 2560 บรรลุ ไม่บรรล ุ
การบริหารของคณะเพื่อ
การก ากับติดตามผลลัพธ์
ต า มพั น ธกิ จ และกลุ่ ม
สถาบัน 

7 ข้อ 
(ข้อ 1-7) 

7 ข้อ  
(ข้อ 1-7) 
5 คะแนน 

7 ข้อ  
(ข้อ 1-7) 
5 คะแนน 

7 ข้อ  
(ข้อ 1-7) 
5 คะแนน 

  

 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 5.1 
จุดแข็ง 
- คณะมีการบริหารเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจตามเกณฑ์มาตรฐานครบทุกข้อ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ควรมีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ

สายสนับสนนุอย่างต่อเนื่อง 
 

  



รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 หน้า 128 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ากบัการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ บทบาทหน้าที่ของคณะในการก ากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการ

ด าเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนา
คุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตาม 
การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ดร.สุชีวรรณ ยอยรู้รอบ โทรศัพท์ : 086-9870990 
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 
 คณะมีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร ดังนี้ 
- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าการศึกษา 2560 
- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับ

หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 
- เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 คณะได้เชิญคณะอนุกรรมการ

ประกันคุณภาพเพื่อพิจารณาเร่ืองดังต่อไปนี้ 
1. ตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบ ระดับหลักสูตร  
2. (ร่าง) รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ

รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจตามตัวบ่งชี้  
4. การจัดเก็บข้อมูล ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  
5. ติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร 
6. ปัญหาและอุปสรรค อ่ืน ๆ ในการด าเนินงาน 

- และเมื่อวันที่  26 เมษายน 2561 คณะจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และสามารถมีทักษะในการจัดท ารายงานประจ าปี
ประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2560 

5.2-1-1 ค าสั่งคณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ 156/2560 
เร่ือง แต่งตั้งคณะอนุกรรม 
การประกันคุณภาพหลักสตูร 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา  
ประจ าการศึกษา 2560 

5.2-1-2 ค าสั่งคณะวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ 195/2560 
เร่ืองแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัว
บ่งชี้ตามองค์ประกอบ
คุณภาพ ระดับหลักสูตร  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

5.2-1-3 บันทึกข้อความเชิญประชุม
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพ ระดับหลักสูตร 

5.2-1-4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
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2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
ระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการ
ประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีการก ากับ ติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพ
หลักสูตรให้เป็นไปตามระบบโดย 
- ภาคการศึกษา 1/2560 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ

หลักสูตร ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพตาม
องค์ ป ระกอบ ระดับหลั กสู ต ร  ตามบั นทึ กข้ อความที่         
ควท.ว020/2560 และได้น าผลการด าเนินงานเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา ครั้งที่  2/2560      
วันที่ 24 สิงหาคม 2560 พบว่าแต่ละหลักสูตรส่วนใหญ่ได้
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะที่ได้จากประเมินคุณภาพหลักสูตร 
และได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรรอบ 5 ปี  

- ภาคการศึกษา 2/2560 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ
หลักสูตร ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพตาม
องค์ประกอบ ระดับหลักสูตร ซึ่งในระหว่างเดือนมิถุนายน 
2560 คณะได้ก าหนดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2560 ทั้งหมด 12 
หลักสูตร โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 จาก
ภายนอกมหาวิทยาลัยและภายในมหาวิทยาลัยซึ่งจากการตรวจ
ประเมินพบว่าหลักสูตรของคณะที่เปิดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 
จ านวน 12 หลักสูตร นั้น เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีผลรวม
ของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตรเท่ากับ 44.61 คิดเป็น 
3.72 คะแนน และคณะได้รายงานผลการติดตามดังกล่าวให้
กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 

5.2-2-1 บันทึกข้อความที่ ควท.ว
020/2560 เร่ืองติดตามผล
การด าเนินงานประกัน
คุณภาพตามองค์ประกอบ 
ระดับหลักสูตร 
ปีการศึกษา 1/2560 

5.2-2-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
คร้ังที่ 2/2560  
วันที่ 28 สิงหาคม 2560 

5.2-2-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
คร้ังที่ 1/2561  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของ
หลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
ของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตรดังนี้ 
- การส่งเสริมการพัฒนาตนเองของบุคลากรเพื่อให้มีความรู้

ความสามารถเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
- สนับสนุนให้มีจุดเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ

ช่องสัญญาณ Wireless  ครอบคลุมทุกบริเวณของโปรแกรม
วิชา และคณะ 

- คณะได้จัดสรรงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนานักศึกษา เพื่อ

5.2-3-1 คู่มือเบิกจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ 2560 
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

- จัดหาทรัพยากรในด้านงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 
ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัย แหล่งค้นคว้าทาง
วิชาการและระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย 

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสตูร 
และรายงานผลการประเมินใหก้รรมการประจ าคณะเพื่อ
พิจารณา 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุก
หลักสูตร โดยมีก าหนดการตรวจประเมินรายละเอียดดังนี้  

หลักสูตร วันที่ตรวจ 
- วท.บ.การจัดการสิ่งแวดล้อม 4 มิถุนายน 2561 
- วท.บ.ฟิสิกส ์ 7 มิถุนายน 2561 
- วท.บ.วิชาชีววิทยา 11 มิถุนายน 2561 
- วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 11 มิถุนายน 2561 
- วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 12 มิถุนายน 2561 
- วท.บ.เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 12 มิถุนายน 2561 
- สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ 14 มิถุนายน 2561 
- สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต 15 มิถุนายน 2561 
- วท.บ.วิชาจุลชีววิทยาประยุกต ์ 18 มิถุนายน 2561 
- วท.บ.คหกรรมศาสตร ์ 18 มิถุนายน 2561 
- วท.บ.เคม ี 20 มิถุนายน 2561 
- วท.บ.คณิตศาสตร ์ 21 มิถุนายน 2561 

 เมื่อด าเนินการตรวจประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วคณะได้น า
รายงานผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตรเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 20 กรกฎาคม 
2561 เพื่อให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

5.2-4-1 วาระการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
คร้ังที่ 1/2561  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 

5.2-4-2 ผลการพิจารณาการประเมนิ
คุณภาพหลักสูตรจาก
คณะกรรมการประจ าคณะ 
 
 

5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะ
มาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ผลการด าเนินงาน 
 หลักสูตรได้น าผลการพิจารณาการประเมินคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากคณะกรรมการประจ าคณะ ประจ าปีการศึกษา 
2559 มาปรับปรุงหลักสูตรและส่งผลให้หลักสูตรมีการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพดีขึ้นอย่างเนื่องโดยสามารถเปรียบเทียบได้จาก
ตารางดังนี้ 

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 
- วท.บ.ฟิสิกส ์ 2.54 3.14 3.38 3.72 
- วท.บ.เคม ี 3.03 3.80 3.73 3.66 
- วท.บ.วิชาชีววิทยา 2.58 3.05 3.23 3.45 

5.2-5-1 ผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจ าคณะ
ประจ าปีการศึกษา 2560 

5.2-5-2 รายงานผลการตรวจ
ประเมินประกนัคุณภาพ 
ระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2560 
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
- วท.บ.วิชาจุลชีววิทยา

ประยุกต ์
2.76 3.17 3.26 3.53 

- วท.บ.วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

2.27 3.37 3.56 3.81 

- วท.บ.เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2.09 3.49 3.65 3.76 

- วท.บ.เทคโนโลยียางและ
พอลิเมอร ์

2.23 3.31 4.04 3.74 

- วท.บ.การจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

2.67 3.51 3.64 3.82 

- วท.บ.คณิตศาสตร ์ 2.84 2.75 3.81 3.55 
- วท.บ.คหกรรมศาสตร ์ 2.53 3.01 3.73 3.98 
- สาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต 
2.31 3.48 3.93 4.09 

- สาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต 

1.69 3.06 3.29 3.50 

 

6. มีผลการประเมินคุณภาพผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับ
มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2560 คณะรับผิดชอบเปิดการเรียนการ
สอนระดับปริญญาตรี จ านวน 11 หลักสูตร และระดับปริญญาโท
จ านวน 1 หลักสูตร ทุกหลักสูตรมีผลการประเมินคุณภาพผ่าน
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

5.2-6-1 รายงานผลการตรวจประเมิน
ประกันคุณภาพ ระดับ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 
2560 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2560 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

2558 2559 2560 บรรลุ ไม่บรรล ุ
ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

6 ข้อ 
(ข้อ 1-6) 

6 ข้อ 
(ข้อ 1-6) 
5 คะแนน 

6 ข้อ 
(ข้อ 1-6) 
5 คะแนน 

6 ข้อ 
(ข้อ 1-6) 
5 คะแนน 

  

 

 

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 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้ที่เก่ียวข้องทุกทา่น 
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ตัวบ่งชี้พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 
ชื่อตัวบ่งชี้พัฒนา : ผลงานของนักศึกษาปริญญาตรีที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ชนิดบ่งชี ้ : ผลลัพธ์ (O) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้
  

: การศึกษาในระดับปริญญาตรีนั้นจะตองมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระดับวิจัยเพื่อหา
ค าตอบที่มีความน่าเชื่อถือ การศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดท าผลงานที่
แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถน าไปเผยแพร่ให้
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานผู้ส าเรจ็
การศึกษาในระดับปริญญาตรี 

เกณฑ์มาตรฐาน : โดยแปลงค่าร้อยละของผลรวมค่าน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่คะแนน
ระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

 

สูตรการค านวณ  
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด

ในปีการศึกษานั้น 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทีต่ีพิมพ์หือเผยแพร่ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  x  100 

จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดทา้ย 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในขอ้ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนทีไ่ด้ = 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่  X 5 

20 
 

ระดับคุณภาพ 
น้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.20 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
0.40 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ 
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ 
- วารสารวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 

0.80 บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI (กลุ่มที่ 2)   

1.00 บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 
แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และจะแจ้ง
ให้ ก.พ.อ., กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วนัที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
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ผลการด าเนินงาน : 
  ในปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนักศึกษา ทั้งหมด 345 คน 
จ านวน 83 เร่ือง มีผลรวมถ่วงน้ าหนัก 33.80 คิดเป็นร้อยละ 9.78 
 
 

วิธีการค านวณ 
33.80 

X 100 =   ร้อยละ 9.80 
345 

แปลงค่าร้อยละเทียบกับคะแนนเต็ม 5 
9.80 

X 5 =   2.45 คะแนน 
20 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย2560 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

2560 บรรลุ ไม่บรรล ุ
ผลงานของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร ่

ร้อยละ 10 ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 33.80  
คิดเป็น ร้อยละ 9.80 
เท่ากับ 2.45 คะแนน 

  

 
หมาย 
เลข 

ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหล่งตีพิมพ/์เผยแพร่ 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุม่ที่ 1      
รวม 1 ผลงาน (ค่าน้ าหนัก 1.00) 
1-0-1  มาริษา  สวนนิ่ม 

จิรนันท์  คุ่มเคี่ยม 
แบบจ าลองการระบาดที่เก่ียวกบั
การฉีดวัคซีน 

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา   
ปีที่ 22 (ฉบับพิเศษ) 
 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ รวม 82 ผลงาน (ค่าน้ าหนัก 0.40) 
1-0-2  ณัฐพงศ์  จันทรุพนัธ ์

โซรายา ตาเลงปะอาลา 
แอนดรอยด์แอปพลิเคชันข่าว
ประชาสัมพนัธ์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ  
และนานาชาติ ครั้ง 8 
22 มิถุนายน 2560 
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

1-0-3  ณัฐธิดา  ขุนทว ี
ภควดี  ช านาญศิลป ์

ระบบรายงานการให้บริการหัว
เครื่องโทรศัพท์ VOIP 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการงานวจิัยและพฒันาเชิง
ประยุกต์ ครั้งที่ 9  
(ECTI-CARD2017) 
25-28 กรกฎาคม 2560 
ณ โรงแรมเชียงคาน  
ริเวอร์เมาท์เทน อ าเภอเชียงคาน  
จังหวัดเลย 
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หมาย 
เลข 

ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหล่งตีพิมพ/์เผยแพร่ 

1-0-4  อดิศักดิ์  เหมือนจันทร์ 
สุชาวดี  ปะตาแระ 

อิทธิพลของชนิดและปริมาณการ
เชื่อมโยงต่อสมบัติดา้นการดึงและ
พลังงานสูญหายของยางธรรมชาติ 
ที่วัลคาไนซ์ด้วยระบบก ามะถัน 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ประจ าปี 2560  
“ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 2”  
26-27 กรกฎาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชธาน ี

1-0-5  กิตตินันท์  ช่วยด า 
ศศิลักษณ์  ชีทอง 
 

การอ่อนตัวของความเค้นและ
พลังงานสูญเสยีของยางธรรมชาติ
ผสมเขม่าด า 

1-0-6  สุชาวดี  ปะตาแระ 
อดิศักดิ์  เหมือนจันทร์ 
 

การอ่อนตัวของความเค้นและ
พลังงานสูญเสยีของยางธรรมชาติ
ผสมบีอาร์และยางธรรมชาตผิสม
ยางเอสบีอาร ์

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดบัชาติ ครั้งที่ 9  
28-29 กันยายน 2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1-0-7  อัสมา  ศิกะคาร 

อาตีฟ๊ะ  บุตรา 
การใช้ฟูมซิลิกาในผลิตภัณฑโ์ฟม
ยางที่ผลิตจากน้ ายางธรรมชาติ 

1-0-8  พัทธีรา  ไชยรัตน ์
ไสฝะ๊  เหมเภอ 

การควบคุมคุณภาพของเครือข่าย
ส าหรับ Docker container 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดบัประเทศทางดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ  
คร้ังที่ 9 NCIT2017 
1-2 พฤศจิกายน 2560 
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 

1-0-9  ณัฐชัย  สุคนัธรส 
ศิริโชค  นามรัตน ์

การวัดประสิทธิภาพภาพชุด
เข้ารหัส SSL บนเวบ็เซิร์ฟเวอร์
ด้วยโพรโตคอล HTTP/2 

การประชุมวชิาการ
ระดับประเทศทางดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ  
คร้ังที่ 9 NCIT2017 
1-2 พฤศจิกายน 2560 
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 

1-0-10  เมธินทร์  วงศ์ประเมษฐ ์
ณัฐธิดา  ขุนทว ี

การวัดประสิทธิภาพของหน่วย
บันทึกข้อมูลเครือข่ายที่มีความ
ปลอดภัยบนโซลิดสเตตไดร์ฟ 

1-0-11  กิตติวัฒน์  กิติคุณ 
หัมบาลีย์  สารินทร ์

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
หน่วยงานบนัทึกข้อมูล Docker
ด้วย ภาระงาน OLTP ส าหรับ 
MySQL 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดบัประเทศดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ  
คร้ังที่ 9 NCIT 2017 
1-2 พฤศจิกายน 2560 
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 

1-0-12  วีรภัทร  พูลทรัพย์ 
ศิริวรรณ คงสิน 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
เครือข่ายแบบ Link aggregation 
บนเทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซซนั 

1-0-13  นายฮาฟิซ  ดือเระซอ การจ าแนกความรู้สึกจากข้อมูล
การประเมินผลการสอนของ
อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา โดยใช้เทคนิคการ
เรียนรู้ของเคร่ือง 
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หมาย 
เลข 

ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหล่งตีพิมพ/์เผยแพร่ 

1-0-14  ชาริฟ  หลีมะพรรณ 
อายูบ  สาและ 

แอปพลิเคชันน าทางไปยังคลินิกใน
อ าเภอเมืองสงขลา 

รายงานสืบจากการประชุม
วิชาการระดบัชาติ  
มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต  
คร้ังที่ 10  
14 ธันวาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

1-0-15  นิตยา  สินภาษา 
อสมา  นิยมเดชา 

ความหนาแน่นของหินบริเวณบ่อ
น้ าพุร้อนทุ่งนุ้ย  
อ.ควนกาหลง  จ.สตูล 

1-0-16  นาอีม๊ะ  สาแมปีแน 
มัสรี  สาหัด 

ฤทธิ์ต้านอนุมลูอิสระและฤทธิ์
ยับยั้งเอนไซม์แอลฟา-อะไมเลสข
องน้ าส้มสายชูที่ผลิตจาก Nypa 
fruticans Wurmb. 

1-0-17  ซอฟวาน  มะล ี
อุสมาน  ยีมิง 

มัลติมีเดียเร่ือง “ประวัติศาสตร์
ปัตตาน ี
ดารุสสาลาม” 

1-0-18  บุษรา  ตาหลี 
ฟรุกอน  หมีนคลาน 
ซารีฟา  หะยีสือแม 

การปนเปื้อนน้ ามนัในดนิตะกอน
บริเวณปากทะเลสาบสงขลา  
จังหวัดสงขลา 

1-0-19  ยามีละ  หมัดชูดช ู
อารีนา  ตามาด 

การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งหาด  
ชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา ด้วยภมูิ
สารสนเทศ 

1-0-20  แวการิม  สาเล็ง 
อิรฟาน  ยูโซ๊ะ 

ระบบบริหารจัดการงานวิจัย คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

1-0-21  มูนี  หะสา 
อิสมะแอ  มามะ 

ตัวแบบทางสถิตสิ าหรับจ านวน
ผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงของจังหวัด
สงขลาในปี 2554-2558 รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดบัชาติ  
ประจ าปี 2560  
7-8 ธันวาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

1-0-22  ปาตีเมาะห์  บาเหะ 
ธมลวรรณ แว่นแก้ว 
สายใจ  เลรักมาก 

ฤทธิ์ต้านอนุมลูอิสระในพชื
สมุนไพรท้องถิน่ของจังหวัดสงขลา 
15 ชนิด 

1-0-23  กัญญาวีร์  บุญศร ี
สุฑาทพิย์  วันเพ็ง 

องค์ประกอบทางเคมีของน้ าลูกยอ 
และวุ้นจากการหมัก 

1-0-24  นัจมี  เลเด็น 
เสาเดาะห์  สะตาเร็ง 
อิสมาแอน  เต็มขาว 

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง
หาดสมิหลา จังหวัดสงขลา 
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2558 
ถึงเดือนธันวา พ.ศ.2559 ด้วยภูมิ
สารสนเทศ 

การประชุมวชิาการ 
“ทรัพยากรธรรมชาติ 
สารสนเทศภูมิศาสตร์  
และสิ่งแวดล้อมนเรศวร  
คร้ังที่ 2” 
13-15 ธันวาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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หมาย 
เลข 

ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหล่งตีพิมพ/์เผยแพร่ 

1-0-25  ปฐมพงษ์ 
แสงวิเศิษฎ์ภิรมย์ 
อัจฉราพรรณ อมรชร 
นายอัชรอฟ  หมัดสะดั้ม 

การศึกษาอิฐบล็อกประสารชนิดไม่
รับน้ าหมักผสมเถ้าหนักและเถ้า
ล อ ย จ า ก ไ ม้ ย า ง พ า ร า ใ น
กระบวนการผลิตไอน้ า 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  
“ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย  
คร้ังที่ 13” 
14-15 ธันวาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธาน ี

1-0-26  จิตต์โสภิณ  สธุีบุตร 
พัชราภรณ์  หอยเขียว 

การเพิ่มการรอดชีวิตของ
แบคทีเรียโปรไบโอติกที่ถูกห่อหุ้ม
ด้วยพอลิเมอร์ชีวภาพโดยเทคนคิ
อิมัลชั่น 

1-0-27  ธัญญาเรศ  มรรคาเขต 
หัพเส๊าะ  นาหวัง 

การเพิ่มการรอดชีวิตของ
แบคทีเรียโปรไบโอติกที่ถูกห่อหุ้ม
ด้วยพอลิเมอร์ชีวภาพโดยเทคนคิ
เอ็กซ์ทรูชั่น 

1-0-28  ปนัดดา หมัดลิหมีน 
นาอีมะห์  เหงบง 

การรอดชีวิตของโปรไบโอติก
Lactobacillus plantarum 
D6SM3 ที่ห่อหุ้มด้วยอัลจิเนต
เคลือบด้วยไคโตซานในผลิตภัณฑ์
น้ าสลัดน้ าใส 

1-0-29  จุวัยนีย์  หมัดอาดัม 
นุศรา  เส็มหมาด 

ฤทธิ์ต้านเชื้อ Esherichia coil 
และ Staphylococcus aureus 
ของไมโครอิมัลชันทีบ่รรจุเอนไซม์
โบรมีเลน : ผลของสารลดแรงตงึ
ผิวและสารลดแรงตึงผลร่วม 

1-0-30  พัชรวิญ์  ศรีไสยเพชร 
อานนท์  กาหมอ 

แอปพลิเคชันจัดการห้องซ้อม
ดนตรีออนไลน ์

1-0-31  รัชชานนท์  ทองเรือง 
สุนิสา ชาวสวน 

ระบบจัดเก็บคา่น้ าประปาหมู่บา้น 
: กรณีศึกษาบ้านทุง่ใหญ่ 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดบัชาติและนานาชาติ  
“ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย  
คร้ังที่ 13” 
14-15 ธันวาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
สุราษฎร์ธาน ี

1-0-32  นูรฮัยยาตี  อาด า 
สุธิสา  สันเต๊ะ 

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการ
จัดการความปลอดภัยของเว็บไซต์
ไทยโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล 

1-0-33  สุโรจนา  ยานา 
พาชีละ๊  ฮามะ 

การคัดแยกแอคติโนมัยซีทที่ผลติ
เอนไซม์เซลลูเลสจากบ่อน้ าพุร้อน
ทุ่งนุ้ย จังหวัดสตูล 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดบัชาติ คร้ังที่ 56 
30 มกราคม –  
2 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน 
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1-0-34  กีรัตนา  เรืองหนู 
ศรันยา  จันทศรี 

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง 
ชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา ระหว่าง
เดือนมกราคม พ.ศ.2559 ด้วยภูมิ
สารสนเทศ 

รายงานสืบจากการประชุม
วิชาการระดบัชาติดา้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3
ประจ าปี 2561  
11-12 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

1-0-35  จุฑามาศ  สุกด า 
ซะวานยี์  หะมะ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์กะละแมจาก
แป้งสาค ู

1-0-36  ประภัสสร อ่อนประเสริฐ 
สโรชา  พลับจีน 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมผงิจาก
แป้งสาค ู

1-0-37  ชุติมา  รัตนภูม ิ
ศาสตรา  สวุรรณรัตน ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมดอกจอก
จากแป้งสาค ู

1-0-38  ดีซอน  หมาดง๊ะ 
อัสมา  ฤทธิดาหรี 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นพาสตา้
จากแป้งสาค ู

1-0-39  พีรณัฐ  อรุณพงศ์พิทักษ์ 
สุธิดา  ชียรัตนวงศ ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งพิซซ่า
จากแป้งสาค ู

1-0-40  นภาวรรณ เสถียรจิตร์ 
วรัญญา ปัณฑุวงศ ์

ผลของการใช้เนื้อและเมล็ด
จ าปาดะต่อการยอมรับทาง
ประสาทสัมผสัของขนมทองพับ 

1-0-41  นาถชนิตร เอี่ยมสุวรรณ 
กุลวดี  เกสโร 

ผลของการใช้กะทิธัญพชืและซู
คราโลสต่อการยอมรับทาง
ประสาทสัมผสัของขนมทองพับ 

1-0-42  ชาวดี  ปะตาแระ 
อดิศักดิ์  เหมือนจันทร์ 

การอ่อนตัวขอความเค้นและ
พลังงานสูญเสยีของยางธรรมชาติ
ผสมยางเอ็นบีอาร ์

1-0-43  ฮัปเสาะห์  มะเด็ง 
 
 

การประยุกต์ใช้วิธีการพืน้ผิว
ตอบสนองในการออกสูตรยางคอม
เปานด์ : กรณีศึกษาผลของ
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตและ
ก ามะถัน 

1-0-44  ศันสนีย์  หะยีเจะ๊แว 
อามีเน๊าะ  สาเร๊ะน ุ

ผลการบ่มเร่งในตู้อบอากาศร้อนที่มี
ต่อสมบัติของยางธรรมชาติที่เติม
เอธิล 3-เมธิล-3-ฟีนิล กลีซิเดท 

1-0-45  ปิยะนชุ  พรมขาวทอง 
 

ผลของความเร็วลูกกลิ้งเย็นและ
ลูกกลิ้งหนีบในกระบวนการรีดแผ่น
พลาสติกต่อสมบัติของแผ่นพอลิเอ
ทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ า 

1-0-46  กมลทิพย์  อมรวิริยะชัย การเตรียมและศึกษาคุณสมบตัิ
ถ่านกัมมันต์จากเปลือกลูก
ยางพาราโดยวธีีการกระตุ้นทาง
เคมี ด้วยกรดไนตริก 
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1-0-47     
1-0-48  กามารียะห์  สามะ 

ฮัปเสาะ  เจะลง 
 

การพยากรณ์ปริมาณการใช้
พลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 

รายงานสืบจากการประชุม
วิชาการระดบัชาติดา้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 
ประจ าปี 2561  
11-12 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

1-0-49  ยารียะห์  ยันยา 
อานีรา  หะ 

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ SEIR 
ของโรคระบาดที่มีการให้วัคซีน
และการรักษา 

1-0-50  ธีรศัก์ิ  ยนจ ารูญ 
โนรซาฮีระห์  กามะ 
 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
เว็บไซต์ SSL ด้วยชุดเข้ารหัส SHA 
ในโครงสร้างเวบ็แบ่งภาระสมดลุ
แบบกระจาย 

1-0-51  ส าลียะห์  หมะหลี 
นูรฟาตีมีย์  ดอเลาะ 

โซเซียลมีเดียที่ใช้บริการควบคู่กัน
บ่อยบนเครือข่ายไร้สาย
มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

1-0-52  อัสมา  มาลนิ ี
ฮุสนา  ดอเลาะ 

ฤทธิ์ของน้ าหมักชีวภาพจาก
สับปะรด มะเขือเทศ ผลยอ และ
ผลไม้รวมในการยับยั้งการเจริญ
ของเชื้อ Staphylococcus 
aureus และ Salmonella 
Typhimurium 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 
คร้ังที่ 2  
15-16 กุมภาพันธ์ 2561  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
  

1-0-53  นิตยา  สินภาษา 
อสมา  นิยมเดชา 

ปริมาณกัมมันตรังสีของ 226Ra 
232Th และ 40K ของหินบริเวณ
แหล่งน้ าพุร้อนทุง่นุ้ย อ าเภอควน
กาหลง จังหวัดสตลู 

1-0-54  ศศิลักษณ์  ชีทอง 
กิตตินันท์  ช่วยด า 

อิทธิพลของสารคู่ควบไซเลนต่อการ
อ่อนตัวของความเค้นและพลังงาน
สูญหายของยางธรรมชาติผสมซิลิกา
เป็นสารตัวเติม 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดบัชาติ ครั้งที่ 10  
29-30 มีนาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

1-0-55  กิตตินันท์  ช่วยด า 
ศศิลักษณ์  ชีทอง 
 

การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติการ
อ่อนตัวของความเค้นและพลังงาน
สูญหายของธรรมชาติผสมเข่าด า 
แคลเซียมคาร์บอเนต และซิลิกา 

1-0-56  นิรสรา  ศรีนุ่น 
สาลิณี  บัวอานนท์ 
อัยลดา  หมาดเส็น 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่อง
ปากของผู้ปกครองในเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเปล
ขณะอยู่ที่บ้าน 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
คร้ังที่ 3 และการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชา
ชื่น ครั้งที่ 4 27 เมษายน 2561 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
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มงคลสุวรรณภูมิ 
1-0-57  อัลอามีน  เง๊าะสน ิ

อามีน  มะล ี
แอปพลิเคชันน าทางการท่องเทีย่ว
ในจังหวัดสงขลา รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยั
ทักษิณ  
คร้ังที่ 28 ประจ าปี 2561  
8-9 พฤษภาคม 2561 
ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บชี 

1-0-58  จิราวุฒิ  ตัวบุญ 
อนุภาพ  ตัณฑพงษ ์

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
บริการเว็บแบบแบ่งภาระงาน
สมดุล Nginx ด้วยโพรโทคอล
HTTP/2  และ HTTP/1.1 

1-0-59  อัฟนัท  มาฮามะ 
ไซนับ  เวาะแม 

สมบัติของพหุนามคล้ายสมดุลและ
คล้ายสมดลุ-ลูคัส 

1-0-60  อทิตญา  จันทร์แสง 
สุฑาทพิย์  จันทร์แก้ว 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
หน่วยบันทึกข้อมูล iSCS Iและ 
NFS กรณีศึกษา : การย้ายเครื่อง
เสมือนจริงแบบ Live Migration 
ของโปรแกรม KVM 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดบัชาติ IAMBEST 
คร้ังที่ 3 
24-25 พฤษภาคม 2561 
ณ โรงแรม Loft Mania Hotel 

1-0-61  ราเชน  หมัดอาด้ า 
กิตติศักดิ์  เบ็ญสูดะ 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
ขั้นตอนการแบ่งภาระงานสมดลุ
เว็บไซต์ด้วยโปรแกรมHAproxy ที่
มีการควบคุมน้ าหนัก 

1-0-62  ชนาธินาถ  ย่องหิ้น 
สุคนทิพย์  เพ็ชรสากร 

การประยุกต์ใช้วิธีเพิ่มจ านวนข้อมูล
เพื่อจัดการปัญหาข้อมูลที่ไม่สมดุล
ด้วย Rapid Miner Studio 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ
เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา
ทั่วประเทศ คร้ังที่ 12 
27-29 พฤษภาคม 2561 
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา 
จังหวัดตรัง 

1-0-63  มุขธิดา  เมฆทอง 
อาลิษา  คงค าแก้ว 

การหากฎความสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวในจังหวัดแถบลุ่มน้ า
ทะเลสาบสงขลา : กรณีศึกษา
ข้อมูลการโพสต์เฟสบุ๊ค 

1-0-64  ฐิติยา  ใบมะหาด 
มุฑิตา  ภู่รังไหม 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ
บีบอัดข้อมูลของระบบไฟล์แบบ 
BtrFS บน SSD ส าหรับ Docker 
Containers 

1-0-65  ขจรศักดิ์  อุ๋ยจ๋าย 
สุทธิศักดิ์  หวังกา 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเว็บ
ด้วย HTTP/1.1 และ HTTP/2 
ในขณะที่มีการโจมตีแบบ 
Distributed Denial-of-Service 

1-0-66  ปิยะธิดา เหลืองเฉลิมวงค์ 
อทิตยา  พลทมฬิ 

การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตกรด
อินโดลอะซิติกจากต้นข้าว (Oryza 
sativa L.) 

1-0-67  สาวัลยา  สารสิทธิ์ 
สุดารัตน์  แดงแสละ 

ประชาคมสัตว์หน้าดินขนาดกลาง
บริเวณชายหาดบ้านทุ่งใหญ่ถึง
ชายหาดบ้านนาทับ จังหวัดสงขลา 
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1-0-68  ดรุณี  สามะ 

อัสมา  ดอหล๊ะ 
Pollination network และ
ความส าคัญของสัตว์ตัวช่วยผสม
เกสรต่ อกา รติ ดผลของล า ไ ย 
(Dimcarpus longan Lour.) ที่
ปลูกในสวนผลไม้แบบผสมผสาน
ในจังหวัดสงขลา 

1-0-69  กิตตินันท์  ช่วยด า 
ศศิลักษณ์  ชีทอง 

การศึกษาเปรียบเทียบชนิดของ
สารตัวเติมต่อการอ่อนตัวของ
ความเค้นและพลังงานสญูหายของ
ยางธรรมชาติวัลคาไนซ ์

การประชุมวชิาการระดบัชาติ
เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา
ทั่วประเทศ คร้ังที่ 12 
27-29 พฤษภาคม 2561 
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา 
จังหวัดตรัง 

1-0-70  ฮัปเสาะห์  มะเด็ง 
ธีราพร  หมุดกะเหล็ม 
กาญจนา  หนูจีน 

การประยุ กต์ ใช้ วิ ธี ก า รพื้ นผิ ว
ตอบสนองในการออกสูตรยางคอม
เปานด์ : กรณีศึกษาผลของ
ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตและ
ก ามะถัน 

1-0-71  ธีราพร  หมุดกะเหล็มฮัป
เสาะห์  มะเด็ง 
กาญจนา  หนูจีน 

การประยุ กต์ ใช้ วิ ธี กา รพื้ นผิ ว
ตอบสนองในการออกสูตรยางคอม
เปานด์ : กรณีศึกษาผลของปริมาณ
ซิลิกาและสารคู่ควบไซเลน 

1-0-72  สาฝนี๊ะ  ละหมิด 
ชัญญา  วงค์ปราเมษฐ ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมบ้าบิ่น
จากแป้งสาคูเพื่อสุขภาพ 

1-0-73  ธัญญาเรศ  โต๊ะเหล็ม 
วาฮีดะห์  อารง 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์บราวนี่จาก
แป้งสาค ู

1-0-74  อลิสา  ลาง๊ะ 
อาตีกะห์  มูเซะ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปะการัง
จากแป้งสาคูทดแทนแป้งข้าว
เหนียวบางส่วนรสเครื่องแกงมัสมั่น 

1-0-75  นุษรีย์  อารีเพ็ญ 
มูฮิมบ๊ะ  มะกาแล 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์บราวนี่กรอบ
จากแป้งถั่วเขียวเพาะงอกทดแทน
แป้งสาลี 

1-0-76  ฮูดัยบฮั  มีนา 
นุรมา  มาม ุ

ผลของการทดแทนแป้งสาลีด้วย
แป้งสาคูและการเสริมงาด าต่อการ
ยอมรับทางประสาทสัมผัสของ
ขนมกลีบล าดวน 

1-0-77  คอลิค  นิจิ 
รุ่งทิวา  เมืองบรรจง 

ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ แ ป้ ง ส า คู ใ น
ผลิตภัณฑ์ทองม้วนกรอบ 

1-0-78  นัสเร๊าะ  เหล็มและ 
ฮันวาณี  แกนุ้ย 

คุณภาพชีวิตของผู้พิการทางกาย
และการเคลื่อนไหว อ าเภอรัตภูมิ 
จังหวัดสงขลา 
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หมาย 
เลข 

ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหล่งตีพิมพ/์เผยแพร่ 

 
1-0-79  ซัมซารีน่า  เจะกาเดรฺ 

แวพาดีละห์  สือแม 
การเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ปว่ย
เบาหวานในคลินิกโรคเรื้อรัง 
โรงพยาบาลมายอ อ าเภอมายอ 
จังหวัดปัตตาน ี

1-0-80  ภาริกา  ไฝนุ่้ย 
อารี  ศรจอน 

การผลิตเซลลโูลสจากแบคทีเรีย
โดยใช้น้ าแตงโมเป็นสบัสเตรท 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดบัชาติ 
“วิทยาศาสตร์วิจัย”  
คร้ังที่ 10 
24-25 พฤษภาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

1-0-81  ศศิวิมล  แทนด้วง 
จุฑาลักษณ์  แก้วบพิธ 

การวิเคราะห์เสถียรภาพของ
แบบจ าลองคณิตศาสตร์ส าหรับ
โรคเอชไอวี/เอดส์ และวัณโรค 

1-0-82  ปาริฉัตร  รักเงิน 
อลิษา  พรามแผลง 

การพยากรณ์จ านวนผูป้่วยโรค
อุจจาระร่วงของจังหวัดสงขลา 

1-0-83  กานต์พิชชา  แซง่ตั้ง 
ปารดี  สุระก าแหง 

สมบัติของล าดับทั่วไปของล าดบัฟี
โบนักชีและล าดบัลูคัส 
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บทที่ 3 
สรุปผลการด าเนินงาน 

 
 จากผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ในปีการศึกษา 2560  สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 
 
ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินตามองค์ประกอบ  
องค์ประกอบ ชื่อองค์ประกอบ คะแนนที่ได ้ ผลการประเมิน 

1 การผลิตบัณฑิต 4.08 ดี 
2 การวิจัย 5.00 ดีมาก 
3 การบริการวิชาการแก่สังคม 5.00 ดีมาก 
4 การท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 5.00 ดีมาก 
5 การบริหารและการจัดการ 5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.57 ดีมาก 
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 44.61 3.72 
12 

ตัวบ่งชีท้ี่  1.2 ร้อยละ 35 37 x 100 35.41 x 5 4.43 
104.5 40 

ตัวบ่งชีท้ี่  1.3 ร้อยละ  25 22 x 100 21.05 x 5 1.75 
104.5 60 

ตัวบ่งชีท้ี่  1.4 ไม่เกินร้อยละ 10 20.35 – 20 x 100    5 -  1.75  4.56 
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 6,412,701 63,807.97 x 5   5.00 

100.5 60,000 
ตัวบ่งชีท้ี่  2.3 ร้อยละ 25 46.00  x 100 44.02 x 5 5.00 

104.5 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 4.57 
ตัวบ่งชีพ้ัฒนา ร้อยละ 10 33.80 x 100 9.80 x 5 2.45 

104.5 20 
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ตารางวิเคราะห์ผลการประเมนิตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ (สกอ.) 
ประเภทสถาบัน  กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
องค์ประกอบคุณภาพ จ านวน 

ตัวบ่งชี ้
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ

ประเมิน I P O รวม 

องค์ประกอบที่ 1 6 3.58 5.00 3.72 4.08 ดี 
องค์ประกอบที่ 2 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
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 3.94 5.00 4.36 4.57 ดีมาก 

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี ดีมาก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set 
ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2560 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

ที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล 

1 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 12 
2 - ระดับปริญญาตร ี 11 
3 - ระดับ ป.บัณฑิต  
4 - ระดับปริญญาโท 1 
5 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดบัการศึกษา 1,844 
6 - จ านวนนักศึกษาปัจจบุันทัง้หมด - ระดับปริญญาตร ี 1,798 
7 - จ านวนนักศึกษาปัจจบุันทัง้หมด - ระดับ ป.บัณฑิต  
8 - จ านวนนักศึกษาปัจจบุันทัง้หมด - ระดับปริญญาโท 46 
9 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 104.5 

10 
- จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรี

หรือเทียบเท่า  
2 

11 
- จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโท

หรือเทียบเท่า 
64.5 

12 
- จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอก

หรือเทียบเท่า  
38 

13 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 82.5 

14 
- จ านวนอาจารยป์ระจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปรญิญาตร ีหรือ

เทียบเท่า 
2 

15 
- จ านวนอาจารยป์ระจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปรญิญาโท หรือ

เทียบเท่า 
54.5 

16 
- จ านวนอาจารยป์ระจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปรญิญาเอก หรือ

เทียบเท่า 
26 

17 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 22 

18 
- จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ

เทียบเท่า 
 

19 
- จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ

เทียบเท่า 
11 

20 
- จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ

เทียบเท่า 
11 

21 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  

22 
- จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิริญญาตรี หรือ

เทียบเท่า 
 

23 
- จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิริญญาโท หรือ

เทียบเท่า 
 

 



 

ที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล 

24 
- จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิริญญาเอก หรือ

เทียบเท่า 
 

25 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  
26 - จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  
27 - จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า  
28 - จ านวนอาจารยป์ระจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า  
29 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 60 
30 - ระดับปริญญาตร ี  
31 - ระดับ ป.บัณฑิต  
32 - ระดับปริญญาโท 35 
33 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
34 - ระดับปริญญาเอก 25 
35 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 60 
36 - จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรที่ไม่มีต าแหนง่ทางวิชาการ 43 
37 - จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 17 
38 - จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
39 - จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์  
40 จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 127 

41 
- บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวชิาการระดบัชาติ 
97 

42 

- บทความวชิาการฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวชิาการระดบัชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าดว้ย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเปน็ประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วนัที่ออกประกาศาร
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับ
นานาชาต ิหรือในวารสารทางวชิาการระดบัชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าดว้ย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเปน็ประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วนัที่ออกประกาศ 

15 

43 - ผลงานทีไ่ด้รับการจดอนสุิทธบิัตร 1 

44 
- บทความวิจยัหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 
 

45 

- บทความวิจยัหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่ม่
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น

6 



 

ที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล 

ประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และแจ้งให้  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน
นับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอ่ยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ
ที่ปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

46 

- บทความวิจยัหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556  

8 

47 - ผลงานได้รับการจดสทิธิบัตร  

48 
- ผลงานวชิาการรับใช้สังคมทีไ่ด้รบัการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง

วิชาการแล้ว 
 

49 - ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติวา่จา้งให้ด าเนินการ  
50 - ผลงานค้นพบพนัธุ์พืช พันธุ์สตัว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน  

51 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลทีไ่ด้รับการประเมนิผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง

วิชาการแล้ว 
 

52 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลทีผ่่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน

ต าแหน่งทางวิชาการแต่ไมไ่ดน้ ามาขอรับการประเมินต าแหนง่ทางวิชาการ 
 

53 
จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

 

54 - จ านวนงานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับสถาบัน  
55 - จ านวนงานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับชาติ  
56 - จ านวนงานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  
57 - จ านวนงานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  
58 - จ านวนงานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ   

59 
- จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รบัการอ้างอิงใน

ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

60 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทั้งหมด 350 

61 
จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท าภายใน 1 ปี หลัง
ส าเร็จการศึกษา 

345 

62 
จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา  
(ไม่นบัรวมผู้ทีป่ระกอบอาชีพอิสระ) 

209 

63 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 42 
64 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศกึษา 43 
65 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดป้ระจ าอยู่แล้ว 0 
66 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 6 
67 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่อุปสมบท 0 
68 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 0 

69 
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่ไดง้านท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 
 

11,722 



 

ที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล 

70 
ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

4.77 

71 
จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

2 

72 - จ านวนบทความฉบบัสมบูรณ์ทีม่ีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง   

73 
- จ านวนบทความฉบบัสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ

ระดับชาต ิ
2 

74 

- จ านวนบทความฉบบัสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวชิาการระดบัชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวชิาการวา่ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบนั
อนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

 

75 -  ผลงานทีไ่ด้รับการจดอนสุิทธบิัตร  
76 -  จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2  

77 

-  จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าดว้ยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวชิาการวา่ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบนั
อนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

 

78 

-  จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลระดบันานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการวา่ด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 

 

79 - ผลงานทีไ่ด้รับการจดสิทธบิัตร  

80 
- จ านวนงานสรา้งสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ

ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 
 

81 - จ านวนงานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับสถาบัน  
82 - จ านวนงานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับชาติ  
83 - จ านวนงานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  
84 - จ านวนงานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  
85 - จ านวนงานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ   
86 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน)  

87 
จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 



 

ที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล 

88 
- จ านวนบทความฉบบัสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ

ระดับชาต ิ 
 

89 

- จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง  ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 

 

90 - ผลงานทีไ่ด้รับการจดอนสุิทธบิัตร  
91 - จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที ่2  

92 

- จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัท า เป็นประกาศให้ทราบทั่ว ไปและแจ้ง  ก.พ.อ./กกอ.  ทราบ
ภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

 

93 

- จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  ที่ปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ  ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

 

94 - ผลงานทีไ่ด้รับการจดสิทธบิัตร  

95 
- จ านวนงานสรา้งสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ

ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 
 

96 - จ านวนงานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับสถาบัน  
97 - จ านวนงานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับชาติ  
98 - จ านวนงานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  
99 - จ านวนงานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  
100 - จ านวนงานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ   
101 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 2,127.22 
102 - ระดับอนุปริญญา  
103 - ระดับปริญญาตร ี 2,115.22 
104 - ระดับ ป.บัณฑิต  
105 - ระดับปริญญาโท 12.00 
106 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 5,084,713 
107 - สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5,084,713 
108 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
109 - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  



 

ที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล 

110 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 1,327,988 
111 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,327,988 
112 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
113 - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
114 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัตงิานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 100.5 
115 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100.5 
116 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
117 - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
118 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัตงิานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)  
119 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
120 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
121 - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
122 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 4 
123 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  4 
124 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ   
125 - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

126 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดบัชาติ 

116 

127 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 116 
128 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
129 - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

130 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ 

20 

131 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 
132 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
133 - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
134 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบตัร 1 
135 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 
136 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
137 - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

138 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

 

139 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
140 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  



 

ที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล 

141 - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

142 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาตทิี่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

8 

143 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 
144 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
145 - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

146 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาตทิี่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

7 

147 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 
148 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
149 - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
150 ผลงานได้รบัการจดสทิธิบตัร  
151 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
152 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
153 - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

154 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมทีไ่ดร้ับการประเมินผ่านเกณฑก์ารขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

 

155 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
156 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
157 - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
158 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติวา่จา้งให้ด าเนินการ  
159 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
160 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
161 - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
162 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน  
163 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
164 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
165 - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

166 
ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑก์ารขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

1 

167 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 
168 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  



 

ที่ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล 

169 - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

170 
ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ไดน้ ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

 

171 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
172 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
173 - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

174 
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

 

175 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
176 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
177 - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
178 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน  
179 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
180 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
181 - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
182 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
183 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
184 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
185 - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
186 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  
187 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
188 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
189 - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
190 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  
191 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
192 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
193 - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
194 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  
195 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
196 - กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  
197 - กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 
 
 
 
 

 
 
 



 

คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2560  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
คณะกรรมการที่ปรึกษา    
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุมัติ  เดชนะ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
2. ดร.สุชีวรรณ  ยอยรู้รอบ    รองคณบดีฝ่ายวชิาการและประกันคุณภาพการศึกษา  
3. นางสาวนันธิดา  ลิ่มเสฎโฐ    รองคณบดีฝ่ายพฒันานักศึกษาและกิจการพิเศษ 
4. นายกฤษณ์วรา  รัตนโอภาส   รองคณบดีฝ่ายวิจยับริการวิชาการและวิเทศสัมพนัธ์ 
   
บุคลากรจัดพิมพ์ / รวบรวมข้อมูล / ผู้จัดเก็บข้อมูล 
1. นางสาวกุสุมา เจะอาแซ   เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป   
 
รวบรวมข้อมูล / ผู้จัดเก็บข้อมูล 
1. นางสมจิต   ปาละพัน  เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
2. นางอมรรัตน ์ ชูชื่น  นักวิชาการศึกษา 
3. นางสาวรุจนิันท์ ชมภูฆัง  เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
4. นางสุณ ี  เพ็ชรนิล เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
5. นางสาวสมลัคน์   บัวทอง นักวิชาการศึกษา 
6. นางสาวยุพดี  พันธุ์สะ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
7. นางสาวเพ็ญนภา ชิณวงค ์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
8. นายธีรภัทร ์ มณีเกษร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
9. นายอนรรฆ คชสาร ผู้ปฏิบัตงิานบริหาร 2 
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