


บทสรุปผูบริหาร 
 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดําเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพการศกึษาภายใน ระดับอุดมศกึษา โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งสอดคลอง
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 47 ที่ระบุใหมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยทําการรายงานประจําปที่เปนรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน หรือ Self-Assessment Report (SAR) เสนอตอผูบริหาร หนวยงานตนสังกัดและหนวยงาน
ที่เก่ียวของเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานเปนที่ยอมรับ และเปดเผยตอสาธารณชน  
 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดําเนินงานตามระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ สอดคลองกับหลักการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประกอบดวย ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ สกอ. จํานวน 13 ตัวบงชี้ 
และตัวบงชี้พัฒนา จํานวน 1 ตัวบงชี้  โดยผลการดําเนินงานนั้นเดนชัดตามยุทธศาสตรของคณะ ซึ่งขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนน 
ผลการ
ประเมิน 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.51 3.75 ด ี

1.2 อาจารยประจาํคณะที่มีคุณวฒุปิริญญาเอก 
รอยละ 
37.50 

4.69 ด ี

1.3 อาจารยประจาํคณะทีด่าํรงตาํแหนงทางวชิาการ รอยละ  25 2.08 ตองปรับปรงุ 
1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน 
 อาจารยประจํา 

ไมเกินรอย
ละ 10 

5.00 ดีมาก 

1.5 การบริการนักศึกษาระดบัปรญิญาตร ี 6 ขอ  5.00 ดีมาก 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 6 ขอ  5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.25 ด ี
องคประกอบที่ 2 การวิจัย 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
 สรางสรรค 

6 ขอ 
 

5.00 ดีมาก 

2.2 เงินสนบัสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 60,000 บาท 5.00 ดีมาก 
2.3 ผลงานทางวชิาการของอาจารยประจําและนักวิจัย รอยละ 50 5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 5.00 ดีมาก 
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการแกสังคม 
3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 6 ขอ 5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 5.00 ดีมาก 
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 ระบบและกลไกการทาํนุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 6 ขอ 5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 5.00 ดีมาก 



ตัวบงชี ้ เปาหมาย 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนน 
ผลการ
ประเมิน 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตาม 
 ผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ 

7 ขอ 
 

5.00 ดีมาก 

5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 6 ขอ 5.00 ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย 5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม (สกอ.) 4.66 ดีมาก 
ตัวบงชี้พัฒนา 
1.1   ระบบและกลไกการพฒันาทองถ่ิน 4 ขอ 5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม (สกอ.) + ตัวบงชี้พัฒนา 4.68 ดีมาก 
 
 
 
 
 
 



คํานํา 
 
 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะเปนการดําเนินงาน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ        
และประเมินผลใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา นําไปสูการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการ
ประกันคณุภาพภายนอก โดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน หรือ Self-Assessment Report (SAR) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแสดงผลการดําเนินงานระหวางรอบปการศึกษา 
2561 ซึ่งเปนการดําเนินงานระหวาง 1 มิถุนายน 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้เพื่อเสนอตอผูบริหาร หนวยงาน
ตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ และรองรับการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ปการศึกษา 2561 ตอไป 
  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รายงานผลตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
จํานวน 5 องคประกอบ รวมตัวบงชี้จํานวน 13 ตัวบงชี้ ซึ่งสอดคลองตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และผลการดําเนินงานเพิ่มเติมเปนตัวบงชี้
พัฒนา จํานวน 1 ตัวบงชี้ ที่คณะมีการดําเนินงานเดนชัดตามยุทธศาสตรของคณะ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
โดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หวังเปนอยางยิ่งวารายงานผลการดําเนินงานฉบับนี้จะเปนประโยชนสําหรับการ
ประเมินคณุภาพการศึกษาภายในพรอมกับชวยใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกันทุกระดับซึ่งสงเสริมใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพ สูการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาตอไป 
 

 
 
 

               
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุมัติ  เดชนะ) 
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

30  กรกฎาคม  2562 
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รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ประจําปการศกึษา 2561                                             หนา 1 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
    

บทที่ 1 
ขอมูลเบื้องตนของหนวยงาน 

 
1. ประวัติความเปนมา 

 
  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปนหนวยงานที่จัดตั้งข้ึนตามการแบงสวน
ราชการของวิทยาลัยครูสงขลา เมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 จึงเริ่มมี
คณะเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2518 และเมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับตอ ๆ มา ไดมีการ
เปลี่ยนแปลงชื่อคณะและหนวยงานในคณะตามลําดับ ดังนี้ 
 

พ.ศ. 2518 มี การประกาศใช พระราชบัญญัติวิทยาลัยคร ูพุทธศักราช 2518 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการในวิทยาลัยคร ู
มี การจัดตั้ง “คณะวิชาวิทยาศาสตร” ขึ้นโดยมีหนวยงานในสังกัด  ดังนี้ 

 หมวดวิชาพลานามัย 
 หมวดวิชาคณิตศาสตร 
 หมวดวิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป 

 หมวดวิชาคหกรรมศาสตร 
 หมวดวิชาเกษตรกรรม 
 หมวดวิชาวิทยาศาสตร 

 
  

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

  

พ.ศ. 2527 มีการแกไขเพิ่มเติม  พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518  จึงมีการเปลี่ยนชื่อเปน
“คณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” และเปลี่ยนชื่อหนวยงานในสังกัดจากหมวดวิชาเปน 
“ภาควิชา” ในคณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีหนวยงานในสังกัด ดังนี้  

 ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ 
 ภาควิชาคหกรรมศาสตร  
 ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป 
 ภาควิชาเกษตรศาสตร 
 ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ 

 ภาควิชาสุขศึกษา 
 ภาควิชาเคมี 
 ภาควิชาชีววิทยา 
 ภาควิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป 

  

พ.ศ. 2529 จัดตั้งโปรแกรมวิชาใหม คือ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการยาง และจัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร
เปลี่ยนสังกัด ภาควชิาพลศึกษาและนันทนาการ ไปสังกัดคณะวิชาครุศาสตร 

  

พ.ศ. 2530 แยกภาควิชาเกษตรศาสตรไปจัดตั้งเปน  “คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม”  (ปจจุบันเปลี่ยน
ชื่อเปน “คณะเทคโนโลยีการเกษตร”) 
 

  

พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนาม“สถาบันราชภัฏ” 
แทน “วิทยาลัยครู” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูสงขลาจึงใชชื่อใหมวา 
“สถาบันราชภัฏสงขลา” มีฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษา คณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี
หนวยงานในสังกัด  ดังนี้ 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ประจําปการศกึษา 2561                                             หนา 2 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

 ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ 
 ภาควิชาคหกรรมศาสตร 
 ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป 
 ภาควิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

   (ภาควิชาสุขศึกษา) 
 ภาควิชาเคมี 

 

 ภาควิชาชีววิทยา 
 ภาควิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป 
 ภาควิชาคอมพิวเตอร 
 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการยาง 

 
พ.ศ. 2538 มีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พุทธศักราช 2538  สถาบันราชภัฏสงขลา จึงมีฐานะเปน

สถาบันราชภัฏสงขลา ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 
พ.ศ. 2538 และคณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปลี่ยนชื่อเปน “คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย”ี มีหนวยงานในสังกัด ดังนี้ 

 สํานักงานเลขานุการคณะ 
 ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ 
 ภาควิชาคหกรรมศาสตร 
 ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป 
 ภาควิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
 ภาควิชาเคมี 

 ภาควิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป 
 ภาควิชาคอมพิวเตอร 
 ภาควิชาชีววิทยา 
 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการยาง 
 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม 
 

พ.ศ. 2540 แยกภาควิชาอุตสาหกรรมศิลปไปจัดตั้งเปน “คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” 
  

พ.ศ. 2541 ทดลองนําระบบบริหารแบบโปรแกรมวิชามาใชในคณะ เปลี่ยนจากการบริหารแบบ“ภาควิชา” เปน 
“โปรแกรมวิชา” โดยโปรแกรมวิชาประกอบดวย คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาที่ทําหนาที่
บรหิารงานวิชาการ ดังนั้นคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีจึงมีหนวยงานในสังกัด ดังนี้ 

 สํานักงานเลขานุการคณะ 
 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร 
 โปรแกรมวิชาสถิติประยุกต 
 โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร 
 โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตรทั่วไป 
 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
 โปรแกรมวิชาสุขศึกษา 
 โปรแกรมวิชาเคม ี
 โปรแกรมวิชาเคมีปฏิบัต ิ

 

 โปรแกรมวิชาชีววิทยา 
 โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต 
 โปรแกรมวิชาฟสิกส 
 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 
 โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 
 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการยาง 
 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

 
พ.ศ. 2543 มีการปรับเปลี่ยนหนวยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหม โดยยุบรวมโปรแกรมวิชา 

ในสาขาวิชาเดียวกันเขาดวยกัน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีหนวยงานในสังกัด  ดังนี้ 
 สํานักงานเลขานุการคณะ 
 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตรและสถิต ิ
 โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร 
 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
 โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต 
 โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยา

ประยุกต 
 

 

 โปรแกรมวิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป 
 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร 
 โปรแกรมวชิาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 
 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

 

 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ประจําปการศกึษา 2561                                             หนา 3 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
    

พ.ศ. 2544 ผานรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  

พ.ศ. 2547 
(15 ม.ิย.) 

มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พุทธศักราช 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   
จึงเปนมหาวิทยาลัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ยังคงมีหนวยงานในสังกัดเหมือนเดิม 

  

พ.ศ.2549 
(22 พ.ค.) 

มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาแบง
สวนราชการในคณะ เปน “สํานักงานคณบดี” 

  

พ.ศ. 2549 ปรับเปลี่ยนหนวยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมตามเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนวยงานในสังกัด ประกอบดวย 

 สํานักงานคณบด ี
 ภาควิชาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร ประกอบดวย 

 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตรและสถิติประยุกต 
 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร 

 ภาควิชาวทิยาศาสตร ประกอบดวย 
 โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยกุต 
 โปรแกรมวิชาฟสิกสและวทิยาศาสตรทั่วไป 
 โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววทิยาประยุกต 
 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 

 โครงการจัดตั้งภาควชิาวทิยาศาสตรสุขภาพและคหกรรมศาสตร ประกอบดวย 
 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
 โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร 

  

พ.ศ. 2551 ปรับเปลี่ยนหนวยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหม มีหนวยงานในสังกัด
ประกอบดวย 

 สํานักงานคณบด ี
 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตรและสถิติ 
 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร 
 โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยกุต 
 โปรแกรมวิชาฟสิกสและวทิยาศาสตรทั่วไป 
 โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววทิยาประยุกต 
 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 
 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
 โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร 

  

พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาออกประกาศเรื่องการแบงสวนราชการเปนงานสวนราชการ หรือ 
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทางานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2560 
สํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหแบงสวนราชการเปนงานดังนี ้

 งานบรหิารงานทั่วไป 
 งานสนบัสนนุพนัธกิจอุดมศึกษา 
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พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลายกเลิกการจัดตั้งและการบริหารงานโปรแกรมวิชา และไดออก
ประกาศเรื่องการบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ีจึงมีโครงการสรางการบริหารงานวิชาการเปนหลักสูตร จํานวน 13 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคม ี
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต 
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลเิมอร 
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิง่แวดลอม 
11. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
12. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา 
13. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชมุชน      
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2. สีประจําคณะ ท่ีตั้ง ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมรวม อัตลักษณ เอกลักษณ ประเด็น
ยุทธศาสตร นโยบาย คุณลักษณะบัณฑิต และขอกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม 

 
สีประจําคณะ สีเหลือง 
 
ที่ตั้งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  เลขที่ 160 หมูที่ 4 ถนนกาญจนวานิช ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  90000 
 
สํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   พ.ศ.  2518 – 2537  หอง  322   อาคาร 3 
   พ.ศ. 2537 – ปจจุบัน   หอง  101   อาคาร 10  
   หมายเลขโทรศพัท   0 7426 0260 หรือ 0 7426 0200 ตอ 1530 
    หมายเลขโทรสาร   0 7426 0261 
    E-mail       sciencewebmaster@skru.ac.th 
 
ปรัชญา เนนคุณธรรม นําวิทยาศาสตรกาวหนา พัฒนาทองถิ่น 
 
วิสัยทัศน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนคณะชั้นนําที่ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรม     

เพ่ือพัฒนาทองถ่ินสูสากล 
 
พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. สงเสริมการผลิตและพัฒนาครูดานวิทยาศาสตร 
3. ศึกษา วิจัย สรางองคความรูพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
4. บริการวิชาการ และถายทอดเทคโนโลยีสูทองถิ่น 
5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษสิ่งแวดลอม 
6. สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําร ิ

 
คานิยมรวม พัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย มุงพัฒนาประสิทธิภาพ รวมแรงรวมใจ

กันฉันพี่นอง บริหารจัดการแบบมีสวนรวม เนนการประกันคุณภาพการศึกษา 
  
อัตลักษณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กําหนดอัตลักษณเชนเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

คือ “เปนคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ”   
  
เอกลักษณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กําหนดเอกลักษณเชนเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

คือ “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น” 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตรและการศึกษาดานวิทยาศาสตรใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

เปาประสงคที่ 1 พัฒนาการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และให

เปนไปตามทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และเปนไปตามนโยบายไทยแลนด 4.0 ที่สอดคลองตรง
กับความตองการของทองถิ่นและการพัฒนาประเทศ (สกอ.1.1) 

2. พัฒนาความรูความสามารถของอาจารยในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (สกอ.5.1) 
3. ปรับสัดสวนของอาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลาเปนไปตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา  (สกอ.1.4) 
เปาประสงคที่ 2 มีการประชาสมัพันธดวยวิธีการที่หลากหลายเพือ่ใหไดนกัศึกษาที่มีศักยภาพตรงตามสาขาวิชา 

1. ประชาสัมพนัธหลักสูตรเชิงรุก (สกอ.1.1) 
เปาประสงคที่ 3 นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1. ปรับพื้นฐานความรูทางวิชาการแกนักศึกษาใหม (สกอ.1.6) 
2. มีระบบอาจารยที่ปรึกษาดูแล และใหคําปรกึษาแกนักศึกษา (สกอ.1.6) 
3. ติดตามบัณฑิตทีส่าํเร็จการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(สกอ.1.1) 
4. สงเสริมความรู และทักษะเพ่ือความสําเรจ็ดานวชิาการใหแกนักศึกษา (สกอ.1.5,1.6) 
5. ศึกษาดูงาน/ฝกประสบการณ และฝกปฏบิัติจากแหลงเรยีนรูภายในและภายนอก (สกอ.1.6) 
6. สงเสริมการเขารวมประชุมวชิาการ และการนาํเสนอผลงานวิจยัของนักศึกษา (สกอ.1.6) 

เปาประสงคที่ 4 ผลิตบัณฑติใหเปนคนดี มีทักษะชีวิต มีจติสาธารณะ 
1. สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรม พัฒนานักศึกษาใหเปนไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค  

(สกอ.1.5,1.6) 
2. สงเสริมคุณภาพชีวิต และทักษะการใชชีวิตในสังคมอยางมีความสุข (สกอ.1.6) 
3. สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางนักศึกษาและศิษยเกา (สกอ.1.5) 
4. สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ และเปนไปตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ (สกอ.1.5,1.6) 
5. ยกยองและใหขวัญกําลังใจกับนักศึกษาผลการเรียนดี กิจกรรมเดน 
6. สงเสริมการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที ่21 และเปนไปตามนโยบาย 

ไทยแลนด 4.0 (สกอ. 1.1) 
7. สงเสริมและสนับสนุนการจัดบรกิาร สวัสดิการใหกับนักศึกษาและศิษยเกา (สกอ.1.5,1.6) 

  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมและพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและแกปญหาทองถิ่น
อยางยั่งยืน 

เปาประสงคที่ 1 ผลงานวิจัยไดรับการยอมรับในระดบัชาติ และนานาชาติ 
1. สงเสริมสนับสนุนการทําวิจัยและการสรางนวัตกรรมเพ่ือใหไดรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ   

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

เปาประสงคที่ 2 สงเสริมงานวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 
1. สรางเครอืขายดานการวิจัยกับทองถ่ิน (สมศ. 6, สกอ.4.2) 
2. สงเสริมงานวิจัยเพ่ือสนองโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําร ิ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 
เปาประสงคที่ 1 สงเสริมการบริการวิชาการและการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน 

1. กําหนดแผนการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน (สกอ. 3.1) 
2. บริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น (สกอ. 3.1) 

เปาประสงคที่ 2 นําความรูจากการบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรืองานวิจัย 
1. สงเสริมคณาจารยใหนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการมาบูรณาการกับการเรียนการ

สอนและ/หรือการวิจัย 
เปาประสงคที่ 3 สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกและทองถิ่น 

1. สรางเครอืขายความรวมมือการบริการวิชาการกับหนวยงานภายนอกและทองถิ่น 
2. เปนแหลงเรยีนรูทางดานวิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน/ที่ปรึกษาดานวิชาการแกทองถ่ิน 
3. สงเสริมงานบริการวิชาการที่สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําร ิ

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมของทองถิ่นตลอดจนการอนุรักษสิ่งแวดลอมใหย่ังยืน 
เปาประสงคที่ 1 สงเสริม อนุรักษ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของทองถิ่นอยางยั่งยืน 

1.  จัดทําระบบและกลไกดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.4.1) 
2. สนับสนุนใหนักศึกษาและบุคลากรเขารวมหรือจัดโครงการ/กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3.  เผยแพรขอมูลดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.4.1) 

เปาประสงคที่ 2 สงเสริม รักษา และอนรุักษสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน 
1. สนับสนุนใหนักศึกษาและบุคลากรเขารวมหรือจัดโครงการ/กิจกรรมดานอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและงบประมาณใหสามารถดําเนินงานตามพันธกิจให
บรรลุเปาหมายตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เปาประสงคที่ 1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
1.  จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรใหเปนธรรม มีประสิทธิภาพใหเกิดประโยชนสูงสุด และมีความโปรงใส 

ชัดเจน (สกอ. 5.1) 
2. ใชหลักธรรมาภิบาล และสรางแรงจูงใจใหบุคลากรภายในคณะมีความรักและความสามัคค ี(สกอ. 5.1) 
3.  นําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในการบริหารจัดการ (สกอ. 5.1) 
4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง (สกอ. 5.1) 

เปาประสงคที่ 2 การพัฒนาศักยภาพของอาจารยและบุคลากร 
1.  พัฒนาศักยภาพอาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนตามแผนพัฒนาอาจารยและบุคลากร 
2.  พัฒนาอาจารยและบุคลากรเพื่อเพิ่มความรูความสามารถดานวิชาการ วิชาชีพ ตามสายงานอยางตอเนื่อง   

เปาประสงคที่ 3 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
1.  พัฒนาระบบสารสนเทศมาใชเพื่อการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ (สกอ.3.1,5.1) 
2.  สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประชาสัมพันธและประสานงานทั้งภายในและภายนอก 

  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การเตรียมความพรอมเขาสูสากล 
เปาประสงคที่ 1 สงเสริมความรูดานภาษาเพื่อเตรียมความพรอมสูสากล 

1.  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพรอมสูสากล 
2.  พัฒนาทักษะทางภาษาเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูสากล 

เปาประสงคที่ 2 สงเสริมความรวมมือทางดานวิชาการและงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ 
  1. 

 
สงเสริมความรวมมือ/แลกเปลี่ยนทางวิชาการและงานวิจัยระหวางสถาบันการศึกษาทั้งใน และ
ตางประเทศโดยผานกลไกที่หลากหลาย 
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นโยบายคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

1. นโยบายดานการจัดการศึกษา 
1.1 มุงเนนการผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตรใหเปนไปตามทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และเปนไป

ตามนโยบายไทยแลนด 4.0 
1.2 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาเพื่อตอบสนองความตองการของทองถ่ินและใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
1.3 พัฒนารูปแบบการจัดการศกึษาโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียน

การสอนและการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 
1.4 มุงเนนการประชาสัมพันธการรับนักศึกษาเชิงรุกดวยวิธีการที่หลากหลายเพื่อใหไดนักศึกษาที่มี

ศักยภาพตรงตามสาขาวิชา 
1.5 จัดใหมีการปรับพื้นฐานความรูทางวิชาการ และคณิตศาสตร เพื่อเตรียมความพรอมใหกับนักศกึษาใหม  
1.6 สงเสริมและสนับสนุนการผลิตครูระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
1.7 จัดกิจกรรมเสริมความรู และทักษะ เพ่ือเปนไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 

 

2. นโยบายดานงานวิจัย 
2.1 สงเสริมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ดีมีคุณภาพ 
2.2 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักวิจัยมืออาชีพ 
2.3 สนับสนุนและจัดหาแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย 
2.4 สรางเครอืขายการวิจัยระหวางกลุมวิจัยหรือหนวยวิจัย (Research Unit) ของคณะกับ

มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานอ่ืนในระดับทองถ่ิน ระดับชาติและนานาชาติ  
2.5 สงเสริมใหมีการตีพิมพ เผยแพรผลงานวิจัยในวารสารที่ไดรับมาตรฐานทางวิชาการในระดับชาติ 

และนานาชาติ 
2.6 สงเสริมพัฒนาวารสารวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2.7 สงเสริมใหนักวิจัยทํางานวิจัยระยะสั้นในตางประเทศ 
2.8 สงเสริมการวิจัยเพ่ือสนองโครงการตามพระบรมราโชบาย 
2.9 ยกยอง และเชิดชูเกียรติ อาจารย และบุคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเดน 

 

3. นโยบายดานการบริการวิชาการ 
3.1 บริการวิชาการตามความตองการของทองถิ่น 
3.2 สรางเครอืขายการใหบริการวิชาการกับหนวยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน 
3.3 สงเสริมสนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรยีนการสอนและงานวิจัย 
3.4 สงเสริมสนับสนุนใหอาจารย บุคลากร นักศึกษา มีสวนรวมในการใหบริการวิชาการแกทองถ่ิน 
3.5 จัดตั้งศูนยบริการวิชาการแกทองถ่ิน เชน ศูนยการแพทยแผนไทย เปนตน 

 

4. นโยบายดานการพัฒนานักศกึษา 
4.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาใหเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ และอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
4.2 สงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหมีเอกลักษณความเปนวิทยาศาสตร 
4.3 จัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรู และทักษะการใชชีวิตของนักศึกษา 
4.4 สงเสริมใหนักศึกษา ศิษยเกา และคณะมีความรักและภาคภูมิใจตอสถาบันโดยผานกิจกรรมนักศึกษา 
4.5 ยกยองและใหขวัญกําลังใจกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีกิจกรรมเดน 
4.6 สงเสริมสนับสนุนการจัดหาทุนการศึกษาใหนักศึกษาที่เรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย 
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5. นโยบายการดานพัฒนาบุคลากร 
5.1 สงเสริมสนับสนุนอาจารยและบุคลากรใหมีตําแหนงทางวิชาการและมีความกาวหนาทางสายงาน  
5.2 สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยและบุคลากร ศึกษาตอรวมทั้งฝกอบรมระยะสั้น และประชุมสัมมนา 

ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
5.3 ยกยองและเชิดชูเกียรต ิอาจารย บุคลากรที่เปนคนด ีมีคุณธรรม และผลงานเดน 

 

6. นโยบายดานการบริหารจัดการ 
6.1 กําหนดแผน และกลยุทธของคณะโดยการมีสวนรวมของอาจารย บุคลากรของคณะและ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
6.2 จัดสรรทรพัยากรสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ และการ

พัฒนานักศึกษา รวมถึงสนับสนุนใหมีการใชทรัพยากรรวมกันระหวางหนวยงานภายในและ
ภายนอก 

6.3 นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 
6.4 นําระบบการจัดการความรูมาใชพัฒนางานและเสริมสรางบรรยากาศการทํางานในคณะ 
6.5 นําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในการบริหารจัดการ 
6.6 ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ มุงเนนใหอาจารย บุคลากร มีความสุข รักองคกรและ

เสริมสรางขวัญกําลังใจในการทํางาน 
 

7. นโยบายดานการวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ 
7.1 ประสานความรวมมือ สรางความสัมพันธอันดีและสงเสริมกิจการความสัมพันธกับตางประเทศ 
7.2 กําหนดแผนงานประชาสัมพันธภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
7.3 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชวยการประชาสัมพันธ 

 

8. นโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
8.1 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 
8.2 พัฒนาและสรางเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางคณะและสถาบัน 
8.3 นําผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษามาเปนแนวทางในการพัฒนาคณะ 

 

9. นโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
9.1 สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารย บุคลากร และนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม  
9.2 สงเสริมใหมีการบูรณาการศลิปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นกับการวิจัยและการเรียนการสอน 
9.3 สงเสริมใหอาจารย บุคลากรและนักศึกษาอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

10. นโยบายดานการเตรียมความพรอมสูสากล 
10.1 พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของอาจารยบุคลากร และนักศึกษา 
10.2 สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยบุคลากร และนักศึกษาไดเปดโลกทัศนเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ 

การนําเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรูและหาประสบการณในตางประเทศ 
10.3 สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนอาจารยเพื่อสอน วิจัย และบริการวิชาการ ในสถาบันอุดมศึกษาของ

ตางประเทศ 
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คุณลักษณะบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มุงดําเนินงานตามนโยบายหลักในการ
พัฒนา โดยเนนการผลิตบัณฑิต ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีจําแนกไดดังนี้ 
 1. ความเปนคนดี  มีคุณธรรม  ยึดมั่นในศาสนา โดยเนนดานตอไปนี้ 
   1.1 ความซื่อสัตย 
   1.2 ความรับผิดชอบ 
   1.3 ความมีวินัย 
   1.4 ความขยันและอดทน 
 2. ความสามารถและทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ  โดยเนนดานตอไปนี้ 

2.1 กระบวนการคิดอยางมีระบบ 
2.2 ความรู ทักษะทางภาษา  โดยสามารถใชภาษาไทยไดอยางดี  และมีความสามารถในการใช

ภาษาตางประเทศ  เพื่อการสื่อสารไดอยางนอย 1 ภาษา 
2.3 ความรู ทักษะในสาขาที่ศึกษาและประยุกตไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2.4 ความรู ทักษะพื้นฐานทางคอมพิวเตอร 
2.5 ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการปฏิบัติงานและพัฒนางาน ตลอดจนเพื่อการพัฒนาตนเอง

และวิชาชีพ 
 3. บุคลิกภาพดี สามารถสืบสานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนไดอยางเหมาะสมกับวิชาชีพ  
   และความกาวหนาทางสังคม โดยเนนดานตอไปนี้ 
   3.1 ความใฝรู 
   3.2 สุขภาพด ี
   3.3 ความเชื่อมั่นในตนเอง 
   3.4 ทักษะทางสังคม 
   3.5 สุนทรียภาพทางดานศิลปะดนตรหีรือนาฏศิลปตลอดจนธรรมชาตสิิ่งแวดลอมทองถิ่น 
   3.6 รักและภาคภูมิใจในสถาบัน ทองถ่ิน และความเปนไทย    
 

ขอกาํหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริม (มหาวิทยาลัย) 
1. มีวินัยในตนเอง  แตงกายถูกตองตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยถูกตองตามกาลเทศะ และปฏิบัติตน

ตามกฎกติกาของสังคมทั้งดานกฎหมายและศีลธรรม 
2. มีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอหนาที่ 
3. มีความอดทน อดกลั้น มีน้ําใจ เสียสละ 
4. มีความขยันหมั่นเพียร  ใฝรูใฝเรียน 
5. มีความซื่อสัตยสุจริต ประหยัด และกตัญูกตเวที 
6. เคารพสิทธิ และเสรภีาพของตนเองและผูอ่ืน 
7. มีความละอายชั่ว กลัวบาป 
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3. โครงสรางการบริหารงาน 
 

โครงสรางสวนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา พ.ศ. 2549 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1  การแบงสวนราชการ 
  3.1.1 สํานักงานคณบด ี
  3.1.2 หลักสูตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประกอบดวย 13 หลักสูตร ดังนี้  

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคม ี
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต  
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร                                
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิง่แวดลอม  
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลเิมอร 
10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 
11. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  
12. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชมุชน 
13. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา (เปดรบันักศึกษาปการศึกษา 2562) 

 
 

 
    
 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สํานักงานคณบด ี หลักสูตร 
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โครงสรางการบริหารงานคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ทําเนียบผูบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2518 – 2524 ผูชวยศาสตราจารยวิชิต  หลักทรัพย หัวหนาคณะวิชาวิทยาศาสตร 
2524 – 2527 ผูชวยศาสตราจารยเสถียร  ศิริสถิตกุล หัวหนาคณะวิชาวิทยาศาสตร 
2527 – 2531 ผูชวยศาสตราจารยสุนิสภ  เมืองวงษ หัวหนาคณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2531 – 2535 ผูชวยศาสตราจารยไชยยุทธ  ชีวยะ หัวหนาคณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2535 – 2538 อาจารยกัลยา  แมนมินทร หัวหนาคณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2538 – 2540 อาจารยวิจิตร  วองอนุกูล หัวหนาคณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2540 – 2542 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยินดี 
สวนะคุณานนท 

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

2542 – 2546 
 

อาจารยสุธน  อองคณา คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

2546 – 2548 
 

อาจารยสุธน  อองคณา คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

 
2548 – 2551 
 

อาจารยสุธน  อองคณา คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

2551 – 2555 
 

อาจารย ดร.พิพัฒน  ลิมปนะพิทยาธร คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

2556 – 2558 
 

อาจารย ดร.พิพัฒน  ลิมปนะพิทยาธร คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

2558 – 2561 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนา  ศิริโชต ิ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

2561 – ปจจุบัน 
 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุมัติ  เดชนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 

คณะกรรมการบรหิารคณะ

คณะ 

รองคณบดีและผูชวยคณบด ี
คณะกรรมการประจําคณะ 

คณะกรรมการวิชาการ 

อธิการบด ี

หลักสตูร สํานักงานคณบด ี

คณบด ี

(ม.ิย.)     (ม.ค.) 

(12 ม.ีค.)   (7 ก.พ.) 

(13 ม.ีค.)  (11 มี.ค.) 

(8 ก.พ.)  (23 เม.ย.) 

(1 ก.ค.)  (31 ก.ค.) 

(1 ก.ค.)  (23 พ.ค. ) 

(24 พ.ค.) (3 ก.พ.).  

 (4 ก.พ.)  
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คณะกรรมการบริหารคณะ (กบ.) 

1. ผศ.ดร.อนุมัติ  เดชนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2. อาจารย ดร.สุชีวรรณ  ยอยรูรอบ รองคณบดีฝายวชิาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
3. ผศ.กฤษณวรา  รัตนโอภาส รองคณบดีฝายวิจยับริการวิชาการและวิเทศสัมพนัธ 
4. อาจารยนันธิดา ลิ่มเสฎโฐ รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ 
5. ผศ.พรชัย  พุทธรักษ ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
6. อาจารยสานิตย  ฤทธิเดช ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร 
7. อาจารยชนรรค  พงศอาทิตย ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคม ี
8. อาจารยอรนุช  สุขอนันต ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา 
9. อาจารย ดร.ภวิกา  มหาสวัสดิ ์ ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต 
10. อาจารยพะเยาว  ยงศิริวิทย ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาฟสิกส 
11. อาจารยเอกฤกษ  พุมนก ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลเิมอร 
12. ผศ.สารภี  จุลแกว ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
13. ผศ.นลินี  อินทมะโน ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
14. ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม 
15. อาจารย ดร.วรพล  หนูนุน ประธานหลักสูตร ส.บ. สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน  
16. อาจารย ดร.เพ็ญมาศ  สุคนธจิตต ประธานหลักสูตร ส.ม. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
17. อาจารยธนพร  อิสระทะ ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา 
18. นางพิไลพร  คงเรือง หัวหนาสํานักงานคณบดี 
 

คณะกรรมการประจําคณะ (กป.) 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุมัติ  เดชนะ คณบดี ประธานกรรมการ 
อาจารย ดร.สุชีวรรณ  ยอยรูรอบ รองคณบดี รองประธานกรรมการ 
รองศาสตราจารย นพ.วรัญ  ตันชัยสวัสดิ์ ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
ศาสตราจารย ดร.วินัย  ประลมพกาญจน ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
ศาสตราจารย ดร.เสาวภา  อังสุภานิช ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
รองศาสตราจารยประดิษฐ  มีสุข ผูทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีสิน  นาวารัตน ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารยขวัญกมล  ขุนพิทักษ ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
อาจารย ดร.ภวิกา  มหาสวัสดิ ์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการ 
อาจารยเอกฤกษ  พุมนก ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการ 
นางพิไลพร  คงเรือง หัวหนาสํานักงานคณบดี กรรมการและเลขานุการ 
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4. การจัดการศึกษา 
 

  4.1 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน 
    คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จัดการศึกษาทั้ ง ในระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา ในปการศึกษา 2561 มีหลักสูตรเปดรับนักศึกษาทั้งหมด 12 หลักสูตร ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.1.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในแตละหลักสูตร 
หลักสูตร 

(ปรับปรงุ พ.ศ. 2559) 
ผูรับชอบ
หลักสูตร 

คุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ 
ป.เอก ป.โท ผศ. อาจารย 

1. วท.บ. สาขาวิชาฟสิกส 5 2 3 1 4 
2. วท.บ. สาขาวิชาเคมี   5 3 2 3 2 
3. วท.บ. สาขาวิชาชีววทิยา 5 2 3 1 4 
4. วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต 5 3 2 1 4 
5. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 5 1 4 2 3 
6. วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 1 4 3 2 
7. วท.บ. สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม 5 1 4 1 4 
8. วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 5 2 3 4 1 
9. วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลเิมอร 5 3 2 1 4 
10. วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร 5 1 4 1 4 
11. ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 5 3 2 0 5 
12. ส.ม. สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน 5 5 0 1 4 
13. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา 

(เปดรับนักศึกษาปการศึกษา 2562) 
5 0 5 0 5 

 

หลักสูตรที่ผลิตรวมกับคณะครุศาสตร จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก 
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 

ตารางที่ 4.1.2 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ป ภาคปกติ  

สาขาวชิา 
ป 1 

(2561) 
ป 2 

(2560) 
ป 3 

(2559) 
ป 4 

(2558) 
ป 5 

(2557) 
รวม 

คณิตศาสตร 44 34 22 19 3 122 
วิทยาการคอมพิวเตอร 27 15 31 29 15 117 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 35 42 44 32 4 157 
คหกรรมศาสตร 43 38 32 31 1 145 
เคมี 13 25 20 16 0 74 
ชีววิทยา 30 30 23 21 0 104 
จุลชีววิทยาประยุกต 15 19 26 19 5 84 
เทคโนโลยยีางและพอลิเมอร 4 11 12 3 1 31 
ฟสิกส 10 13 14 20 2 59 
การจัดการสิ่งแวดลอม 17 14 47 43 30 151 
สาธารณสุขศาสตร 96 65 72 63 0 296 

รวม 334 306 343 296 61 1,340 
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ตารางที่ 4.1.2 จํานวนนักศกึษาระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป.  

สาขาวิชา 
ป 1 

(2561) 
ป 2 

(2560) 
ป 3 

(2559) 
ป 4 

(2558) 
รวม 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 70 28 30 32 160 

รวม 70 28 30 32 160 
 

ตารางที่ 4.1.3 จํานวนนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 

สาขาวิชา 
ป 1 

(2561) 
ป 2 

(2560) 
ป 3 

(2559) 
ป 4 

(2558) 
ป 5 

(2557) 

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน - 14 4 9 5 

รวม 33 
 

ตารางที่ 4.1.4 จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ปการศึกษา 2561 

ประเภทของนักศกึษา FTES 

ระดับปริญญาตร ี 1,834.64 

ระดับปริญญาโท 6.00 

รวม 1,840.64 
 

ตารางที่ 4.1.5 จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศกึษา  ปการศึกษา 2561 
สาขาวิชา จํานวนนักศกึษา 

คณิตศาสตร 36 
วิทยาการคอมพิวเตอร 44 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 65 
คหกรรมศาสตร 37 
เคม ี 23 
ชีววิทยา 38 
จุลชีววิทยาประยุกต  39 
เทคโนโลยยีางและพอลิเมอร 16 
ฟสิกส 13 
การจัดการสิ่งแวดลอม  38 
สาธารณสุขชุมชน 184 

รวม 533 
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ตารางที่ 4.1.6 บัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด 
ผลการ

ดําเนินงาน 
1. จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่สําเรจ็การศึกษาทั้งหมด คน 533 
2. จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม คน 517 
3. รอยละผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 97 
4. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษา คน 47 
5. จํานวนบัณฑิตที่งานทํา คน 357 
6. จํานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ คน 65 
7. จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศกึษา คน 2 
8. เกณฑทหาร / อุปสมบท คน 0 
9. ไมมีงานทํา คน 44 
10. เงินเดือนหรือรายไดตอเดือนของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ 
บาท 12,841 

รอยละของบัณฑิตท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป รอยละ 4.53 
 
ตารางที่ 4.1.7  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหงชาติ 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้
หนวย
วัด 

ผลการ
ดําเนินงาน 

1. จํานวนผูสาํเร็จการศึกษาทั้งหมด คน 533 
2. จํานวนผูที่ตอบแบบสอบถาม คน 317 

- มีงานทาํที่ตอบแบบสอบถาม คน 286 
- ประกอบอาชีพอิสระที่ตอบแบบสอบถาม คน 31 

3. รอยละผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 59.47 

4. ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
4.1 ดานคุณธรรมจริยธรรม คะแนน 1,350 
4.2 ดานความรู  คะแนน 1,310 
4.3 ดานทักษะทางปญญา คะแนน 1,309 
4.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล คะแนน 1,340 
4.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช คะแนน 1,296 

5. ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบณัฑิต (ไมรวมประกอบอาชีพอิสระ) คะแนน 1,322.63 
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน คาเฉลี่ย 4.62 
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ตารางที่ 4.1.8 อาคารสถานที่หองเรียนหองปฏิบัติการ 
  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีอาคารเรยีน  หองเรียน  และหองปฏิบัติการ  ดังนี้ 

1. อาคารเรียน  8   1  อาคาร 
2. อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ    1  อาคาร 
3. อาคารเรียน 10   1  อาคาร 
4. อาคารปฏิบัติการคหกรรมศาสตร 1   1  อาคาร 
5. อาคารปฏิบัติการคหกรรมศาสตร 2   1  อาคาร 
6. อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร   1  อาคาร 
7. อาคารเทคโนโลยีชีวภาพ   1  อาคาร 

   *มีศูนยวิทยาศาสตรสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย   1  อาคาร  
สามารถจําแนกรายละเอียด ดังตอไปนี ้
 

การใชงาน 
อาคาร 
เรียน 

8 

อาคาร
เรียน 
10 

อาคาร
ปฏบิัตกิาร 
คหกรรม 

อาคาร
ปฏบิัต ิ
การยาง 

ศูนย 
วิทยฯ 

อาคาร
เทคโนโลย ี
ชีวภาพ 

หองบรรยาย 8  1  1 2 2 
หองปฏิบัติการ       
 หองปฏิบัติการสิ่งแวดลอม 1    1  
 หองปฏิบัติการเคม ี  2   6  
 หองปฏิบัติการฟสิกส  2   7 7 
 หองปฏิบัติการชีววิทยา  2   4  
 หองปฏิบัติการอาหาร   3    
 หองปฏิบัติการผา   1    
 หองปฏิบัติการประดิษฐ   1    
 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 3      
 หองปฏิบัติการคณิตศาสตร 1      
 หองปฏิบัติการสื่อเทคโนโลยสุีขศกึษา 1      
 หองปฏิบัติการซอมสรางคอมพิวเตอร 1      
 หองควบคุมคอมพิวเตอร  3  4 1  
 หองพักอาจารย   4 4 2 1 3 2 
 หองปฏิบัติการยางและพอลิเมอร    1   
 สํานักงานคณบดี  2     
 หองประชุม  ขนาด  70  ที่นั่ง  1     
 หองเก็บของ  1   1  
 หองเก็บเครื่องมือ  3   14  
 หองเตรียมสารเคมี 2    5  
 หองประชุมเล็ก (20 คน)  1   1 1 
 หองประชุมใหญ (100 คน)     1  
 หองพักนักวิจัย       5  
 หองเก็บสารกัมมันตรังสี  1     
 หองควบคุมบอบําบัดน้ําเสีย  1  1 1  
 เรือนเพาะชํา     1  
 หองละหมาด      1 
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5. บุคลากร 
 

 5.1  คณาจารย 
          ในปการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาตอ จํานวน 104 คน เปนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 97 คน  ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก 7 คน โดย
สามารถจําแนกไดดังนี้  
หมายเหตุ :    ปฏิบัติงาน 9-12 เดือน คิดเปน 1 คน 
    ปฏิบัติงาน 6 เดือน แตไมถึง 9 เดือน นับ 0.5 คน 
    ปฏิบัติงานนอยกวา 6 เดือน ไมสามารถนับได 
 

ตารางที่  5.1.1 อาจารยที่ปฏิบัติงาน 
ประเภท จํานวน (คน) 

ขาราชการ 26 
พนักงานมหาวิทยาลัย 65 
พนักงานมหาวิทยาลัย (ศึกษาตอ) 7 
ประจําตามสัญญา 6 

รวม 104 
 
ตารางที่  5.1.2 อาจารยประจําจําแนกตามวุฒิการศึกษา 

คุณวุฒิ จํานวน (คน) 
ปริญญาเอก 39 
ปริญญาโท 63 
ปริญญาตร ี 1 
อาจารยชาวตางชาติ (ปรญิญาตรี) 1 

รวม 104 
หมายเหตุ : นับรวมอาจารยลาศึกษาตอจํานวน 7 คน 
 
ตารางที่  5.1.3 อาจารยประจําจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ จํานวน (คน) 
รองศาสตราจารย 0 
ผูชวยศาสตราจารย 26 
อาจารย 78 

รวม 104 
หมายเหตุ : นับรวมอาจารยลาศึกษาตอจํานวน 7 คน 
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5.2  บุคลากรสายสนับสนุน 
   ในปการศึกษา 2561  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งหมด 22 คน  
ซึ่งจําแนก ดังนี้  
 

ตารางที่  5.2.1 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามประเภท 
ตําแหนง จํานวน (คน) 

ขาราชการ 1 
พนักงานมหาวิทยาลัย 8 
พนักงานประจําตามสัญญา 13 

รวม 22 
 

ตารางที่  5.2.2 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนจําแนกตามตําแหนง 
ตําแหนง จํานวน (คน) 

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  6 
นักวิชาการศึกษา 3 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 2 
นักวิทยาศาสตร 6  
ผูปฏิบัติงานบริหาร  2  1 
พนักงานบริการ 4 

รวม 22 

 
6. งบประมาณ 

ประเภทงบประมาณ (ประจําปงบประมาณ 2562) จํานวน (บาท) 
งบประมาณรายจาย 5,277,100 
1. โครงการผลิตบัณฑิตและโครงการพัฒนาการเรียนการสอน 4,177,100 
2. โครงการพัฒนาการศกึษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 1,100,000 
งบประมาณรายได 6,531,155 
1. โครงการผลิตบัณฑิต 2,413,340 
2. โครงการพัฒนานักศึกษา 2,088,315 
3. โครงการทํานบุํารุงศลิปวฒันธรรม 93,500 
4. โครงการงานวิจัยและพัฒนา 305,500 
5. โครงการพัฒนาบุคลากรโครงการพัฒนาระบบและประกันคุณภาพ 1,630,500 
งบประมาณ กศ.บป. 38,000 
1. โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (ฝกประสบการณวิชาชีพ) 38,000 

รวมทั้งสิ้น 11,846,255 
 

 

7. งานวิจัย 
   ในปการศึกษา 2561 อาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดดําเนินการวิจัย ซึ่งเปนพันธกิจหลัก
อีกประการหนึ่งของคณะและมหาวิทยาลัย มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย จํานวน 20 เรื่อง รวมเงินสนับสนุน 9,473,บาท 
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8. บริการวิชาการ 
   ในปงบประมาณ 2562 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดจัดโครงการสานสัมพันธชายแดนใตผานคาย
วิชาการ ภายใตกิจกรรม "สานสัมพันธชายแดนใตผานคายวิชาการ คายวิทยาศาสตร- คายคณิตศาสตร" 
งบประมาณ 1,100,000 บาท โดยผูชวยศาสตราจารยกฤษณวรา  รัตนโอภาส รองคณบดีฝายวิจัยบริการ
วิชาการและวิเทศสัมพันธ เปนผูรับผิดชอบ 
 

รุนที่ 1 
กิจกรรมที่  1 

คายคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร วันที่ 16-20 มีนาคม 2562  
ณ ศูนยวิทยาศาสตร และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรต ิฯ สงขลา 

กิจกรรมที่  2 
เปดโลกทัศน วนัที่ 21-25 มีนาคม 2561  
ณ จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม ปทุมธาน ีกรุงเทพมหานคร  

รุนที่ 2 
กิจกรรมที่  1 

คายคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร วันที่ 28-31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2562  
ณ ศูนยวิทยาศาสตร และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ฯ สงขลา 

กิจกรรมที่  2 
เปดโลกทัศน วนัที่ 2-6 เมษายน 2562  
ณ จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร  

 

9. กิจกรรมพัฒนานักศกึษา / ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการ 
ความสอดคลอง 

วัน/เดือน/ป 
1 2 3 4 5 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ผลิตบณัฑิตสายวิทยาศาสตรและการศึกษาดานวิทยาศาสตรใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
1. สัมมนาความรูและประสบการณแกศิษยเกา      11 พ.ค. 62 
2. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูกิจกรรมระหวางสถาบนั      1-3 พ.ค. 62 
3. กาวแรกสูคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี       30 มิ.ย. 61 
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

     2 ก.พ. 62 

5. นิทรรศการ Sci & Tech มุงสูสากล      26 ธ.ค. 61 
6. สัมมนา เรื่อง มั่นใจเดินหนาสูวชิาชีพ      13 ม.ค. 62 
7. สัมมนาเรื่องการพัฒนาประสบการณวิชาการ และ

วิชาชีพเพื่อกาวสูวัยทาํงานแกนกัศึกษา 

     29 มี.ค. 62 

8. ชาววิทยรวมใจรบัขวัญนองใหมสูรั้วใบสีทอง      21 ก.ค. 61 
9. กิจกรรมประกวดดาวเดือน      7 ต.ค. 61 
10. ใบสีทองเกมส      3-9 มี.ค. 62 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  สงเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของทองถิ่นตลอดจนการอนรุักษสิ่งแวดลอม
ใหยั่งยืน 
11. สานสัมพันธไทยพทุธ มุสลิม      25 ธ.ค. 61 
12. แขงขันทําขนมไทยและแขงขันทําอาหารทองถ่ิน      9 ม.ค. 62 
13. อนุรักษและสืบสานประเพณสีงกรานต      10 เม.ย. 62 
14. ถวายเทียนพรรษา      11 ก.ค. 62 
15. Sci & Tech สวยดวยมือเรา      1 พ.ย. 61, มิ.ย.  62 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การเตรียมความพรอมเขาสูสากล 
16. ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมตางประเทศ      22-26 เม.ย. 62 
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10. ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา 

ขอเสนอแนะในการพัฒนา ผูรับผิดชอบ แนวทางการปรับปรุง 
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
1. คณะมีหลักสูตรที่หลากหลายตอบสนอง

คว าม ต อ ง กา รกํ า ลั ง คนตา มกลุ ม
อุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ 
ดังนั้ จึงควรวางแผนการกํากับติดตาม 
ใหบัณฑิตเปนบัณฑิตพรอมทํางานตาม
นโยบายของคณะ 

2. คณะมีหลักสูตรที่มีผลการประเมินดีขึ้น
อยางตอเนื่อง ตลอด 3 ป ที่ผานมา ป
การศึกษา 2560 มีหลักสูตรระดับ
คุณภาพดีมาก (1 หลักสูตร) และระดับ
ดี  (11 หลักสูตร)  ดังนี้คณะจึงควร
วางแผนอยาง เปนระบบในการให
หลักสูตรที่มีความพรอมเพื่อข้ึน TQR 

3. คณะมีบุคลากรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่
สามารถสรางความเขมแข็งทางวิชาการ
ใหกับคณะ ดังนั้น จึงควรวางแผนการ
พัฒนาบุคลการในการเตรียมการขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ โดยมีการ
กํากับ ติดตาม อยางเปนระบบ 

4. คณะควรมีการวางแผนในการสงเสริม 
สนับสนุนใหหลักสูตรมีการผลิตบัณฑิต
พันธุใหม โดยอาจจัดทําเปนหลักสูตร
ระยะสั้น หลักสูตรขามศาสตร หรือ
หลักสูตรบูรณาการระหวางคณะ และ
พัฒนาระบบการรับนักศึกษาใหผูเขา
ศึกษาทุกชวงวัย ทั้งแบบ degree และ  
non-degree 

5. คณะควรวางแผนการจัดกิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษาใหมีการแยกตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพและเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 
(เปาประสงค) ที่วางไว “ผลิตบัณฑิตให
เปนคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ” 
เพื่อนําไปใชประโยชนตอการพัฒนา
บัณฑิตที่พึงประสงค 

- คณบด ี
- รองคณบดี

ฝายวชิาการ
และประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

- รองคณบดี
ฝายพัฒนา
นักศึกษา
และกิจการ
พิเศษ 

1. แตละหลักสูตรมีการติดตามภาวการณ    
มีงานทําของบัณฑิตอยางสม่ําเสมอ และ
คณะไดมีการจัดโครงการสัมมนา “พัฒนา
ความรูและประสบการณแกศิษยเกา”เปน
ประจําทุกป เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล และ
นํามาใชในการปรับปรุงบัณฑิตใหพรอม
ทํางานตอไป 

2. คณะมีหลักสูตรที่มีผลการประเมินระดับดี 
3 ป ตอเนื่องจํานวน 10 หลักสูตร คณะ
จึ ง ว า ง แผน ให มี ห ลั ก สู ต รนํ า ร อ ง  1 
หลักสูตร เพื่อตรวจประเมิน TQR 

3. คณะส งเสริมและพัฒนาอาจารยที่ มี
คุณวุฒิปริญญาเอกในการขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการโดยมีการกํากับ 
ติดตาม อยางตอเนื่อง 

4. คณะไดจัดทําหลักสูตรอบรมระยะสั้น 
ไดแก  โครงการอบรมเชิ งปฏิบัติการ
วิชาชีพการแพทยแผนไทย (หลักสูตรผดุง
ครรภไทย ระยะที่ 1) ซึ่งไดรับความสนใจ
อยางตอเนื่อง 

5. คณะมีการวางแผนการจัดกิจกรรมโดย
ลักษณะกิจกรรมเปนชวงชั้นป ดังนี้  
- ชั้นปที่ 1 นักศึกษามีการปรับตัวเพื่อให

เข า กับสั งคมใหม  เ พ่ือนใหม  และ
สิ่งแวดลอมใหม ๆ กิจกรรมสําหรับ
นักศึกษาชั้ นปที่  1  จึ ง เน นการทํ า
กิจกรรมกลุมสรางสรรค เชน กิจกรรม
กาวแรกสูประตูคณะวิทยฯ 

- ชั้นปที่ 2 นักศึกษาบางคนเริ่มคนพบ
ตัวเอง แตบางคนยังไมอาจคนพบตัวเอง
ได ดังนั้นกิจกรรมสําหรับนักศึกษาปที่ 
2 จึ ง เนนการคนพบตัวเอง วาสิ่ งที่
ตัดสิน ใจเลือกนั้ น ใชสิ่ งที่ นักศึกษา
ตองการจริงหรือไม เชนกิจกรรม มั่นใจ
เดินหนาสูวิชาชีพ 

- ชั้นปที่ 3 นักศึกษาผานการปรับตัวและ
คนพบตัวเองมาแลว เปนชวงของการ
เตรียมความพรอมตาง ๆ เพื่อใหพรอม
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ขอเสนอแนะในการพัฒนา ผูรับผิดชอบ แนวทางการปรับปรุง 
ตอการเรียนหนัก และการออกไปสูการ
ฝกประสบการณวิชาชีพ เทคโนโลยีและ
การคํานวณเปนสิ่ งจํ าเปนอยางยิ่ ง 
กิจกรรมสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 จึง
เนนในเรื่องของวิชาการ เชน กิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการคิด
วิ เ ค ร า ะ ห เ ชิ ง ตั ว เ ล ข แ ล ะ ก า ร ใ ช
เทคโนโลย ี

- ชั้นปที่  4 นักศึกษาตองเตรียมความ
พรอมตาง ๆ เพื่อกาวสูสังคมภายนอก 
ไปหางานทํา กิจกรรมสําหรับนักศึกษา
ปที่ 4 จึงเนนใหความรูในการปรับตัวสู
วัยทํางาน การสมัครงาน เชน กิจกรรม 
การพัฒนาประสบการณวิชาการและ
วิชาชีพเพ่ือกาวสูวัยทํางาน 

 ซึ่ ง บ า ง กิ จ ก ร ร ม ไ ม ส า ม า ร ถ ใ ช
นักศึกษาทั้งหมดเขารวมได จึงมีการเสนอแนะ
ให ใช ร อยละของจํ านวนนักศึกษาแตละ
โปรแกรม ตามสัดสวนจํานวนนักศึกษา เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํากิจกรรม และเปน
การเพิ่มโอกาสใหกับนักศึกษามากขึ้น และ
กิจกรรมที่จัดข้ึนลวนแลวแตเปนกิจกรรมที่
เปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 5 
ดาน  

องคประกอบที่ 2 การวิจัย 
1. อาจารยของคณะมีความใสใจและทุมเท

กับพันธกิจดานการทําวิจัย จนมีผลการ
ประเมินสูงกวาเกณฑมาตรฐานของ 
สกอ. ทั้งในดานจํานวนเงินสนับสนุน
งานวิจัย (63,807.97 บาทตอคน) และ
จํานวนผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการที่
ตีพิมพเผยแพร (รอยละ 43.25)  

2. คณะควรมุงสงเสรมิและบริหารงานวิจัย
ใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกําหนด 
ทั้งในแงของการสงเสริมใหหนวยวิจัย 
(Research Unit) สามารถสราง
ผลงานวิจัยคุณภาพได หรือการสงเสริม
การวิจัยเพ่ือสนองโครงการอันเนื่องมาก
จากแนวพระราชดําร ิ

3. คณะควรเรงยกระดับคุณภาพงานวิจัยที่

- รองคณบดี
ฝายวิจัย
บริการ
วิชาการ 
และวิเทศ
สัมพันธ 

1. มหาวิทยาลัยปรับปรุงหมวดคาตอบแทน
การตีพิมพของวารวารกับการตพีิมพใน
การประชุมวชิาการ แตกตางกัน 

2. มีการจัดทําวารสารดานวิทยาศาสตรของ
คณะฯ เพื่อยกระดับของงานวจิยัของ
อาจารยและนักศึกษา ที่ผานมาการตีพิมพ
ในการประชุมวชิาการเพ่ือนํามาตอยอดสู
การตีพิมพวารสาร 

3. คณะเปนเจาภาพการจัดงานประชุม
วิชาการระดบัชาติ เพื่อเพิ่มโอกาสกับ
บุคลากร อาจารย นักศึกษา เนื่องจากมี
การคัดเลือกใหสงผลงานไปตพีมิพใน
วารสารทางวิทยาศาสตร 

4. คณะดําเนนิการการสนบัสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยดงันี้  
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ขอเสนอแนะในการพัฒนา ผูรับผิดชอบ แนวทางการปรับปรุง 
มี อ ยู ใ ห ส า ม า ร ถ ตี พิ ม พ ใ น
วารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติใหเพิ่มมากข้ึน (ในปปจจุบัน
รอยละ 75.66 เปนการเผยแพรในการ
ประชุ มวิ ช า กา ร ระดั บช าติ )  โ ด ย
ดําเนินการในรูปของการถอดบทเรียน
ความสํา เร็จจากอาจารย ในคณะที่
เชี่ยวชาญเรื่องนี้ หรือจัดการความรูใน
เรื่องนี้อยางเปนรูปธรรม 

4. ควรเผยแพรผลงานวิจัยโดยการตีพิมพ
ในวารสารที่อยูในฐานขอมูลวารสารที่
ไ ด มาตรฐานทั้ ง ในระดับชาติและ
นานาชาติใหมีอัตราสวนมากขึ้น 

- รวมกับมหาวิทยาลัยมีการสนับสนุน
การเผยแพรผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรคตามประกาศคณะกรรมการ
กองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนนุ
คาใชจายในการนาํเสนอผลงานวิจัย
และคาใชจายในการตีพิมพงานวิจัย
ระดับนานาชาติ พ.ศ. 2558 

- คณะมีการสนบัสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยตามประกาศคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่องทุน
สนับสนนุในการประชุมวชิาการ
ระดับชาต ิและนานาชาต ิ

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
1. คณะควรมุงสงเสรมิและผลักดันใหมี

กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่
กอใหเกิดรายไดใหเพิ่มมากขึ้น โดยตั้ง
ศูนยการแพทยแผนไทยที่เปนทางการ 
และมีความคลองตัวในการจัดอบรม
ระยะสั้น (Short Course Training) 
หรือสงเสริมการใหบรกิารทดสอบทาง
วิทยาศาสตร เปนชองทางในการหา
งบประมาณของคณะไดอีกทางหนึ่ง 

- รองคณบดี
ฝายวิจัย
บริการ
วิชาการและ
วิเทศ
สัมพันธ 

1. มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณ และ
กรอบการบริการวิชาการ พรอมพื้นที่รวม
กับจังหวัด 

2. คณะเนนการบริการวชิาการในระดับ
โรงเรียนรวมกับการประชาสัมพันธ
หลักสูตร 

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. คณะควรวางแผนงานดานทํานุบํารุง

ศิ ลปะและวัฒนธรรม  โดยมี กา ร
กําหนดตั วชี้ วั ด คุณภาพให บรรลุ
เปาประสงค ที่วางไว เพื่อใหเกิดความ
ยั่ ง ยื น ทั้ ง ก า ร บํ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม, การอนุรักษสิ่งแวดลอม 
ดั ง นั้ น  ค ณ ะ ค ว ร มี ก า ร ผ ลั ก ดั น
มาตรการ ในการสรางความตระหนัก
ความรับผิดชอบรวม กัน ระหวาง
บุคลากร นักศึกษา  และมีการสราง
นวัตกรรมใหเกิดการพัฒนาองคกร 
เปนวัฒนธรรมองค และการเปนนัก
สิ่งแวดลอมมืออาชีพตอไป 

 
 
 

- รองคณบดี
ฝายพัฒนา
นักศึกษา
และกิจการ
พิเศษ 

1. คณะมีการวางแผนงานดานทํานบุํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการกําหนด
ตัวชี้วัดคุณภาพใหบรรลุเปาประสงคที่วาง
ไว 
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ขอเสนอแนะในการพัฒนา ผูรับผิดชอบ แนวทางการปรับปรุง 
องคประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 
1. ในการปรับแผนกลยุทธชวงป 2561-

2564 คณะควรทําแผนยุทธศาสตร
ประเทศ 2560-2574 รวมทั้งทิศทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมประเทศตามกรอบ 
5 S-curve เกา และ 5 S-curve ใหม 
มาประกอบการพิจารณาดวย 

2. ขอมูลตนทุนในการผลิตบัณฑิตแตละ
คนของแตละหลักสูตรในภาพรวมควร
สอดคลองกับตนทุนตอหนวยที่ใชใน
ดานจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
อาจารย รวมทั้งการพัฒนานักศึกษา 
รวมทั้งอ่ืน ๆ รวมกัน 

3. คณะควรจัดลําดับความสําคัญในการ
หามาตรการเพื่อบริหารความเสี่ยงใน
ระดับหลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตรใด
ที่มีจํานวนนักศึกษารับเขาใหมต่ํากวา
เปาจํานวนมาก 

4. คณะ ค ว รหา ม า ต รก า ร เพื่ อ เ พิ่ ม
แรงจู ง ใจ  รวมทั้ งมาตรการเสริม 
เพื่ อ ให บุ คลากรผลิ ตผลงานทา ง
วิชาการ เพ่ือเพิ่มโอกาสเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการใหมากยิ่งขึ้น 

5. มี 3 หลักสูตร คือ วท.บ.คณิตศาสตร 
วท.บ.เคมี และ วท.บ.เทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร ที่มีผลประเมินระดับ
หลักสูตรในปการศึกษา 2560 ลดลง 
คณะควรจะตองคนหาสาเหตุ และหา
มาตรการเสริมเพ่ือยกระดับสัมฤทธิ์ผล
ของทั้ง 3 หลักสูตร 

- คณบด ี
- รองคณบดี

ฝายวชิาการ
และประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

1. คณะไดปรับปรุงขอมูลตนทุนในการผลิต
บัณฑิตใหสอดคลองกับตนทุนตอหนวยที่
ใชในการดานจัดการเรียนการสอน การ
พัฒน าอ าจา รย  ร ว มทั้ ง ก า รพั ฒน า
นักศึกษา รวมทั้งอ่ืน ๆ รวมกัน 

2. คณะใหความสําคัญในการหามาตรการเพ่ือ
บริหารความเสี่ยงในหลักสูตรที่มีนักศึกษา
รับเขาใหมต่ํากวาแผน ไดแก หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ยางและพอลิเมอร สาขาวิชาฟสิกส เปนตน 

3. ในปการศึกษา 2561 คณะไดสงมาตรการ
สงเสริมอาจารยในการผลิตผลงานทาง
วิชาการ โดยการจัดเขาค ายผลงาน
วิชาการ สําหรับผูที่มีผลงานวิชาการ 
เพื่อใหขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการได
เร็วข้ึน 

4. คณะไดตรวจสอบเพ่ือคนหาสาเหตุที่ทําให
หลักสูตรมีคะแนนลดลง พรอมทั้ งหา
มาตรการเสริมเพื่อยกระดับสัมฤทธิ์ผล
ของหลักสูตรตอไป 
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บทที่  2 
ผลการดําเนินงาน 

 
เกณฑการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประกอบดวย ผลการดําเนินงาน

ระดับหลักสูตร และเพ่ิมเติมตัวบงชี้ที่ดําเนินการในระดับคณะจํานวนรวม 13 ตัวบงชี้ของ สกอ. และตัวบงชี้
พัฒนา จํานวน 1 ตัวบงชี้ รวมตัวบงชี้จํานวน 14 ตัวบงชี้ ดังนี้ 

 

องคประกอบ ตัวบงชี ้ ประเด็นพิจารณา 
ตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพของ สกอ. 
1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม คาเฉลี่ยของระดับคุณภาพของ

ทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคณุวุฒปิริญญา
เอก 

รอยละของอาจารยประจํา
คณะที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 

1.3 อาจารยประจําคณะทีดํ่ารงตาํแหนงทาง
วิชาการ 

รอยละของอาจารยประจํา
คณะที่ดํารงตาํแหนงทาง
วิชาการ 

1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ
จํานวนอาจารยประจํา 

สัดสวนจํานวนนักศึกษาเตม็
เวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา 

1.5 การบริการนักศึกษาระดบั ปรญิญาตร ี เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 
2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา

งานวิจยัหรืองานสรางสรรค 
เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

2.2 เงินสนบัสนุนงานวจิัยและงานสรางสรรค เงินสนบัสนุนงานวจิัยและงาน
สรางสรรคทั้งภายในและ
ภายนอกตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย 

2.3 ผลงานวชิาการของอาจารยประจําและ
นักวิจัย 

ผลงานวชิาการทุกประเภทตอ
อาจารยประจําและนักวิจัย 

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 
4. การทํานบุํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 
4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับ 
ติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบนั
และเอกลักษณของคณะ 

เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสตูร เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 
ตัวบงชี้พัฒนา 
ตัวบงชีพ้ัฒนาที่ 1.1  1.1  ระบบและกลไกการพัฒนาทองถ่ิน เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 
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องคประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนดิตัวบงชี ้ ผลลัพธ (O) 
คําอธิบายตัวบงชี ้ ผลการดําเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะทอนคุณภาพของบัณฑิตใน

หลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ : อาจารย ดร.สุชีวรรณ ยอยรูรอบ โทรศัพท : 086-9870990 
ผูจัดเก็บขอมูล  : นางอมรรัตน ชูชื่น 
  : นางสาวกุสุมา เจะอาแซ 

โทรศัพท : 087-4475638 
โทรศัพท : 081-6982044 

 

เกณฑการประเมิน : คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 

สูตรการคํานวณ   

คะแนนทีไ่ด = 
ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 
 

หมายเหตุ : 
 หลักสูตรที่ไดรับการรับรองโดยระบบอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบไมตองนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคํานวณในตัวบงชี้ แตตองรายงาน
ผลการรับรองตามระบบนั้น ๆ ในตัวบงชี้นี้ใหครบถวน 
 

ผลการดําเนินงาน : 
เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

ในปการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา รับผิดชอบเปดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
จํานวน 11 หลักสูตร และระดับปริญญาโท จํานวน 1 หลักสูตร      
ทุกหลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร โดยมีผลรวมของคา
คะแนนประเมินของทุกหลักสูตรเทากับ 45.05 คิดเปน 3.75 คะแนน 

1.1-0-1 รายงานผลการตรวจ
ประเมิน ระดับหลักสูตร 
ประจําปการศึกษา 2561 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวบงชี ้
 

เปาหมาย 
2561 

ผลการดําเนินงาน การบรรลเุปาหมาย 

2559 2560 2561 บรรลุ ไมบรรล ุ

ผลการบริหาร
จัดการหลักสูตร
โดยรวม 

3.51 ผลรวมของคา
คะแนน

ประเมินของ
ทุกหลักสูตร

เทากับ 43.25 
คิดเปน  

3.60 คะแนน 

ผลรวมของคา
คะแนน

ประเมินของ
ทุกหลักสูตร

เทากับ 44.76 
คิดเปน  

3.72 คะแนน 

ผลรวมของคา
คะแนนประเมิน

ของทุก
หลักสูตรเทากับ 

45.05  
คิดเปน  

3.75 คะแนน 
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ตารางสรุปผลการตรวจประเมนิประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลกัสูตร ประจําปการศกึษา 2561 

 

หลักสูตร 
คะแนนการประเมิน 

2558 2559 2560 2561 
1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  3.48 3.93 4.09 4.17 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 3.18 3.73 3.98 4.11 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิง่แวดลอม 3.51 3.64 3.82 3.88 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 3.37 3.56 3.81 3.83 
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 3.49 3.65 3.76 3.78 
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 3.31 4.04 3.74 3.65 
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 3.14 3.38 3.72 3.64 
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคม ี 3.80 3.73 3.66 3.78 
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 2.88 3.81 3.55 3.68 
10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต 3.11 3.26 3.51 3.87 
11. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 3.06 3.29 3.50 3.07 
12. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 3.05 3.23 3.45 3.59 

ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 39.38 43.25 44.59 45.05 
คิดเปน 3.28 3.61 3.72 3.75 

 
 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 1.1 
จุดแข็ง 

- อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ทั้งดานคุณวุฒิการศึกษาที่
ตรงสาขา คุณวุฒิปริญญาเอก มีตําแหนงวิชาการ และมีผลงานวิชาการในรูปแบบของบทความวิจัย/
บทความวิชาการ 

- อาจารยประจําหลักสูตรมีการทํางานเปนทีม ใหความรวมมือ ชวยเหลือกัน 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- พัฒนาระบบการใหคําปรึกษาโดยเนนการติดตาม กํากับการดําเนินงาน และมีการประเมินผลอยาง

ตอเนื่อง 
- มีระบบและกลไกในการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน และมีความทันสมัย 

สอดคลองกับความตองการของสังคม 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
- สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนยังไมเพียงพอ 
- อัตราการสําเร็จการศึกษาตามแผนคอนขางต่ํา 

 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง / พัฒนา 
- วางแผนและจัดหางบประมาณใหไดมาซึ่งสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน เชน อาคารเรียน เครื่องมือ 

เฉพาะทาง บุคลากรสายสนับสนุน ฯลฯ 
- ควรจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเรียนสําหรับนักศึกษาที่เขาใหม จัดกิจกรรมการเตรียมความ

พรอมกอนสอบ และกระบวนการของอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือดูแลติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอยาง
ใกลชิด 
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ตัวบงชี้ที่ 1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนดิตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา (I) 
คําอธิบายตัวบงชี ้ การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรที่มีความรู

ความสามารถและความลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการ
ผลิตบัณฑิตศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองค
ความรู ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารยที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ
กับหลักสูตรที่เปดสอนในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเนนของหลักสูตร 

 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ : อาจารย ดร.สุชีวรรณ ยอยรูรอบ โทรศพัท : 086-9870990 
ผูจัดเก็บขอมูล  : นางสาวกุสุมา เจะอาแซ โทรศัพท : 081-6982044 
 

เกณฑการประเมิน โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนน
ระหวาง  0-5 
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 
คารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
= รอยละ 40 ขึ้นไป 

  

สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวฒุปิริญญาเอกตามสูตร 

 

จํานวนอาจารยที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 
จํานวนอาจารยประจําคณะทั้งหมด 

 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเตม็  5 
 

คะแนนทีไ่ด = 
รอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก X  5 

รอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคณุวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5 
 

เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 
ในปการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีอาจารย
ประจําทั้งหมดรวมอาจารยปฏบิัติงานจริงและลาศึกษาตอ จํานวน 104 
คน โดยมีอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา จํานวน 39 คน  
คิดเปนรอยละ 37.50 คิดเปน 4.69 คะแนน 

1.2-0-1 จํานวนอาจารยประจําที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
ประจําปการศึกษา 
2561 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2561 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

2559 2560 2561 บรรลุ ไมบรรล ุ

อาจารยประจําคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 
37.50 

รอยละ 
33.50 
คิดเปน   

4.19 คะแนน 

รอยละ 
35.41 
คิดเปน   

4.43 คะแนน 

รอยละ 
37.50 
คิดเปน   

4.69 คะแนน 

  

 

 

X  100 
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วิธีการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวฒุปิริญญาเอกตามสูตร 

39 
X 100 =   รอยละ 37.50 

104 
 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 
37.50 

X 5 =   4.69 คะแนน 
40 

 

อาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 

1. ผศ.ดร.เลิศ      สิทธิโกศล Ph.D.(Math Education) 
2. อาจารย ดร.ศิรฉัตร  ทิพยศร ี ปร.ด.(คณิตศาสตรประยุกต) 
3. อาจารย ดร.ภัทราวรรณ  เพชรแกว  วท.ด.(คณิตศาสตร) 
4. ผศ.ดร.ทัศนา    ศิรโิชต ิ ค.ด.(อุดมศึกษา) 
5. อาจารย ดร.สุรียพร  กังสนันท ปร.ด.(อาหารเพ่ือสุขภาพและโภชนาการ) 
6. ผศ.ดร.อํานาจ      ทองขาว Ph.D.(Information Systems) 
7. ผศ.ดร.ศศลักษณ    ทองขาว Ph.D.(Information Systems) 
8. ผศ.ดร.ทวีรัตน      นวลชวย ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ) 
9. อาจารยดร.เกศินี   บุญชวย วท.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
10. ผศ.ดร.ทวีสิน      นาวารัตน วท.ด.(เคมี) 
11. ผศ.ดร.จารุวรรณ   คําแกว Ph.D.(Environmental Chemistry) 
12. ผศ.ดร.วิภาพรรณ   คงเย็น ปร.ด.(เคมีอินทรีย) 
13. อาจารย ดร.ระเบียบ  สุวรรณเพ็ชร ปร.ด.(เคมีวิเคราะห)  
14. อาจารย ดร.ธีรยุทธ    ศรียาเทพ ปร.ด.(เคมีประยุกต) 
15. อาจารย ดร.นิศากร    วิทจิตสมบูรณ ปร.ด.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) 
16. อาจารย ดร.ปวีณา  ดิกิจ ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
17. อาจารย ดร.สายใจ    วัฒนเสน ปร.ด.(จุลชีววทิยา) 
18. อาจารย ดร.อัจฉรา    เพ่ิม  ปร.ด.(จุลชีววทิยา) 
19. อาจารย ดร.ภวิกา    มหาสวัสดิ ์ Ph.D.(Medicine) 
20. อาจารย ดร.เบญจวรรณ ยันตวิเศษภักดี วท.ด.(พฤกษศาสตร) 
21. อาจารย ดร.นุชจรนิทร เพชรเกลี้ยง ปร.ด.(ชีววิทยา) 
22. อาจารย ดร.สิริมาภรณ วัชรกุล ปร.ด.(จุลชีววทิยา) 
23. ผศ.ดร.อนุมัติ       เดชนะ วท.ด.(ฟสิกส) 
24. อาจารย ดร.ธนพงศ    พันธุทอง ปร.ด.(ฟสิกส) 
25. อาจารย ดร.บรรจง    ทองสราง ปร.ด.(การพัฒนาที่ยั่งยนื)  
26. อาจารย ดร.ปุรนิทร  จันทรเลิศ  Ph.D.(Condensed Matter Physics) 
27. อาจารย ดร.สุชีวรรณ ยอยรูรอบ วศ.ด.(วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) 
28. อาจารย ดร.สายสิริ  ไชยชนะ Ph.D (Environmental Sciences) 

29. อาจารย ดร.สิริพร   บริรักวิสิฐศักดิ์ Ph.D.(Civil and Environmental Engineering) 

30. ผศ.ดร.พลพัฒน    รวมเจริญ Ph.D.(Polymerization Engineering) 
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ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
31. อาจารย ดร.พิพัฒน   ลิมปนะพิทยาธร Ph.D.(Polymer Technology) 

32. อาจารย ดร.วัชรินทร สายน้าํใส ปร.ด. (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร) 
33. อาจารย ดร.วรพล  หนูนุน ปร.ด.(การพัฒนาสุขภาพชุมชน)  
34.  อาจารย ดร.ยุทธพงศ   หลี้ยา ปร.ด.(ชีวเวชศาสตร)  
35. อาจารย ดร.จีราพัชร พลอยนิลเพชร  ปร.ด.(ชีวเวชศาสตร)  
36. ผศ.ดร.คันธมาทน  กาญจนภูม ิ ปร.ด.(ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ) 
37. อาจารย ดร.เพ็ญมาศ   สุคนธจิตต ส.ด.(โภชนาการสาธารณสุข)  
38. อาจารย ดร.จิตรวี     เชยชม วท.ด.(วิทยาศาสตรสาธารณสุข) 
39. อาจารย ดร.ภัชชนก รตันกรปรีดา ปร.ด.(การพัฒนาสุขภาพชุมชน) 
40. อาจารย ดร.วันฉัตร   ศิรสิาร (0) Ph.D.(Medicine) 
 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 1.2 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา   

- สรางแรงจูงใจและประสัมพันธแหลงทุนสําหรับศึกษาตอระดับปริญญาเอก 
- จัดกิจกรรม/โครงการที่สงเสรมิใหอาจารยเขารวมเพ่ือเตรยีมความพรอมในการศึกษาตอ 
- สงเสริมใหบุคลากรสามารถลาไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมไดตามความตองการโดยไมกระทบกับการ

เรียนการสอน 
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ตัวบงชี้ที่ 1.3   อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ชนดิตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา (I) 
คําอธิบายตัวบงชี ้ สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่ตองสงเสริม

ใหอาจารยในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตร
สาขาวิชาตาง ๆ อยางตอเนื่อง เพื่อนําไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไข
ปญหาและพัฒนาประเทศ  การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่งสะทอนการ
ปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจ 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ : อาจารย ดร.สุชีวรรณ ยอยรูรอบ โทรศัพท : 086-9870990 
ผูจัดเก็บขอมูล  : นางสาวกุสุมา เจะอาแซ โทรศัพท : 081-6982044 
 

เกณฑการประเมิน คารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0-5 
เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 
คารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
และศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป 

 

สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดาํรงตาํแหนงทางวชิาการ ตามสูตร 

 

จํานวนอาจารยประจําคณะที่ดาํรงตําแหนงทางวิชาการ  
จํานวนอาจารยประจําคณะทั้งหมด 

 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเตม็  5 
 

คะแนนทีไ่ด = 
รอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ X  5 
รอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 
ในปการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีอาจารย
ประจําทั้งหมดรวมอาจารยปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ จํานวน 
104 คน เปนอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการในตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 25 ซึ่งคิดเปน 2.08 
คะแนน 

1.3-0-1 จํานวนอาจารยประจาํที่
 ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
 ประจําปการศึกษา 2561 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2561 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

2559 2560 2561 บรรลุ ไมบรรล ุ

อาจารยประจําคณะที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ  
25.00 

รอยละ 
20.39 
คิดเปน  
1.70 

คะแนน 

รอยละ 
21.15 
คิดเปน  
1.75 

คะแนน 

รอยละ  
25.00 
คิดเปน  
2.08 

คะแนน 

  

 
 

X 100 
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วิธีการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดาํรงตาํแหนงทางวชิาการตามสูตร 
26 

X 100 =   รอยละ 25 
104 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเตม็  5 
25 

X 5 =   2.08  คะแนน 
60 

 

อาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

1. ผูชวยศาสตราจารยชิงชัย  วัฒนธรรมเมธ ี
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เลิศ  สิทธิโกศล 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนา  ศิริโชต ิ
4. ผูชวยศาสตราจารยวิภาวรรณ  วงศสุดาลักษณ 
5. ผูชวยศาสตราจารยฐิติมาพร  หนูเนียม 
6. ผูชวยศาสตราจารยพรชัย  พุทธรักษ 
7. ผูชวยศาสตราจารยพิกุล  สมจิตต 
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานาจ  ทองขาว 
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีรัตน  นวลชวย 
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศลักษณ  ทองขาว 
11. ผูชวยศาสตราจารยนลินี  อินทมะโน 
12. ผูชวยศาสตราจารยสารภี  จุลแกว 
13. ผูชวยศาสตราจารยดินาถ  หลําสุบ 
14. ผูชวยศาสตราจารยกฤษณวรา  รัตนโอภาส 
15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทวีสิน  นาวารัตน 
16. ผูชวยศาสตราจารยเชาวนีพร  ชีพประสพ 
17. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จารุวรรณ  คําแกว 
18. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิภาพรรณ  คงเยน็ 
19. ผูชวยศาสตราจารยเมสันต  สังขมณ ี
20. ผูชวยศาสตราจารยคทาวธุ  ไชยเทพ 
21. ผูชวยศาสตราจารยเสาวนิตย  ชอบบุญ 
22. ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา  เดชนะ 
23. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุมัติ  เดชนะ 
24. ผูชวยศาสตราจารยขวัญกมล  ขนุพิทักษ 
25. ผูชวยศาสตราจารย ดร.คันธมาทน  กาญจนภูม ิ

26. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พลพัฒน  รวมเจริญ 
 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 1.3 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา   

- จัดโครงการเขาคายจัดทําผลงานทางวิชาการโดยมีพี่เลี้ยงอาจารยในสาขาที่ตรงกัน และที่ประสบ
ความสําเร็จในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ เปนผูดูแล และใหคําปรกึษา  
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ตัวบงชี้ที่ 1.4 จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจาํ 
ชนดิตัวบงชี ้  ปจจัยนําเขา (I) 
คําอธิบายตัวบงชี ้ ปจจัยสําคัญประการหนึ่งสําหรับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือสัดสวนของ

นักศึกษาตออาจารย ที่จะตองสอดคลองกับศาสตรในแตละสาขาวิชาและลักษณะการ
เรียนการสอน รวมทั้งมีความเชื่อมโยงไปสูการวางแผนตาง ๆ เชน การวางอัตรากําลัง 
ภาระงานอาจารย เปาหมายการผลิตบัณฑิต ดังนั้น สถาบันจึงควรมีจํานวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงในสัดสวนที่เหมาะสมกับ
สาขาวิชา 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ : อาจารย ดร.สุชีวรรณ ยอยรูรอบ โทรศพัท : 086-9870990 
ผูจัดเก็บขอมูล  : นางสาวกุสุมา เจะอาแซ โทรศัพท : 081-6982044 
 

เกณฑการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ในกรณีที่จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํานอยกวาหรือเทากับเกณฑ
มาตรฐานกําหนดเปนคะแนน 5 
 ในกรณีที่จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํามากกวาเกณฑมาตรฐานให 
คํานวณหาคาความแตกตางระหวางจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํากับ
เกณฑมาตรฐาน และนําคาความแตกตางมาพิจารณาดังนี้ 
1. คาความแตกตางของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําที่สูงกวาเกณฑ

มาตรฐานตั้งแตรอยละ 20 กําหนดเปนคะแนน 0 
2. คาความแตกตางของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําที่สูงกวาเกณฑ

มาตรฐานตั้งแตรอยละ 0.01 แตไมเกินรอยละ 20 ใหนํามาเทียบบัญญัติไตรยางศ
ตามสูตรเพ่ือเปนคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ  

 

สูตรการคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
1. คํานวณคาหนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหวางจํานวน

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิต แตละรายวิชาที่เปดสอนทุกรายวิชาตลอดปการศึกษา
รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแลวเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้ 

   SCH  =  ∑ nici 
เมื่อ  ni = จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 
และ ci = จํานวนหนวยกิตของวิชาที่ i 

2. คํานวณคา FTES โดยใชสูตรคํานวณดังนี้ 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) = 
Student Credit Hours (SCH) ทั้งป 

จํานวนหนวยกิตตอปการศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน
การลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ 

 

 การปรับจํานวนในระหวางปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ใหมีการปรับคาจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาในระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนระดับปริญญาตรี เพื่อนํามารวมคํานวณหาสัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาตออาจารยประจํา 
 

นักศึกษาเต็มเวลาในหนวยนับปริญญาตร ี
1. กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ =FTES ระดับปริญญาตรี  +  FTES ระดับบัณฑติศกึษา 
2. กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรภายภาพ =FTES ระดับปริญญาตรี  +  (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
3. กลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร =FTES ระดับปริญญาตรี  +  (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 
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สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําแยกตามกลุมสาขา 

กลุมสาขา สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํา 
วิทยาศาสตรกายภาพ 20 : 1 
 

สูตรการคํานวณ :  
1. คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑและนํามาคิดเปนคารอยละ ตามสูตร 

 

สัดสวนจํานวนนักศึกษาเตม็เวลาที่เปนจริง – สัดสวนจํานวนนักศึกษาเตม็เวลาตามเกณฑมาตรฐาน   
สัดสวนจํานวนนักศึกษาเตม็เวลาตามเกณฑมาตรฐาน 

 

2. นําคารอยละจากขอ 1 มาคํานวณคะแนนดงันี ้
2.1 คารอยละนอยกวาหรือเทากับรอยละ 0 คิดเปน 5 คะแนน 
2.2 คารอยละมากกวาหรือเทากับรอยละ 20  คิดเปน 0 คะแนน 
2.3 คามากกวารอยละ 0 แตนอยกวารอยละ 20 ใหนํามาคิดคะแนนดังนี ้

 

คะแนนทีไ่ด = 5  -  (คารอยละที่คํานวณไดจาก 2.3) 
4 

 

เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 
ในปการศึกษา 2561 คณะมีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา  

- ระดับปริญญาตรี  1,834.64  
- ระดับปริญญาโท  6.00  

รวมทั้ งปการศึกษาคณะมี จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
1,840.64 ซึ่งคณะมีอาจารยปฏิบัติงานจริง 97 คน สัดสวนจํานวน
นักศึกษาเตม็เวลาตออาจารยประจําแยกตามกลุมสาขา เทากับ 18.98 

1.4-0-1 รายงานสรุปคานักศึกษา
 เต็มเวลาเทียบเทา 
 (FTES) ประจําป
 การศึกษา 2561 
  
 

 

จํานวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเทาตอป (FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางดานวิทยาศาสตรกายภาพ 
คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐาน  
 

18.98 - 20 X 100 =   รอยละ -5.12 
20 

 คารอยละนอยกวาหรือเทากับรอยละ 0  คิดเปน 5 คะแนน 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2561 
ผลการดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

2559 2560 2561 บรรล ุ ไมบรรล ุ
จํานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเทาตอ
จํานวนอาจารยประจํา 

นอยกวา
หรือเทากับ  
รอยละ 10 

รอยละ  
9.01 

คิดเปน  
2.75 คะแนน 

รอยละ  
1.75 

คิดเปน  
4.56 คะแนน 

รอยละ  
-5.12 
คดิเปน  

5.00 คะแนน 

  

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 1.4 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา   

- จํานวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
 

X 100 
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ตัวบงชี้ที่ 1.5   การบริการนักศกึษาระดับปริญญาตร ี
ชนดิตัวบงชี ้ กระบวนการ (P) 
คําอธิบายตัวบงชี ้ คณะควรจัดบริการดานตาง ๆ ใหนักศึกษาและศิษยเกาในกิจกรรมที่เปนประโยชน

กับนักศึกษาเพื่อการดํารงชีวิตอยางมีความสุขและคุมคาในระหวางการใชชีวิตใน
คณะ ตั้งแตการใหคําปรึกษา ทั้งดานวิชาการและการใชชีวิต จัดบริการขอมูล
หนวยงานที่ใหบริการ เชน ทุนกูยืมการศึกษา และแหลงการศึกษาตอ การบริการ
จัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ การเตรียมความพรอมเพื่อการ
ทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่
จําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา โดยการใหบริการทั้งหมดตองใหความสําคัญกับ
บริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชนแกผูรับบริการอยางแทจริง 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ : อาจารยนันธิดา ลิ่มเสฎโฐ โทรศัพท : 064-7465355 
ผูจัดเก็บขอมูล  : นางสาวรุจินันท ชมภฆูัง 
  :  นางสาวขนิษฐา แกวทาพญา 

โทรศัพท : 084-3008494 
 : 081-0902937 

 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ    
1 ขอ 

มีการดําเนินการ    
2 ขอ 

มีการดําเนินการ   
3-4 ขอ 

มีการดําเนินการ     
5 ขอ 

มีการดําเนินการ     
6 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน : 
เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

1. จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตแก
นักศึกษาในคณะ 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะมีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและการใช
ชีวิตแกนักศึกษาภายในคณะดังนี้ 
1. แตงตั้ งอาจารยที่ปรึกษาสําหรับนักศึกษาทุกชั้นป  โดย

มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหทุกวันพุธ คาบที่ 7-8 เปนคาบ    
โฮมรูม โดยงดการเรียนการสอนเพื่อใหอาจารยที่ปรึกษาได
พบปะกับนักศึกษาเพ่ือใหคําปรึกษาทางวิชาการ เชน การ
ลงทะเบียน การวางแผนการเรียน อบรมชี้แนะนักศึกษาให
สามารถดําเนินชีวิตอยางมีความสุขและปลอดภัย ใหความ
ชวยเหลือแกนักศึกษาที่ มีปญหาดานต าง  ๆ คณะเห็น
ความสําคัญของบทบาทหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งมี
ความใกลชิดกับนักศึกษามากที่สุด โดยการมอบนโยบายการ
ดูแลและจัดบริการใหคําปรึกษาผานการประชุมอาจารย
ประจําป 2561 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 และมีการเนน
ย้ําอาจารยที่ปรึกษาทุกทานในเรื่องการใหคําปรึกษาและดูแล
นักศึกษาอยางใกลชิดติดตามและคอยชวยเหลือนักศึกษา เพ่ือ
ลดปญหานักศึกษาที่เรียนไมเปนไปตามแผน และการลาออก
ของนักศึกษา ซึ่งอาจารยที่ปรึกษาตองดําเนินการดังนี้ 

1.5-1-1 คําสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฏ
สงขลา ที่ 2129/2561 
เรื่องแตงตั้งอาจารยที่
ปรึกษา ภาคปกติ ประจําป
การศึกษา 2561 

1.5-1-2 คําสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฏ
สงขลา ที่ 2972/2561 
เรื่องแตงตั้งอาจารยที่
ปรึกษา ภาค กศ.บป. 
ประจําปการศึกษา 2561 

1.5-1-3 ระบบและกลไกระบบ 
อาจารยที่ปรึกษา และ
ระบบการใหคําปรึกษา  

1.5-1-4 บันทึกขอความเขารวม
โครงการสัมมนาอาจารยที่
ปรึกษานักศึกษาชั้นปที่ 1 

1.5-1-5 คําสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฏ
สงขลา ที่ 325/2561 
เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดกิจกรรม
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เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

- จัดทําแบบทะเบียนประวัติของนักศึกษาทุกคน 
- จดบันทึกการใหคําปรึกษาทั้งแบบรวมและรายบุคคลโดย

คณะไดจัดทํ าระบบประเมินความพึงพอใจการให
คําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งแบงการใหคําปรึกษา
เปน 3 ดาน ดังนี้ 1) ดานวิชาการ 2) ดานการใชชีวิต 3) 
ดานอ่ืนๆ โดยในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจ
มากกวา 3.51 ในทุกดาน 

2. มีการพัฒนาอาจารยที่ปรึกษาโดยการสงอาจารยที่ปรึกษาเขา
รวมโครงการสัมมนาอาจารยที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปที่ 1 กอง
พัฒนานักศึกษาได เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ซึ่งจัดโดยกอง
พัฒนานักศึกษา มีวัตถุประสงคเพื่อใหอาจารยเขาใจระบบการ
ใหการชวยเหลือนักศึกษา สรางความรูความเขาใจ และทักษะ
เก่ียวกับบทบาทของอาจารยที่ปรึกษาในการดูแลนักศึกษาและ
ใหอาจารยที่ปรึกษาทราบนโยบายของมหาวิทยาลัยในการ
ดําเนินงานดานอาจารยที่ปรึกษา 

  นอกจากนี้ยังมีอาจารยและเจาหนาที่ประจําคณะ และ
ประจํากองพัฒนานักศึกษา นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  
รวมถึงอาจารยที่ปรึกษาชมรมของแตละชมรมคอยใหคําปรึกษา
ในดานการจัดกิจกรรม เสริมหลักสูตรและโครงการอ่ืน ๆ อัน
เปนประโยชนตอการพัฒนานักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาสามารถ
ดํารงชีวิตรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และเปนคนดี มีทักษะ
ชีวิต มีจิตสาธารณะ ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย โดยมีคํา
นิยามดังนี้ 
- เปนคนด ี เปนผูที่คิดดี พูดดี และทําดี หมายถึง คิด พูด และ

ทําสิ่งที่เปนประโยชนตนและสิ่งที่เปนประโยชนทาน ผานการ
ทํางานรวมกัน และการเอาใจใสของอาจารยที่ปรึกษาและ
อาจารยผูสอน 

- มีทักษะชีวิต มีความชํานาญ มีความสามารถในการประยุกต
ใหปญญาและเหตุผลในการดําเนินชีวิต ผานกระบวนการฝก
ทักษะการคิด ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแกปญหา ทักษะ
การคิดสรางสรรค ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ ทักษะ
การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพการสรางความสัมพันธระหวาง
บุคคล ทักษะการตระหนักรูในตน ทักษะการเขาใจผู อ่ืน 
ทักษะการจัดการกับอารมณ และทักษะการจัดการกับ
ความเครียด ผานการทํากิจกรรมตาง ๆ ทั้งระดับหลักสูตร 
คณะ และมหาวิทยาลัย 

- มีจิตสาธารณะ  จิตที่คิดสรางสรรค  เปนกุศล  และมุงทํา
กรรมดีที่เปนประโยชนตอสวนรวม ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความ
ตั้งใจดี และเจตนาดี ผานการปลูกฝงความมีจิตสาธารณะใน
การเรียนการสอน จนกระทั่งการทํากิจกรรมสาธารณะอื่น ๆ 

เตรียมความพรอมนักศึกษา
ใหม ภาคปกติและประชุม
ผูปกครอง ประจําป
การศึกษา 2561 

1.5-1-6 สรุปผลระบบประเมินความ  
พึงพอใจการใหคําปรกึษา
ของอาจารยที่ปรึกษา 
ปการศกึษา 2561 
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เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

ที่คณะเปดโอกาสใหมีสวนรวม 
 คิดสรางสรรค คือ คือในทางที่ดี ไมทําลายบุคคล สังคม 

 วัฒนธรรม ประเทศชาติและสิ่งแวดลอม 
 กรรมดี คือ กรรมกระทํา และคําพูดที่มาจากความคิดที่ด ี

3. คณะรวมกับมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลสงขลา จัดบริการ
ดานงานพยาบาลโดยมีแพทย และพยาบาลวิชาชีพ  บริการ
รักษาและใหคําแนะนําเรื่องขอมูลดานสุขภาพกาย  และ
สุขภาพจิตใจ ตลอดจนใหความรูการปฐมพยาบาลเบื้องตน 
การปองกันเมื่อมีเพศสัมพันธ รวมถึงอันตรายจากสิ่งเสพติด 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยกําหนดใหนักศึกษาใหมทุกคนตรวจสุขภาพ
ตลอดจนสารเสพติด เพื่อเปนขอมูลสําหรับดูแลนักศึกษาสราง
ภูมิตานทาน และปองกันความเสี่ยงตอโรคภัยตาง ๆ รวมถึง
ปญหาการตั้งครรภกอนวัยอันควรที่จะเกิดกับนักศึกษา  ซึ่ง
เปนการชวยเหลือดูแลนักศึกษาอีกชองทางหนึ่ง โดยสงผลให
นักศึกษาใชชีวิตอยางปลอดภัยทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย มี
สุขภาพกายและใจที่ดี สามารถสําเร็จการศึกษาไดตรงตาม
เปาหมาย   

4. คณะไดดําเนินการจัดโครงการตาง ๆ เพื่อเสริมสรางทักษะ
การใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ ดังนี้ 
- โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหมและประชุม

ผูปกครอง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 โดยจัดรวมกับ
สํานักส ง เสริมวิ ชาการและงานทะเบียน เพื่ อสร า ง
ความสัมพันธอันดีระหวางอาจารย ผูปกครอง นักศึกษา 
และนักศึกษารุนพี่   ซึ่งสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนชี้แจงขอมูลตาง ๆ ดานวิชาการใหนักศึกษาใหม
และผูปกครองไดรับทราบ ในสวนของคณะฯนักศึกษาและ
ผูปกครองไดพบปะกับอาจารยในหลักสูตรและอาจารยที่
ปรึกษาเพื่อใหขอมูลเก่ียวกับหลักสูตร แผนการเรียน การ
ลงทะเบียน  และแนะนําแนวทางในการเรยีนระดับอุดมศึกษา 

- โครงการกาวแรกสูประตูคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
(Sci & Tech 2018) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เชิญ
วิทยากรบรรยาย เรื่อง รูจักคิดใชชีวิตอยางนักศึกษา เพื่อ
ชี้แนะแนวทางในการใชชีวิตของนักศึกษาใหม รวมทั้งขอมูล
ดานสวัสดิการตาง ๆ ที่นักศึกษาควรทราบ เชน ประวัติ
ความเปนมาของคณะฯกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ทุนการศึกษางานประกันอุบัติเหตุ การประกันคุณภาพ
การศึกษาระเบียบขอบังคับ และปฏิทินการจัดกิจกรรม 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความปลอดภัยในการใช
หองปฏิบัติการ/อาคารเรยีน และภัยธรรมชาติ” เมื่อวันที่ 4 
สิงหาคม 2561 เชิญวิทยากรบรรยายสาธิตการปองกัน
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แกไขอันตรายตาง ๆ ที่เกิดจากการใชหองปฏิบัติการและ
อาคารเรียน  เชน ไฟไหม ไฟฟาลัดวงจร อุบัติเหตุจาก
สารเคมี เพื่อใหนักศึกษาใหมมีความรูและทักษะการใช
หองปฏิบัติการและอาคารเรียน เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือไฟ
ไหมในหองปฏิบัติการและอาคารเรียนสามารถแกปญหา
เบื้องตนได 

- โครงการ Sci & Tech ผูกพันสานสัมพันธนองพี่’61 ระหวาง
วันที่ 24-26 มิถุนายน 2561 เพื่อสรางความสัมพันธกับ
เพ่ือน ๆ และรุนพี่ ทําใหนักศึกษาสามารถปรับตัว และมี
ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญในการศึกษา และ
สงผลใหนักศึกษาสําเรจ็การศึกษาไดตรงตามเปาหมาย  

  คณะไดรวมกับกองพัฒนานักศึกษาในการสํารวจความ 
พึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการปฏิบัติหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา 
ประจําปการศกึษา 2561 โดยรวมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีมีความพึงพอใจตออาจารยที่ปรึกษามีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.44 จากคะแนนเต็ม 5 ผลการประเมินอยูในระดับมาก 
2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลานักศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะมีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา 
เชน ขาวบริการการศึกษา ขาวรับสมัครงาน ฐานขอมูลสถาน
ประกอบการสําหรับการฝกประสบการณวิชาชีพ ขาวงานวิจัย
ทุนการศึกษาตอพรอมแหลงทุนสนับสนุน ขาวกองทุนกูยืมเพ่ือ
การศึกษา ขาวกิจกรรมนักศึกษา ขาวการแขงขัน/ประกวดขาว
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและขอมูลขาวสารอ่ืน ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงหนวยงานตาง ๆ ที่ใหบริการ
กิจกรรมพิเศษนอกเหนือจากการเรียนการสอน  มีการจัดระบบ
เผยแพร  ประชาสัมพันธที่เอ้ือตอนักศึกษาในการเขาถึงขอมูล
ขาวสารไดอยางกวางขวาง ทั่วถึง รวดเร็ว ทันสมัยและงายดาย 
โดยมีชองทางตาง ๆ ดังนี้  ตลอดจนมีระบบการติดตาม  ประเมิน
การใหบริการขอมูลขาวสาร 

- บอรดประชาสัมพันธหนาคณะ/หลักสูตร 
- เว็บไซตคณะ/หลักสูตร/มหาวิทยาลัย 
- Facebook คณะและบางหลักสูตร 
- สารประชาสัมพันธของคณะ และมหาวิทยาลัย 
- ปายประชาสัมพันธโครงการ 
- การประชาสัมพันธขาวสารผานอาจารยที่ปรึกษา 
- การประชาสัมพันธผานคูมือนักศึกษา 
- หองสมุดคณะเพื่อใหบริการดานขอมูลขาวสาร 

  นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาซึ่ง

1.5-2-1 คําสั่งคณะวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  
ที่ 504/2561 เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา 

1.5-2-2 คําสั่งคณะวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  
ที่ 496/2561 เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการฝก
ประสบการณวิชาชีพ /  
สหกิจศึกษา 

1.5-2-3 Face book คณะ 
และบางหลักสูตร 

1.5-2-4 เว็บไซตคณะ/หลักสูตร/ 
กองพัฒนานักศึกษา 
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เปนตัวแทนอาจารยจากทุกหลักสูตรใหขอมูลขาวสารดานการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาของคณะ ที่มี
สวนชวยประชาสัมพันธขาวสารใหแกนักศึกษาซึ่งคณะมีระบบการ
ติดตาม  ประเมินการใหบริการขอมูลขาวสาร 
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเม่ือสําเร็จ
การศึกษาแกนักศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 
  คณะมีการจัดกิจกรรมเพือ่เตรียมความพรอมเพื่อการทํางาน
เมื่อสําเร็จการศึกษาใหแกนักศึกษา โดยทุกปการศึกษาจะกําหนดให
นักศึกษาปสุดทายไดออกฝกประสบการณวิชาชีพ เพื่อเสริมสราง
ทักษะการทํางาน สงเสริมใหนักศึกษาไดใชความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานจริง พรอมทั้งฝกฝนการทํางานรวมกับผูอ่ืน  เพื่อ
เตรียมความพรอมสําหรับการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก
นักศึกษา จากสถานประกอบการจริง โดยจัดผานโครงการ ดังนี้ 
1. โครงการสั มมนากอนฝ กประสบการณวิ ช าชีพ  โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือชี้แนะแนวทาง การปฏิบัติตนในการทํางานได
ในสถานประกอบการ เพื่อเตรียมนักศึกษาเขาสูงานในอนาคต 

2. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
นักศึกษาไดประมวลความรูที่ไดเรียนมาใชในการทํางาน ณ 
สถานประกอบการ 

3. โครงการสัมมนาหลั งฝ กประสบการณวิ ช าชีพ  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจ 
และประสบการณที่ไดจากการฝกประสบการณวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ รวมถึงมีการเตรียมความพรอมสําหรับการสมัคร
งานหลังจากสําเร็จการศกึษา 

4. โครงการสัมมนา เรื่อง มั่นใจเดินหนาสูวิชาชีพ เมื่อวันที่ 13 
มกราคม 2562 โดยมีวัตถปุระสงค  
- เพ่ือใหบัณฑิตของหลักสูตรมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
- เพ่ือใหนักศึกษาเรียนรูในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอยาง

รุนพี่ 
- เพ่ือใหนักศึกษาเสริมสรางความมั่นใจในการศึกษาวิชาการ

เพ่ือเขาสูวิชาชีพ 
5. โครงการสัมมนา “พัฒนาประสบการณวิชาการและวิชาชีพเพื่อ

กาวสูวัยทํางานแกนักศึกษา” เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 โดย
มีวัตถุประสงค 
- เพื่อใหนักศึกษานักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาได

ทราบขอมูล และเตรียมความพรอมในการเขาสูอาชีพ 
- เพื่อใหนักศึกษาไดเสริมสรางความรูและประการณทาง

วิชาชีพ 

1.5-3-1 โครงการสัมมนากอน-ฝก-
หลังประสบการณวิชาชพี 

1.5-3-2 โครงการสัมมนา เรื่อง มั่นใจ
เดินหนาสูวชิาชีพ 

1.5-3-3 โครงการสัมมนา “พัฒนา
ประสบการณวิชาการและ
วิชาชีพเพื่อกาวสูวัยทาํงาน
แกนักศึกษา 

1.5-3-4 โครงการสัมมนา  
“พัฒนาความรูและ
ประสบการณแกศิษยเกา” 
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- เพ่ือใหนักศึกษามีความมั่นใจในตนเองในการกาวสูโลกของ
การทํางาน โดยมีหัวขอการบรรยาย ดังนี้ 
 การเตรยีมตัวเขาสูตลาดแรงงาน 
 “มั่นใจ...เดินหนาสูอาชีพ”  

6. โครงการสัมมนา “พัฒนาความรูและประสบการณแกศิษย
เกา” เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงคให
ความรูและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพแกศิษยเกา ทั้งยังเปน
การเปดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางศิษยเกาในการ
เพิ่มองคความรูทักษะวิชาชีพ และนําความรูเทคนิคตาง ๆ ไป
ปรับใชใหเกิดประโยชนในการทํางานของตนเอง 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 
1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5   
ผลการดําเนินงาน 
  คณะไดมีการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมแตละ
กิจกรรม เพื่อใชในการปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดในการดําเนินงาน 
และการประเมินผลการจัดบริการดานตาง ๆ ในขอ  1-3 โดยการ
สํารวจความพึงพอใจกับนักศึกษา โดยมีผลการประเมินความ    
พึงพอใจ ดังนี้  
1. ดานจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตแก

นักศึกษาในคณะ คาเฉลี่ย 4.11 จากคะแนนเต็ม 5 ผลการ
ประเมินอยูในระดับมาก 

2. ดานการใหขอมูลของหนวยงานบริการแหลงขอมูลขาวสารที่
เปนประโยชนแกนักศึกษา  คาเฉลี่ย 4.33 จากคะแนนเต็ม 5  
ผลการประเมินอยูในระดับมาก 

3. ดานจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จ
การศึกษาแกนักศึกษา  คาเฉลี่ย 4.41 จากคะแนนเต็ม 5  
ผลการประเมินอยูในระดับมาก 

รวมทุกดานมีผลคะแนนเฉลี่ย 4.29 จากคะแนนเต็ม 5 ผลการ
ประเมินอยูในระดับมาก 

1.5-4-1 สรุปผลการประเมินคณุภาพ
ของ “การจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาและการ
จัดบริการแกนักศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2561” 

5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการ
และการใหขอมูล เพื่อสงใหผลการประเมินสูงขึ้นหรือเปนไปตาม
ความคาดหวังของนักศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 
 จากการประเมินคุณภาพของการใหบริการ ในขอ 1-3
ประจําปการศึกษา 2560 คณะไดนําผลการประเมินดังกลาว
นําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา เมื่อ
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เพื่อรวมกันพิจารณาเสนอแนะแนวทาง
ปรับเปลี่ยนเพื่อใหการบริการมีประสิทธิภาพตรงตามความตองการ
ของนักศึกษา ดังนี้ 
 

1.5-5-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการสงเสริม
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
และกิจการพิเศษ  
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 
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 ซึ่งจากผลการดําเนินงานดังกลาวสงผลใหในปการศึกษา 
2561 คณะมีผลการประเมินสูงขึ้นและเปนไปตามความคาดหวัง
ของนักศึกษาโดยสามารถเปรียบเทียบไดจากตารางดังนี้ 

ดาน 
ปการศึกษา 

2559 2560 2561 
1. ดานจัดบริการใหคําปรึกษาทาง

วิชาการ และการใชชี วิตแก
นักศึกษาในคณะ 

4.24 4.25 4.11 

2. ดานการใหขอมูลของหนวยงาน
บริการแหลงขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนแกนักศึกษา 

4.00 4.17 4.33 

3. ดานจัดกิจกรรมเตรียมความ
พรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จ
การศึกษาแกนักศึกษา 

4.34 4.37 4.41 

 แตอยางไรก็ตามในปการศึกษา 2561 คณะก็ยังตองหาแนว
ทางการปรับปรุงเพื่อใหการบริการมีประสิทธิภาพตรงตามความ
ตองการของนักศึกษา โดยคณะไดเชิญคณะกรรมการพัฒนากิจกรรม
นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 เขารวมประชุม เมื่อวันที่ 5 
มิถุนายน 2562 ซึ่งมีรายละเอียดของหัวขอที่ตองพิจารณา ดังนี้ 
1. ดานจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตแก

นักศึกษาในคณะหัวขอที่ไดผลการประเมินความพึงพอใจใน
ระดับนอยที่สุดจากหัวขอทั้งหมด คือ สถานที่ใหคําปรึกษามี
ความเหมาะสม เบื้องตนคณะไดนําขอเสนอแนะดังกลาวมา
เปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบรกิาร โดยฝายพัฒนานักศึกษา
ไดประสานกับหลักสูตรใหอาจารยที่ปรึกษาจัดหาสถานที่ให
คําปรึกษาที่เหมาะสม เชน ในหองเรียนที่มีขนาดเหมาะสมกับ
จํานวนนักศึกษา สภาพแวดลอมที่ เอื้ออํานวยตอการให
คําปรึกษา 
- ชองทางใหคําปรึกษาผานแอพพลิเคชั่น official line เปน

การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับการใหคําปรึกษา 
ภายใตชื่อกลุม Together we share เพ่ือเปนชองทางให
คําปรึกษาหรือแนะแนวนักศึกษาทั้งเรื่องทั่วไปและเรื่อง
การเรียนหนวยใหคําปรึกษา จัดตั้งโดยสโมสรนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือคอยใหคําปรึกษาใน
เรื่องทั่วไป โดยมีรองคณบดีและคณะกรรมการฝายพัฒนา
นักศึกษาคอยกํากับดูแลเบื้องหลัง 

- หนวยทุนการศึกษา คณะรวมกับกองพัฒนานักศึกษาใน
การประชาสัมพันธรวมถึงจัดสรรทุนใหเกิดประโยชนสูงสุด
แกนักศึกษา 
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2. ดานการใหขอมูลของหนวยงานบริการแหลงขอมูลขาวสารที่
เปนประโยชนแกนักศึกษาหัวขอที่ไดผลการประเมินความพึง
พอใจในระดับน อยที่ สุ ดจากหั วข อทั้ งหมด คือ  มีกา ร
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาอยาง
ทั่วถึง เบื้องตนคณะไดนําขอเสนอแนะดังกลาวมาเปนขอมูลใน
การพัฒนาการจัดบริการ ดังนี้  คณะได เพิ่มชองทางการ
ประชาสัมพันธผาน Facebook : SKRUsMOWiT ของสโมสร
นักศึกษา และระบบที่ควรพัฒนาเพื่ออํานวยความสะดวก
สําหรับนักศึกษาและรวดเร็ว คือ 
- ระบบสนับสนุนขอมูลดานแหลงทุนตาง ๆ สําหรับนักศึกษา 

ทางฝายพัฒนานักศึกษา มุงเนนประชาสัมพันธทุนตาง ๆ 
สําหรับนักศึกษาหลายชองทางมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจาก
บอรดประชาสัมพันธ และเว็บไซตทั้งของคณะ และกอง
พัฒนานักศึกษา โดยมุงเนนประชาสัมพันธทาง Facebook 
และ Fanpage เนื่องจากปจจุบันนักศึกษานิยมเขาใช
ชองทางดังกลาว เพื่อติดตามขาวสารเพ่ิมมากขึ้น  

- ชอ งทางการให ข อมู ลข า วส ารด านต า ง  ๆ  มีคว าม
หลากหลาย ทางคณะไดเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธ
ขอมูลที่หลากหลายมากข้ึน เชน การปรับเว็บไซตนําเสนอ
ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนสําหรับนักศึกษา และศิษย
เกาใหเปนปจจุบันเสมอ เพิ่มชองทางประชาสัมพันธผาน 
Facebook 

3. ดานการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อ
สําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา หัวขอที่ไดผลการประเมินความ
พึงพอใจในระดับนอยที่สุดจากหัวขอทั้งหมด คือ 1) โครงการ/
กิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสมและนาสนใจ 2) มีการจัด
โครงการพัฒนานักศึกษาที่หลากหลาย เบื้องตนคณะไดนํา
ขอเสนอแนะดังกลาวเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการ ซึ่ง
ในปการศึกษา 2561 ฝายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ ได
เปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงการ ดังนี้ 
- ในปการศึกษา 2560 คณะไดโครงการ Sci & Tech มุงสู

อาเซียน โดยรูปแบบการจัดโครงการจะเปนการอบรมให
ความรูทางดานภาษาตางประเทศใหกับนักศึกษา แตในป
การศึกษา 2561 คณะไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัด
โครงการ โดยจัดโครงการนิทรรศการ Sci & Tech มุงสู
สากล ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดรับความรูวัฒนธรรมของ
ตางประเทศ และไดเสริมสรางทักษะภาษาตางประเทศ 
และสงเสริมศักยภาพของนักศึกษา 

- คณะได เพิ่ มโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน เรียนรู
วัฒนธรรมตางประเทศ เพ่ือใหสอดคลองกับประเด็น
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ยุทธศาสตรที่ 6 การเตรียมความพรอมเขาสูสากล โดย
นักศึกษาของคณะจํานวน 8 คน ซึ่งมาจากการคัดเลือกดวย
วิธีการสอบวัดความรูทางดานภาษาอังกฤษ และการ
สัมภาษณโดยอาจารยชาวตางชาติ ไดเดนิทางไปศึกษาดงูาน
แลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรม ณ รัฐปนัง ประเทศมาเลเซีย 
ในระหวางวันที่ 20-26 เมษายน 2562 ซึ่งคณะมีความ
คาดหวังวาเมื่อนักศึกษาไดรับโอกาสจากความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ จะสะทอนเห็นถึงศักยภาพทางภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สงผลใหเกิด
การพัฒนาทางดานภาษาเพิ่มมากข้ึนจากการเรียนรูจาก
ประสบการณจริง มีความมุงมั่นในตนเองและสามารถใชชีวิต
ในตางประเทศได มีความรักสามัคคีในหมูคณะและมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมที่แตกตางกันในตางประเทศ 
นักศึกษาสามารถกลับมาถายทอดประสบการณที่ไดไปเรียนรู
จริง และสะทอนใหเพื่อน ๆ นอง ๆ นักศึกษาเห็นความสําคัญ
ของภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น และสรางแรงบันดาลใจในการ
พัฒนาภาษาใหกับนักศึกษาดวย 

  และนอกจากนี้ฝายพัฒนานักศึกษาฯไดจัดทําประกาศ
กิจกรรมนักศึกษาเพื่อใหนักศึกษาเลือกเขากิจกรรมที่หลากหลาย 
และตามความสนใจของตนเองไดเพ่ิมมากขึ้น  
6. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนในสายอาชีพแกศิษยเกา 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะและหลักสูตรมีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่ เปน
ประโยชนตอศิษยเกาผานชองทางตาง ๆ เชน Facebook คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเว็บไซตของคณะ เปนตน 
 คณะไดจัดโครงการสัมมนา “พัฒนาความรูและประสบการณ
แกศิษยเกา” เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ในหัวขอ “หาเรื่องกลับ
บานยกกําลัง 2” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหศิษยเกาไดแลกเปลี่ยน
ความรูและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเพ่ิมองคความรูทักษะ
วิชาชีพและนําไดความรูเทคนิควิธีการตาง ๆ ไปปรับใชใหเกิด
ประโยชนในการทํางาน ในการสัมมนาไดขอสรุปดังนี้ คณบดีและ
รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ ไดใหขอคิดในการ
ใชชีวิตในการทํางาน เสริมสรางทักษะ และกําลังใจใหกับบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยมีีอัตลักษณของมหาวิทยาลัยที่โดด
เดน คือ “เปนคน มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ” 

1.5-6-1 Page ศิษยเกาคณะ /
เว็บไซตคณะ/หลักสูตร 
(ศิษยเกา) 

1.5-6-2 โครงการสัมมนา “พัฒนา
ความรูและประสบการณ
แกศิษยเกา” 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน: 

ตัวบงชี ้
 

เปาหมาย 
2561 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

2559 2560 2561 บรรลุ ไมบรรล ุ
การบริการนักศึกษาระดบั
ปริญญาตร ี

6 ขอ 
(ขอ 1-6) 

6 ขอ  
(ขอ 1-6) 
5 คะแนน 

6 ขอ  
(ขอ 1-6) 
5 คะแนน 

6 ขอ  
(ขอ 1-6) 
5 คะแนน 

  

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 1.5 
จุดแข็ง  
- มีการจัดใหบริการดานตาง ๆ ใหนักศึกษาครอบคลุมทุกดาน 
- คณะแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา เพ่ือใหคําปรึกษาแกนักศึกษา ทุกกลุมเรียน 
- มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรูและประสบการณ และวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกาอยางตอเนื่อง 
- มีชองทางการประชาสัมพันธเพ่ือใหนักศึกษา ศิษยเกา ไดรับรูหลากหลายชองทาง 
- มีการจัดใหบรกิารขอมูลและความรูที่เปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา 
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ตัวบงชี้ที่ 1.6   กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
ชนดิของตัวบงชี ้ กระบวนการ (P) 
คําอธิบายตัวบงชี ้ คณะตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตาง ๆ อยางเหมาะสมและครบถวน 

กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยคณะและโดย
องคกรนักศึกษา  เปนกิจกรรมที่ผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม 
อารมณ  นักศึกษา เปนกิจกรรมที่ผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา 
สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคลองกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค ที่ประกอบมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ 5 ประการ ไดแก (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู (3) ทักษะทางปญญา  
(4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสอดคลองกับความ
ตองการของผูใชบัณฑิต และนําหลัก PDSA/PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) 
ไปใชในชีวิตประจําวันเปนการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอยางยั่งยืน 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ : อาจารยนันธิดา ลิ่มเสฎโฐ โทรศัพท : 064-7465355 
ผูจัดเก็บขอมูล  : นางสาวรุจินันท ชมภฆูัง 
  :  นางสาวขนิษฐา แกวทาพญา 

โทรศัพท : 084-3008494 
 : 081-0902937 

 

เกณฑการประเมิน: 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน : 
เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดย
ใหนักศกึษามีสวนรวมในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะมีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาภาพรวม ซึ่ง
อิงจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พ.ศ. 2561-2564 และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ 2561 และ 2562 โดยใหนักศึกษามีสวนรวม
ในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติทุกดาน (TQF) เพื่อใหสอดคลอง
กับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค และเปนไปตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย คือ เปนคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ  ไมวาจะเปน
กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมสงเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรมโดยคณะมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครอบคลุมทุกประเภทอยางเหมาะสม โดยมี
รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ  เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป (ฝายพัฒนานักศึกษา) คณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา เปนผูดูแลและรับผิดชอบ โดยจัดทํา

1.6-1-1 แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนาสงเสรมิผลการ
เรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ คณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ประจาํป
การศึกษา 2561 

1.6-1-2 คําสั่งคณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ที่ 
504/2561 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการ
ฝายพัฒนากิจกรรม
นักศึกษา 
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เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

แผนพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2561 ดังนี้ 

กลยุทธ ตัวชี้วดั 
เปา 

หมาย 
2562 

เปาประสงคท่ี 4 ผลิตบัณฑิตใหนักศึกษาเปนคนดี มีทักษะชีวติ มีจิตสาธารณะ 
1. สงเสรมิใหมีการจัดกิจกรรม 

พัฒนานักศึกษาใหเปนไปตาม
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค (สกอ.1.5,1.6) 

1. โครงการพัฒนานักศึกษาดาน
คุณธรรม จรยิธรรม : โครงการ 

 

1 
 
 

2. นักศึกษาเขารวมโครงการ : 
รอยละ 

90 

2. สงเสรมิคุณภาพชีวิต และ
ทักษะการใชชีวิตในสังคม
อยางมีความสุข (สกอ.1.6) 

1. โครงการสงเสรมิคุณภาพชีวติ
และทักษะการใชชีวิตอยางมี
ความสุข : โครงการ 

3 
 

2. นักศึกษาเขารวมกิจกรรม  : 
รอยละ 

80 

3. สงเสรมิใหมีการจัดกิจกรรม
สรางความสัมพันธระหวาง
นักศึกษาและศิษยเกา       
(สกอ.1.5) 

1. ผูเขารวมกิจกรรม : คน 200 

4. สงเสรมิใหนักศึกษาเขารวม
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาตนเองได
เต็มศักยภาพ และเปนไปตาม
มาตรฐานผลการเรยีนรูตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาต ิ(สกอ.1.5,1.6) 

1. โครงการท่ีจัดใหนักศึกษาเขา
รวม : โครงการ 

5 

2. นักศึกษาเขารวมโครงการ : 
รอยละ 

80 

5. ยกยองและใหขวัญกําลังใจ
กับนักศึกษาผลการเรียนดี 
กิจกรรมเดน 

1. นักศึกษาไดรับการประกาศ
เชิดชูเกียรติในดานผลการ
เรียนด/ีกิจกรรมเดน : คน 

30 

6. สงเสรมิการจดักิจกรรมที่
พัฒนาทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 และเปนไป
ตามนโยบายไทยแลนด 4.0 
(สกอ. 1.1) 

1. โครงการท่ีจัดใหนักศึกษาเขา
รวม : โครงการ 

2 

2. นักศึกษาเขารวมกิจกรรม : 
รอยละ 

80 

7. สงเสรมิและสนับสนุนการ
จัดบริการ สวัสดิการใหกับ
นักศึกษาและศิษยเกา  

 (สกอ. 1.5,1.6) 
 
 
 
 

1. บริการและสวสัดิการที่จัดให
นักศึกษาและ/หรือศิษยเกา : 
เรื่อง 

3 

2. ระดับความพึงพอใจของผูเขา
รับการบริการ : คะแนน 

3.51 
 
 
 
 
 

1.6-1-3 คําสั่งคณะ 
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  นักศึกษา
ภาคปกติ ประจาํป
การศึกษา 2561 
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เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

 โครงการในปการศึกษา 2561 ที่จัดตามแผนไดระบุคุณลักษณะของ
ผูเขารวมโครงการกิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย วิธีการ
ดําเนินการ  และมีการประเมินผลอยางชัดเจน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

โครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตรและการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

1. สัมมนาความรู
และ
ประสบการณ
แกศิษยเกา 

- เกิดความสัมพันธอันดี
ระหวางสถาบันกับ
นักศึกษา ศิษยเกา ศิษย
ปจจุบัน คณาจารย
ตลอดจนบุคลากร 
กอใหเกิดความรักและ
เชิดตอสถาบัน 

- ศิษยเกาไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณ
ระหวางศิษยเกา และ
แนะแนวทางใหศิษย
ปจจุบันในการพัฒนาคน
เองในการทํางาน 

- ศิษยเกาที่ไปสรางชื่อเสียง
ภายนอกกอใหเกิด
ภาพลักษณที่ดตีอคณะ 
และเปนการ
ประชาสัมพันธไปยัง
หนวยงานภายนอกให
รูจักคณะมากขึ้น 

เชิงปริมาณ  
- ผูเขารวมโครงการไมนอย

กวารอยละ 80  
จากเปาหมายจํานวน 
250 คน 

เชิงคณุภาพ 
- มีทัศนคติที่ดีตอสถาบัน 

รักและเชิดชูในสถาบันไม
นอยกวารอยละ 90 

เชิงเวลา 
- สามารถจัดกิจกรรม

ตามที่กําหนดในโครงการ 

2. ประชุม 
สัมมนา
แลกเปลี่ยน
เรียนรูกิจกรรม
ระหวางสถาบัน 

- เพื่อใหผูนํานักศกึษาได
แลกเปลี่ยนความคดิและ
ประสบการณในการทํา
กิจกรรมรวมกันระหวาง
สถาบัน 

- เสริมสรางความรูในการ
บริหารงานกิจกรรม
นักศึกษาของผูนํา
นักศึกษาระหวางสถาบัน 

- ทราบถึงกระบวนการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา และประกวด
แนวปฏิบัตทิี่ดีในการทํา
กิจกรรม 

เชิงปริมาณ  
- มีผูเขารวมโครงการไม

นอยกวารอยละ 80 จาก
จํานวนเปาหมาย 15 คน 

เชิงคณุภาพ 
- ไดพัฒนาความรูและ

ประสบการณ ได
แลกเปลี่ยนความรูดาน
กิจกรรมท่ีมีความ
แตกตางระหวางสถาบัน 
ไมนอยกวารอยละ 80 

เชิงเวลา 
- สามารถจัดกิจกรรมตามท่ี

กําหนดในโครงการ 
3. กาวแรกสู

ประตูคณะ
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  
(Sci & Tech 
2018) 

- เพื่อชี้แนะแนวทางการ
เรียน และการใชชีวิต
นักศึกษาในคณะ 

- เพื่อใหนักศึกษาทราบ
แนวปฏิบัตดิานวิชาการ 
ดานกิจกรรมนักศึกษา 

เชิงปริมาณ  
- นักศึกษาชั้นปท่ี 1 เขา

รวมโครงการ ไมนอยกวา
รอยละ 80 

เชิงคณุภาพ 
- ไดรับความรู ความเขาใจ
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เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

รวมทั้งขอมูลสวสัดิการ
ตาง ๆ 

 

ในเน้ือหากิจกรรมหรือ
หัวขอที่จัดไมนอยกวา
รอยละ 90 

- มีความพึงพอใจตอการ
จัดโครงการ ไมนอยกวา
รอยละ 80 

- คาดวาจะสามารถนํา
ความรูท่ีไดรับไปใช
ประโยชนได ไมนอยกวา
รอยละ 75 

4. อบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง
การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สําหรับ
นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

เพื่อใหนักศึกษามีทักษะการ
คิดวิเคราะหเชิงตัวเลข และ
สามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคน 

เชิงปริมาณ  
- มีผูเขารวมโครงการไม

นอยกวารอยละ 80 
เชิงคณุภาพ 
- ไดรับความรู ความเขาใจ

ในเน้ือหากิจกรรมหรือ
หัวขอที่จัดไมนอยกวา
รอยละ 90 

- มีความพึงพอใจตอการ
จัดโครงการ ไมนอยกวา
รอยละ 80 

- คาดวาจะสามารถนํา
ความรูท่ีไดรับไปใช
ประโยชนได ไมนอยกวา
รอยละ 80 

5. ความปลอดภัย
ในการใช
หองปฏิบัติการ
และการปฏิบัติ
ตนในการเกิด
อัคคภียัและภัย
ธรรมชาติ 

- เพื่อใหผูเขารวมโครงการ
มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการใชปฏิบัติการ และ
การปฏิบัติตนเมื่อเกิด
อัคคภียัและภัยธรรมชาติ 

เชิงปริมาณ  
- มีผูเขารวมโครงการไม

นอยกวารอยละ 75 
เชิงคณุภาพ 
- มีความรูความเขาใจไม

นอยกวารอยละ 80  
- ผลประเมินความพึง

พอใจของผูเขารวม
โครงการอยูในระดับดี 

6. นิทรรศการ Sci 
& Tech มุงสู
สากล 

- เพื่อใหไดรับความรู
วัฒนธรรมของ
ตางประเทศ 

- เพื่อใหไดรับความรู
ศาสตรตาง ๆ ในคณะ 

- เพื่อเสริมสรางทักษะ
ภาษาตางประเทศ และ
สงเสริมศักยภาพของ
นักศึกษา 

เชิงปริมาณ  
- มีผูเขารวมโครงการไม

นอยกวารอยละ 80 
เชิงคณุภาพ 
- ไดรับความรู ความเขาใจ

ในเน้ือหากิจกรรมหรือ
หัวขอที่จัดไมนอยกวา
รอยละ 90 

- มีความพึงพอใจตอการ
จัดโครงการ ไมนอยกวา
รอยละ 80 

- คาดวาจะสามารถนํา
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ความรูท่ีไดรับไปใช
ประโยชนได ไมนอยกวา
รอยละ 75 

7. สัมมนาเรื่อง
มั่นใจเดินหนาสู
วิชาชีพ 

- เพื่อใหนักศึกษาได
เสริมสรางความมั่นใจใน
การศึกษาวิชาการเพ่ือเขาสู
วิชาชีพ 

- เพื่อใหนักศึกษาเรียนรู
แบบอยางในการปฏิบัติตน
และปฏิบัติงานรุนพี่ 

เชิงปริมาณ  
- มีผูเขารวมโครงการไม

นอยกวารอยละ 80 
เชิงคณุภาพ 
- ไดรับความรู ความเขาใจ

ในเน้ือหากิจกรรมหรือ
หัวขอที่จัดไมนอยกวา
รอยละ 90 

- มีความพึงพอใจตอการ
จัดโครงการ ไมนอยกวา
รอยละ 80 

- คาดวาจะสามารถนํา
ความรูท่ีไดรับไปใช
ประโยชนได ไมนอยกวา
รอยละ 80 

8. สัมมนาพัฒนา
ประสบการณ
วิชาการและ
วิชาชีพเพื่อกาว
สูวัยทํางานแก
นักศึกษา 

- เพื่อใหนักศึกษาท่ีกําลัง
จะสําเร็จการศกึษาได
ทราบขอมูลสําคัญ และ
เตรียมความพรอมในการ
เขาสูอาชีพ 

- เพื่อใหนักศึกษาได
เสริมสรางความรูและ
ประสบการณทางวิชาชีพ 

- เพื่อใหนักศึกษามีความ
มั่นใจในตนเองในการกาว
สูโลกของการทํางาน  
 

เชิงปริมาณ  
- มีผูเขารวมโครงการไม

นอยกวารอยละ 80 
เชิงคณุภาพ 
- ผูเขารวมโครงการมี

ความรู ทักษะที่ดี และ
สามารถพัฒนาตนเองสู
การเตรียมพรอมเขาสู
วิชาชีพ ไมนอยกวารอย
ละ 80 

เชิงเวลา 
- สามารถจัดกิจกรรมตามท่ี

กําหนดในโครงการ 
9. ชาววิทยรวมใจ

รับขวัญนอง
ใหม สูรั้วใบสี
ทอง 

- กิจกรรมรับขวัญนองใหม 
ซึ่งเปนประเพณีท่ีสืบทอด
กันมา 

- เพื่อสรางความสัมพันธที่
ดีระหวางเพ่ือนและรุนพี่
รุนนอง 

เชิงปริมาณ  
- มีผูเขารวมโครงการไมนอย

กว า ร อ ยละ  80  จ าก
จํานวนเปาหมาย 500 คน 

เชิงคณุภาพ 
- นักศึกษาใหมไดรวม

กิจกรรมสืบสานประเพณี
ที่ดีงาม ไมนอยกวา 
คาเฉลี่ย 3.51 

- นักศึกษามีความสัมพันธ
ที่ดีระหวางเพ่ือนรุนพี่กับ
รุนนอง ไมนอยกวา
คาเฉลี่ย 3.51 
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10. ประกวดดาว 
เดือน คณะ
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

- เพื่อเปดโอกาสให
นักศึกษา แสดง
ความสามารถอยางเต็มท่ี 
และกลาแสดงออกในดาน
ศิลปวัฒนธรรม และเชิง
สรางสรรค 
 

เชิงปริมาณ  
- มีผูเขารวมโครงการไม

นอยกวารอยละ 80 
เชิงคณุภาพ 
- นักศึกษาไดเรียนรู

ศิลปวัฒนธรรมจากการ
แสดงของผูนําประกวด 
ไมนอยกวา คาเฉลี่ย 
3.51 

- ไดมีความสัมพันธในหมู
คณะ ไมนอยกวาคาเฉลี่ย 
3.51 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  สงเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของทองถิ่น
ตลอดจนการอนุรักษสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน 
11. ถวายเทียน

พรรษา 
- เพื่อสงเสริมการอนุรักษ 

ประเพณีวัฒนธรรมท่ีดี
งามทางพระพุทธ ศาสนา
ตอไป 

- เพื่อสงเสริมดานคณุธรรม
จริยธรรม 

เชิงปริมาณ  
- มีผูเขารวมโครงการไม

นอยกวารอยละ 80 จาก
เปาหมาย 100 คน 

เชิงคณุภาพ 
- ส ง เ สริ ม กิ จก ร รมก าร

อ นุ รั ก ษ  ป ร ะ เ พ ณี
วัฒนธรรมที่ดี งามทาง
พระพุทธ ศาสนาตอไป 
ไมนอยกวาคาเฉลี่ย 3.51 

- ส ง เสริม ให มีคุณธรรม
จริยธรรมใหกับผูเขารวม
กิ จ ก ร ร ม ไ ม น อ ย ก ว า
คาเฉลี่ย 3.51 

12. สานสัมพันธ
วัฒนธรรมไทย
พุทธ – มุสลมิ 

เพื่อสงเสริมการทํากิจกรรม
รวมกันระหวางอาจารย 
เจาหนาที่ และนักศึกษาไทย
พุทธ – มุสลมิ และสราง
เพื่อใหเกิดความรักความ
เขาใจในการอยูรวมกัน 
ภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม 

เชิงปริมาณ  
- มีผูเขารวมโครงการไม

นอยกวารอยละ 80 
เชิงคณุภาพ 
- ไดรับความรู ความเขาใจ

ในเน้ือหากิจกรรมหรือ
หัวขอที่จัดไมนอยกวา
รอยละ 90 

- มีความพึงพอใจตอการ
จัดโครงการ ไมนอยกวา
รอยละ 80 

- คาดวาจะสามารถนํา
ความรูท่ีไดรับไปใช
ประโยชนได ไมนอยกวา
รอยละ 75 

13. แขงขันการทํา
ขนมไทยและ
แขงขันการ

- เพื่อใหอาจารย เจาหนาที่ 
และนักศึกษา รวมกัน
อนุรักษศิลปวัฒนธรรม

เชิงปริมาณ  
- มีผูเขารวมโครงการไม

นอยกวารอยละ 80 
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ทําอาหาร
ทองถิ่น 

การทําขนมไทย และการ
ทําอาหารทองถิ่น 

- เพื่อสรางความสัมพันธ
ภายในคณะ ระหวาง
อาจารย เจาหนาที่ และ
นักศึกษา 

เชิงคณุภาพ 
- ไดรับความรู ความเขาใจ

ในเน้ือหากิจกรรมหรือ
หัวขอที่จัดไมนอยกวา
รอยละ 90 

- มีความพึงพอใจตอการ
จัดโครงการ ไมนอยกวา
รอยละ 80 

- คาดวาจะสามารถนํา
ความรูท่ีไดรับไปใช
ประโยชนได ไมนอยกวา
รอยละ 75 

14. อนุรักษและสืบ
สานประเพณี
สงกรานต 

- เพื่อรวมกันอนุรักษ และ
สืบสานประเพณี
สงกรานต 

- เพื่อใหเกิดจิตสํานึกใน
การแสดงออกซึ่งความ
กตัญูกตเวทีตอผูใหญ 

- เพื่อสงเสริมกิจกรรม
รวมกันระหวางอาจารย 
เจาหนาที่ และนักศึกษา 

เชิงปริมาณ  
- มีผูเขารวมโครงการไมนอย

กว า ร อ ยละ  80  จ าก
จํานวนเปาหมาย 130 คน 

เชิงคณุภาพ 
- มีจิตสํานึกในการ

แสดงออกซ่ึงความ
กตัญูกตเวทีตอผูใหญ
อยางยั่งยืน ผานประเพณี
ที่สบืทอดกันมาอยาง
ยาวนาน ไมนอยกวารอย
ละ 80 

เชิงเวลา 
- สามารถจัดกิจกรรม

ตามที่กําหนดในโครงการ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การเตรียมความพรอมเขาสูสากล 
15. ศึกษาดูงาน

แลกเปลี่ยน
เรียนรู
วัฒนธรรม
ตางประเทศ 

- นักศกึษามีความรู
ความสามารถทางดาน
ภาษาอังกฤษเพ่ิมมากขึ้น 

- นักศึกษาสามารถใชชีวิต
ในตางประเทศได เปน
การเพ่ิมทักษะการใชชีวิต
นอกรั้วมหาวิทยาลัย 

เชิงปริมาณ  
- มีผูเขารวมโครงการไม

นอยกวารอยละ 80 
เชิงคณุภาพ 
- ผูเขารวมโครงการมีความ

พึงพอใจตอการจัด
โครงการ มีทักษะในการ
ใชชีวิตนอกรั้ว   
มหาวิทยาลัยและมีความ
มั่นใจ และกลาแสดงออก
ทางภาษาเพ่ิมขึ้นมากขึ้น 

เชิงเวลา 
- สามารถจัดกิจกรรม

ตามที่กําหนดในโครงการ 

 และนอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเตรียมความพรอมใหนักศึกษาผาน
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม โดยใชหนังสือเรียนรูชีวิตดวยกิจกรรม
นักศึกษา เพ่ือชวยใหนักศึกษาไดรูจักมหาวิทยาลัยของตนมากยิ่งข้ึน ไดรูทิศ
ทางการพัฒนาความรู ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม นําไปสูการเปนบัณฑิต
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ที่สมบูรณ  โดยผานกระบวนการจัดกิจกรรม และนอกจากนี้คณะยังนํา
แผนพัฒนานักศึกษาเขารวมพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   
 สําหรับกิจกรรม/โครงการของคณะ ไดมีการใหนักศึกษาเขามามี
สวนรวมในการดําเนินงาน ทั้งการวางแผนการดําเนินงาน โดยกอนการจัด
กิจกรรมในแตละครั้ง จะมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานฝายตาง ๆ
ซึ่งประกอบดวยอาจารย  เจาหนาที่  และสโมสรนักศึกษาเพ่ือวางแผนการ
ดําเนินงาน ตลอดจนสรุปผลการดําเนินงานเพ่ือนําไปปรับปรุงในปตอไป  
 อีกทั้งคณะยังไดรวมกับกองพัฒนานักศึกษาในการสงตัวแทนผูนํา
นักศึกษาเขารวมโครงการสัมมนาผูนํานักศึกษา เพื่อใหผูนํานักศึกษาเกิด
การเรียนรู มีสวนรวมในการจัดทําแผนและการวางแผนในการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ตลอดปการศึกษา 
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดําเนินกิจกรรมที่สงเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ใหครบถวนประกอบดวย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
2. ความรู 
3. ทักษะทางปญญา 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะมีการสง เสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาจัดกิจกรรมที่
หลากหลายโดยนําความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษามาใชในการจัด
กิจกรรมและแตละกิจกรรมไดนํากระบวนการ PDCA มาใชโดยนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีไดจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงคตามมาตรฐานผลการเรียนรูและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 
ประการ  

1. คุณธรรม จริยธรรม 
2. ความรู 
3. ทักษะทางปญญา 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

โครงการ 
ความสอดคลองตามกรอบ TQF 

1 2 3 4 5 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตรและการศึกษาดาน
วิทยาศาสตรใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

1. โครงการสัมมนาความรูและประสบการณแก
ศิษยเกา 

     

2. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูกิจกรรม
ระหวางสถาบัน 

     

1.6-2-1 แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนาสงเสรมิผล
การเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ คณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  
ประจําปการศึกษา 
2561 

1.6-2-2 โครงการพัฒนา
นักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรีทั้ง 5 
ดานประจําป
การศึกษา 2561 
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3. โครงการกาวแรกสูคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Sci & Tech 2019) 

     

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักศกึษาคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

     

5. โครงการ นิทรรศการ Sci & Tech มุงสูสากล      

6. โครงการสัมมนา เรื่อง มั่นใจเดินหนาสูวชิาชีพ      

7. โครงการ สัมมนา เรื่องการพัฒนา
ประสบการณวชิาการ และวิชาชีพเพ่ือกาวสู
วัยทํางานแกนักศึกษา 

     

8. โครงการชาววิทยรวมใจ รับขวัญนองใหมสู
รั้วใบสีทอง 

     

9.  โครงการชาววิทยผกูพันสานสัมพันธนองพ่ี      

10. โครงการกิจกรรมประกวดดาว เดอืนคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

     

11. โครงการใบสีทองเกมส      

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  สงเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
ทองถิ่นตลอดจนการอนุรักษสิ่งแวดลอมใหย่ังยืน 

1. โครงการสานสมัพันธไทยพุทธ มุสลิม      

2. โครงการแขงขันทําขนมไทยและแขงขัน
ทําอาหารทองถ่ิน 

     

3. โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณี
สงกรานต 

     

4. โครงการถวายเทียนพรรษา      

5. งานเกษียณอายรุาชการคณาจารยและ
บุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

     

6. โครงการ Sci & Tech สวยดวยมอืเรา      

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การเตรียมความพรอมเขาสูสากล 

1. โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรยีนรู
วัฒนธรรมตางประเทศ 

     

 
3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคณุภาพแกนักศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะไดจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาแกนักศึกษาโดยผานโครงการ ดังนี้ 
1. โครงการกาวแรกสูประตูคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(Sci & Tech 

2018) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 
- เพื่อชี้แนะแนวทางการเรียน และการใชชีวิตนักศึกษาในคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
- เพื่อใหนักศึกษาทราบแนวปฏิบัติดานวิชาการ ดานกิจกรรม

นักศึกษา รวมทั้งขอมูลสวัสดิการตาง ๆ 
-  

1.6-3-1 โครงการกาวแรกสู
ประตูคณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Sci & 
Tech 2018) 

1.6-3-2 โครงการ
ประชุมสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู
กิจกรรมนักศึกษา
ระหวางสถาบัน 
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ซึ่งมีหัวขอการบรรยายดังนี้ 
- ใหความรู เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษากับการพัฒนา

นักศึกษา” โดย อาจารย ดร.สุชีวรรณ  ยอยรูรอบ รองคณบดีฝาย
วิชาการและประกันคณุภาพการศึกษา 

- ใหความรูเรื่อง “กิจกรรมนักศึกษา” และ เรื่อง “ปรับตัว อยูเปน 
กับไทยแลนด 4.0” โดย อาจารยนันธิดา ลิ่มเสฎโฐ รองคณบดีฝาย
พัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ 

2. โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูกิจกรรมนักศึกษาระหวาง
สถาบัน เมื่อวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (วิทยาเขตไสใหญ) 
โดยวัตถุประสงค ดังนี้ 
- เพ่ือใหผูนํานักศึกษาไดแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณใน

การทํากิจกรรมรวมกัน 
- เพ่ือใหนักศึกษาไดพัฒนาความรูในการบริหารงานกิจกรรมนักศึกษา 
- เพื่อใหนักศึกษาทราบถึงกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 

และมีการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีในการทํากิจกรรม 
3. โครงการอบรมผูนํานักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 8  

จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันที่ 26-28 เมษายน 2562 ณ คาย
กรมหลวงสงขลานครินทร จังหวัดสงขลา ซึ่งสโมสรนักศึกษาและ
ตัวแทนนักศึกษาจากทุกหลักสูตรของคณะไดเขารวมโครงการ โดย
วัตถุประสงคเพ่ือฝกหลักการทํางานแบบ PDCA โดยการลงมือปฏิบัติ
จริง และแกปญหาที่เกิดขึ้น ทําใหสโมสรนักศึกษามีทักษะในการทํางาน
และการแกไขปญหา สามารถนํามาประยุกตใชกับการทํางาน 

1.6-3-3 โครงการอบรมผูนํา
นักศึกษา คณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 8 
 

4. ทุกกิจกรรมที่ ดํ า เนินการมีการประเมินผลความสํา เ ร็จตาม
วัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ดําเนินงานคร้ังตอไป 
ผลการดําเนินงาน 
  ทุกกิจกรรมที่คณะดําเนินการมีการประเมินผลความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผลการประเมินของทุกกิจกรรมมาใชใน
การปรับปรุงการดําเนินงานครั้ งตอไป เพื่อใหการจัดกิจกรรมเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดแกนักศึกษาและคณะโดยมีการสรุปผลการดําเนินงาน
ทุกกิจกรรม 

1.6-4-1 แบบสรุปผลการ
ประเมินความสําเรจ็
ตามวัตถุประสงค
ของการจัดกิจกรรม/
โครงการพัฒนา
นักศึกษา        
ประจําปการศึกษา 
2561 

5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะมีผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 
 
 
 

1.6-5-1 ผลการประเมิน
ความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของ
แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน  ประจําปการศึกษา 2561 หนา 55 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

กลยุทธ ตัวชี้วัด 
เปา 

หมาย 
ประเมินความสําเร็จตาม

วัตถุประสงค 
ของแผน 2562 

เปาประสงคท่ี 4 ผลิตบัณฑิตใหนักศึกษาเปนคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ 
1. สงเสริมใหมี

การจัดกิจกรรม 
พัฒนา
นักศึกษาให
เปนไปตาม
คุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่
พึงประสงค 
(สกอ.1.5,1.6) 

1. โครงการ
พัฒนา
นักศึกษาดาน
คุณธรรม 
จริยธรรม : 
โครงการ 

 

1 
 
 

บรรลุเปาหมายจํานวน 18 
โครงการ ไดแก  

1. สัมมนาความรูและ
ประสบการณแกศิษยเกา 

2. สัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรูกิจกรรมระหวาง
สถาบัน 

3. กาวแรกสูคณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Sci &Tech 
2018) 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับ
นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

5. นิทรรศการ Sci & Tech 
มุงสูสากล 

6. สัมมนา เรื่อง มั่นใจ
เดินหนาสูวิชาชีพ 

7. สัมมนา เรื่องการพัฒนา
ประสบการณวิชาการ 
และวิชาชีพเพื่อกาวสูวัย
ทํางานแกนักศึกษา 

8. ชาววิทยรวมใจ รับขวัญ
นองใหมสูรั้วใบสีทอง 

9. ชาววิทยผูกพันสาน
สัมพันธนองพ่ี 

10. กิจกรรมประกวดดาว 
เดือนคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

11. ใบสีทองเกมส 

12. สานสัมพันธไทยพุทธ 
มุสลิม 

13. แขงขันทําขนมไทยและ
แขงขันทําอาหารทองถิ่น 

14. อนุรักษและสืบสาน
ประเพณีสงกรานต 

15. ถวายเทียนพรรษา 
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16. งานเกษียณอายุราชการ
คณาจารยและบุคลากร 

17. Sci & Tech สวยดวยมือ
เรา 

18. ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
เรียนรูวัฒนธรรม
ตางประเทศ 

2. นักศึกษาเขา
รวมโครงการ : 
รอยละ 

90 บรรลุเปาหมาย   
มนีักศึกษา รอยละ 90 เขา
รวมโครงการ 

2. สงเสริม
คุณภาพชีวิต 
และทักษะการ
ใชชีวิตในสังคม
อยางมีความสุข 
(สกอ.1.6) 

1. โครงการ
สงเสริม
คุณภาพชีวิต
และทักษะการ
ใชชีวิตอยางมี
ความสุข : 
โครงการ 

3 
 

บรรลุ เปาหมาย จํานวน 4 
โครงการ 
1. โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ “ความ
ปลอดภัยในการใช
หองปฏิบัติการ / อาคาร
เรียนและภัยธรรมชาติ 

2. สานสัมพันธวัฒนธรรม
ไทยพุทธ - มุสลมิ 

3. Sci & Tech...สานสัมพันธ
นองพี่’61 

4. อนุรักษและสืบสาน
ประเพณีสงกรานต 

2. นักศึกษาเขา
รวมกิจกรรม  : 
รอยละ 

80 บรรลุตามเปาหมาย  
มนีักศึกษา รอยละ 90 เขา
รวมโครงการ 

3. สงเสริมใหมี
การจัดกิจกรรม
สราง
ความสัมพันธ
ระหวาง
นักศึกษาและ
ศิษยเกา       
(สกอ.1.5) 

1. ผูเขารวม
กิจกรรม : คน 

200 ไมบรรลุเปาหมายมีผูเขารวม
โครงการสัมมนาเรื่องการ
พัฒนาความรูและ
ประสบการณแกศิษยเกา 
จํานวน 90 คน 

4. สงเสริมให
นักศึกษาเขา
รวมกิจกรรม
เพื่อพัฒนา
ตนเองไดเต็ม
ศักยภาพ และ
เปนไปตาม
มาตรฐานผล
การเรียนรูตาม
กรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒแิหงชาต ิ

1. โครงการท่ีจัด
ใหนักศึกษาเขา
รวม : โครงการ 

5 บรรลุเปาหมาย 
จํานวน 19 โครงการ  

(ตามแผนพัฒนา
นักศึกษา) 

2. นักศึกษาเขา
รวมโครงการ : 
รอยละ 

80 บรรลุตามเปาหมาย  
มนีักศึกษา รอยละ 90 เขา
รวมโครงการ 
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(สกอ.1.5,1.6) 

5. ยกยองและให
ขวัญกําลังใจ
กับนักศึกษาผล
การเรียนดี 
กิจกรรมเดน 

1. นักศึกษาไดรับ
การประกาศ
เชิดชูเกียรติใน
ดานผลการ
เรียนด/ี
กิจกรรมเดน : 
คน 

30 บรรลุเปาหมาย  
มจีํานวนนักศึกษา 54 คน 
ไดรับรางวัลดังนี้ 
- เรียนด ี 11 รางวลั 
- กิจกรรมเดน 11 รางวัล 

ซึ่งคณะไดมอบรางวัลดังกลาว
ในโครงการสัมมนาพัฒนา
ประสบการณวิชาการและ
วิชาชีพเพื่อกาวสูวยัทํางานแก
นักศึกษา เมื่อวันที่ 29 
มีนาคม 2562 
- นักกิจกรรมดีเดน 

สโมสรนักศึกษา  32 
รางวัล  

ซึ่งคณะไดมอบรางวัลดังกลาว
ในโครงการกาวแรกสูประตู
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  (Sci & Tech 
2019) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 
2562  

6. สงเสริมการจัด
กิจกรรมท่ี
พัฒนาทักษะ
การเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 
และเปนไปตาม
นโยบายไทย
แลนด 4.0 
(สกอ. 1.1) 

1. โครงการท่ีจัด
ใหนักศึกษาเขา
รวม : โครงการ 

2 บรรลุ เปาหมาย จํานวน 3 
โครงการ/กิจกรรม  
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

2. นิทรรศการ Sci & Tech 
มุงสูสากล 

3. โครงการศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู
วัฒนธรรมตางประเทศ 

4. กิจกรรมใหความรูดาน
ภาษาอังกฤษใหกับ
นักศึกษา ชั้นที่ 2 และ 3 
โดยอาจารยชาวตางชาติ 

2. นักศึกษาเขา
รวมกิจกรรม : 
รอยละ 

80 บรรลุเปาหมาย มีนักศึกษา
เขารวมโครงการทุกโครงการ
โดยเฉลี่ย รอยละ 80 
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7. สงเสริมและ
สนับสนุนการ
จัดบริการ 
สวัสดิการใหกับ
นักศึกษาและ
ศิษยเกา (สกอ. 
1.5,1.6) 

 
 
 
 

1. บริการและ
สวัสดิการที่จัด
ใหนักศึกษา
และ/หรือศษิย
เกา : เรื่อง 

3 บรรลุ เป าหมายจํ านวน 4 
กิจกรรม 
1. งานอาจารยที่ปรึกษา 
2. งานประชาสัมพันธ 
3. งานการจัดการหา

ทุนการศกึษา / โครงการ 
Sci & Tech Mini 
Marathon 

4. งานศิษยเกา/โครงการ
สัมมนาความรูและ
ประสบการณแกศิษยเกา 

2. ระดับความพึง
พอใจของผูเขา
รับการบริการ : 
คะแนน 

3.51 บรรลุเปาหมาย มีระดับความ
พึงพอใจเฉลี่ย 4.29 
1. ดานจัดบริการให

คําปรึกษาทางวิชาการ 
และการใชชีวิตแก
นักศึกษาในคณะ คะแนน
เฉลี่ย 4.11 

2. ดานการใหขอมูลของ
หนวยงานบริการ
แหลงขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนแกนักศึกษา 
คะแนนเฉลี่ย 4.33 

3. ดานจัดกิจกรรมเตรียม
ความพรอมเพ่ือการ
ทํางานเมื่อสําเร็จ
การศึกษาแกนักศึกษา  
คะแนนเฉลี่ย 4.41 

 

 
6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศกึษา 
ผลการดําเนินงาน 
 จากการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะไดนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เพื่อรวมกันพิจารณา
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษาซึ่งมติที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ควรจัดกิจกรรมใหหลากหลาย 
2. ปรับปรุงโครงการใหสอดคลองกับความตองการของนักศึกษา 
3. เพ่ิมการจัดกิจกรรมที่จัดนอกสถานที่ 

1.6-6-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
สงเสริมกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา
และกิจการพิเศษ  
วันที่ 5 มิถุนายน 
2562 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2561 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ 
เปาหมาย 

2559 2560 2561 บรรลุ ไมบรรล ุ

กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

6 ขอ 
(ขอ 1-6) 

6 ขอ  
(ขอ 1-6) 
5 คะแนน 

6 ขอ  
(ขอ 1-6) 
5 คะแนน 

6 ขอ  
(ขอ 1-6) 
5 คะแนน 

  

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ 1.6 
จุดแข็ง 

- กิจกรรมนักศึกษาสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค และมีความเหมาะสม 
- มีคณะกรรมการฝายพัฒนากิจกรรมนักศึกษาเพ่ือวางแผนและใหคําปรกึษาในการจัดกิจกรรม  
- มีสโมสรนักศึกษาที่เขมแข็งและสามารถประสานงานกับคณะไดเปนอยางด ี
- สโมสรนักศึกษามีหองทาํงานที่เปนสัดสวน และเอ้ือตอการทํางาน 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- สงเสริมใหนักศึกษานําหลัก PDCA ไปใชในการดําเนนิชวีติประจําวัน 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง : องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑติ 

ตัวบงชี ้ คะแนนประเมินตนเอง 
2559 2560 2561 

1.1 ผลการบริการจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.60 3.72 3.75 
1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  4.19 4.43 4.69 
1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  1.70 1.75 2.08 
1.4 จํานวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 2.75 4.56 5.00 
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 5.00 5.00 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  5.00 5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 3.71 4.08 4.25 
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องคประกอบที่  2  การวิจัย 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ชนดิของตัวบงชี ้ กระบวนการ (P) 
คําอธิบายตัวบงชี ้ สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพโดยมี

แนวทางการดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพื่อใหสามารถ
ดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไวทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการ
จัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันใหกับบุคลากร สงเสริมพัฒนาสมรรถนะแก
อาจารยและนักวิจัยการสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคลทรัพยากร
เงินเครื่องมืออุปกรณที่เก่ียวของตาง ๆ  ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกําลังใจแก
นักวิจัยอยางเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ : ผศ.กฤษณวรา รัตนโอภาส โทรศพัท : 089-7333779 
ผูจัดเก็บขอมูล  : นางสาวกุสุมา เจะอาแซ 
  : นายธีรภทัร มณีเกษร 

โทรศัพท : 081-6982044 
โทรศัพท : 084-5077666 

 

เกณฑการประเมิน: 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน : 
เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารวิจัยที่สามารถนําไปใช
ประโยชนในการบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะดําเนินการรวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนใน
การบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคดังนี้  
1. มีเว็บไซตประจําหนวยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือบริหาร

จัดการงานประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารดานการวิจัย ไดแก ขาว
การตีพิมพ/ประชุมวิชาการ ขาวอบรมสัมมนา ขาวแหลงทุนวิจัย 
และขาวประชาสัมพันธอื่นๆ ตลอดจนสามารถดาวนโหลด คูมือ
ระเบียบ แนวปฏิบัติ และแบบฟอรมตางๆ เพื่ออํานวยความ
สะดวกแกผูเขาใชบริการ  

2. มีระบบบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(Research ManagementSystem: RMS) เพื่อบริหารจัดการทุน
วิจัยที่ควบคุมและดําเนินการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดแก 
การสงขอเสนอการวิจัย การประเมินขอเสนอการวิจัย การแจงผล
การประเมิน การรายงานเบิกจ ายงวดเงิน การรายงาน
ความกาวหนาการวิจัย การรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ และการ
ตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย เปนตน  

2.1-1-1 เว็บไซตสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

2.1-1-2 ระบบบรหิารจัดการงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2.1-1-3 ระบบการประเมินผลการ
สนับสนุนพันธกิจดานการ
วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา(ออนไลน) 

2.1-1-4 ฐานขอมูลวารสารการวิจัย  
(JDS : Journal Database 
System) 
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3. มีระบบการประเมินผลการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ่ือเปนเครื่องมือในการสํารวจความ
พึงพอใจและความตองการของผูรับบริการที่มีตอมหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจัยฯในดานการวิจัย ไดแก การประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสาร ระเบียบที่เก่ียวของ การจัดสรรทุน  หองปฏิบัติการวิจัย 
และหองสมุดคนควา เทคโนโลยีสารสนเทศ การรักษาความ
ปลอดภัย และการจัดกิจกรรมทางวิชาการที่สงเสริมงานวิจัย ทั้งนี้
เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาพัฒนาปรับปรุงดานการวิจัยตอไป 

4. มีฐานขอมูลวารสารการวิจัย (JDS : Journal Database System)
เพ่ือเปนเคร่ืองมือสืบคนวารสารงานวิจัย จากแหลงตีพิมพตางๆ 
เพื่อเปนขอมูลสําหรบัการคนควางานวิจัยสําหรับนักวิจัย 

5. คณะมีการพัฒนาฐานขอมูลระบบบริหารงานวิจัย เพื่อใหทุก
หลักสูตรสามารถเขาถึงฐานขอมูลได และจะใชฐานขอมูล
ดังกลาวในการปฏิบัติงาน วางแผนดําเนินงาน ทั้งแผนระยะสั้น
และระยะยาว รวมทั้งการประเมินผลการดําเนินงาน นอกจากนี้
ยังไดทําฐานขอมูลนักวิจัยฐานขอมูลผลงานวิจัย ฐานขอมูล
สิทธิบัตร และมีสํานักวิทยบริการสารสนเทศและเทคโนโลยี 
รองรับอํานวยความสะดวกในการคนควาขอมูลผานทางระบบ
อินเตอรเน็ตความเร็วสูง  

6. และคณะยังไดดําเนินการจัดทําฐานขอมูลงานวิจัยของนักศึกษา 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประโยชนในการศึกษาคนควา และการ
วิจัยของนักศึกษาตอไป 

2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็น
ตอไปนี ้
- หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรคหรือหนวยวิจัย

หรือศูนยเคร่ืองมือหรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย
หรืองานสรางสรรค 

- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลหรืองานสรางสรรค 
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย

หรือการผลิตงานสรางสรรค เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบรักษาความปลอดภยัในหองปฏิบัติการ 

- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การ
จัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมี
ศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (Visiting 
Professor) 

ผลการดําเนินงาน 
 คณะรวมกับหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยในการ
สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณโดย
ไดดําเนินการจัดหาทรัพยากรในดานงบประมาณหองปฏิบัติการ 
เพ่ือการวิจัย แหลงคนควาทางวิชาการและระบบสารสนเทศเพื่อ

2.1-2-1 ประกาศสนับสนุนคาใชจาย
ในงานประชุมวิชาการระดับ
นานาชาต ิ

2.1-2-2 เว็บไซตศูนยวทิยาศาสตร  
และหองปฏิบัติการวิจัย 

2.1-2-3 แผนปฏบิัติราชการประจําป
งบประมาณ 2562 
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การวิจัย ดังนี้ 
1. ศูนยวิทยาศาสตรมีหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรในการสนับสนุน

ดานการวิจัยที่มีเครื่องมือวิทยาศาสตรในสาขาฟสิกส เคมี และ
ชีววิทยาขั้นพื้นฐานในการทําวิจัย เชน pH meter, UV-Vis 
Spectrophotometry, FTIR, GC, AAS และ HPLC พรอมมี
ระบบความปลอดภัยที่พรอมใชงานเม่ือเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน เชน 
อุปกรณดับเพลิงสัญญาณเตือนภัยจากควันไฟ เปนตน 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนา  
- มีการจัดตั้งหนวยวิจัย โดยกําหนดหลักเกณฑการจัดตั้งหนวย

วิจัยและการบริหารหนวยวิจัยขึ้น เพ่ือสงเสริมการดําเนินงาน
วิจัยของบุคลากร ที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมี
ทิศทางที่ชัดเจนในการดําเนินงานวิจัยเฉพาะดานใดดานหนึ่ง
เพ่ือบรรลุเปาหมายเดียวกัน 

- มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการสนับสนุนการทําวิจัยโดยผาน
ระบบสารสนเทศเพื่อใชเปนแหลงคนควาจากฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกส เชน Science Direct, Springer link 
ProQuest และระบบฐานขอมูลวารสารการวิจัย (JDS : 
Journal Database System) เปนตน 

- มีการจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยที่อํานวย
ความสะดวกแกนักวิจัยและผูที่สนใจ ไดแก ขอมูลดานแหลง
ทุนวิจัย ขอมูลดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯขอมูลแหลง
วารสารเผยแพรผลงานวิจัยขอมูลเก่ียวกับระเบียบแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับวิจัยและขอมูลประชาสัมพันธขาวสารอื่นๆ ซึ่งมีระบบ
รักษาความปลอดภัยกําหนดสิทธิป์องกันในการเขาใชขอมูล 

- มีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ดานการวิจัยในมนุษย และคณะกรรมการกํากับดูแล
การดําเนินการตอสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร เพื่อทําหนาที่ 
วางแผนเกี่ยวกับกํากับดูแลและพิจารณาตรวจสอบจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย จรรยาบรรณการใชสัตวทดลอง  และดาน
การเลี้ยงและใชสัตวเพ่ือการศึกษาวิจัย 

3. มีแหลงบริการขอมูลสารสนเทศเพ่ือการสืบคนผลงานวิจัยเพ่ือใช
ในการอางอิงจากหลายแหลง เชน หองสมุดคณะ สํานักวิทย
บริการ เว็บไซตของคณะที่เชื่อมโยงกับระบบขอมูลสารสนเทศ
เพื่อการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา ชวยอํานวยความ
สะดวกดานขาวสารประชาสัมพันธ แกนักวิจัย และผูที่สนใจ 
ไดแก  ขอมูลดานแหลงทุนวิจัย  ขอมูลดานการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยฯ ขอมูลแหลงวารสารเผยแพรผลงานวิจัย ขอมูล
เ ก่ี ยว กับระ เบี ยบแนวปฏิบั ติ เ ก่ี ยว กับ วิ จั ย  และข อมู ล
ประชาสัมพันธขาวสารอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับการวิจัย เปนตน 
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4. มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการสนับสนุนการทําวิจัยโดยผาน
ระบบสารสน เทศที่ ใช เปนแหล งคนควาจากฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกส เชน Science Direct, Springer link และ 
ProQuest เปนตน 

5. มีโครงการ/กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ 2562 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 
สงเสริมและพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
แกปญหาทองถ่ินอยางยั่งยืนดังนี้ 
- มีระบบกลไกที่สงเสริมและพัฒนางานวิจัย 
- งานสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยและบุคลากรในคณะ

(สรางสรรคงานวิจัย) มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถ
นําไปใชประโยชนในทองถิ่น และตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ 
และนานาชาติ 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตีพิมพบทความวิจัยใน
ระดับชาต ิและนานาชาติ 

- งานสรางแรงจูงใจใหอาจารยเผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติ 
และนานาชาติ 

- งานจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 
- งานฐานขอมูลและขาวสารแหลงทุนงานสงเสริมและสนับสนุน

อาจารยและบุคลากรเขารวมประชุมสัมมนากับองคกรดาน
การวิจัย เชน สนับสนุนใหคณาจารยเขารวมประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ 

- คณะเปนเจาภาพในการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระหวางวันที่ 7-8 กุมภาพันธ 
2 562  ณ  หอป ระ ชุ ม เ ฉลิ มพระ เ กี ย รติ  8 0  พ รรษ า 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเปนเวที
ที่เปดโอกาสใหนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเครือขายไดมีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณการทําวิจัย ตลอดจนไดมีการ
เผยแพรผลงานอันจะเปนประโยชนตอแวดวงวิชาการดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยสูการตีพิมพใน
วารสาร เพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ในวันจันทรที่ 27 
พฤษภาคม 2562 ณ หองประชุมสวนประวัติศาสตร พลเอก
เปรม ติณสูลานนท สงขลา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหมีความรู
ความเขาใจในการเขียนวารสารวิชาการในสายวิทยาศาสตร 
และมีทักษะในการออกแบบและสรางสรรคงานวิจัยที่ตรงตาม
กรอบงานวิจัยที่มีคุณภาพดีและดีมากตามเกณฑการขอ
ตําแหนงทางวิชาการ 

 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน  ประจําปการศึกษา 2561 หนา 64 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะไดดําเนินการรวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการ
จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคตาม
ระเบียบวาดวยการใชจายเงินอุดหนุนการวิจัย ใหแกอาจารยและ
บุคลากร ทั้งจากแหลงทุนภายในและแหลงทุนภายนอก โดยมี
รายละเอียดดังนี้  
มหาวิทยาลัย 
 ซึ่ งมหาวิทยาลัยไดแต งตั้ งคณะกรรมการกองทุนวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือทําหนาที่ดําเนินงานในการบริหารจัดการ
วิจัย ไดแก ตรวจสอบขอเสนอการวิจัย และงบประมาณดานการ
วิจัย เพื่อใหการดําเนินงานดานทุนวิจัยสอดคลองกับเกณฑของ
แหลงทุนที่กําหนด ทั้งนี้  ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ทําหนาที่บริหารจัดการและจัดสรร
ทุนวิจัย มีการจัดสรรแบงออกเปน 2 สวน คือ 
 สวนที่ 1 แหลงทุนภายในจัดสรรโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาเปน
ผูรับผิดชอบ ไดแก เงินกองทุนวิจัย เงินรายได บกศ. และเงิน
งบประมาณแผนดิน (วช.) 
สวนที่  2 แหลงทุนภายนอก จัดสรรและดํา เนินการโดยผาน
หนวยงานเจาของแหลงทุนหรือไดรับมอบจากแหลงทุน ไดแก สกอ. 
สกว. และ กองทุนภูมิปญญาแพทยแผนไทย เปนตน  
คณะ 

 คณะไดจัดสรรทุนวิจัย ประจําปงบประมาณ 2562 จํานวน 
200,000 บาท ซึ่งแบงเปนจํานวน 5 ทุน สําหรับนักวิจัยหนาใหม 
หรือคณาจารยที่ยังไมเคยจัดทําขอเสนอทุนวิจัยใดมากอน ซึ่งถือเปน
การฝกประสบการณและสรางสรรคงานดานการวิจัยกับบุคลากร
สายวิชาการ ในการทําวิจัยสูการนําไปใชงานจริงหรือเผยแพรผลงาน
วิชาการในระดับชาติและนานาชาติได  
 ในปการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย จํานวน 20 เรื่อง รวมเงินสนับสนุน 9,473,592 บาท 

2.1-3-1 ระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภฏัสงขลาวาดวยการให
ทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 
2552 

2.1-3-2 ระเบียบมหาวิทยาลยั 
ราชภฏัสงขลา วาดวัย
หลักเกณฑการรับเงินทุน
และการเบิกจายเงนิ
งบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไปเพื่อการวิจัย 
พ.ศ. 2554 

2.1-3-3 ระเบียบมหาวิทยาลัย 
ราชภฏัสงขลาวาดวย
กองทุนวิจัย พ.ศ. 2550 

2.1-3-4 ประกาศคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เรื่อง การ
ขอและสนับสนนุทุนวิจัย
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ประจาํป
งบประมาณ 2562 

2.1-3-5 สัญญารับทุนวิจัย      
(ตัวบงชี้ที่ 2.2) 

 
 

4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ  
ผลการดําเนินงาน 
 คณะดําเนินการรวมกับมหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานในการ
สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยดังนี้  
- มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงาน

สรางสรรคตามประกาศคณะกรรมการกองทุนมหาวิทยาลัย     

2.1-4-1 ประกาศคณะกรรมการ
กองทุนมหาวิทยาลัย 
ร า ช ภั ฏ ส ง ข ล า  เ รื่ อ ง 
หลักเกณฑการสนับสนุน
คาใชจายในการนําเสนอ
ผลงานวิจัยและคาใชจายใน
การตีพิมพงานวิจัยระดับ
นานาชาติ พ.ศ. 2557 
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ราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนคาใชจายในการ
นําเสนอผลงานวิจัยและคาใชจายในการตีพิมพงานวิจัยระดับ
นานาชาติ พ.ศ. 2557 

- คณะมีการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยตามประกาศคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่องทุนสนับสนุนในการประชุม
วิชาการระดับชาต ิและนานาชาติ 

 ซึ่งในปการศึกษา 2561 คณะมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จํานวน 152 เรื่อง 

2.1-4-2 ประกาศคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เรื่อง ทุน
สนับสนนุในการประชุม
วิชาการระดบัชาติและ
นานาชาต ิ

2.1-4-3 ผลวิจัยที่ตพีิมพเผยแพรทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ       
(ตัวบงชี้ที่ 2.3) 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญ
และกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคดีเดน 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะรวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยอง
อาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเดน ดังนี้ 
1. คณะมีการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพดานการ

วิจัย ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมและพัฒนางานวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและแกปญหาทองถิ่นอยางยั่งยืน 
ดังนี้ 
- โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  ระหวา งวันที่  7 -8 กุมภาพันธ  2562 ณ 
หอประชุมเฉลิมพระเกียรต ิ80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนเวทีที่เปดโอกาสให
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเครือขายไดมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณการทําวิจัย ตลอดจนไดมีการเผยแพรผลงาน
อันจะเปนประโยชนตอแวดวงวิชาการดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยสูการตีพิมพใน
วารสาร เพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ในวันจันทรที่ 27 
พฤษภาคม 2562 ณ หองประชุมสวนประวัติศาสตร พลเอก
เปรม ติณสูลานนท จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
มีความรูความเขาใจในการเขียนวารสารวิชาการในสาย
วิทยาศาสตร และมีทักษะในการออกแบบและสรางสรรค
งานวิจัยที่ตรงตามกรอบงานวิจัยที่มีคุณภาพดีและดีมาก
ตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ  

2. มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อสรางแรงจูงใจใน
การตีพิมพหรือเผยแพรผลงานวิจัยตามประกาศคณะกรรมการ
กองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง 
หลักเกณฑการสนับสนุนคาตอบแทนการตีพิมพผลงานวิจัยและ
การเผยแพรงานสรางสรรค พ.ศ.2557 โดยผลงานที่จะขอรับ

2.1-5-1 โครงการประชุมวชิาการ
ระดับชาติ ดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

2.1-5-2 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยสู
การตีพิมพในวารสาร เพื่อ
เขาสูตําแหนงทางวชิาการ 

2.1-5-3 ประกาศคณะกรรมการ
กองทุนวิจัยและพฒันา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา เรื่อง หลักเกณฑ
การสนับสนนุคาตอบแทน
การตีพิมพผลงานวจิัยและ
การเผยแพรงานสรางสรรค 
พ.ศ.2557 

2.1-5-4 วาระการประชุมอาจารย
และบุคลากร  
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2561 
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 
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การสนับสนุนคาตอบแทนการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยไดนั้น
จะตองผานการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาทั้งใน
ระดับหลักสูตร/คณะ/ และมหาวิทยาลัย ตามลําดับ 

3. คณะมีการยกยองเชิดชูเกียรตอิาจารยที่ไดรางวัลในการนําเสนอ
ผลงานวิชาการ และอาจารยที่มีบทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ โดย
มอบของที่ระลึกในวันประชุมอาจารยและบุคลากร ประจําป
การศึกษา 2561 เมื่อวันที ่25 มิถุนายน 2561 

6. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนและดําเนินการตามระบบที่
กําหนด  
ผลการดําเนินงาน 
 คณะรวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดดําเนินงานในการ
คุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน 
ดังนี้ คือ  
1. มีข้ันตอน แนวปฏิบัติ และแบบฟอรมสําหรับอาจารย บุคลากร

และนักวิจัยที่มีความประสงคจะยื่นการจดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร 

2. มีการแตงตั้งคณะกรรมการดานการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
เพื่ออํานวยความสะดวกและบริหารจัดการดานการยื่นขอจด
สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร  

3. ในปการศึกษา 2561 อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรมีผลงานที่จดอนุสิทธิบัตร
จํานวน  3 ชิ้นงาน ไดแก 
3.1 ขนมกลีบลําดวนจากแปงขาวสังขหยด เลขที่อนุสิทธิบัตร 

14464 ซึ่งเปนผลงานของ ผศ.ฐิติมาพร หนูเนียม และ   
ผศ.วิภาวรรณ วงศสุดาลักษณ  

3.2 ขนมกรอบเค็มผสมแปงขาวสังขหยด เลขที่อนุสิทธิบัตร 
14856 ซึ่งเปนผลงานของ ผศ.พรชัย  พุทธรักษ  

3.3 ซอสบูดูสําหรับขนมครกญี่ปุนที่มีสวนผสมของขาวยํา 
เลขที่อนุสิทธิบัตร เลขที่อนุสิทธิบัตร 14857 ซึ่งเปน
ผลงานของ ผศ.วิภาวรรณ วงศสุดาลักษณ  

 และนอกจากนี้ยังมีผลงานที่อยูระหวางการดําเนินงานดานการ
ยื่นขอจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาซึ่งอยูระหวางดําเนินการ
ตรวจสอบ จํานวน 10 ชิ้นงาน ไดแก      

1. ลูกชิ้นไกที่มีสวนผสมของน้ําปรุงรสไกตุน คําขอเลขที่ : 
1703000874 

2. คุกกี้ขาวยํา คําขอเลขที่ 1503001420 

3. ขนมทองพับจําปาดะ คําขอเลขที่ 1803000272 
4. ขนมหมอแกงเม็ดจําปาดะ คาํขอเลขที่ 1803000273 

2.1-6-1 ระบบและกลไกการ
คุมครองสิทธิ์ของงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค 

2.1-6-2 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการ
ดานการจดสิทธบิัตรหรือ 
อนุสิทธิบัตร 

2.1-6-3 ระเบียบมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา วาดวยการ
บริหารจัด การทรัพยสิน
ทางปญญาและสิทธิ
ประโยชนจากงานวิจัย 
พ.ศ. 2553 

2.1-6-4 อนุสิทธิบัตร 
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5. เคกชิฟฟอนจําปาดะ คาํขอเลขที่ 1803000274 
6. ขาวเกรียบถั่วขาว (ลูกรุย) คําขอเลขที่ 1803000275 
7. ขาวเกรียบรสขาวยําเครื่องแกง คําขอเลขที่ 1803000276 
8. ขนมจําปาดะ คาํขอเลขที่ 180300027 
9. ขนมครกญี่ปุนที่มีสวนผสมของขาวยํา คําขอเลขที่ 

1703001337 
10. สูตรแยมจากจําปาดะ คําขอเลขที่ 1703001338 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน: 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2561 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

2559 2560 2561 บรรลุ ไมบรรล ุ

ระบบและกลไกการบริหารและ
พั ฒ น า ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สรางสรรค 

6 ขอ 
(ขอ 1-6) 

6 ขอ  
(ขอ 1-6) 
5 คะแนน 

6 ขอ  
(ขอ 1-6) 
5 คะแนน 

6 ขอ  
(ขอ 1-6) 
5 คะแนน 

  

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 2.1 
จุดแข็ง 

- มีระบบสารสนเทศตอบสนองกับงานวิจัยทุกดานทั้งนักวิจัย อาจารย นักศึกษา ผูบริหาร ผานระบบ
สารสนเทศออนไลนทั้ งจากสวนกลางของมหาวิทยาลัย อันไดแก  สถาบันวิจัยและพัฒนา            
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี สอดคลองกับการเขาถึงแหลงวิจัย ทั้งภายใน และภายนอกตาม
งบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง พรอมจํานวนเผยแพรงานวิจัยใน
ระดับชาติและนานาชาติ กวา 152 ผลงาน ถือเปนภาพสะทอนถึงการสนับสนุนทุนวิจัย กรอบ
งบประมาณของทางคณะ อยางเปนรูปธรรม 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- คณะไดรับเปนเจาภาพการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติดานวิทยาศาสตร กลุมเครือขาย เพื่อเสริม

จุดแข็งของงานวิจัยใหกับบุคลากรในคณะ เพื่อเปนเวทีเผยแพรผลงาน และแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณดานการวิจัย กับนักวิจัย ในระดับอุดมศึกษา ดานวิทยาศาสตร พรอมทั้งคดัเลือกงานวิจัย
ในระดับอุดมศึกษาในระดับคุณภาพดี เพื่อสงไปคัดเลือกตีพิมพเขาสูวารสารที่ไดการรับรองในระดับ 
TCI กลุม 2 ในปงบประมาณ 2562 และมีการจัดทํารูปแบบเลมวิจัยของคณะ เพื่อสงเสริมและผลักดัน
การทําวิจัยในระดับนักศึกษาปริญญาตรีใหเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธภิาพ 
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ตัวบงชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ชนดิของตัวบงชี ้  ปจจัยนําเขา (I) 
คําอธิบายตัวบงชี ้ ปจจัยที่สําคัญที่สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคใน

สถาบันอุ ดมศึกษา  คื อ  เ งิ นสนับสนุนง านวิจั ยหรื อง านสร า งสรรค  ดั งนั้ น
สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ไดจากภายนอกสถาบัน
เพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอม
และจุดเนนสถาบันนอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคที่คณะไดรับจากแหลงทนุ
ภายนอกสถาบันยังเปนตัวบงชี้ที่สําคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของคณะ 
โดยเฉพาะคณะที่อยูในกลุมที่เนนการวิจัย 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ : ผศ.กฤษณวรา รัตนโอภาส โทรศพัท : 089-7333779 
ผูจัดเก็บขอมูล  : นางสาวกุสุมา เจะอาแซ โทรศัพท : 081-6982044 
 

เกณฑการประเมิน  
 โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยเปนคะแนนระหวาง 0-5  
 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข  
1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 จํานวนเงินทุนสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก
 สถาบันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาท ขึ้นไปตอคน 

สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

จํานวนเงนิสนับสนนุงานวิจัยฯ  = 
จํานวนเงนิสนับสนนุงานวิจัยฯทีกํ่าหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

จํานวนเงนิสนับสนนุงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
 

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม  5 

คะแนนทีไ่ด  = 
จํานวนเงนิสนับสนนุงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก   x  5 
จํานวนเงนิสนับสนนุงานวิจัยฯทีกํ่าหนดใหเปนคะแนนเต็ม  5 

 

ผลการดําเนินงาน : 
 ในปการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวม
อาจารยที่ลาศึกษาตอ) จํานวน 97 คน มีอาจารยประจําในคณะที่ไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 20 เรื่องรวมเงินสนับสนุน  9,473,592 บาท 
 

วิธีการคํานวณ 
9,473,592 

 =  97,665.90  บาท 
97 

แปลงจํานวนเงินวิจัยตอจํานวนอาจารยเทียบกับคะแนนเต็ม 5   
97,665.90   

X 5        = 5.00  คะแนน 
60,000 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน:  

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2561 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

2559 2560 2561 บรรล ุ ไมบรรล ุ

เงินสนบัสนุน
งานวิจยัหรืองาน
สรางสรรคตอ
จํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย
ประจํา  

60,000
บาท/คน 

4,186,189.52
บาท 

คิดเปน 
41,447.36 
บาท/คน 
คิดเปน  

3.45 คะแนน 

6,412,701  
บาท 

คิดเปน   
63,807.97
บาท/คน 
คิดเปน  

5.00 คะแนน 

9,473,592
บาท 

คิดเปน   
97,665.90 
บาท/คน 
คิดเปน  

5.00 คะแนน 

  

 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
หมายเลข ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผูวิจัย เลขที่สัญญา/

งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ทุนวิจัยภายใน 6,570,240 บาท 
2.2-0-1  การประยุกตใชวิธีการเลือก

คุณลักษณะเพ่ือการจําแนก
ขอความในขอมูลไมสมดุล 

เกศินี  บุญชวย 1/2562 
คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี

20,015 

18 ก.พ. 62 
ถึง  

18 ก.พ. 63 

2.2-0-2  สบูตานเชื้อแบคทีเรยีจากสาร
สกัดหยาบดอกกระเจี๊ยบแดง 

สิริมาภรณ  วัชรกุล 2/2562 
คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี

44,375 

18 ก.พ. 62 
ถึง  

18 ก.พ. 63 

2.2-0-3  สกัดสีจากผลสดของเถาคันขาว 
(Parthenocissus 
quinguefolia (L.) Planch) 
และกางปลาแดง (Phyllanthus 
reticulates Poir.) เพื่อใชเปนสี
ยอมโครโมโซม 

อรนุช  สุขอนันต 3/2652 
คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี

59,450 

18 ก.พ. 62 
ถึง  

18 ก.พ. 63 

2.2-0-4  การศึกษาคุณลักษณะเฉพาะ
ทางกายภาพของแผนดูดซบั
เสียงจากวัสดุคอมโพลิตของ 
โฟมพอลิยูเรเทน - ไฟโบรเกรนู
ลารจากธรรมชาติที่ไดจากวัสดุ
เหลือใชทางการเกษตรจากพืช
เศรษฐกิจของประเทศไทย 

ปุรินทร  จันทรเลิศ 4/2652 
คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี

59,175 

18 ก.พ. 62 
ถึง  

18 ก.พ. 63 

2.2-0-5  สํารวจความหลากหลายและ
การใชประโยชนพชืสมนุไพร
ดวยกระบวนการมีสวนรวมใน
เขตพื้นที่ ตําบลเกาะแตว  
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

ณฐวรท  บุญรตันา 5/2562 
คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี

16,985 

18 ก.พ. 62 
ถึง  

18 ก.พ. 63 
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หมายเลข ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผูวิจัย เลขที่สัญญา/
งบประมาณ 

ระยะเวลา 

2.2-0-6  การกําหนดอายุของ
ระดับน้ําทะเลโบราณในพื้นที่ลุม
น้ําทะเลสาบสงขลา 

บรรจง  ทองสราง 
 

16/2561 
งบประมาณแผนดิน 

2,008,000 

10 ก.ย. 61 
ถึง 

9 ก.ย. 62 
2.2-0-7  การพัฒนาระบบการเก็บและ

บริหารจัดการขอมูลทรัพยากร
พันธุกรรมทุเรียนและภูมิ
ปญญาทองถ่ินของชาวสวน
ทุเรียนในประเทศไทยใหเกิด
ประโยชนสงูสดุ 

ศศลักษณ  ทองขาว 
 

01/2562 
งบประมาณแผนดิน 
697,000 (50%)  

348,500 

18 ธ.ค. 61 
ถึง 

17 ธ.ค. 62 

2.2-0-8  การวิจัยและพัฒนาการผลิต
ละมุด, Manilkara achras (M.) 
Fosberg ครบวงจร ในพื้นที่
ตําบลเกาะยอ จังหวัดสงขลา 

วาสนา  มูสา 
นันธิดา  ลิ่มเสฎโฐ 
 

02/2562 
งบประมาณแผนดิน  

1,091,800  
 

18 ธ.ค. 61 
ถึง 

17 ธ.ค. 62 

2.2-0-9  การขยายพันธุละมุด 
(Manilkara achras (Mill.) 
Fosberg) สายพันธุไขหานตาม
ความตองการของเกษตรกร
กลุมไมผลในพื้นที่ตําบลเกาะยอ 
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

เบญจวรรณ  
ยันตวิเศษภักดี 
 

03/2562 
งบประมาณแผนดิน 

 201,100 

18 ธ.ค. 61 
ถึง 

17 ธ.ค. 62 

2.2-0-10  การสงเสรมิการเพาะปลูก
กลวยไมกุหลาบกระบี่ 
(Aerides krabiensis 
Seidenf.) ของเกษตรกรเพื่อ
ประกอบอาชีพและพัฒนา
แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษของ
วิสาหกิจชุมชนอนุรกัษกลวยไม
พื้นถิ่น อําเภออาวลึก จังหวัด
กระบี ่(ตอเนื่องปที2่) 

เบญจวรรณ  
ยันตวิเศษภักดี 
 

04/2562 
งบประมาณแผนดิน 
249,600 (65%) 

162,240 
 

18 ธ.ค. 61 
ถึง 

17 ธ.ค. 62 

2.2-0-11  การประยุกตเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศแบบมีสวนรวมเพื่อ
จัดทําฐานขอมูลจอมปลวกใน
สวนยางพาราในพื้นที่ภาคใต
ของประเทศไทย 
 

ศักดิ์ชาย  คงนคร 
 

05/2562 
งบประมาณแผนดิน 

213,100  
 

18 ธ.ค. 61 
ถึง 

17 ธ.ค. 62 

2.2-0-12  สมบัติทางกายภาพของดินจอม
ปลวกในสวนยางพาราในพื้นที่
ภาคใตของประเทศไทย 

ศราวุฒิ  ชูโลก 
วีรยทุธ  ทองคง 
นวรัตน  สีตะพงษ 
พิชญพิไล ขุนพรรณราย 
 

06/2562 
งบประมาณแผนดิน  

522,100 

18 ธ.ค. 61 
ถึง 

17 ธ.ค. 62 
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หมายเลข ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผูวิจัย เลขที่สัญญา/
งบประมาณ 

ระยะเวลา 

2.2-0-13  การวิเคราะหธาตุในตัวอยางดิน
จอมปลวกในพื้นที่ภาคใตของ
ประเทศไทยดวยเทคนิครังสี
เอกซเรยพลูออเรศเซนตแบบ
กระจายพลังงาน (EDXRF) 

มูรณี  ดาโอะ 
ศักดิ์ชาย คงนคร 
พะเยาว ยงศิริวิทย 
วีรยทุธ ทองคง 
นวรัตน สีตะพงษ 
ศราวุฒิ ชูโลก 

07/2562 
งบประมาณแผนดิน  

248,100 
 

18 ธ.ค. 61 
ถึง 

17 ธ.ค. 62 

2.2-0-14  สัณฐานวิทยา ชนิดของปลวก
และจอมปลวกในสวนยางพารา 
ภาคใตของ ประเทศไทย 

วีรยทุธ  ทองคง 
นวรัตน  สีตะพงษ 
ศราวุฒิ  ชูโลก 
 

12/2562 
งบประมาณแผนดิน  

1,575,300 

18 ธ.ค. 61 
ถึง 

17 ธ.ค. 62 

ทุนวิจัยภายนอก 2,903,352 บาท 
2.2-0-15 การพัฒนาผลิตภัณฑน้าํยา

ขนมจีนก่ึงสาํเร็จรูปแบบกอน
และประเมินคณุสมบัตทิาง
ชีวภาพในระดับหลอดทดลอง 

ปวีณา  ดิกิจ 
 

FIRin 2562/005 
สถาบนัวิจัยและ
นวัตกรรมอาหาร 
สํานักวิจัยและ
พัฒนา (มอ.) 

200,000 (30%) 
60,000 

1 มี.ค. 62 
ถึง 

31 ส.ค. 62 

2.2-0-16 การสํารวจปริมาณโซเดียมที่ขับ
ออกในปสสาวะ ประชากร
ภาคใตประเทศไทย 

เพ็ญมาศ  สุคนธจิตต 
 

62-00094/A03 
สํานักงานกองทนุ

สนับสนนุการ
เสริมสรางสุขภาพ 

(สสส.) 
1,398,014 (55%) 

768,907.70 
 

1 ก.พ. 62 
ถึง 

31 ม.ค. 63 

2.2-0-17 การใชถานกัมมันตกากสาคูดูด
ซับตะก่ัว และแคดเมี่ยม ในน้ํา
ทิ้งสียอมกระจูด 

จารุวรรณ  คําแกว 
 

PRP6105022330 
สํานักงานพัฒนาการ

วิจัยการเกษตร 
640,000 (85%) 

544,000  
 

18 ธ.ค. 61 
ถึง 

17 ธ.ค. 62 

2.2-0-18 การยกระดับและการพัฒนา
ผลิตภัณฑปอเทืองเพื่อสราง
มูลคาเพ่ิมดานการทองเที่ยว
ของกลุมชุมชนรําแดง อําเภอ
สิงหนคร จังหวัดสงขลา 

ภวิกา  มหาสวัสดิ ์
 

RDG62T0141 
สํานักงานกองทนุ
สนับสนนุการวิจัย 

(สกว.) 
1,452,719 (20%) 

290,543.80 
 

15 ก.พ. 62 
ถึง 

14 ก.พ. 63 
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หมายเลข ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผูวิจัย เลขที่สัญญา/
งบประมาณ 

ระยะเวลา 

2.2-0-19 การลดปริมาณขยะบนเกาะหลี
เปะอยางยั่งยนืโดย
กระบวนการมีสวนรวม 

ศศลักษณ  ทองขาว 
อํานาจ  ทองขาว 
กมลนาวิน อินทนูจิตร 
 

วช(ก)(กบง)/
105/2561/ด07 

สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ (วช.)
1,500,000 (60%) 

900,000 

31 ก.ค. 61 
ถึง 

31 ส.ค. 62 
 

2.2-0-20 การพัฒนาสมบติัของไมเทียม
น้ําหนักเบา 

พลพัฒน  รวมเจริญ 
 

F-CO-ITAP-17 
สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาต ิ
339,900 

1 ต.ค. 61 
ถึง 

32 ม.ค. 62 

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 2.2 
จุดที่ควรพัฒนา 

- คณะควรกระตุนนกัวิจัยรุนใหมที่จะเขาสูการขอทุนในปงบประมาณ 2563 และเพิ่มเติมทุนวิจัยสําหรับ
งบประมาณ 2562 ที่ยังเปดรับในบางแหลงทุนตอไป 

 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง / พัฒนา 
- คณะควรมีโครงการและทุนวิจัยสําหรับอาจารยใหม หรืออาจารยที่ไมเคยผายการขอทุนวิจัยใด ๆ    

เพ่ือเปนการกระตุนและการฝกประสบการณในการขอทุนวิจัย 
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ตัวบงชี้ที่ 2.3  ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
ชนดิของตัวบงชี ้  ผลผลิต (O) 
คําอธิบายตัวบงชี ้ ผลงานวิชาการเปนขอมูลที่สําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําและนักวิจัยได

สรางสรรคขึ้นเพื่อแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู
อยางตอเนื่อง เปนผลงานที่มีคุณคา สมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใช
ประโยชนทั้งเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ ผลงานวิชาการอยูในรูปของ
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 
หรือ SCOPUS  หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา
ดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556  ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเปนผลงานวิชาการรับใช
สังคมที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกร
ระดับชาติวาจางใหดําเนินการ ตํารา หรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและ
ผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

  

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ : ผศ.กฤษณวรา รัตนโอภาส โทรศพัท : 089-7333779 
ผูจัดเก็บขอมูล  : นางสาวกุสุมา เจะอาแซ โทรศัพท : 081-6982044 
 

เกณฑการประเมิน   
โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยเปนคะแนน
ระหวาง 0-5 เกณฑแบงกลุมสาขาวิชาดังนี้ 
 

1. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2  
  1.1 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

รอยละของผลงานถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยและนักวิจัยที่
กําหนดไวเปน คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป  

สูตรคาํนวณ 
1. คํานวณรอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําหลักสูตร 

 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย x 100 
จํานวนอาจารยประจําสังกัดคณะทั้งหมด 

 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดมาขอ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 

คะแนนท่ีได = 

 

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจาํและนักวิจัย  x   5 
รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจาํและนักประจําสังกัดคณะที่

กําหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5 
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กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี ้
น้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.20 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพมิพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดบันานาชาติ หรือในวารสารวชิาการระดบัชาติทีไ่มอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑก่ีพิจารณาสารสารทาง
วิชาการสาํหรับการเผยแพรผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบนันาํเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทาํเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให ก.พ.อ. / กกอ. ทราบภายใน 
30 วันนับแตวนัที่ออกประกาศ 

- ผลงานทีไ่ดรับการจดอนสิุทธบิัตร 
0.60 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI (กลุมที่ 2)   
0.80 บทความวิจยัหรอืบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาตทิี่ไม

อยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย 
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวชิาการสาํหรับการเผยแพรผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 แต
สถาบนันาํเสนอสภาสถาบันอนมุัติและจัดทาํเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และจะแจงให 
ก.พ.อ., กกอ. ทราบภายใน 30 วันนบัแตวนัที่ออกประกาศ (ซึง่ไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพ
ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการมีการตีพิมพในวารสารทางวชิาการระดบันานาชาติปรากฏใน
ฐานขอมูลระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา วาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวชิาการสาํหรับการเผยแพรผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556  

- ผลงานไดรับการจดสทิธิบัตร 
- ผลงานวชิาการรับใชสังคมทีไ่ดรบัการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 
- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 
- ผลงานคนพบพันธุพืช  พันธุสตัว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลทีไ่ดรับการประเมนิผานเกณฑการขอตําแหนงทางวชิาการแลว 
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลทีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตาํแหนงทาง

วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 
 การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลอืกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) และเมื่อไดรับ
การตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซ่ึงสามารถอยูในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 
 

ผลการดําเนินงาน : 
 ในปการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีผลงานวิชาการของอาจารยประจํา        
จํานวน 152 เรื่อง มีผลรวมถวงน้ําหนัก 56.40 คิดเปนรอยละ 54.23  ตอจํานวนอาจารยประจําและลาศึกษาตอ 
จํานวน 104 คน 
 
 

วิธีการคํานวณ 
56.40 

X 100 =   รอยละ 54.23 
104 

แปลงคารอยละเทียบกับคะแนนเต็ม 5 
54.30 

X 5 =   5.00  คะแนน 
30 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2561 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

2559 2560 2561 บรรล ุ ไมบรรล ุ

ผลงานวิชาการของ
อาจารยประจําและ
นักวิจัย 

รอยละ 
50 

ผลรวมถวง
น้ําหนัก 33.80 

คิดเปน 
รอยละ 32.82 

เทากับ  
5.00 คะแนน 

ผลรวมถวง
น้ําหนัก 46.00 

คิดเปน 
รอยละ 44.02  

เทากับ  
5.00 คะแนน 

ผลรวมถวง
น้ําหนัก 56.40 

คิดเปน 
รอยละ 52.50  

เทากับ  
5.00 คะแนน 

  

 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย : 
หมายเลข ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหลงตีพมิพ/เผยแพร 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการมีการตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาต ิรวม 20 ผลงาน 
(คาน้ําหนัก 1.00) 
2.3-0-1  อัจฉรา  เพ่ิม Evaluation of Lactobacillus 

plantarum encapsulated with 
eleutherine americana 
oligosaccharide extract as food 
additive in yoghurt 

Brazilian Journal of 
Microbiology 2019 
Vol.50, pp.237-246 

2.3-0-2  อัจฉรา  เพ่ิม Oral bioavailability and 
pharmacokinetics of sildenafil 
citrate dry foam tablets in rats 

Cogent Medicine 2018 
Vol.5, pp.1510821 
  

2.3-0-3  อัจฉรา  เพ่ิม Evaluation of hurdle 
technology on shelf life 
extension of Thai red curry 
paste and sour curry paste 

Applied Mechanics 
and Materials 2019 
Vol.886, pp.92-97 

2.3-0-4  ภวิกา  มหาสวัสดิ ์ The influence of silver 
nanoparticle sizes on 
antibacterial activity, 
cytotoxicity and Genotoxicity 
of alginate hydrogel beads 
containing silver nanoparticles 

Applied Mechanics 
and Materials 2019 
Vol.886, pp.70-77. 

2.3-0-5  ปวีณา  ดิกิจ Production and application of 
biosurfactant produced by 
Agrobacterium rubi L5 isolated 
from Mangrove sediments 

Applied Mechanics 
and Materials 2019 
Vol.886, pp.98-104 

2.3-0-6  เอกฤกษ  พุมนก Effect of Fill Types on 
Properties of the Natural 
Rubber Closed Cell Foam 
 

Applied Mechanics 
and Materials  
 Vol.886, pp.98-104 
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หมายเลข ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหลงตีพมิพ/เผยแพร 
2.3-0-7  จารุวรรณ  คําแกว Cathodic Stripping Voltametric 

study for Determination of 
Inorganic Arsenic Species in 
Seaweed Gracilaria fisheri 

Applied Mechanics 
and Materials  
Vol.886, pp.78-85 

2.3-0-8  นรารัตน  ทองศรนีุน High Performance Liquid 
Chromatography Using 
Ultrasonic Extraction for 
Benzoic Acid Analysis in curry 
paste Samples 

Applied Mechanics 
and Materials  
Vol.886, pp.40-45 

2.3-0-9  ญาณพัฒน ชูชื่น 
กฤษณวรา รัตนโอภาส 
สารภี จุลแกว 

Quality of Service on Link 
Aggregation Network 
Virtualization for Docker 
Containers 

Applied Mechanics 
and Materials  
Vol.886,  

2.3-0-10 พิชญพิไล  ขุนพรรณราย Physical Characterization of 
Rocks  in Thung Nui Hot Spring, 
Satun Province, The South  of 
Thailand 

Applied Mechanics 
and Materials  
Vol.886,  

2.3-0-11 เกศินี บุญชวย Sentiment Classification Using 
Text Embedding for Thai 
Teaching Evaluation 

Applied Mechanics 
and Materials  
 Vol.886,  

2.3-0-12 นุชจรินทร  เพชรเกลี้ยง Geographical variation in 
breeding chronology of 
Germain’s Swiftlef 
(Aerodramus inexpectatus 
germani) in southern Thailand 

Pacific Conservation 
Biology. 
Vol.25(2) pp.174-183 
(Published : 16 August 
2018) 

2.3-0-13 ภัทราวรรณ  เพชรแกว Left and right magnifying 
elements in generalized 
Semigroups of transformations 
by using partitions of a set 

European Journal of 
Pure and Applied 
Mathematics Vol.11, 
No.3 pp.580-588 

2.3-0-14 ภัทราวรรณ  เพชรแกว The Minimality and Maximality 
of n-ideals in  n-ary  
Semigroups 

European Journal of 
Pure and Applied 
Mathematics Vol.11, 
No.3 pp.762-773 

2.3-0-15 พะเยาว ยงศิริวิทย 
 

The effects of clouds on solar 
radiation at Songkhla  

Journal of  Physics  
19/12/2018 

2.3-0-16 ศราวุฒิ ชูโลก 
 

Analysis of Structure and Evolution 
of Binary System GV Leo 

Journal of  Physics  
19/12/2018 

2.3-0-17 มูรณี ดาโอะ 
 

Assessment of Radiological in      
the Beach Sand from Pattani 
Province 

Journal of  Physics  
19/12/2018 
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หมายเลข ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหลงตีพมิพ/เผยแพร 
2.3-0-18 พิชญพิไล ขุนพรรณราย Potential of Geothermal 

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

Journal of  Physics  
19/12/2018 

2.3-0-19 ปุรินทร จันทรเลิศ Atomistic molecular dynamics 
simulation of 
grapheneisoprene 
nanocomposites 

Journal of  Physics  
19/12/2018 

2.3-0-20 สายสิร ิ ไชยชนะ Interannual variability in the 
summer dissolved organic 
matter inventory of the North 
Sea : implications for the 
continental shelf pump 

Biogeoscience,  
16 (2019),  
page 1073-1096  

ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ รวม 1 ผลงาน (คาน้ําหนัก 1.00) 
2.3-0-21 พลพัฒน  รวมเจริญ การพัฒนาสมบัติของไมเทียมน้ําหนัก

เบา 
สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาต ิ

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1      
รวม 6 ผลงาน (คาน้ําหนัก 0.80) 
2.3-0-22 อัจฉรา  เพ่ิม การประยุกตใชแบคทีเรียโปรไบโอ

ติก (Lactobacillus plantarum) 
ในแหนมไก 

วารสารวิจัยราชภฏั 
พระนคร สาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 
ปที่ 13 ฉบบัที ่2 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 

2.3-0-23 จารุวรรณ  คําแกว การกําจัดตะกั่วและสารหนูที่
ปนเปอนในสาหรายผมนาง 
(Gracilaria fisheri) โดยวิธีการชะ
แบบแบทช 

วารสารวิทยาศาสตรบูรพา 
ปที่ 23 (ฉบับที่ 2) 
พฤษภาคม-สิงหาคม 2561 

2.3-0-24 ศรัณยา เฮงสวสัดิ์  
 
 

เอกลักษณสําหรับนัยทั่วไปใหมของ
ลําดับฟโบนักชีและลาํดับลูคัส 

วารสารวิทยาศาสตรบูรพา 
ปที่ 23 (ฉบับที่ 3) 
กันยายน - ธันวาคม 2561  

2.3-0-25 ทวีสิน นาวารัตน    
นันธิดา  ลิ่มเสฎโฐ 

ปริมาณฟนอลิกทัง้หมด ฤทธิ์ตาน
อนุมูลอิสระและฤทธิ์ตานจุลชพีกอ
โรคจากสารสกัดใบละมุดสีดา 

วารสารวิทยาศาสตรบูรพา 
ปที่ 23 (ฉบับที3่) 
กันยายน-ธันวาคม 2561  

2.3-0-26 มูรณี  ดาโอะ 
ปุรินทร จันทรเลิศ 

คากัมมันตภาพจาํเพาะของนิวไคลด
กัมมันตรังสีธรรมชาติในตัวอยาง
ทรายชายหาดบริเวณหาด
รัชดาภิเษก อําเภอหนองจิก  
จังหวัดปตตานี ประเทศไทย 

วารสารมหาวิทยาลยั
ทักษิณ ปที่ 21 ฉบับที่ 3 
(ฉบับพิเศษ) 
พฤษภาคม-ตุลาคม 2561 
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หมายเลข ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหลงตีพมิพ/เผยแพร 
2.3-0-27 กมลนาวนิ อินทนูจิตร 

ขวัญกมล ขุนพิทักษ 
นัดดา โปดาํ 
หิรัญวดี สุวิบูรณ  
สุชีวรรณ ยอยรูรอบ 

Monitoring of Carbon and 
Nitrogen Loading of Onsite 
Wastewater Treatment in 
Songkhla Lake Basin 

EAU Heritage Journal 
Science and 
Technology.  
Vol.13 No.2 (2018):  
May-August.   

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล 
TCI กลุมที่ 2 รวม 3 ผลงาน (คาน้ําหนัก 0.60) 
2.3-0-28 ปวีณา ดิกิจ  การประยุกตใชเปลือกกลวยเปน

แหลงคารบอนสาํหรับการผลิตสาร
ลดแรงตึงผิวชีวภาพจากแบคทีเรียที่
คัดแยกไดจากดินที่ปนเปอน
น้ํามันหลอลืน่เคร่ืองยนตที่ใชแลว 

วารสารวชิชา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช  
ปที่ 37 ฉบับพิเศษ  
มิถุนายน –สิงหาคม 2561 

2.3-0-29 เพ็ญมาศ สุคนธจิตต  การศึกษานํารองรูปแบบการพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพของเด็กและผูดูแล
เด็กในการปองกันโรคมือเทาปากของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อําเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา 
 

วารสารวชิชา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช  
ปที่ 37 ฉบับที่ 2  
กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 

2.3-0-30 ฐิติมาพร  หนูเนียม 
วิภาวรรณ วงศสุดาลักษณ 

การศึกษาระยะเวลาการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑขาวยํากรอบ 

วารสารคหเศรษฐศาสตร 
ปที่ 61 ฉบับที่ 3  
กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 

ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบตัร รวม 3 ผลงาน  (คาน้ําหนัก 0.40) 
2.3-0-31 ฐิติมาพร  หนูเนียม  

วิภาวรรณ วงศสุดาลักษณ 
  

ขนมกลีบลําดวนจากแปงขาวสังขหยด เลขที่อนุสิทธิบัตร 14464 

2.3-0-32 พรชัย  พุทธรักษ ขนมกรอบเคม็ผสมแปงขาวสงัขหยด เลขที่อนุสิทธิบัตร 14856 
2.3-0-33 วิภาวรรณ วงศสุดาลักษณ ซอสบูดูสําหรับขนมครกญี่ปุนที่มี

สวนผสมของขาวยํา 
เลขที่อนุสิทธิบัตร 14857 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ รวม 10 ผลงาน  (คาน้ําหนัก 0.40) 
2.3-0-34 ศศลักษณ ทองขาว  

อํานาจ ทองขาว 
Multi-Vlan Design Over IPSec 
VPN for Campus Network. 

2018 IEEE Conference 
on Wireless Sensors 
(ICWiSe), 66-71 
 

2.3-0-35 อํานาจ ทองขาว 
ศศลักษณ ทองขาว 

GIS and Data Management of 
Champedak and Local Wisdom 
of Champedak Gardener, Satun 
Province 

MATEC Web of 
Conferences 250(1) 
:01011DOI: 10.1051/ 
matecconf/ 
201825001011 
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หมายเลข ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหลงตีพมิพ/เผยแพร 
2.3-0-36 ศศลักษณ ทองขาว  

อํานาจ ทองขาว 
Disabled People Data 
Management using GIS-DSS : 
Songkhla Province, Thailand.  

MATEC Web of 
Conferences 
250(3):01012 DOI: 
10.1051/matecconf/ 
201825001012 

2.3-0-37 วิภาวรรณ วงศสุดาลักษณ 
ทัศนา ศิริโชต ิ

The effect of chempedak 
(Artocarpus integer) seed flour 
as partial tapioca starch 
substitute on quality, consumer 
preference and shelf stability of 
chicken meat cracker 

20th food innovation 
Asia conference 2018,  
June 14-16, 2018. 
BITEC, Bangkok, 
Thailand 

2.3-0-38 วิภาวรรณ วงศสุดาลักษณ 
ทัศนา ศิริโชต ิ

Development of chicken meat 
cracker from Bruguiera 
cylindrica (L.) Blume flour.  

The 6th International 
conference on 
creative technology. 
July 24-26, 2018. 
Cholchan Pattaya 
Beach Resort, Pattaya, 
Chonburi,. Thailand 

2.3-0-39 วัชรินทร สายน้าํใส 
 

Influence of sulphur crosslink 
type on the strain-induced 
crystallization of sulphur – 
vulcanized natural rubber by 
In-situ synchrotron WAXD
   

The International 
Polymer Conference 
of Thailand  
14-15 มิถุนายน 2561 
Amari Watergate 
Hotel, Bangkok 

2.3-0-40 วัชรินทร สายน้าํใส 
 

Strength and strain – induced 
cry stallzation of vulvanized 
narural rubber 

The 9th Rajamangala 
Universiry of 
Technology 
international 
Conference  
1-3 สิงหาคม 2561  
Rua Rasada Hotel, 
Trang, Thailand 
 

2.3-0-41 วัชรินทร สายน้าํใส 
 

Influence of Crosslink Density 
on Strain-induced 
Crystallization and Strength of 
Sulphur – vulcanized Natural 
Rubber 

The 3rd National and 
International Research 
Conference 2019  
1 กุมภาพันธ 2562  
Buriram Rajabhat 
University,  
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หมายเลข ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหลงตีพมิพ/เผยแพร 
2.3-0-42 วัชรินทร สายน้าํใส 

 
Structural Development in 
Natural  Rubber Valcanizate 
during Uniaxial Deformation by 
Synchrotron WAXD 

The 5th Rajabhat 
University 
International Research 
and Academic 
Conference (RUNIRAC V) 
2-5 ธันวาคม 2561 
Phetchaburi Rajabhat 
University  

2.3-0-43 จารุวรรณ คําแกว Extraction Efficiency of Arsenic 
from Contaminated Pom Nang 

Seaweed (ผมนาง (Gracilaria 
fisheri)) 

Pure and Applied 
Chemistry 
International 
Conference 2019 
(PACCON 2019)  
7-8 กุมภาพันธ 2562  
ณ ศูนยนิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ รวม 109 ผลงาน (คาน้ําหนัก 0.20) 
2.3-0-44 อัจฉรา  เพ่ิม การเพิ่มการรอดชีวิตของเชื้อ 

Lactobacillus plantarum 
TISTR541 โดยวิธีการหอหุมรวมกับ
เพกทิน 

การประชุมวชิาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 9  
22 กุมภาพันธ 2562  
ณ วิทยาลยัเทคโนโลยี
ภาคใต  
  
 
 

2.3-0-45 อัจฉรา  เพ่ิม ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจาก
ใบชุมเห็ดไทยในการยบัยั้งเชื้อ 
Salmonella Typhimurium 
ATCC13311 และ Staphylococcus  
aureus ATCC25923  

2.3-0-46 ยุพดี อินทสร 
คมกฤช เจริญ  
พัฒนะ วรรณวิไล 

ระบบโรงเพาะเห็ดอัจฉริยะดวย
เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตออฟธิงส 

2.3-0-47 วัชรินทร สายน้าํใส การออนตัวของความเคนและ
พลังงานสูญหายของยางธรรมชาติ
ผสมสารตัวเติม 

2.3-0-48 หิรัญวดี  สุวิบูรณ การผลิตน้าํมันไบโอดีเซลดวยสาร
สกัดน้ํามนัชีวภาพจากสาหรายเทา
น้ํา (Spirogyra sp.) กรณีศึกษาอาง
เก็บน้ําบานทุงนุย จังหวัดสตลู 

2.3-0-49 หิรัญวดี  สุวิบูรณ การกําจัดเพลี้ยออนถ่ัวฝกยาวโดยใช
สารสกัดสมนุไพรสตูรผสมจากราก
หางไหล ใบยาสูบ และใบนอยหนา 
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หมายเลข ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหลงตีพมิพ/เผยแพร 
2.3-0-50 สุธินี หีมย ิ การปนเปอนของไมโครพลาสติกใน

ปลาหนาดินบริเวณทะเลสาบสงขลา
ตอนลาง 

การประชุมวชิาการพะเยา
วิจัย ครั้งที่ 8   
24-25 มกราคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

2.3-0-51 สุธินี หีมย ิ การแพรกระจายของแพลงกตอนพืช
บริเวณหาดแกวลากูน จังหวัดสงขลา  

การประชุมวชิาการ
ระดับชาติ “วิทยาศาสตร
ทางทะเล” ครั้งที่ 6  
18-20 มิถุนายน 2561  
ณ โรงแรมบางแสนเฮอริ
เทจ ชลบุร ี

2.3-0-52 สุธินี หีมย ิ ประชาคมสัตวหนาดินขนาดกลาง
บริเวณหาดทรายแกว  
อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

2.3-0-53 สายสิร ิ ไชยชนะ 
สิริพร  บริรักวิสิฐศักดิ์ 

การสํารวจปริมาณไมโครพลาสติกใน
ตัวอยางทรายชายหาดบริเวณแหลม  
สมิหลา ตําบลบอยาง อําเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา 

2.3-0-54 สิริพร  บริรักวิสิฐศักดิ์ 
สายสิร ิ ไชยชนะ 

การสํารวจปริมาณไมโครพลาสติกใน
ตัวอยางทรายชายหาดบริเวณแหลม  
สนออน ตําบลบอยาง อําเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา 

2.3-0-55 ขวัญกมล ขุนพิทักษ ปริมาณและองคประกอบทาง
กายภาพของมูลฝอยชายหาด 
บริเวณหาดชลาทัศน อําเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา 

2.3-0-56 คทาวุธ ไชยเทพ ผลจากการรบกวนของมนุษยที่มีตอ
ความหลากหลายของตัวออนแมลง
น้ําในลําธารน้ําตกโตนลาด จังหวัด
สงขลา 

การประชุมวชิาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 
ราชภฏัสุราษฎรธานีวิจัย  
ครั้งที่ 14  
13-14 ธันวาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎรธาน ี

2.3-0-57 ศรัณยา เฮงสวสัดิ์  
ธีรพล  บัวทอง 

ผลรวมของจํานวนฟโบนักชีทั่วไป
โดยใชเมทริกซ 

การประชุมวชิาการ
ระดับชาต“ิมศว วิจัย”  
ครั้งที่ 12  
20-21 มีนาคม 2562      
ณ มหาวิทยาลัยศร ี
นครนิทรวิโรฒ  
  

2.3-0-58 อดิศกัดิ์  เด็นเพ็ชรหนอง 
ศิรฉัตร  ทิพยศรี 
 

การวิเคราะหเสถียรภาพของ
แบบจําลองการระบาด SIQS เมื่อมี
การเพ่ิมของประชากรแบบโลจิสติก 

2.3-0-59 อดิศกัดิ์  เด็นเพ็ชรหนอง 
 

แบบจําลองการระบาดสาํหรับการ
คัดแยกประชากรที่ติดเชื้อที่เก่ียวของ
กับการเดินทาง 

2.3-0-60 ภัทราวรรณ   เพชรแกว  ไอดีลเฉพาะในกึ่งกรุป n-ทวิภาค 
2.3-0-61 เบญจวรรณ  

ยันตวิเศษภักดี 
การยืดอายุหลั งการเก็บเ ก่ียวผล
ละมุดดวยการเคลือบไคโตซานพรอม
กับน้ํายาจับใบ 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน  ประจําปการศึกษา 2561 หนา 82 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

หมายเลข ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหลงตีพมิพ/เผยแพร 
2.3-0-62 ปวีณา  ดิกิจ การคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม

โปรติเอสจากแบคทีเรียที่คัดแยกได
จากบูด ู

2.3-0-63 อดิศกัดิ์  เด็นเพ็ชรหนอง 
 

แบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับ
โรคมือ เทา ปาก บนเครือขาย 

การประชุมวชิาการ
ระดับชาต ิประจําป 2561 
11-13 ธันวาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัยแมโจ 

2.3-0-64 ทวีสิน นาวารัตน 
นันธิดา ลิ่มเสฏโฐ 

ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของแอลฟาแมง
โกสตินจากเปลือกมังคุดและแดป
โนเรตินจากรากพาหมี 

2.3-0-65 เชาวนีพร ชีพประสพ การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิต
เอนไซมโปรตีเอสทนรอนในสภาวะ
ดาง โดย Bacillus sp. PS53 

2.3-0-66 วัชรินทร สายน้าํใส 
  

อิทธิพลของปริมาณไซเลนตอการ
ออนตัวของความเคนและพลังงาน
สูญหายของยางธรรมชาติวัลคไนซที่
ผสมซิลิกาเปนสารตัวเติม 

2.3-0-67 ขวัญกมล ขุนพิทักษ ปริมาณและองคประกอบมูลฝอยใน
หาดชลาทัศน จงัหวัดสงขลา  

2.3-0-68 ชิงชัย วฒันธรรมเมธ ี
ธีรพล บัวทอง 
ธีระพงค คงเก้ือ 

บุพภาพของผลตางสมมาตรระหวาง
เซตภายใตฟงกชัน 

การประชุมวชิาการ
ระดับชาติ “วลัยลักษณ
วิจัย” ครั้งที่ 11  
27-28 มีนาคม 2562  
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

2.3-0-69 ยุพดี อินทสร 
คมกฤช เจริญ 
นลนิี อินทมะโน 

แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องเลาเกาะหนู
เกาะแมว 

การประชุมวชิาการ
ระดับชาติ สังคม ความรู 
และดิจิทัล ครั้งที่ 4  
24-25 ธันวาคม 2561  
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

2.3-0-70 
         

ยุพดี อินทสร 
คมกฤช เจริญ  
พัฒนะ วรรณวิไล 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
รานคาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 
 

การประชุมหาดใหญ
วิชาการระดบัชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 
20-21 กรกฎาคม 2561  
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ 

2.3-0-71 นลินี อินทมะโน 
ดินาถ หลําสุบ 
จักสิทธิ์ โอฬาริกชาต ิ

แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง “รักษปาไม
เทากับรักษโลก” 

2.3-0-72 หิรัญวดี สุวิบูรณ การศกึษาสารสกัดแบบเหลวและผง
จากใบยาสูบ (พันธุพ้ืนเมือง) ในการ
กําจัดลูกน้าํยุงลาย (Aedes 
Asegypti Linn.) 
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หมายเลข ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหลงตีพมิพ/เผยแพร 
2.3-0-73 วัชรินทร สายน้าํใส 

 
การทดแทนเขมาดําบางสวนดวย
แคลเซียมคารบอเนตเพื่อใหมี
พลังงานสูญหายในระดบัเดียวกัน
ของยางธรรมชาติวลัคาไนซ 

การประชุมวชิาการและ
วิจัยแหงชาติครั้งที่ 5 
(RUNIRAC V)  
2-5 ธันวาคม 2561       
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุร ี

2.3-0-74 เพ็ญมาศ  สุคนธจิตต การรับรูความสามารถตนเองและการ
รับรู ประโยชนของการรักษาและ
ปองกันโรคตอพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพของผูปวยโรคเบาหวานในเขต
พื้นที่บริการของโรงพยาบาลสงขลา ใน
เขตเทศบาลเมืองสงขลา ประเทศไทย 

 
ประชุมวชิาการระดบัชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4  
21-22 มิถุนายน 2561  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช  

2.3-0-75 วัชรินทร สายน้าํใส 
 

อิทธิพลของชนิดและปริมาณสารตัว
เติมตอการออนตัวของความเคนและ
พลังงานสูญหายของยางธรรมชาติวัล
คาไนซ 

2.3-0-76 สิริมาภรณ  วัชรกุล 
 
 
 

การคดัแยกจุลินทรียที่มี
ความสามารถในการยอยสลาย
น้ํามันหลอลื่นพื้นฐานจาก
ปโตรเลียมปนเปอนบริเวณทาเรือ
น้ําลึกสงขลา 

2.3-0-77 วาสนา มูสา Production of Syrup from 
Chempedak, Artocarpus 
integer (Thumb.) Meer. 

การประชุมวชิาการ
ระดับชาต ิ“วิทยาศาสตร
วิจัย ครั้งที่ 11”  
23-24 พฤษภาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยศร ี
นครนิทรวิโรฒ 
  

2.3-0-78 วาสนา มูสา การทําไซรปัจากผลกลวยหอมทอง 
2.3-0-79 ภวิกา มหาสวัสดิ ์ การสกัดสารประกอบฟนอลิกและ

สารประกอบฟลาโวนอยดที่มีฤทธิ์
ตานอนุมลูอิสระจากใบยางนาโดยใช
ไมโครเวฟชวย 

2.3-0-80 เบญจวรรณ  
ยันตวิเศษภักดี 

อนุกรมวิธานและพฤกษเคมีของพืช
สกุลหนอนตายหยากที่เก็บในจังหวัด
สงขลาและจังหวัดนครศรธีรรมราช 
 

2.3-0-81 นลินี อินทมะโน 
ดินาถ หลําสุบ 
จักสิทธิ์ โอฬาริกชาต ิ
 

ระบบจองตั๋วรถตูโดยสาร 
การประชุมวชิาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ครั้งที่ 29  
ประจําป 2562 
9-10 พฤษภาคม 2562  
ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล  

2.3-0-82 นลินี อินทมะโน 
ทวีรัตน นวลชวย 

แอปพลิเคชันนาํทางทองเที่ยวสวน
สัตวสงขลา 
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หมายเลข ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหลงตีพมิพ/เผยแพร 
2.3-0-83 โชติธรรม ธารรักษ ศึกษาเปรียบเทียบรายการ

เปลี่ยนแปลงฐานขอมูล  
MariaDB Galera Cluster ระหวาง
การกระจายภาระงานดวย HAProxy 
และ Pen 

2.3-0-84 โชติธรรม ธารรักษ 
ดินาถ หลําสุบ  

การเพ่ิมประสิทธิภาพฐานขอมูล 
MariaDB ดวย Galera Cluster 
รวมกับการกระจายภาระงานแบบ 
บราวนดโรบนิ 

2.3-0-85 โชติธรรม ธารรักษ  การทดสอบประสิทธิภาพการบริการ
เว็บดวยดอกเกอรบนเคร่ืองบริการรี
เวิรสพร็อกซี่ในสภาวะที่มีจํานวน 
โหนดตางกัน 

2.3-0-86 รัฐพงษ หนูหมาด 
 

ผลของยางธรรมชาติอิพอกซิไดซตอ
สมบัติของยางผสมของยางธรรมชาติ
กับยางไนไตรล 

2.3-0-87 มูรณี  ดาโอะ การศึกษาประสทิธิภาพการปองกัน
รังสีแกมมาของอิฐดินเหนียวผสมเถา
จากฟนไมยางพารา โดยใชหัววดั 
Nal(TL) 

2.3-0-88 กฤษณวรา รัตนโอภาส 
สารภี จุลแกว 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
เว็บไซต SSL แบงภาระสมดลุแบบ
กระจายระหวางโครงสราง  
SSL-offload และ SSL-
passthrough 

การประชุมวชิาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภฏัภเูก็ต ครั้งที่ 11  
20 ธันวาคม 2561  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต 
  

2.3-0-89 กฤษณวรา รัตนโอภาส 
ยุพดี อินทสร 

การจําแนกโพสตเกมโดยใชเทคนิค
เหมืองขอมูล : กรณีศึกษาการโพสต
บนเฟสบุค 
 

2.3-0-90 สายใจ วัฒนเสน การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม
โปรติเอสจากน้ําทิ้ง 
กระบวนการผลิตอาหารทะเลแปรรปู
ในจังหวัดสงขลา 
 

2.3-0-91 นุชจรินทร  เพชรเกลี้ยง การเปลี่ยนแปลงทางเนื้อเยื่อวิทยา
จากการสะสมสารปนเปอนในตับของ
ปลากดหัวแข็ง (Arius maculates 
Thunberg, 1792) บริเวณทะเลสาบ
สงขลาตอนลาง 
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หมายเลข ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหลงตีพมิพ/เผยแพร 
2.3-0-92 กฤษณวรา รัตนโอภาส 

พิกุล สมจิตต 
ชุดคาํสัง่ SQL สรางเสนแนวโนม 
Linear Regression บนฐานขอมูล 
MariaDB 

การประชุมวชิาการ
ระดับชาติวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 
18-19 มกราคม 2562  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล 

2.3-0-93 ภัชชนก  รัตนกรปรีดา 
วรพล  หนูนุน 

ความรูเทาทันสารเสพติดของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จังหวัดสงขลา 

การประชุมวชิาการ
สาธารณสุขแหงชาติ  
ครั้งที่ 16  
31 พฤษภาคม -1 
มิถุนายน 2562 
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 

2.3-0-94 วรพล  หนูนุน 
ภัชชนก  รัตนกรปรีดา 

ความหมายและองคประกอบในการวัด
ประเมิน “ชุมชนรูเทาทันทางสุขภาพ” 

2.3-0-95 ภัชชนก  รัตนกรปรีดา 
วรพล  หนูนุน 
วันฉัตร  ศิรสิาร 

พฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัด
สงขลา 

การประชุมวชิาการ
ระดับชาติ “สาธารณสุข
วิจัย” ครั้งที่ 2 
16-17 พฤษภาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตพัทลุง 
 

2.3-0-96 วรพล  หนูนุน 
ภัชชนก  รัตนกรปรีดา 

พฤติกรรมการอานฉลากโภชนาการ
แบบจีดีเอของครปูระถมศึกษา ใน
เขตอําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 

2.3-0-97 ขวัญกมล ขุนพิทักษ 
สายสิร ิไชยชนะ  
สิริพร บริรักวิสิฐศักดิ์ 

การศึกษาเปรียบเทียบองคประกอบ
ทางกายภาพและเคมีของมูลฝอย
ชุมชนตามฤดูกาล ของเทศบาลเมือง
เขารูปชาง  
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

การประชุมวชิาการ
สิ่งแวดลอมแหงชาต ิ
ครั้งที่ 18  
23-24 พฤษภาคม 2562  
ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาว
เวอร รองเมือง กรุงเทพฯ  
 

2.3-0-98 วรพล  หนูนุน 
ภัชชนก  รัตนกรปรีดา 

การรับรูตอทาทีตอบสนองตอการถูก
เนื้อตองตัวของนักเรยีนมัธยมศึกษา
ตอนปลายในจังหวัดพทัลุง 
 

การประชุมวชิาการและ
การนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ประจําป 2562 
“ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 4” 
31 พฤษภาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชธานี  

2.3-0-99 ภัชชนก  รัตนกรปรีดา 
วรพล  หนูนุน 

พฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ทํางานของผูประกอบอาชีพ
ตาลโตนดในตาํบลทาหิน อําเภอสทิง
พระ จังหวัดสงขลา 
 

2.3-0-100 กฤษณวรา รัตนโอภาส 
ยุพดี อินทสร 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ฐานขอมูล MySQL  
บน Docker Containers กับ ระบบ
ไฟล BtrFS ดวยภาระงาน TPC-C 
 

การประชุมวชิาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 4  
30-31 พฤษภาคม 2562  
ณ โรงแรม Tinidee 
Hotel@Ranong  
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หมายเลข ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหลงตีพมิพ/เผยแพร 
2.3-0-101 กฤษณวรา รัตนโอภาส 

พิกุล สมจิตต 
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
ฐานขอมูล MariaDB ดวย Disk I/O 
Scheduler บน Docker Container 

2.3-0-102 ญาณพัฒน ชูชื่น ระบบตรวจสอบอุปกรณเครอืขาย
ประเภท Switching HUB ดวย
โปรแกรมประยุกตไลน 

2.3-0-103 กฤษณวรา รัตนโอภาส 
สารภี จุลแกว 
ญาณพัฒน ชูชื่น 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพบริการ
เว็บ HTTP/2 แบบแบงภาระงาน
สมดุล Nginx ระหวางแบบ SSL-
passthrough และ SSL-offload 
 

2.3-0-104 วัชรินทร สายน้าํใส 
 

ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช วิ ธี ก า ร พ้ื น ผิ ว
ตอบสนองในการออกสูตรยางคอมพา
วนด กรณีศึกษาผลของปริมาณเอ็มบี
ทีเอสและปริมาณกํามะถัน 

2.3-0-105 วัชรินทร สายน้ําใส 
 

การใชแคลเซียมคารบอเนตและซิลิ
กาทดแทนเขมาดําบางสวนเพื่อใหมี
พลังงานสูญหายในระดบัเดียวกัน
ของยางธรรมชาติวลัคไนซ 

2.3-0-106 วัชรินทร สายน้าํใส 
 

อิทธิพลของปริมาณแคลเซียม
คารบอเนตตอการผอนคลายความ
คนของยางธรรมชาติคอมพาวนดโดย
ใชเครื่องทดสอบความหนืดมูนนี ่

ลําดับที่ 107-152  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เครือขายภาคใต ครั้งที่ 4 วันที่ 7-8 กุมภาพันธ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2.3-0-107 ธนพงศ  พันธุทอง 

วัฒนา  เดชนะ 
การเปรียบเทียบเวลาของการเคลื่อนที่ของวัตถุทรงกลมบนเสนทาง
ไซคลอยดและเสนทางตรงโดยใชอาดิโนไมโครคอนโทรลเลอร 

2.3-0-108 วีรยทุธ  ทองคง ความหลากชนิดของชันโรงบริเวณบานพรุหมาก อําเภอเทพา 
จังหวัดสงขลา 

2.3-0-109 พรชัย  พุทธรักษ 
 

ผลของการเสริมใบยานางในผลติภัณฑพาสตาทดแทนแปงสาลดีวย
แปงสาค ู

2.3-0-110 พรชัย  พุทธรักษ ผลของการทดแทนแปงงสาลดีวยแปงสาคูในผลติภัณฑหมั่นโถว 
2.3-0-111 พรชัย  พุทธรักษ ผลของการทดแทนแปงสาลีดวยแปงสาคูในผลิตภัณฑพายสังขยา 
2.3-0-112 สุรียพร  กังสนันท 

 
การศึกษาการยอมรับของผูบริโภคตอผลิตภัณฑขนมดอกจอกจาก
แปงสาค ู

2.3-0-113 สุรียพร  กังสนันท 
 

การยอมรับและพฤติกรรมของผูบริโภคตอผลิตภัณฑบราวนี่กรอบ
จากถั่วเขียวเพาะงอก 

2.3-0-114 สุรียพร  กังสนันท 
 

การศึกษาการยอมรับของผูบริโภคตอผลิตภัณฑขนมปะการังจาก
แปงสาคทูดแทนแปงขาวเหนียวบางสวนรสเครื่องแกงมัสมั่น 
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หมายเลข ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหลงตีพมิพ/เผยแพร 
2.3-0-115 สุรียพร  กังสนันท 

 
การประยุกตใชแปงเมลด็จําปาดะทดแทนแปงสาลบีางสวนใน
ผลิตภัณฑบัตเตอรเคก 

2.3-0-116 สุรียพร  กังสนันท 
 

ผลการเสริมใยอาหารจากผงเปลือกกลวยน้ําวาตอคุณภาพทาง
ประสาทสัมผสัของบราวนี่จากแปงสาคู 

2.3-0-117 ฐิติมาพร  หนูเนียม 
 

ผลของการเสริมธัญพืชตอการยอมรับของผูบรโิภคที่มีตอผลิตภณัฑ
ขนมกะละแมจากแปงสาคู  

2.3-0-118 ฐิติมาพร  หนูเนียม  
 

ผลของการใชแปงสาคูทดแทนแปงมันสําปะหลังและการใชสาร
สกัดจากหญาหวานทดแทนน้าํตาลตอการยอมรับของผูบรโิภคทีม่ี
ตอผลิตภัณฑขนมบาบิ่นเพ่ือสุขภาพ 

2.3-0-119 ฐิติมาพร หนูเนียม ผลของการใชแปงสาคูตอการยอมรับของผูบรโิภคที่มีตอทองมวนกรอบ 
2.3-0-120 ฐิติมาพร  หนูเนียม 

 
ผลของการใชประเภทของกะทติอการยอมรับของผูบริโภคที่มีตอ
ผลิตภัณฑขนมผิงจากแปงสาค ู

2.3-0-121 ฐิติมาพร  หนูเนียม 
 

ผลของการทดแทนแปงสาลีดวยแปงสาคูและการเสรมิงาดําตอการ
ยอมรับของผูบริโภคที่มีตอขนมกลีบลําดวน 

2.3-0-122 วิภาวรรณ วงศสุดาลักษณ  การยอมรับของผูบริโภคตอผลิตภัณฑไอศกรีมขาวยําและซอสบดู ู
2.3-0-123 วัชรินทร สายน้าํใส 

 
การทดแทนเขมาดําบางสวนดวยซิลิกาเพ่ือใหมีพลังงานสูญหายใน
ระดับเดียวกันของยางธรรมชาตวิัลคาไนซ  

2.3-0-124 วัชรินทร สายน้าํใส 
 

การศึกษาเปรียบเทียบการพักความเคนของยางดบิดวยเครื่อง
ทดสอบความหนดืมูนนี ่

2.3-0-125 วัชรินทร สายน้าํใส 
 

อิทธิพลของระยะเวลาการบดยางตอการพักความเคนของยาง
ธรรมชาติโดยใชเครื่องทดสอบความหนืดมูนนี ่

2.3-0-126 จีราพัชร พลอยนลิเพชร ปจจัยที่มีความสัมพนัธกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
โรงงานแปรรูปไมยางพาราในจังหวัดสงขลา 

2.3-0-127 เสาวนิตย ชอบบญุ  
ผจงสุข สุธารัตน  
นิศากร วิทจิตสมบูรณ 

การพัฒนาการผลิตปุยหมักจากฟางขาวของกลุมเกษตรกร ตําบล
บางเขียด อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
 

2.3-0-128 คทาวุธ ไชยเทพ ความหลากชนิดของแมลงน้าํในลําธารน้ําตกโตนหญาปลอง จังหวัด
สงขลา 

2.3-0-129 สายใจ วัฒนเสน 
 

การคัดแยกแบคทีเรียผลิตเอนไซมไลเปสจากน้าํเสียโรงงานปลา
กระปองในจังหวัดสงขลา 

2.3-0-130 อัจฉรา  เพ่ิม 
เสาวนิตย ชอบบญุ  
นิศากร วิทจิตสมบูรณ 

การตรวจสอบคุณภาพทางจลุชวีวทิยาในสมตําที่จําหนายในอําเภอ
เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

2.3-0-131 นุชจรินทร  เพชรเกลี้ยง ความหลากชนิดของนกกินผลไม พืชอาหาร และประสิทธิภาพการ
งอกของเมล็ดที่ผานทางเดินอาหารของนกในพื้นที่สวนสัตวสงขลา 

2.3-0-132 นุชจรินทร  เพชรเกลี้ยง Predation Network และบทบาทของสัตวกินแมลงในสวนผลไม
แบบผสมผสาน ตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัด 

2.3-0-133 ศักดิ์ชาย  คงนคร ศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝงหาดชลาทัศน จังหวัดสงขลา 
ระหวางเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ดวยภูมิ
สารสนเทศ 
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หมายเลข ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหลงตีพมิพ/เผยแพร 
2.3-0-134 ศักดิ์ชาย  คงนคร ศึกษาการเปลี่ยนแปลงชายฝงหาดสมิหลา จังหวัดสงขลา ระหวาง

เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ดวยภูมิสารสนเทศ 
2.3-0-135 นวรัตน  สีตะพงษ ความสามารถในการปกปองผลแอปเปลของวัสดุกันกระแทกจาก

กระดาษเปลือกขาวโพด 
2.3-0-136 มูรณี ดาโอะ 

วัฒนา  เดชนะ 
การตรวจวัดปริมาณนิวไคลดกัมมันตรงัสีในตัวอยางปลาทะเล 
ตําบลเกาะแตว อําเภอเมืองจังหวัดสงขลา ประเทศไทย 

2.3-0-137 ศราวุฒิ  ชูโลก 
บรรจง  ทองสราง 

เปรียบเทียบประสิทธิภาพเตาแกสชีวมวลจากขี้เลื่อย 

2.3-0-138 ธีระพงค  คงเก้ือ การพยากรณจํานวนนักทองเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางเขามาใน
ประเทศไทยโดยตัวแบบ SARIMA 

2.3-0-139 ธีระพงค  คงเก้ือ ตัวแบบทางสถิติสําหรับจาํนวนนักศึกษาที่พนสภาพการเปน
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2.3-0-140 ธีรพล  บัวทอง 
ชิงชัย  วฒันธรรมเมธ ี

ภาพของผลตางสมมาตรระหวางเซตภายใตฟงกชัน  

2.3-0-141 ดร.ศิรฉัตร  ทิพยศรี 
สายใจ  เพชรคงทอง 

แบบจําลองทางคณิตศาสตร SIQS ของโรคระบาดที่มีการรักษา
แบบอิ่มตัว 

2.3-0-142 นลินี อินทมะโน 
ดินาถ หลําสุบ 
ทวีรัตน นวลชวย 
จักสิทธิ์ โอฬาริกชาต ิ

มูฟวี่แฟนไฮบริดแอปพลิเคชัน 

2.3-0-143 โชติธรรม ธารรักษ การทดสอบประสิทธิภาพการใหบรกิารเว็บดวย สวอรม ดอดเกอร 
ในสภาวะจํานวนโหนดตางกัน 

2.3-0-144 นลินี อินทมะโน ระบบทะเบียนประวัติเด็กปฐมวยั : กรณีศึกษาศูนยอบรมเด็กกอน
เกณฑประจํามัสยิดปากง 

2.3-0-145 ดินาถ หลําสุบ 
นลินี อินทมะโน 
จักสิทธิ์ โอฬาริกชาต ิ

ระบบสารสนเทศชุมนุมนักเรียน กรณีศึกษา : โรงเรียนบานนาบอน 
(อิสลามศึกษา) มูลนิธ ิ

2.3-0-146 นรารัตน  ทองศรีนุน 
จารุวรรณ คําแกว 

สภาวะที่เหมาะสมของการคารบอไนซกากตนสาคูสําหรับการผลิต
ถานกัมมันต 

2.3-0-147 ระเบียบ สุวรรณเพ็ชร การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดแอนโทไซยานนิจากกระ
ชายดาํ 

2.3-0-148 ธีรยทุธ ศรยีาเทพ 
จิรภา คงเขียว 

องคประกอบทางเคมีและฤทธิท์างชีวภาพจากยางของชะมวง 

2.3-0-149 สุชีวรรณ ยอยรูรอบ 
พลพัฒน รวมเจริญ 

ประสิทธิภาพแผนฟองน้าํในการดดูซับเสียงจากชานออย 

2.3-0-150 กมลนาวนิ อินทนูจิตร 
พลพัฒน รวมเจริญ 

การศึกษาความเปนไปไดในการผลิตแผนอัดจากกาบมะพราวและ
หญาแฝก 

2.3-0-151 หิรัญวดี  สุวิบูรณ ประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบสาบเสือและใบเสม็ดขาวในการ
กําจัดปลวกกินเนื้อไมวรรณะปลวกงาน 
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2.3-0-152 นัดดา  โปดาํ 

กมลนาวนิ  อินทนูจิตร 
การศึกษาความเปนไปไดในการผลิตถานอัดแทงจากเปลือกถั่วลิสง 

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 2.3 
จุดที่ควรพัฒนา 

- ควรจัดกิจกรรมหรือโครงที่มุงเนนใหมีการเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารระดบันานาชาต ิ
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง / พัฒนา 
- อาจารยมีงานวิจัยจํานวนมากมีการเผยแพรตีพิมพอยางตอเนื่อง และผลงานมี impact ที่สูง 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง : องคประกอบที่ 2 การวิจัย 

ตัวบงชี ้
คะแนนประเมินตนเอง 

2559 2560 2561 
2.1 ระบบและกลไกการบริการและพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรค  5.00 5.00 5.00 
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 3.45 5.00 5.00 
2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย  5.00 5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 4.48 5.00 5.00 
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องคประกอบที่ 3   การบริการวิชาการ 
 
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 
ชนดิของตัวบงชี ้ กระบวนการ (P) 
คําอธิบายตัวบงชี ้ การบริการวิชาการเปนภารภิจหลักอีกอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาคณะควรคาํนึงถึง

กระบวนการในการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยศึกษาความตองการของ
กลุมเปาหมายนํามาจัดทําแผนบริการวิชาการ ทั้งการบริการวิชาการที่ทําใหเกิดรายได
และการบริการวิชาการที่คณะจัดทําเพื่อสรางประโยชนแกชุมชน โดยมีการประเมิน
ความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเปนแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนแกนักศึกษาใหมีประสบการณจากสภาพจริงและนํามาใชประโยชนจนเกิดผลลัพธที่
สรางความพึงพอใจตอชุมชนและสังคมอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

  

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ : ผศ.กฤษณวรา รัตนโอภาส โทรศพัท : 089-7333779 
ผูจัดเก็บขอมูล  : นางสาวกุสุมา เจะอาแซ โทรศัพท : 081-6982044 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ  
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน : 
เกณฑมาตรฐาน แหลงตรวจสอบเอกสาร 

1. จัดทําแผนการบริการวิชาการที่สอดคลองกับความตองการของ
สังคมและกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการ
บริการวิชาการแกสังคมและเสนอกรรมการประจําคณะ เพื่อ
พิจารณาอนุมัต ิ
ผลการดําเนินงาน 
 คณะมีการจัดทําแผนการบริการวิชาการและการใชประโยชน
จากการบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สอดคลอง
กับความตองการของสังคมและกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จในระดับ
แผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคม และเสนอคณะกรรมการ
ประจําคณะ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อ
วันที่ 4 ตุลาคม 2561 

3.1-1-1 คําสั่งคณะวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยี ที่ 
498/2561 เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการฝายวิจัย
และบรกิารวิชาการ 

3.1-1-2 แผนการบริการวชิาการ 
ประจําปงบประมาณ 
2562 

3.1-1-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจํา
คณะ ครั้งที่ 3/2561 
วันที่ 4 ตุลาคม 2561 

2. โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการจัดแผนการใช 
ประโยชนจากการบริการวิชาการเพื่อใหเกิดผลตอการพัฒนา
นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม  
ผลการดําเนินงาน 
 คณะมีการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน และมีการจัด
แผนการใชประโยชนจากการบรกิารวิชาการเพื่อใหเกิดผลตอการ
พัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม  ดังนี้  
โครงการสานสัมพันธชายแดนใตผานคายวิชาการ ภายใตกิจกรรม 
"สานสัมพันธชายแดนใตผานคายวิชาการ คายวิทยาศาสตร- คาย

3.1-2-1 โครงการสานสัมพันธ
ชายแดนใตผานคาย
วิชาการ ภายใตกิจกรรม 
"สานสัมพันธชายแดนใต
ผานคายวิชาการ คาย
วิทยาศาสตร- คาย
คณิตศาสตร 
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เกณฑมาตรฐาน แหลงตรวจสอบเอกสาร 
คณิตศาสตร" งบประมาณ 1,100,000 บาท โดยผูชวยศาสตราจารย
กฤษณวรา  รัตนโอภาส รองคณบดีฝายวิจัยบริการวิชาการและวิเทศ
สัมพันธ เปนผูรับผิดชอบ 

รุนที่ 1 

กิจกรรมที่  1 

คายคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร  
วันที่ 16-20 มีนาคม 2562  
ณ ศูนยวิทยาศาสตร และหอดูดาว
เฉลิมพระเกียรต ิฯ สงขลา 

กิจกรรมที่  2 

เปดโลกทัศน  
วันที่ 21-25 มีนาคม 2561  
ณ จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม 
ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร  

รุนที่ 2 

กิจกรรมที่  1 

คายคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร วันที่ 
28-31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2562  
ณ ศูนยวิทยาศาสตร และหอดูดาว
เฉลิมพระเกียรต ิฯ สงขลา 

กิจกรรมที่  2 
เปดโลกทัศน วนัที่ 2-6 เมษายน 2562  
ณ จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม 
ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร  

 

3. โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 อยางนอยตองมี
โครงการที่บริการแบบใหเปลา 
ผลการดําเนินงาน 
 ทุกโครงการบริการวิชาการแกสังคมที่คณะจัดขึ้นในขอ 1 ใน
ปงบประมาณ 2562 เปนโครงการที่บริการแบบใหเปลา 

3.1-3-1 โครงการบริการวิชาการ
ประจําปงบประมาณ 
2561 

4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการบรกิาร
วิชาการแกสังคมในขอ 1 และนําเสนอกรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณา 
ผลการดําเนินงาน  
 คณะมีการประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและ
โครงการบริการวิชาการแกสังคม ประจําปงบประมาณ 2562 และ
นําเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26  
กรกฎาคม 2562 

3.1-4-1 ผลการประเมิน
ความสําเร็จตามตัวบงชี้
ของแผนและโครงการ
บริการวิชาการแกสังคม 
ประจําปงบประมาณ 
2562 

3.1-4-2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจํา
คณะ ครั้งที่ 1/2562  
วันที่ 26 กรกฎาคม 
2562 

5. นําผลการประเมินตามขอ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการ
ใหบริการวิชาการแกสังคม 
ผลการดําเนินงาน 
 จากผลการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 1/2561 
เมื่อวันที่  26 กรกฎาคม 2562 ในวาระเ พ่ือพิจารณาประเมิน
ความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคม 

3.1-5-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจํา
คณะ ครั้งที่ 1/2562 
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 
2562 
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เกณฑมาตรฐาน แหลงตรวจสอบเอกสาร 
ประจําปงบประมาณ 2562 สรุปไดวาคณะกรรมการประจําคณะมีมติ
เห็นชอบในการดําเนินโครงการปที่ผานมาวามีความเหมาะสมสวนใน
ปงบประมาณ 2563 คณะไดนําผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2562 
มาวางแผนบริการวิชาการรวมกับมหาวิทยาลัยเพ่ือกําหนดพื้นที่
เปาหมาย และประเด็นหัวขอการบริการวิชาการเพื่อตอบโจทยความ
ตองการของชุมชน 
6. คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับสถาบัน 
ผลการดําเนินงาน 
  จากการดําเนินงานพัฒนาเชิงพื้นที่ ในพื้นที่และองคกร
เปาหมายตามประกาศของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งได
ดําเนินงานภายใตโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น จํานวน 5 โครงการหลัก นั้น หนวยงานตางๆ ไดให
ความรวมมือเปนอยางดี โดยมหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น ตามคําสั่งที่  4679/2561 มีหนาที่ในการจัดทําแผนการ
ดําเนินงาน แผนการใชจายงบประมาณ ติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงาน ซึ่งมีคณาจารยและบุคลากรจากทุกสวนงานเขามามีสวน
รวม ดังนี้      
1. คณะกรรมการอํานวยการ จํานวน 13 คน 
2. คณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการพันธกิจสัมพันธ

เพ่ือแกไขปญหาความยากจนของประชาชนในทองถิ่น/ โครงการ
ยกระดับผลิตภัณฑชุมชน OTOP/ โครงการสงเสริมความรัก
สามัคคีความมีระเบียบวินัยเขาใจหนาที่ของตนเองและผูอ่ืน 
จํานวน 22 คน 

3. คณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการอานออกเขียน
ไดเพ่ือเสริมสรางสุขภาวะสําหรับนักเรียน จํานวน 12 คน 

4. คณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการพัฒนาความรู 
ทักษะดานภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาครูใน
มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา จํานวน 11 คน 

        และในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนที่กําหนดนั้น มี
คณาจารยจากคณะตางๆ เขามามีสวนรวมโดยการเปนวิทยากรให
ความรูในสวนที่เกี่ยวของ และเปนคณะกรรมการดําเนินงาน ดังนี้ 
1. โครงการพันธกิจสัมพันธเพื่อแกไขปญหา ความยากจนของ

ประชาชนในทองถ่ิน มีคณาจารยเขามามีสวนรวม จํานวน 94 คน 
คิดเปนรอยละ 21.08 ประกอบดวย  
1.1 วิทยากร จํานวน 22 คน 

- คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 2 คน 
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 5 คน 
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 3 คน 
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 5 คน 

3.1-6-1 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการ
ยุทธศาสตรมหาวทิยาลัย
ราชภฏัเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น ที่ 4679/2551 

3.1-6-2 คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการ
สํารวจฯ ที่ 189/2562 
และ 451/2562 

3.1-6-3 สําเนาโครงการ 
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เกณฑมาตรฐาน แหลงตรวจสอบเอกสาร 
- วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จํานวน 7 คน 

1.2 คณะกรรมการสํารวจปญหาความตองการ จํานวน 72 คน 
- คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 44 คน 
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 2 คน 
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 9 คน 
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 4 คน 
- วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จํานวน 13 คน 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน: 

ตัวบงชี้  
เปาหมาย 

2561 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

2559 2560 2561 บรรล ุ ไมบรรล ุ

การบริการวิชาการแกสังคม 6 ขอ 
(ขอ 1-6) 

6 ขอ  
(ขอ 1-6) 
5 คะแนน 

6 ขอ  
(ขอ 1-6) 
5 คะแนน 

6 ขอ  
(ขอ 1-6) 
5 คะแนน 

  

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 3.1 
จุดแข็ง 

- คณะมีการนําผลการวิจัยมาบริการวิชาการอยางตอเนื่อง 
- มีโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการของทองถิ่น  

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- สนับสนนุใหทุกหลักสูตรมีสวนรวมในการจัดโครงการบริการวชิาการ 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง : องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบงชี ้
คะแนนประเมินตนเอง 

2559 2560 2561 
3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 5.00 5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 5.00 5.00 5.00 
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องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานบุาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนดิของตัวบงชี ้ กระบวนการ (P) 
คําอธิบายตัวบงชี ้ สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมไทย      
ภูมิปญญาทองถิ่นตามจุดเนนของสถาบันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ : อาจารยนันธิดา ลิ่มเสฎโฐ โทรศพัท : 064-7465355 
ผูจัดเก็บขอมูล  : นางสาวรุจินันท ชมภฆูัง 
  :  นางสาวขนิษฐา แกวทาพญา 

โทรศัพท : 084-3008494 
 : 081-0902937 

 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3-4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

มีการดําเนินการ 
6-7 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 
เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะมีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยความ
รวมมือระหวางคณะฯ กับสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งคณะมีนโยบายทางดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม           ที่ชัดเจนและปฏิบัติได  โดยมีรองคณบดี
ฝายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ เปนผูรับผิดชอบ ซึ่งเนนการสงเสริมและ
สนับสนุนใหบุคลากรและนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประเพณีพื้นบาน และมีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมไทย รวมทั้ง
ยังมีการแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะ ประจําปการศึกษา 2561 
ดังนี้ 

กลยุทธ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

2562 

เปาประสงคท่ี 1 สงเสรมิ อนุรักษ ทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมของทองถ่ินอยาง
ยั่งยนื 

1. จัดทําระบบและกลไกดาน
ทํานุบํารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม (สกอ.4.1) 

1. มีระบบและกลไกดานการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม : 
ระบบ 

 

1 

2. สนับสนุนใหนักศึกษาและ 
บุคลากรเขารวมหรือจัด
โครงการ/กิจกรรมดาน
ทํานุบํารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดาน
ทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม : 
โครงการ 

2. นักศึกษาและบุคลากรท่ีเขารวม
กิจกรรม/โครงการดานทํานุบาํรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม : รอยละ 

6 
 

85 

4.1-1-1 คําสั่งคณะ
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
ที่ 503/2561 
เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการ
สงเสริม
กิจกรรมทํานุ
บํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

4.1-1-2 ระบบและ
กลไกการทํานุ
บํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
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เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 
3. มีการเผยแพรขอมูลดาน

ทํานุศิลปะและวัฒนธรรม 
(สกอ.4.1) 

1. จํานวนชองทางการเผยแพรดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม : ชองทาง 

 

1 

เปาประสงคท่ี 2สงเสริม รักษา และอนุรักษสิ่งแวดลอมใหยั่งยนื 
1. สนับสนุนใหนักศึกษาและ 

บุคลากรเขารวมหรือจัด
โครงการ/กิจกรรมดาน
อนุรักษสิ่งแวดลอม 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมดาน
อนุรักษสิ่งแวดลอม : โครงการ 

2. นักศึกษาและบุคลากรท่ีเขารวม
กิจกรรม/โครงการดานอนรุกัษ
สิ่งแวดลอม: รอยละ 

3 
 
 

85 

 
2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงชี้วัด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให
สามารถดําเนินการไดตามแผน 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะไดจัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  พ.ศ. 2561-2565 ประเด็นยุทธศาสตรที่  4  
สงเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของทองถิ่นตลอดจนการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมใหยั่งยืน ประกอบดวย 2 เปาประสงค คือ  

1. เปาประสงคที่ 1 สงเสริม อนุรกัษ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
ทองถิ่นอยางยั่งยนื  

2. เปาประสงคที่ 2 สงเสริม รักษา และอนุรักษสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน  
 โดยแผนไดผานการมีสวนรวมของคณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และสโมสรนักศึกษา ซึ่งไดมีการกําหนดตัวชี้วัด
ความสําเรจ็ตามวัตถุประสงคของแผนและกําหนดกิจกรรม/โครงการ รวมทั้งการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการใหสอดคลองตามนโยบายและ
แผนงานสงเสริมกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งจะระบุอยูใน
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2562 โดยมีกิจกรรม/โครงการที่
ดําเนินอยางตอเนื่อง ไดแก 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
1 แขงขันการทําขนมไทย และแขงขันการทําอาหาร

ทองถิน่ 
81,200 2 สานสัมพันธวัฒนธรรม ไทยพุทธ-มุสลิม 

3 ถวายเทียนพรรษา 
4 อนุรักษและสืบสานประเพณีสงกรานต 
5 Sci & Tech สวยดวยมือเรา 20,000 

 

- กิจกรรมเมาลิดสัมพันธ ซึ่งจัดรวมกับเทศบาลเมืองเขารูปชาง และมัสยิด
ทุงใหญ (มัสยิดดารุนนาอิม)เปนการสานสัมพันธอันดีระหวางสถาบันกับ
ชุมชน 

- กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ นําทีมโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี รวมกับเทศบาลเมืองเขารูปชาง 

- การเขารวมโครงการ Green office ซึ่งเปนนโยบายจากมหาวิทยาลัย ใน

4.1-2-1 แผนการ
สงเสริมทํานุ
บํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม   
ประจําป
การศึกษา 
2561  

4.1-2-2 โครงการดาน
ทํานบุํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม          
ประจําป
การศึกษา 
2561 
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เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 
การรวมกันอนุรกัษพลังงานและสิ่งแวดลอมภายในองคกร 

 นอกจากนี้คณะยังมีกิจกรรมการแตงกายผาไทยในหัวขอกิจกรรม 
“งามอยางไทย” ทุกวันอังคารตอเนื่องเปนปที่สี่อีกดวย ซึ่งเปนการตอบสนอง
นโยบายรัฐบาลในการอนุรักษสงเสริมวัฒนธรรมไทย โดยทุกโครงการได
สอดแทรกการอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อใหเกิดความตระหนักและมีสวนรวมใน
การอนุรักษสิ่งแวดลอม เชน การแยกขยะ การใชภาชนะที่สามารถรีไซเคิลได 
การรณรงคใชถุงผา การใชแกวน้ําสวนตัว ลดการใชโฟม หรือพลาสติก เปนตน 
3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
ผลการดําเนินงาน 
 คณบดีมีการติดตามผลการดําเนินงานที่ไดมอบหมายใหแตละฝาย
ดําเนินการ โดยติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป ปละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เปนการรายงานผลการดําเนินงานในชวง 6 
เดือนแรก และครั้งที่ 2 เปนการรายงานผลเมื่อใกลจะครบหนึ่งปงบประมาณ 

4.1-3-1 บันทึกขอความ
ติดตามผลการ
ดําเนินงานและ
ติดตามการใช
เงินตามไตรมาส 

4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะมีการประเมินความสําเรจ็ตามตัวบงชี้ของแผนยุทธศาสตร ประเด็น
ที่ 4 สงเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของทองถิ่นตลอดจนการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมใหยั่งยืน 

กลยุทธ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย

2562 

ประเมินความสําเร็จตามตัว
บงชี้ที่วัดความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของแผน 

เปาประสงคท่ี 1 สงเสริม อนุรักษ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของทองถิน่
อยางย่ังยืน 
1. จัดทําระบบ

และกลไกดาน
ทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
(สกอ.4.1) 

1. มีระบบและ
กลไกดานการ
ทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม: 
ระบบ 

 

1 บรรลเุปาหมายจํานวน 1 
ระบบ คือ  
1. มีการแตงตั้ง

คณะกรรมการสงเสรมิ
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ตามคําสั่ง
ที่ 503/2561 เพ่ือ
ดําเนินการทางดานศิลปะ 
สงเสริม อนุรักษ และ
ทํานุบํารุงศลิปะและ
วัฒนธรรมของทองถ่ิน 
ผานการจัดกิจกรรม / 
โครงการ / และการนํา
นักศึกษาเขารวมโครงการ
ที่เก่ียวกับดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
รวมถึงการประชาสัมพันธ 

4.1-4-1 ผลการประเมิน
ความสําเร็จตาม
ตัวบงชี้ของแผน
ยุทธศาสตรดาน
การสงเสรมิทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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และการติดตามการ
ทํางาน 

2. คณะกรรมการสงเสรมิ
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมไดรวมกัน
จัดทําแผนทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

2. สนับสนุนให
นักศึกษาและ 
บุคลากรเขา
รวมหรือจดั
โครงการ/
กิจกรรมดาน
ทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1. จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมดาน
ทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม : 
โครงการ 

2. นักศึกษาและ
บุคลากรท่ีเขา
รวมกิจกรรม/
โครงการดาน
ทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม : 
รอยละ 
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บรรลุเปาหมาย คณะมีการ
ประชาสัมพันธ และประสาน
ค ว า ม ร ว ม มื อ ร ะ ห ว า ง
คณ ะ ก ร ร ม กา ร ส ง เ ส ริ ม
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และนักศึกษา 
เพ่ือใหบุคลากรและนักศึกษา
เขารวมโครงการ ประจําป
การศึกษา 2561 จํานวน 8 
โครงการ / กิจกรรม ไดแก 
1. แขงขันการทําขนมไทย 

และแขงขันการทําอาหาร
ทองถ่ิน 

2. สานสมัพันธวัฒนธรรม 
ไทยพุทธ-มุสลมิ 

3. ถวายเทียนพรรษา 
4. อนุรักษและสืบสาน

ประเพณีสงกรานต 
5. Sci & Tech สวยดวยมือ

เรา 
6. กิจกรรมเมาลิดสัมพันธ 

ซึ่งจัดรวมกับเทศบาล
เมืองเขารูปชาง และ
มัสยดิทุงใหญ (มัสยดิดา
รุนนาอิม)เปนการสาน
สัมพันธอันดีระหวาง
สถาบันกับชุมชน 

7. กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 
นําทีมโดยสโมสรนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี รวมกับ
เทศบาลเมืองเขารูปชาง 

8. การเขารวมโครงการ 
Green office ซึ่งเปน
นโยบายจากมหาวิทยาลัย 
ในการรวมกันอนุรักษ
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พลังงานและสิ่งแวดลอม
ภายในองคกร 

3. มีการเผยแพร
ขอมูลดาน
ทํานุศิลปะ
และ
วัฒนธรรม 
(สกอ.4.1) 

1. จํานวนชอง
ทางการ
เผยแพรดาน
ศิลปะและ
วัฒนธรรม : 
ชองทาง 

 

1 บรรลุเปาหมาย 3 ชองทาง 
ไดแก   
1. เวบ็ไซตคณะ  
2. Face book คณะ

วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี  

3. สารประชาสมัพันธ 
1. สนับสนุนให

นักศึกษาและ 
บุคลากรเขา
รวมหรือจดั
โครงการ/
กิจกรรมดาน
อนุรักษ
สิ่งแวดลอม 

1. จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมดาน
อนุรักษ
สิ่งแวดลอม : 
โครงการ 

2. นักศึกษาและ
บุคลากรท่ีเขา
รวมกิจกรรม/
โครงการดาน
อนุรักษ
สิ่งแวดลอม: 
รอยละ 
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บรรลุเปาหมาย 3 โครงการ/
กิจกรรม ดังนี ้
1. Sci & Tech สวยดวยมือ

เรา ครั้งท่ี 1 
2. Sci & Tech สวยดวยมือ

เรา ครั้งท่ี 2 
3. กิจกรรมคดัแยกขยะ และ

การใชวัสดุจากธรรมชาติ
ในโครงการสมัมนาพัฒนา
ความรูและประสบการณ
แกศิษยเกา และโครงการ
สานสมัพันธไทยพุทธ – 
มุสลมิ 

4. การเขารวมโครงการ 
Green office ซึ่งเปน
นโยบายจากมหาวิทยาลัย 
ในการรวมกันอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม
ภายในองคกร 

 คณะมีการประชาสัมพันธ  และประสานความรวมมือระหวาง
คณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และนักศึกษา 
เพ่ือใหบุคลากรและนักศึกษาเขารวมโครงการ ประจําปการศกึษา 2561 จํานวน 
8 โครงการ / กิจกรรมโดยเปนโครงการตามแผนจํานวน 6 โครงการ และนอก
แผนจํานวน 3 โครงการ ดังนี้ 

1. แขงขันการทําขนมไทย และแขงขันการทําอาหารทองถ่ิน 
2. สานสัมพันธวัฒนธรรม ไทยพุทธ-มุสลิม 
3. ถวายเทียนพรรษา 
4. อนุรักษและสืบสานประเพณีสงกรานต 
5. Sci & Tech สวยดวยมือเรา 
6. กิจกรรมเมาลิดสัมพันธ ซึ่งจัดรวมกับเทศบาลเมืองเขารูปชาง และ

มัสยิดทุงใหญ (มัสยิดดารุนนาอิม)เปนการสานสัมพันธอันดีระหวาง
สถาบันกับชุมชน 

7. กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ นําทีมโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร
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เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 
และเทคโนโลยี รวมกับเทศบาลเมืองเขารูปชาง 

8. การเขารวมโครงการ Green office ซึ่งเปนนโยบายจาก
มหาวิทยาลัย ในการรวมกันอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
ภายในองคกร 

5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
ผลการดําเนินงาน 
  คณะกรรมการฝายทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไดรวมกันประชุม เมื่อ
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เพ่ือนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยคณะกรรมการมีมติเห็นวาในปงบประมาณ 
2563 คณะควรจะดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมดานอนุรักษสิ่งแวดลอม
เพิ่มขึ้นเพ่ือใหครอบคลุมกิจกรรมดานอนุรักษสิ่งแวดลอมแลว ซึ่งเหมาะสมกับ
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร และจํานวนกิจกรรมในภาพรวมทั้งหมดของคณะ 
และควรปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมใหมีสวนรวมกับชุมชนเพ่ิมข้ึนโดยการ
รวมมือกับเทศบาลเมืองเขารูปชาง  

4.1-5-1 รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ฝายทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ
สาธารณชน 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะมีการดําเนินกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีการ
เผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินงานทางเว็บไซตคณะ ทาง Facebook คณะ 
ทางสารปาริฉัตรสัมพันธ และงานประชาสัมพันธ คณะ/มหาวิทยาลัย 

4.1-6-1 เว็บไซตคณะ 
4.1-6-2 Face book 

คณะ 
และบาง
หลักสูตร 

 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน : 

 
สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 4.1 
จุดแข็ง 
- คณะมีการดําเนินดานศิลปะและวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง : องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ตัวบงชี ้
คะแนนประเมินตนเอง 

2559 2560 2561 
4.1 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 5.00 5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 5.00 5.00 5.00 
 

 
 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2561 
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

2559 2560 2561 บรรลุ ไมบรรล ุ
การทํานบุํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย 

6 ขอ 
(ขอ 1-6) 

6 ขอ  
(ขอ 1-6) 
5 คะแนน 

6 ขอ  
(ขอ 1-6) 
5 คะแนน 

6 ขอ  
(ขอ 1-6) 
5 คะแนน 
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องคประกอบที่  5 การบริหารจัดการ 
 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกจิและกลุมสถาบัน 
ชนดิของตัวบงชี ้ กระบวนการ (P) 
คําอธิบายตัวบงชี ้ สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง

วิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก  
สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีการพัฒนาแผนเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาและการ
ดําเนินงานของสถาบันใหสอดคลองกับเปาหมายและกลุมสถาบันตลอดจนมีการ
บริการทั้งดานวิชาการ การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุมัติ  เดชนะ และทีมบริหาร โทรศัพท  :  074-260260 
ผูจัดเก็บขอมูล  : สํานักงานคณบดี โทรศัพท  :  074-260260 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ 
 1 ขอ 

มีการดําเนินการ  
2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3-4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
5-6 ขอ 

มีการดําเนินการ  
7 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 
เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศนของคณะและสอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะ สถาบัน รวมทั้ง
สอดคลองกับกลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ และพัฒนาไปสูแผนกล
ยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผล
ตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธและเสนอผูบริหารระดับสถาบัน
เพื่อพจิารณาอนุมัติ 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะมีกระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ 
2561-2565 เพื่อใหมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ 
2561-2565 ของมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา โดยมขีั้นตอนในการจัดทําดังนี้ 
1. ไดมีการปรับแผนยุทธศาสตร 2561-2565 โดยคณบดีไดเชิญรองคณบดี

เพื่อประชุมจัดทํารางแผน โดยการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและ
อุปสรรค (SWOT) ของคณะและวิเคราะหความเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตลอดจนสอดคลองกับ
จุดเนนของกลุมมหาวิทยาลัย กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที ่
2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560-2564) และเขาสูกระบวนการในการแปลงแผนยุทธศาสตรเปน
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2562 โดยแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณมีครบทั้ง 4 พันธกิจ  

2. นํา (ราง) แผนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ 2561-2565 และ (ราง) 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขาที่ประชุม

5.1-1-1 แผนยุทธศาสตร 
ประจําป
งบประมาณ 
2561-2565 

5.1-1-2 แผนปฏบิัติการ
ประจําป
งบประมาณ 
2562 

5.1-1-3 แผนกลยุทธทาง
การเงินประจําป
งบประมาณ 
2562 
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คณาจารยและบุคลากรครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เพื่อ
พิจารณาและปรับแผนตามขอเสนอแนะ 

3. นํา (ราง) แผนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ 2561-2565 และ (ราง) 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขาที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
เพ่ือพิจารณาและปรับแผนตามขอเสนอแนะ 

4. คณะนํา (ราง) แผนยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ 2561-2565 และ 
(ราง) แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขาที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 เพื่อ
พิจารณาความเห็นชอบในขั้นตอนสุดทายและเพื่อนําไปใชในการ
ดําเนินงาน 

   เขาสูกระบวนการในการแปลงแผนยุทธศาสตรเปนแผนยุทธศาสตร
ทางการเงิน ประจําปงบประมาณ 2562 โดยคณบดีไดเชิญรองคณบดีและ
ผูชวยคณบดีเพื่อประชุมจัดทํารางแผนกลยุทธทางการเงิน ดวยการวิเคราะห
จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) ของคณะและวิเคราะหเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตรคณะ แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธทาง
การเงินของมหาวิทยาลัย 
2. การวิเคราะหตนทุนตอหนวยของการจัดการเรียนการสอนในแตละ
หลักสูตรสัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการ
เรียนการสอน อยางตอเนื่องเพื่อวิเคราะหความคุมคาของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แขงขัน  
ผลการดําเนินงาน 
 ในปงบประมาณ 2562 คณะไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการ
ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ จากมหาวิทยาลัย เชน งบพัฒนาบุคลากร การจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาจากกองพัฒนานักศึกษา การจัดกิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมจากสํานักศิลปะและวัฒนธรรม การจัดซื้อหนังสือจาก
สํานักวิทยบริการและสารสนเทศ และงบบริหารในการดูแล ซอมแซมอาคาร
สถานที่ เปนตน โดยคณะไดรับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได (เงินบํารุง
การศึกษา) และ เงิน กศ.บป. เพื่อดําเนินงานตามภารกิจของคณะ และ
หลักสูตร ในดานพัฒนาอาจารย/บุคลากรและนักศึกษา เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรของคณะที่สอดคลองกับมหาวิทยาลัย 
  จากผลการดําเนินงาน พบวา คณะสามารถดําเนินการไดบรรลุตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไวในแผนปฏิบัตริาชการประจําปงบประมาณ 2562 
  น อ ก จ า ก นี้ ค ณ ะ ไ ด นํ า ข อ มู ล ดั ง ก ล า ว ม า เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ
สถาบันการศึ กษา อ่ืน  ๆ เ พ่ือสร า ง โอกาสในการแข ง ขัน  พบว า ใน
สถาบันอุดมศึกษา กลุมที่ 2 กลุมสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนา
สังคม ตนทุนตอหนวยโดยเฉลี่ยของหลักสูตรมีคาระดับกลาง จากตนทุนตอ
หนวยของสถาบันที่มีคาตนทุนตอหนวยสูงสุด ประมาณ 136,488.19 บาท ตอ
หนวย และต่ําสุด ประมาณ 40,593.27 บาทตอหนวย 

5.1-2-1 รายงานตนทนุ
ตอหนวยผลผลิต 
ประจําป
งบประมาณ 
2561 
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  ดังนั้นในปการศึกษา 2561 คณะจะไดนําขอมูลดังกลาวไปใชในการ
วางแผนบริหารคณะและหลักสูตร ใหมีความคุมคา และเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลมากที่สุด ซึ่งคณะดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบ
ไปดวย ตนทุนตอหนอย จํานวน 11 หลักสูตร ประกอบดวย 

หลักสูตร FTES ตนทุนตอหนวย 
- วท.บ.สาขาวิชาคณิตศาสตร 533.90 44,593.22 
- วท.บ.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 184.33 44,593.22 
- วท.บ.สาขาวิชาเคมี 147.90 44,593.22 
- วท.บ.สาขาวิชาชีววิทยา 82.97 44,593.22 
- วท.บ.สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต 79.96 44,593.22 
- วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 22.26 44,593.22 
- วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 152.94 44,593.22 
- วท.บ.สาขาวิชาฟสิกส 152.60 44,593.22 
- วท.บ.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 140.13 44,593.22 
- วท.บ.สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม 163.70 44,593.22 
- ส.บ.สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 498.88 44,593.22 

สรุปภาพรวมคณะ 2,159.57 44,593.22 

 โดยมีสัดสวนในการบริหารจัดการ สําหรับงบประมาณที่คณะไดรับจัดสรร 
ประจําปงบประมาณ 2561 ดังนี้ 

1.  ดานการจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตร 
ตนทุนตอหนวย 

เงินใน เงินนอก 

- วท.บ.สาขาวิชาคณติศาสตร 37,412.36 14,473.75 

- วท.บ.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 37,412.36 14,473.75 

- วท.บ.สาขาวิชาเคม ี 37,412.36 14,473.75 

- วท.บ.สาขาวิชาชีววิทยา 37,412.36 14,473.75 

- วท.บ.สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต 37,412.36 14,473.75 

- วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 37,412.36 14,473.75 

- วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5,487.29 14,473.75 

- วท.บ.สาขาวิชาฟสิกส 37,412.36 14,473.75 

- วท.บ.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 37,412.36 14,473.75 

- วท.บ.สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม 37,412.36 14,473.75 

- ส.บ.สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 37,412.36 14,487.58 

สรุปภาพรวมคณะ 35,151.43 14,476.95 
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2. ดานการพัฒนาบุคลากร 

หลักสูตร ตนทุนตอหนวย 
(เงินในงบประมาณ) 

- วท.บ.สาขาวิชาคณติศาสตร 9,333.54 
- วท.บ.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 7,733.81 
- วท.บ.สาขาวิชาเคม ี 3,102.67 
- วท.บ.สาขาวิชาชีววิทยา 2,486.51 
- วท.บ.สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต 2,396.31 
- วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 1,167.44 
- วท.บ.สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4,010.50 
- วท.บ.สาขาวิชาฟสิกส 2,910.24 
- วท.บ.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 4,199.53 
- วท.บ.สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม 4,905.90 
- ส.บ.สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 6,977.06 

สรุปภาพรวมคณะ 4,871.38 

3.  ดานการพัฒนานักศึกษา 

หลักสูตร 
ตนทุนตอหนวย 

(เงินนอกประมาณ) 
- วท.บ.สาขาวิชาคณติศาสตร 856.00 

- วท.บ.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 856.00 

- วท.บ.สาขาวิชาเคม ี 856.00 

- วท.บ.สาขาวิชาชีววิทยา 856.00 

- วท.บ.สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต 856.00 

- วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 856.00 

- วท.บ.สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 856.00 

- วท.บ.สาขาวิชาฟสิกส 856.00 

- วท.บ.สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 856.00 

- วท.บ.สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม 856.00 

- ส.บ.สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 856.00 

สรุปภาพรวมคณะ 856.00  
3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุ
ปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่
สงผลตอการดําเนินงานตรงพันธกิจของคณะและใหระดับความเสี่ยงลดลง
จากเดิม 
ผลการดําเนินงาน 
1. คณะไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกําหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ 2562 ประกอบดวย

5.1-3-1 คําสั่งคณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ที่ 
501/2561  เรื่อง
แตงตั้ง
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 
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คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี ประธานหลักสูตร และเจาหนาที่ของคณะ
เพ่ือดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

2. คณะไดจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2562 โดย
เมื่อวันที่ 29  พฤศจิกายน 2562 โดยไดเชิญคณะกรรมการเขารวมประชุม
เพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2562 ซึ่งมีการ
สํารวจและวิเคราะหความเสี่ยง เพื่อระบุปจจัยเสี่ยงทั้งที่ควบคุมไดและไม
สามารถควบคุมได ซึ่งสงผลตอการดําเนินงานใหบรรลุพันธกิจของคณะ มี
การประเมินความเสี่ยงเพ่ือจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยงโดย
พิจารณาจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น และการควบคุมความเสี่ยง
ดังกลาว ซึ่งในปงบประมาณ 2562 ไดมีการวิเคราะหความเสี่ยงตามพันธกิจ 
และประเด็นยุทธศาสตรของคณะ ประกอบดวย 2 ดาน  ดังนี้  
1. ความเสี่ยงดานการผลิตบัณฑิต  

- นักศึกษาอาจไมสําเรจ็การศึกษาตามแผนที่กําหนด 
- อัตราการ dropout ของนักศึกษาคอนขางสูง 
- แนวโนมจํานวนนักศึกษาแรกเขาลดลง 
- ผลการประเมินคุณภาพภายในบางองคประกอบอาจต่ํากวาเปาหมาย

ที่ตั้งไว 
2. ความเสี่ยงดานการวิจัย  

- จํานวนของงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติยังมีนอย 
3. คณะมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

โดยจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป
งบประมาณ 2562 

 1. ความเสี่ยงดานการผลิตบัณฑิต 
- นักศึกษาอาจไมสําเร็จการศึกษาตามแผนที่กําหนด จากระดับความเสี่ยง

เดิมที่มีอยู ระดับสูงมาก (25) รอยละ 27.04 จากการดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงพบวาระดับความเสี่ยงเทาเดิมอยูที่ระดับสูงมาก 
(25)  รอยละ 39.10  

- อัตราการ dropout ของนักศึกษาคอนขางสูง ระดับสูงมาก (25) รอยละ 
27.01 จากการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงพบวาระดับความ
เสี่ยงเทาเดิมอยูที่ระดับสูงมาก (25)  รอยละ 9.40 

- แนวโนมจํานวนนักศึกษาแรกเขาลดลง กําหนดระดับความเสี่ยง 
ระดับสูง (20) จํานวนนักศึกษาแรกเขาลดลงตอเนื่องกัน 3 ป จาก
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสงผลทําใหระดับความเสี่ยงลดลง
จากเดิมเปนระดับปานกลาง (9) จํานวนนักศึกษาแรกเขาลดลง
ตอเนื่องกัน 2 ป 

- ผลการประเมินคุณภาพภายในบางองคประกอบอาจต่ํากวาเปาหมาย
ที่ตั้งไว : อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมเปนไปตาม
เกณฑ สกอ. ระดับความเสี่ยงที่มีอยู ระดับสูงมาก (25) โดยอาจารยที่
ดํารงตําแหนงทางวิชาการคิดเปนรอยละ 21.15 จากการดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงสงผลทําใหระดับความเสี่ยงเทาเดิมอยูที่ระดับสูง 

และ
คณะกรรมการ
กําหนดมาตรฐาน
การควบคุม
ภายใน ประจําป
งบประมาณ 
2562 

5.1-3-2 แผนบริหารความ
เสี่ยงประจําป
งบประมาณ  
2562 

5.1-3-3 รายงานผลการ
บริหารความเสี่ยง 
ประจําป
งบประมาณ  
2562 
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(25) โดยอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวชิาการรอยละ 25.00 

  โดยจากการดําเนินตามแนวทางการปรับปรุง ทําใหมีอาจารยยื่นขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการมากขึ้น โดยในปการศึกษา 2562 มีอาจารยที่ได
ตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 4 คน ไดแก 

1) ผศ.กฤษณวรา  รัตนโอภาส 
2) ผศ.วิภาวรรณ  วงศสุดาลักษณ 
3) ผศ.พรชัย  พุทธรักษ 
4) ผศ.ฐิติมาพร  หนูเนียม 

 และที่อยูระหวางการดําเนินการจํานวน 13 คน ไดแก 
1) อาจารย ดร.สุชีวรรณ  ยอยรูรอบ 
2) อาจารย ดร.ปวีณา ดิกิจ 
3) อาจารย ดร.ภวิกา มหาสวัสดิ ์
4) อาจารยอดิศกัดิ์ เด็นเพ็ชรหนอง 
5) อาจารยพิชญพิไล ขุนพรรณราย 
6) อาจารยมูรณี ดาโอะ 
7) อาจารย ดร.ธนพงศ พันธุทอง 
8) อาจารยหิรัญวดี สุวิบูรณ 
9) อาจารยสายใจ  เพชรคงทอง 
10) อาจารย ดร.อัจฉรา  เพิ่ม 
11) อาจารยชาญยุทธ  ฟองสุวรรณ 
12) ผศ.ดร.ทัศนา  ศิริโชติ 
13) ผศ.ดร.ศศลักษณ  ทองขาว 

2. ความเสี่ยงดานการวิจัย  
- จํานวนของงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติยังมีนอย 

ระดับความเสี่ยงที่มีอยู ระดับสูงมาก (25) โดยรอยละของผลงานถวง
น้ําหนักของอาจารยคิดเปน รอยละ 7.66 จากดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงสงผลทําใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิมเปนระดับต่ํา (3) 
พบวารอยละของผลงานถวงน้ําหนักของอาจารยเพิ่มมากขึ้น คิดเปนรอย
ละ 29.81 ซึ่งเกิดจากการนําเสนอผลงานวิจัยของอาจารยและอาจารย
รวมกับนักศึกษาเพ่ิมมากข้ึน และมีการตีพิมพผลงานวิจัยลงในวารสาร
ระดับนานาชาติเพิ่มมากขึน้ 

4.บริหารงานดวยหลักธรรมภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบาย
การดําเนินงานอยางชัดเจน 
ผลการดําเนินงาน 
  ผูบริหารของคณะมีการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลโดยคํานึงถึง
ประโยชนของคณะและผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งไดมีการประกาศเจตจํานงสุจริต
ในการปฏิบัติงานดวยความมีคุณธรรมและความโปรงใส ดังนี้ 
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 

- ผูบริหารมีการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรประจํางบประมาณ 
2561-2565 และแผนปฏิบัติราชการประจําป 2562 และบรรลุตาม

5.1-4-1 ประกาศ
มหาวิทยาลัย   
ราชภฏัสงขลา 
เรื่องเจตจํานง
สุจริตในการ
ปฏิบัติงานดวย
ความมีคุณธรรม
และความโปรงใส 

5.1-4-2 แผนยุทธศาสตร
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วัตถุประสงคและเปาหมาย และตามงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร 
รวมถึงมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ตาม
ไตรมาส และมีการนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อ
ปรบัปรงุ และติดตามการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  

- มีการบริหารงบประมาณและบริหารทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล เนนที่ผลลัพธเพื่อใชทรัพยากรใหไดประโยชนสูงสุดและ
สามารถใชจายงบประมาณไดอยางมีประสิทธิผล 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  
 มีการใชจายงบประมาณตามแผนการดําเนินงานตาง ๆ โดยควบคุม
คาใชจายใหเกิดประโยชนสูงสุดในแตละโครงการ/กิจกรรม และมีการนําระบบ
สารสนเทศมาใชในการดําเนินงาน เชน E-Document, E-Meeting ระบบ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ เปนตน และนอกจากนี้มีการจัดหาจัดซื้อสิ่ง
อํานวยความสะดวก ครุภัณฑและวัสดุอุปกรณเพื่อใชในการเรียนการสอนและ
การปฏิบัติตามภารกิจตาง ๆ  อยางเพียงพอและทั่วถึง 
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  
 ผูบริหารสามารถดําเนินงานตามแผนงานตาง ๆ  ไดภายในระยะเวลาที่
กําหนดและสรางความเชื่อมั่นความไววางใจรวมถึงตอบสนองความคาดหวัง
หรือความตองการของผูใตบังคับบัญชาอยางตอเนื่อง เพื่อตอบสนองความ
ตองการของบุคลากรในดานตาง ๆ อยางทั่วถึงและตอเนื่องโดยคํานึงถึง
ระเบียบที่เก่ียวของ ความโปรงใส การมีสวนรวม ความคุมคาและความคุมทุน 
เชน การซอมบํารุงครุภัณฑ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร เครื่องมือในการจัดการ
เรียนการสอน การซอมแซมอาคารสถานที่ตาง ๆ รวมถึงงบประมาณในการ
พัฒนาตนเองของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ภายในคณะ 
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  
 ผูบริหารมีการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่และผลงานตอ
เปาหมายที่กําหนดไวคณบดีเปนตัวแทนปฏิบัติงานตาง ๆ  ตามที่มหาวิทยาลัย
ไดมอบหมาย เชน การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย การประชุม
คณะกรรมการวิชาการ  การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล การเปน
กรรมการฝายตาง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย  ซึ่งผูบริหารไดปฏิบัติงาน
อยางตอเนื่องและเต็มกําลังความสามารถโดยการดําเนินงานกิจกรรมตาง ๆ ของ
คณะตองผานความเห็นชอบของคณบดีเสมอ 
5) หลักความโปรงใส (Transparency)  
 ผูบริหารปฏิบัติงานอยางเปดเผยตรงไปตรงมาทุกคนมีสวนรวมรับรู ซึ่งดูได
จากการจัดสรรงบประมาณ จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อชี้แจง
ใหรับทราบงบประมาณที่ไดรับจากมหาวิทยาลัย และสามารถตรวจสอบได ดัง
รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการของคณะและรายงานการใชจายเงิน
ของคณะ (สงป.301) และมีการกํากับ ติดตาม ทวงถาม การใชจายงบประมาณของ
หลักสูตรอยูเปนระยะในการประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะ 
6) หลักการมีสวนรวม (Participation)  
 ผูบริหารไดเปดโอกาสใหคณาจารย และเจาหนาที่ มีโอกาสไดเขารวมใน

ประจํา
งบประมาณ 
2561-2565 

5.1-4-3 แผนปฏบิัติ
ราชการประจาํป 
2562 

5.1-4-4 คูมือเบิกจาย 
ประจําป
งบประมาณ 
2562 

5.1-4-5 คําสั่งคณะ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เรื่อง
แตงตั้ง
คณะกรรมการ
ดําเนินงานฝาย
ตาง ๆ  

5.1-4-6 รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารคณะ 

5.1-4-7 รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจําคณะ 

5.1-4-8 รายงานการ
ประชุมคณาจารย
และบุคลากร 
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การรับรูเรียนรูทําความเขาใจรวมแสดงความคิดเห็นรวมถึงการเสนอปญหา
หรือประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของรวมหาแนวทางการแกไขปญหารวมกันใน
กระบวนการตัดสินใจและรวมกระบวนการพัฒนาคณะผานการประชุม
คณะกรรมการฝายตาง ๆ ของคณะ เชน คณะกรรมการฝายวิจัยและบริการ
วิชาการ คณะกรรมการฝายพัฒนานักศึกษา คณะกรรมการฝายทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม คณะกรรมการฝายอาคารสถานที่ เปนตน มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะทุก 1 เดือน ประชุมคณะกรรมการประจําคณะทุก 
3 เดือน และประชุมอาจารยและเจาหนาที่ประจําทุกภาคการศึกษา 
นอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหคณาจารยและบุคลากรของคณะมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของคณะไดหลายชองทาง เชน 
ทางการประชุมอาจารยและบุคลากร สายตรงคณบดีบนเว็บไซตคณะ โทรศัพท
สายตรงหรือไลนโดยตรง และขอเขาพบเพ่ือปรึกษาหารือ เสนอแนวทางตาง ๆ 
มีการสื่อสารผานระบบออนไลน (Line) โดยจะมี Lineกลุมของคณะกรรมการ
ประจําคณะ คณะกรรมการบริหารคณะ และของสํานักงานคณบดี ทําใหติดตอ
ประสานงานไดอยางรวดเรว็และทันเหตุการณ 
7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)  
 ผูบริหารไดใหอํานาจในการตัดสินใจแกผูใตบังคับบัญชาตามความ
เหมาะสมโดยกําหนดภาระหนาที่ ในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน  มีการ
ดําเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบหมาย
อํานาจในการตัดสินใจแกรองคณบดีและผูชวยคณบดีแตละฝาย เพ่ือใหการ
ดําเนินงานของแตละฝายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

- มีการแตงตั้งรองคณบดีรับผิดชอบดูแลงานดานตาง ๆ ครบทั้ง 4 พันธกิจ
หลักของคณะ 

- มีการแตงตั้งประธานหลักสูตรทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารงาน
ภายในหลักสูตรเพื่อความคลองตัวในการบริหารจัดการเรียนการสอนให
เปนตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

- มีการแตงตั้งหัวหนาสํานักงานคณบดีดูแลรบัผิดชอบการบริหารงานภายใน
สํานักงานคณบดีเพื่อความคลองตัวในการบริหารงานภายในสํานักงาน
คณบด ี

- มีการแตงตั้งหัวหนางาน 2 งาน ไดแก หัวหนางานบริหารงานทั่วไป และ
หัวหนางานพันธกิจเพื่อความคลองตัวในการบริหารงานภายในสํานักงาน
คณบด ี

- มีการแตงตั้ง เปนคําสั่ งมอบหมายงานในสํานักงานคณบดีเ พ่ือแบง
ภาระหนาที่ใหแตละบุคคลอยางชัดเจนในชวงที่คณบดีติดราชการหรือมี
ภารกิจอื่น ๆ จะมีการมอบหมายงานใหรองคณบดีดูแลรกัษาราชการแทน 

8) หลักนติิธรรม (Rule of Law)  
 มีการใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในการบริหารโดยเปน
ธรรม โดยดูแลใหอาจารยและเจาหนาที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบตาง ๆ เชน การ
จัดซื้อจัดจาง การลงเวลาปฏิบัติราชการ การลาราชการ และความรับผิดชอบ
ดานการปฏิบัติงานเปนตนนอกจากนี้ยังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
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อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนตามลําดับสายการบังคับบัญชาอยางเปน
ระบบ ปละ 2 ครั้ง โดยผานการพิจารณาจากผูบังคับบัญชาขั้นตน เขาสู
คณะกรรมการกลั่นกรอง โดยมีขอตกลงรวมกันอยางชัดเจน 
9) หลักความเสมอภาค (Equity)  
 ผูบริหารมีความเสมอภาค ในการบริหารดูแลบุคลากรทุกฝายทั้งอาจารย 
เจาหนาที่ และพนักงานบริการ เชน สงเสริมใหทุกคนไดพัฒนาตนเองทั้งการ
เขารับการอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
ตอในระดับที่สูงข้ึนและการไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานอยางเทา
เทียมกันตามสิทธิที่ทุกคนมีอยู รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที ่
10) หลักมุงเนนฉันทามต ิ(Consensus Oriented)  
 ผูบริหารยึดหลักฉันทามติโดยผานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ทุกเดือน คณะกรรมการประจําคณะทุกสามเดือน และประชุมอาจารยและ
เจาหนาที่ประจําภาคเรียน ๆ ละ 1 ครั้ง เพื่อใหคณาจารยและเจาหนาที่ไดรวม
แสดงความคิดเห็น และหาแนวทางการแกไขปญหาไปในทิศทางเดียวกัน  
5. คนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผู
ประสบการณตรง และแหลงเรียนรูอื่น ๆ ตามประเด็นความรู อยางนอย
ครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย จัดเก็บอยางเปน
ระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร และนํามาปรับใชในการ
ปฏิบัตงิานจริง 
ผลการดําเนินงาน 
1. คณะไดแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู (Knowledge 

Management) โดยมีคณบดีเปนประธาน และรองคณบดีฝายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา เปนรองประธานกรรมการและตัวแทนอาจารย
จากทุกทุกหลักสูตรเปนกรรมการ  

2. คณะไดเชิญกรรมการจัดการความรูรวมประชุม เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 
2561 เพื่อกําหนดหัวขอการจัดการความรู ซึ่งที่ประชุมไดกําหนดหัวขอการ
จัดการความรูทั้งดานการเรียนการสอน และการวิ จัย คือ “การใช
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและการทําวิจัย” และไดมีการได
รวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2562 ที่
สอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะ โดยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิต
บัณฑิตและดานการวิจัยและมีการกําหนดประเด็นและเปาหมายของการ
จัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของคณะอยางนอยครอบคลุม
พันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย ดังนี้ 
- ดานการเรียนการสอน : การสรางบทเรียนออนไลนในการจัดการ

เรียนการสอน กลุมเปาหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการ
ความรู ดานการเรยีนการสอน คอื อาจารยที่มีประสบการณในการ
สอนตามกําหนดในการยื่นขอตําแหนงทางวิชาการ และผูที่สนใจใน
การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน หนังสือ/ตาํรา 

- ดานการวิจัย : การใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและการ
วิจัย (โปรแกรม R) กลุมเปาหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการ

5.1-5-1 คําสั่งคณะ
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  
ที่ 502/25621  
เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการ
จัดการความรู 
(Knowledge 
Management) 

5.1-5-2 เว็บไซตคณะ
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
สวนงานการ
จัดการความรู  
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ความรูดานการวิจัยอาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษาโครงงานวิจัย 
หรือการคนควาอิสระของนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี

3. คณะมีการนําแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผู
ประสบการณตรง และแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู จัดเก็บ
อยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร และนํามาปรับ
ใชในการปฏิบัติงานจริง ดังนี้ 
- จัดแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเรียนการสอน : การสรางบทเรียน

ออนไลนในการจัดการเรียนสอน เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2562     
เวลา 13.00-16.30 น.  ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 202 อาคาร
ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร  โดยมีอาจารยเสรี ชะนะ เปนผูถายทอด
หลัก จากการดําเนินการสงผลใหในปการศึกษา 2561 คณะมีสราง
บทเรียนออนไลน จํานวน 23 รายวิชา 

- จัดแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการวิจัย : การใชเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอนและการทําวิจัย (โปรแกรม R) จัดแลกเปลี่ยนความรู 
เ มื่ อ วั นพุ ธที่  27 กุมภา พันธ  2562  เ วลา  13 .00 -16 .30  น .                  
ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 202 อาคารศูนยคอมพิวเตอร โดยมี
อาจารยโชติธรรม ธารรักษ   เปนผูถายทอดหลัก 

6. มีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
ผลการดําเนินงาน 

 คณะไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุน โดยมีคณบดีเปนประธานมีหนาที่วางแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนซึ่งมีการสํารวจขอมูลพื้นฐานความ
ตองการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษและการ
สํารวจความตองการพัฒนาตนเองของอาจารยเพื่อเปนขอมูลในการสนับสนุน
และสงเสริมใหอาจารยศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น และเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการ พรอมทั้งจัดใหมีโครงการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาศักยภาพ
ผูบริหารอยางตอเนื่อง โดยระบุในแผนยุทธศาสตร ปงบประมาณ 2561-2564 
และแผนปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 2562 อยางชัดเจน อีกทั้งยังมีการ
จัดสรรงบประมาณไปสูหลักสูตรอยางทั่วถึง เพื่อใหบุคลากรไดพัฒนาตนเอง
ตามที่ตองการอยางนอยปละ 1 ครั้ง/คน 

    จากการกํากับติดตามผลการดําเนินงานแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน รวมถึงผลการดําเนินการดานประกัน
คุณภาพการศกึษา พบวา 
ดานคณุวุฒ ิ
- อาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เพิ่มขึ้น จากเดิม 38 คน คิดเปนรอยละ 

36.36 เพิ่มขึ้นเปน 39 คน คิดเปนรอยละ 37.50  
- อาจารยที่กลับจากศึกษาตอและอยูระหวางการดําเนินการอนุมัติจบจํานวน 

2 คน ดังนี้ 
 

5.1-6-1 คําสั่งคณะ
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี   
ที่ 575/2560  
เรื่องแตงตั้ง
คณะกรรมการ
พัฒนา
คณาจารยและ
บุคลากรสาย
สนับสนนุ 

5.1-6-2 แบบสาํรวจ
ความตองการ
พัฒนาตนเอง ป
การศึกษา 
2558-2561 

5.1-6-3 แผนการบริหาร
และพัฒนา
บุคลากร 

5.1-6-4 รายงานการไป
ราชการ (บร.1) 

 
 



รายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน  ประจําปการศึกษา 2561 หนา 110 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 
1) อาจารยวาสนา มูสา 
2) อาจารยเอกฤกษ  พุมนก 

- อาจารยที่อยูระหวางลาศึกษาตอจํานวน 7 คน ดังนี้ 
1) อาจารยผจงสุข  สุธารัตน 
2) อาจารยกนิษฐา พงศอาทิตย 
3) อาจารยปยธิดา  บุญสนอง 
4) อาจารยสัลวา  ตอป 
5) ผศ.เมสันต  สังขมณ ี
6) อาจารยชาญยุทธ  ฟองสุวรรณ 
7) อาจารยหิรัญวดี  สุวิบูรณ 

- อาจารยศึกษาตอปรญิญาโท และปริญญาเอก เสาร-อาทิตย  
จํานวน 2 คน 
1) อาจารยกฤษดา  เพ็งอุบล (ระดับปริญญาโท) 
2) ผศ.กฤษณวรา  รัตนโอภาส (ระดับปริญญาเอก) 

ดานตําแหนงทางวิชาการ 
  มีอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมข้ึนจาก 21 คน เดิมรอยละ 
21.05 เพิ่มขึ้นเปน 26 คน คิดเปนรอยละ 25.00 ซึ่งในปการศึกษา 2561 มี
อาจารยไดรับตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 4 คน ไดแก 

1) ผศ.กฤษณวรา  รัตนโอภาส 
2) ผศ.วิภาวรรณ  วงศสุดาลักษณ 
3) ผศ.พรชัย  พุทธรักษ 
4) ผศ.ฐิติมาพร  หนูเนียม 

นอกจากนีค้ณะไดมีแนวทางปรับปรุงโดยการจัดกิจกรรม/โครงการ ตาง ๆ ตาม
แผนบริหารความเสี่ยงซึ่งจากการดําเนินตามแนวทางการปรับปรุงทําใหมี
อาจารยยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมขึ้น ซึ่งอยูระหวางกระบวนการ 
จํานวน 13 คน ไดแก 

1) อาจารย ดร.สุชีวรรณ  ยอยรูรอบ 
2) อาจารย ดร.ปวีณา ดิกิจ 
3) อาจารย ดร.ภวิกา มหาสวัสดิ ์
4) อาจารยอดิศกัดิ์ เด็นเพ็ชรหนอง 
5) อาจารยพิชญพิไล ขุนพรรณราย 
6) อาจารยมูรณี ดาโอะ 
7) อาจารย ดร.ธนพงศ พันธุทอง 
8) อาจารยหิรัญวดี สุวิบูรณ 
9) อาจารยสายใจ  เพชรคงทอง 
10) อาจารย ดร.อัจฉรา  เพิ่ม 
11) อาจารยชาญยุทธ  ฟองสุวรรณ 
12) ผศ.ดร.ทัศนา  ศิริโชติ 
13) ผศ.ดร.ศศลักษณ  ทองขาว 
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 นอกจากนี้คณะมีการติดตามการพัฒนาตนเองโดยกําหนดใหหลังจากที่
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนไดมีการพัฒนาตนเองผานการประชุม 
อบรม สัมมนา แลวตองเขียนรายงานการไปราชการ (บร.1) เพื่อสรุป
สาระสําคัญหรือประโยชนที่ไดรับจากการพัฒนา เพื่อนํามาพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนและสามารถถายทอดใหผูอื่นไดรับรู ซึ่งไดมีการติดตามให
คณาจารยที่ไดรับการพัฒนาตนเองในการนําความรู  และทักษะที่มีอยูและที่ได
จากการฝกอบรม มาใชบูรณาการรวมกันกับการเรียนการสอนในรายวิชาที่
เกี่ยวของ โดยติดตามจากการจัดทํา มคอ.5 หรือเอกสารประกอบการสอน และ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  สําหรับบุคลากรสาย
สนับสนุน คณะมีระบบติดตามโดยการประเมินผลการปฏิบัติงานตามขอตกลง
และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรสายสนับสนุนถึงการนําความรูที่ไดจากการพัฒนาตนเองมาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานทีเ่กี่ยวของในแตละดาน 
7. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไก
ที่เหมาะสมสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ไดปรับให
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานคณะ
ตามปกติที่ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ 
ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม 

และสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะตั้งแตระดับหลักสูตร และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนดดังนี้ 
1) การพัฒนาคุณภาพ 

- มีนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะตองถือปฏิบัต ิ
- มีการจัดทําแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 

ซึ่งจะมีการกําหนดผูรับผิดชอบในแตละตัวบงชี้ที่ปรากฏในแผนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

- มีการจัดทําปฏิทินดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาประจําป
การศึกษา 2561 เพื่อกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพใหเปนไปอยางเหมาะสม 

- มี ก า รแต ง ตั้ ง คณะกรรมกา รประ กันคุณภาพการศึ กษา  และ
คณะกรรมการตรวจ ติดตาม การประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งในระดับ
คณะ/ หลักสูตร เปนประจําทุกปอยางตอเนื่อง เพ่ือใหระบบงานประกัน
คุณภาพการศกึษาของคณะดําเนินไปอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

- มีการจัดทําแผนการพัฒนาแตละดานอยางชัดเจน เชน แผนการพัฒนา
คุณภาพการศกึษา แผนการประกันคุณภาพการศึกษา แผนพัฒนาตนเอง
ของคณาจารย แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แผนการจัดกิจกรรม
การทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม แผนการบริการวิชาการ เปนตน 

 
 

5.1-7-1 รายงาน
ประจําปการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับ
หลักสูตร  
ประจํา
การศึกษา 2561 

5.1-7-2 คําสั่งคณะ
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีที่ 
264/2561 เรื่อง
แตงตั้ง
อนุกรรมการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

5.1-7-3 โครงการตรวจ
ประเมินคณุภาพ
การศึกษา
ภายใน ประจําป
การศึกษา 2561 
ระดับคณะ 
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เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 
2) การติดตามคุณภาพ 

- มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เปนประจําทุกปการศึกษา 
ทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะ 

- มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการ
ติดตามและตรวจสอบการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
จากคณบดีและรองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือนและนอกจากนั้น สํานักพัฒนาระบบและ
บริหาร ยังไดจัดโครงการประชุม QA Active Day เปนประจําทุกเดือน 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูงานดานการประกันคุณภาพ 
และเพื่อติดตามผลการดําเนินงานในการจัดทํา SAR หลักฐาน/
เอกสารอางอิง รวมถึงปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ และสิ่งที่
ตองการใหทางสํานักฯ ชวยเหลือและเปนที่ปรึกษา 

3) การประเมินคุณภาพ 
- มีการประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการ

ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับคณะ/หลักสูตรโดยมี
การดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
อยางตอเนื่อง ดังนี้ 
3.1 การเตรยีมการ 

- แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
และระดับคณะ และมีการจัดทําแผนการประกันคุณภาพการศึกษา 
ซึ่งมีการระบุรายชื่อผูกํากับตัวบงชี้และผูจัดเก็บหลักฐาน 

3.2 การดําเนินการ 
- มีการวางแผนการปฏิบัติงานโดยยึดนโยบาย แนวทางการประกัน

คุณภาพการศึกษา และปฏิทินการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศกึษา 

- ดําเนินการตามแผน ซึ่งมีการระบุรายชื่อผู กํากับตัวบงชี้ เพื่อ
รวบรวมขอมูลในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

- ตรวจสอบประเมินผลโดยคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการ
ดําเนินการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 

- มีการนําผลการประเมินมาเปนแนวทางในการปรับปรุงในป
การศึกษาถัดไป 

3.3 การรายงานผล 
- จัดทํารายงานการประเมินตนเองโดยรวบรวมผลการดําเนินงาน

วิเคราะหตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ/มาตรฐาน 
2. คณะมีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญ เรื่องการประกันคุณภาพ

การศึกษา โดยแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีคณบดี
เปนประธานกรรมการ และรองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนรองประธาน ภายใตการมีสวนรวมของรองคณบดี ผูชวย
คณบดี หลักสูตรตาง ๆ ทั้ง 12 หลักสูตร และสํานักพัฒนาคุณภาพและ
ระบบบริหาร และในปการศึกษา 2561 คณะไดใหความสําคัญกับระบบ
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ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งไดสงใหบุคลากรเขารวมโครงการดังนี้ 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับตัว
บ งชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา และนําไปใชในการจัดทํารายงานประจําป
การประกันคณุภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตร และระดับคณะ 

- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2561 ในวันที่  21 
พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) รองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปการศึกษา 2561 ระดับคณะ/วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ/ หลักสูตร 

- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาตัวบงชี้เกณฑการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 ระดับคณะ ในวันที่ 7 
มีนาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาตัวบงชี้เกณฑการประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

3. คณะมีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในที่ครบถวน และ
ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยยึดหลักกระบวนการ PDCA ดังนี้ 

1)  การควบคมุ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคณุภาพ 
P : วางแผนปฏบิัติการ 

- มีการควบคุมคุณภาพโดยเริ่มตั้งแตระดับภาพรวมของการรวมผลักดัน 
วิสัยทัศน  กลยุทธ ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม มีการพิจารณา
ทบทวนแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป เพ่ือใหมีความสมบูรณ
และครอบคลุม ทุกโครงการ/กิจกรรม ที่จะนําไปสูการปฏิบัติงาน ผลลัพธ
จากการดําเนินงาน มีการควบคุมภายในระดับโครงการ/กิจกรรม โดย
สงเสริมการพัฒนา/การปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม ใหมีวัตถุประสงค 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ การจัดกิจกรรมและการวัดประเมินผล และมีการ
ตรวจติดตามคุณภาพ โดยจัดใหมีผูรบัผิดชอบแตละโครงการ/กิจกรรม มีการ
วัดและประเมินผลงาน และในทุกไตรมาสมีการจัดทํารายงานการใชจายเงิน
ตามโครงการตาง ๆ  มีการประเมินคุณภาพอยางตอเนื่อง เปนประจําทุกป  

- แตงตั้งคณะคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งในระดับคณะ
และระดับหลักสูตร 

- มีการจัดทําปฏิทินดําเนินงานเพื่อกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานดาน
การประกันคุณภาพใหเปนไปอยางเหมาะสม 

2) การจัดทํารายงานประจําป 
D : ดําเนินการตามแผน 

- คณะสงบุคลากรเขารวมประชุมสรางความรูความเขาใจและชี้แจง
บุคลากรของคณะเกี่ยวกับระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอก 
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- จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา 
- จัดทํารายงานประจําป การประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งในระดับคณะ 

และระดับหลักสูตรอยางตอเนื่อง และเสนอตอคณะกรรมการประจํา
คณะ เสนอตอมหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตามกําหนดเวลาโดยเปนรายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online 

C : ตรวจสอบ / ประเมินผล 
- มีคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการดําเนินการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
- มีการเก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินการประกันคุณภาพภายในเพื่อ

วิเคราะหจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของคณะ 
A : การปรับปรุงแกไขการดําเนินการ 
 หลังจากการประเมินคณะไดประชุมทบทวนระบบและกลไกประเมินผล
ลัพธการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2560 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพมีการประชุมทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพและ
ประเมินผลลัพธการประกันคณุภาพการศึกษาของคณะ 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน:  

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2560 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

2558 2559 2560 บรรลุ ไมบรรล ุ

การบริหารของคณะเพื่อ
การกํากับติดตามผลลัพธ
ต าม พัน ธ กิจและกลุ ม
สถาบัน 

7 ขอ 
(ขอ 1-7) 

7 ขอ  
(ขอ 1-7) 
5 คะแนน 

7 ขอ  
(ขอ 1-7) 
5 คะแนน 

7 ขอ  
(ขอ 1-7) 
5 คะแนน 

  

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 5.1 
จุดแข็ง 

- คณะมีการบริหารเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจตามเกณฑมาตรฐานครบทุกขอ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ควรมีการกํากับติดตามผลการดาํเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ

สายสนับสนุนอยางตอเนื่อง 
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ตัวบงชี้ที่ 5.2 ระบบกํากบัการประกันคณุภาพหลักสูตร 
ชนดิของตัวบงชี ้ กระบวนการ (P) 
คําอธิบายตัวบงชี ้ บทบาทหนาที่ของคณะในการกํากับการประกันคณุภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการ

ดําเนินการตั้งแตการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนา
คุณภาพ การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินจะมุงไปที่ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ เพื่อใหสามารถสงเสรมิ สนับสนุน กํากับติดตาม 
การดําเนินงานใหเปนไปตามที่กําหนด สะทอนการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ : อาจารย ดร.สุชีวรรณ ยอยรูรอบ โทรศัพท : 086-9870990 
ผูจัดเก็บขอมูล  : นางสาวกุสุมา เจะอาแซ โทรศพัท : 081-6982044 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3-4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
มีการดําเนินการ 

6 ขอ 
 

ผลการดําเนินงาน : 
เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพ
หลักสูตรใหเปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะมีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร ดังนี้ 
- แตงตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําการศกึษา 2561 
- แตงตั้งผูรับผิดชอบตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ ระดับ

หลักสูตร ประจําปการศึกษา 2561 
- เมื่อวันที่  1 พฤษภาคม 2562 คณะไดเชิญคณะอนุกรรมการ

ประกันคุณภาพเพื่อพิจารณาเรื่องดังตอไปนี ้
1. ตัวบงชี้ตามองคประกอบ ระดับหลักสูตร  
2. (ราง) รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ

รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจตามตัวบงชี้  
4. การจัดเก็บขอมูล ตัวบงชี้ที่ 2.1 และ ตัวบงชี้ที่ 2.2  
5. ติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร 
6. ปญหาและอุปสรรค อื่น ๆ ในการดําเนินงาน 

- และเมื่อวันที่  25 เมษายน 2562 คณะจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสรางความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจําปการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารวม
โครงการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับตัวบงชี้และเกณฑการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และสามารถมีทักษะในการจัดทํารายงานประจําป
ประกันคุณภาพการศึกษาประจําปการศกึษา 2561 

5.2-1-1 คําสั่งคณะวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยี ที่ 
264/2561 
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรม 
การประกันคุณภาพ
หลักสูตร ประจํา
การศึกษา 2561 

5.2-1-2 คําสั่งคณะวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยี ที่ 
280/2561 
เรื่องแตงตั้งผูรับผิดชอบตัว
บงชี้ตามองคประกอบ
คุณภาพ ระดับหลักสูตร  
ประจําปการศึกษา 2561 

5.2-1-3 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสราง
ความรูดานการประกัน
คุณภาพการศกึษา 
ประจําปการศึกษา 2561 
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เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 
2. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตาม
ระบบที่กําหนดในขอ 1 และรายงานผลการติดตามใหกรรมการ
ประจําคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะมีการกํากับ ติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพ
หลักสูตรใหเปนไปตามระบบโดย 
- ภาคการศึกษา 1/2561 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ

หลักสูตร ไดมีการติดตามผลการดําเนินงานประกันคุณภาพตาม
องคประกอบ ระดับหลักสูตร ตามบันทึกขอความที่  ควท.ว
692/2562  และ ได นํ า ผลการดํ า เ นิ น ง าน เข าที่ ป ร ะชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 4 
ตุลาคม 2561 พบวาแตละหลักสูตรสวนใหญไดดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะที่ ไดจากประเมินคุณภาพหลักสูตร และได
ดําเนินการปรับปรงุหลักสูตรรอบ 5 ป  

- ภาคการศึกษา 2/2561 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ
หลักสูตร ไดมีการติดตามผลการดําเนินงานประกันคุณภาพตาม
องคประกอบ ระดับหลักสูตร ซึ่งในระหวางเดือนมิถุนายน 2562 
คณะไดกําหนดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตรประจําปการศึกษา 2561 ทั้งหมด 12 หลักสูตร 
โดยแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร ประจําปการศึกษา 2561 จากภายนอกมหาวิทยาลัย
และภายในมหาวิทยาลัยซึ่งจากการตรวจประเมินพบวาหลักสูตร
ของคณะที่เปดการเรียนการสอนทั้งสิ้น จํานวน 12 หลักสูตร นั้น 
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน มีผลรวมของคาคะแนนประเมินของ
ทุกหลักสูตรเทากับ 45.05 คิดเปน 3.75 คะแนน และคณะได
รายงานผลการติดตามดังกลาวใหกรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 1/2562 
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 

5.2-2-1 บันทึกขอความที่ ควท. 
ว692/2562 เรื่องติดตาม
ผลการดําเนนิงานประกัน
คุณภาพตามองคประกอบ 
ระดับหลักสูตร 
ปการศกึษา 1/2561 

5.2-2-2 วาระการประชุม
คณะกรรมการประจํา
คณะ ครั้งที่ 1/2562  
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 
 
 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตร
ใหเกิดผลตามองคประกอบการประกันคณุภาพหลักสูตร 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะมีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ
หลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ดังนี้ 
- การสง เสริมการพัฒนาตนเองของบุคลากรเพื่อใหมีความรู

ความสามารถเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีคณุภาพ 
- สนับสนุนใหมีจุดเชื่อมตอระบบเครือขายคอมพิวเตอร  และ

ชองสัญญาณ Wireless  ครอบคลุมทุกบริเวณของคณะ 
- คณะไดจัดสรรงบประมาณที่เอ้ือตอการพัฒนานักศึกษา เพื่อจัด

โครงการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 

5.2-3-1 คูมือเบิกจาย ประจําป
งบประมาณ 2562 
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เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 
- จั ดหา ทรัพ ยากร ในด าน งบ ประ มาณส นั บสนุน ง านวิ จั ย 

หองปฏิบัติการศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการวิจัย แหลงคนควาทาง
วิชาการและระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัย 

4. มีการประเมินคณุภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร 
และรายงานผลการประเมินใหกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะมีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุก
หลักสูตร โดยมีกําหนดการตรวจประเมินรายละเอียด ดังนี้  

หลักสูตร วันที่ตรวจ 
- วท.บ.วทิยาการคอมพิวเตอร 11 มิถุนายน 2562 

- วท.บ.เคม ี 11 มิถุนายน 2562 

- วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 12 มิถุนายน 2562 

- ส.บ.สาธารณสุขชุมชน  12 มิถุนายน 2562 

- วท.บ.วชิาชีววทิยา 13 มิถุนายน 2562 

- วท.บ.คณิตศาสตร 13 มิถุนายน 2562 

- วท.บ.ฟสิกส 19 มิถุนายน 2562 

- ส.ม.สาธารณสุขชุมชน 19 มิถุนายน 2562 
- วท.บ.การจัดการสิ่งแวดลอม 20 มิถุนายน 2562 

- วท.บ.คหกรรมศาสตร 20 มิถุนายน 2562 

- วท.บ.เทคโนโลยียางและพอลิเมอร 24 มิถุนายน 2562 

- วท.บ.วชิาจุลชีววิทยาประยุกต 24 มิถุนายน 2562 

 เมื่อดําเนินการตรวจประเมินเสร็จเรียบรอยแลวคณะไดนํา
รายงานผลการตรวจประเมิน ระดับหลั กสูตร เข าที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 
เพ่ือใหกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะ 

5.2-4-1 วาระการประชุม
คณะกรรมการประจํา
คณะ ครั้งที่ 1/2562  
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 

5.2-4-2 ผลการพิจารณาการ
ประเมินคณุภาพหลักสูตร
จากคณะกรรมการประจํา
คณะ 
 
 

5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะ
มาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพดีขึ้นอยางตอเนื่อง 
ผลการดําเนินงาน 
 หลักสูตรไดนําผลการพิจารณาการประเมินคุณภาพและ
ขอเสนอแนะที่ไดจากคณะกรรมการประจําคณะ ประจําปการศึกษา 
2560 มาปรับปรุงหลักสูตรและสงผลใหหลักสูตรมีการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพดีขึ้นอยางเนื่องโดยสามารถเปรียบเทียบไดจากตาราง
ดังนี้ 

หลักสูตร 
ปการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 

- วท.บ. ฟสิกส 3.14 3.38 3.72 3.64 
- วท.บ. เคม ี 3.80 3.73 3.66 3.78 
- วท.บ. ชีววทิยา 3.05 3.23 3.45 3.59 
- วท.บ. จุลชีววิทยาประยุกต 3.17 3.26 3.53 3.87 
- วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร 3.37 3.56 3.81 3.83 
- วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.49 3.65 3.76 3.78 

5.2-5-1 ผลการประเมินและ
ขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจํา
คณะ ประจาํปการศึกษา 
2561 

5.2-5-2 รายงานผลการตรวจ
ประเมินประกันคุณภาพ 
ระดับหลักสูตร ประจําป
การศึกษา 2561 
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เกณฑมาตรฐาน / ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 
- วท.บ.เทคโนโลยียางและพอลิเมอร 3.31 4.04 3.74 3.65 
- วท.บ. การจัดการสิ่งแวดลอม 3.51 3.64 3.82 3.88 
- วท.บ. คณิตศาสตร 2.75 3.81 3.55 3.68 
- วท.บ. คหกรรมศาสตร 3.01 3.73 3.98 4.11 
- ส.บ. สาธารณสุขชุมชน 3.48 3.93 4.09 4.17 
- ส.ม. สาธารณสุขชุมชน  3.06 3.29 3.50 3.07 

 

6. มีผลการประเมินคุณภาพผานองคประกอบที่  1 การกํากับ
มาตรฐาน 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2561 คณะรับผิดชอบเปดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี จํานวน 11 หลักสูตร และระดับปริญญาโทจํานวน 
1 หลักสูตร ทุกหลักสูตรมีผลการประเมินคุณภาพผานองคประกอบที่ 
1 การกํากับมาตรฐาน 

5.2-6-1 รายงานผลการตรวจ
ประเมินประกันคุณภาพ 
ระดับหลักสูตร ประจําป
การศึกษา 2561 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน :  

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2561 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

2559 2560 2561 บรรลุ ไมบรรล ุ

ระบบกํากบัการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

6 ขอ 
(ขอ 1-6) 

6 ขอ 
(ขอ 1-6) 
5 คะแนน 

6 ขอ 
(ขอ 1-6) 
5 คะแนน 

6 ขอ 
(ขอ 1-6) 
5 คะแนน 

  

 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง : องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบงชี ้
คะแนนประเมิน 

2559 2560 2561 
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจและกลุมสถาบัน 5.00 5.00 5.00 
5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 5.00 5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 5.00 5.00 5.00 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 5.2 
จุดแข็ง 

- มีระบบและกลไกการประกันคณุภาพหลักสูตรตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
- มีการกํากับติดตามดําเนนิงานประกันคุณภาพหลักสูตรอยางมปีระสิทธิภาพ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ใหความรูเก่ียวกับระบบประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร แกอาจารยผูสอนและผูที่เก่ียวของทุกทาน 
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ตัวบงชี้พัฒนาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

ตัวบงชีพ้ัฒนาที่ 1.1   ระบบและกลไกการพัฒนาทองถิ่น 
ชนดิตัวบงชี้      กระบวนการ (P) 
            

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ : ผศ.กฤษณวรา รัตนโอภาส โทรศพัท : 089-7333779 
ผูจัดเก็บขอมูล  : นางสาวกุสุมา เจะอาแซ โทรศัพท : 081-6982044 
 

เกณฑการประเมิน    
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน : 
เกณฑมาตร / ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 

1. มีสวนรวมในการกําหนดทองถิ่นเปาหมายของการใหบริการทาง
วิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ภายใตศาสตรพระราชากับสถาบัน 

ผลการดําเนินงาน 
  ในการรวมกําหนดพ้ืนที่ เปาหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา นั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาไดรวมกับตัวแทนคณะตางๆ ลงพื้นที่
หารือแนวทางในการพัฒนาเชิงพื้นที่เพ่ือตอบสนองพระบรมราโชบายของ
สมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 และรวมกําหนดพื้นที่เปาหมายกับผูวา
ราชการจังหวัด พัฒนาการจังหวัด และหัวหนากลุมงานของสํานักงาน
จังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล โดยนําขอมูลพื้นที่  ที่ไดตกลงรวมกับทาง
จังหวัดเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) รวม
พิจารณา และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ ใน
คราวประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 โดยไดจัดทํา
เปนประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา เรื่อง กําหนดพ้ืนที่เปาหมายเพื่อ
พัฒนา ตามยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน จํานวน 24 พื้นที่  ดังนี้ 
จังหวัดสงขลา จํานวน 13 พื้นที่ ประกอบดวย 
1. อําเภอสทิงพระ ตําบลทาหิน  หมูที่ 2 บานหวยลาด 
2. อําเภอเทพา ตําบลเทพา   หมูที่ 1 บานทาพร ุ
3. อําเภอเทพา ตําบลเทพา   หมูที่ 4 บานทาด ี
4. อําเภอเทพา ตําบลเทพา   หมูที่ 7 บานปากบางเทพา 
5. อําเภอเทพา ตําบลลําไพล หมูที่ 6 บานควนเจดีย 
6. อําเภอควนเนียง ตําบลควนโส หมูที่ 10 บานใต 
7. อําเภอสิงหนคร  ตําบลรําแดง  หมูที่ 3 บานรําแดง 
8. อําเภอเมือง  ตําบลเกาะแตว  หมูที่ 4 บานดาน 
9. อําเภอเมือง  ตําบลเขารูปชาง หมูที่ 2 บานเขาแกว 
10. อําเภอเมือง ตําบลเกาะยอ 
11. อําเภอสะบายอย ตําบลเขาแดง 
12. อําเภอคลองหอยโขง ตําบลทุงลาน 
13. อําเภอระโนด ตําบลแดนสงวน 

1.1-1-1 เอกสารสรุปประเด็น
การหารือแนวทางการ
ดําเนินงานเพ่ือพัฒนา
เชิงพ้ืนที่เพื่อตอบสนอง
พระบรมราโชบายของ
สมเด็จพระเจาอยูหัว 
รัชกาลที่ 10 

1.1-1-2 ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภฏัสงขลา เรื่อง 
กําหนดพื้นทีเ่ปาหมาย
เพ่ือพัฒนาตาม
ยุทธศาสตรการพฒันา
ทองถิ่น  

1.1-1-3 สรุปมติสภาฯ ครั้งที่ 
5/2561   
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เกณฑมาตร / ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 
จังหวัดพัทลุง จํานวน 5 พื้นที่ ประกอบดวย 
14. อําเภอเมืองพัทลุง ตําบลทามิหรํา  หมูที่ 6 บานหนองหนุน 
15. อําเภอเขาชัยสน  ตําบลโคกมวง หมูที่ 1 บานเกาะทองสมใหม 
16. อําเภอควนขนุน ตําบลควนขนุน หมูที่ 7 บานโพธิ์  (บานหัวพรุ) 
17. อําเภอบางแกว  ตําบลทามะเดื่อ หมูที่ 1 บานทามะเดื่อ 
18. อําเภอตะโหมด  ตําบลตะโหมด หมูที่ 3 บานตะโหมด 

จังหวัดสตูล จํานวน 6 พื้นที่ ประกอบดวย 
19. อําเภอควนโดน ตําบลควนโดน หมูที่ 7 บานบูเก็ตยามู 
20. อําเภอควนกาหลง  ตําบลทุงนุย หมูที่ 10 บานควนเรือ 
21. อําเภอมะนัง ตําบลปาลมพัฒนา หมูที่ 8 บานปาลมทองพัฒนา 
22. อําเภอละงู  ตําบลละงู  หมูที่ 6 บานเกาะยวน   
23. อําเภอละงู  ตําบลปากน้ํา หมูที่ 4 บานตะโละใส  
24. อําเภอละงู ตําบลเขาขาว 

2. จัดทําแผน/โครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น ภายใตศาสตรพระราชา 

ผลการดําเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยกองนโยบายและแผน ไดจัดทํา
แผนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยสงขลา โดยนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
พิจารณาอนุมัติในการประชุม ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 261  
โดยมีแผนการดําเนินงาน จํานวน 5 โครงการใหญ ภายใตยุทธศาสตร ดังนี ้
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถ่ิน 
1. โครงการบูรณาการสัมพันธเพื่อแกปญหาความยากจนของประชาชน

ในทองถ่ิน : เจาภาพหลักสถาบันวิจัยและพัฒนารวมกับคณะทุกคณะ 
2. โครงการยกระดับผลิตภัณฑชุมชน OTOP : เจาภาพหลักศูนย

วิทยาศาสตรรวมกับคณะทุกคณะ 
3. โครงการสงเสริมความรัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัยเขาใจสิทธิ

หนาที่ของตนเองและผูอื่น : เจาภาพหลักคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรรวมกับคณะทุกคณะ 

4. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรูดานการอานการเขียนและการ
คิดวิเคราะหของนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน : เจาภาพ
หลักคณะครศุาสตร รวมกับคณะทุกคณะ 

ยุทธศาสตรที่ 2 ผลิตและพัฒนาคร ู
5. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาครูใน

มหาวิทยาลัยราชภฏั : เจาภาพหลักคณะครุศาสตร รวมกับคณะทุกคณะ 

1.1-2-1 แผนการดําเนนิงาน
ตามยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
พ.ศ. 2562 

1.1-2-2 ขอเสนอโครงการฯ 

3. ดําเนินการตามแผน/โครงการ/กิจกรรมการบริการทางวิชาการเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่น ภายใตศาสตรพระราชาที่กําหนดไวตามขอ 2 

ผลการดําเนินงาน 
 คณะไดจัดโครงการบริการวิชาการบูรณาการสัมพันธเพื่อ
แกปญหาความยากจนของประชาชนในทองถิ่น ภายใตแผนงาน

1.1-3-1 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการทํา
น้ํายาลางจาน 

1.1-3-2 คําสั่งมหาวิทยาลยั 
ราชภฏัสงขลา ที่ 
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เกณฑมาตร / ผลการดําเนินงาน เอกสารอางอิง 
ยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โดยมีอาจารยณฐวรท  
บุญรัตนา อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพและสปา เปนผูรับผิดชอบโครงการ ซึ่งมีกิจกรรมยอย
รายละเอียดดังนี้ 
1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทําน้ํายาลางจาน ระหวางวันที ่ 

30-31 พฤษภาคม 2562 ในพื้นที่ตําบลเกาะสาหราย อําเภอเมือง 
จังหวัดสตูล โดยมีวัต ถุประสงค เพื่อใหผู เขา รวมอบรมเรียนรู
กระบวนการสรางผลิตภัณฑสมุนไพรและสร างรายได ใหกับ
ผูดอยโอกาสทางเศรษฐกิจในชุมชน และสงเสริมใชเวลาวางของ
ผูสูงอายุ ผูดูแลผูปวย ผูดอยโอกาสทางเศรษฐกิจใหเปนประโยชน และ
ชวยสรางรายไดสามารถดูแลตนเองและแบงเบาภาระครอบครัวได 

2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทําสบูสมุนไพร ในวันที่  6 
กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเรียน 1-101 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่ออบรมใหกับครัวเรือนตกเกณฑ ในพื้นที่ตําบล
เขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ไดเรียนรูกระบวนการสราง
ผลิตภัณฑสมุนไพรและลดคาใชจายภายในครอบครัวได และสงเสริม
ใชเวลาวางของผูดอยโอกาสทางเศรษฐกิจใหเปนประโยชน 

1573/2562 เรื่อง 
แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ
บริการวิชาการ 
กิจกรรม อบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการทํา
น้ํายาลางจาน 

1.1-3-3 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการทํา
สบูสมนุไพร 

1.1-3-4 คําสั่งคณะวทิยาศาสตร
และเทคโนโลย ีที่ 
377/2562 เรื่อง 
แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ
บริการวิชา กิจกรรม 
อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการทําสบูสมนุไพร 

4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการบริการ
วิชาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นภายใตศาสตรพระราชาตามขอ 2 

ผลการดําเนินงาน 
 คณะมีการประเมินความสํา เร็จตามตัวบ งชี้ของแผนการ
ดําเนินงานยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 
2562 และมีการประเมินความสําเร็จของโครงการบริการวิชาการเพื่อการ
พัฒนาทองถ่ินภายใตศาสตรพระราชา 

1.1-4-1 สรุปผลการประเมิน
ความสําเร็จตามตัวบงชี้
ของแผนการ
ดําเนินงานยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
พ.ศ. 2562 

1.1-4-2 สรุปผลโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเร่ืองการ
ทําน้าํยาลางจาน 

1.1-4-3 สรุปผลโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเร่ืองการ
ทําสบูสมุนไพร 

5. นําผลการประเมินตามขอ 4 ไปปรับปรุงในปตอไป 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะไดนําประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนงานและ
โครงการบริการวิชาการ และผลการประเมินโครงการบริการวิชาการเพ่ือ
การพัฒนาทองถ่ินภายใตศาสตรพระราชา มาปรับปรุงและพัฒนารูปแบบ
และแนวทางการใหบริการวิชาการ เพื่อนํามาเปนแนวทางในการ
ใหบริการทางวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน ภายใตศาสตรพระราชากับ
สถาบันในปตอไป 

1.1-5-1 สรุปผลโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเร่ืองการ
ทําน้าํยาลางจาน 

1.1-5-2 สรุปผลโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเร่ืองการ
ทําสบูสมุนไพร 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2561 
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

2559 2560 2561 บรรล ุ ไมบรรล ุ
ระบบและกลไกการพฒันา
ทองถิ่น 

4 ขอ 
(ขอ 1-4) 

- - 5 ขอ 
(ขอ 1-5) 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สรุปภาพรวมตัวบงชีพ้ัฒนาที่ 1.1 
จุดแข็ง 

- คณะมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ภายใตศาสตรพระราชา 
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บทที่ 3 
สรุปผลการดําเนินงาน 

 
 จากผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  ในปการศึกษา 2561  สามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี ้
 
ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินตามองคประกอบ  
องคประกอบ ชื่อองคประกอบ คะแนนที่ได ผลการประเมิน 

1 การผลิตบัณฑิต 4.25 ด ี
2 การวิจัย 5.00 ดมีาก 
3 การบริการวิชาการแกสังคม 5.00 ดีมาก 
4 การทํานบุํารุงศิลปะและวฒันธรรม 5.00 ดีมาก 
5 การบริหารและการจัดการ 5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม (สกอ.) 4.66 ดมีาก 
ตัวบงชีพ้ัฒนา ระบบและกลไกการพฒันาทองถ่ิน 5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม (สกอ.) + ตัวบงชี้พัฒนา 4.68 ดีมาก 
หมายเหตุ  
* คะแนนที่ได หมายถึง คาเฉลีย่ของแตละตัวบงชี้ขององคประกอบนั้น ๆ  
* ผลการประเมิน  หมายถึง ปรบัปรุงเรงดวน  ปรับปรงุ พอใช ดี ดีมาก ตามเกณฑตัดสินของ สกอ. 
 การแปลผลคะแนน  0.00 - 1.50     การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
     1.51 – 2.50    การดําเนินงานตองปรับปรุง 
     2.51 – 3.50    การดําเนินงานระดับพอใช 
     3.51 – 4.50     การดําเนินงานระดับด ี
   4.51 – 5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก 
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ผลการประเมินรายตัวบงชีต้ามองคประกอบคุณภาพ (สกอ.) 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือสัดสวน) ตัวหาร 

ตัวบงชีท้ี่  1.1 3.51 45.05 3.75 
12 

ตัวบงชีท้ี่  1.2 รอยละ 37.50 39 x 100 37.50 x 5 4.69 
104 40 

ตัวบงชีท้ี่  1.3 รอยละ  25 26 x 100 25  x 5 2.08 
104 60 

ตัวบงชีท้ี่  1.4 ไมเกินรอยละ 10 18.98 – 20 x 100 -5.12 5.00 
20 

ตัวบงชีท้ี่  1.5 6 ขอ (ขอ 1-6) 6 ขอ  (ขอ 1-6) 5.00 
ตัวบงชีท้ี่  1.6 6 ขอ (ขอ 1-6) 6 ขอ  (ขอ 1-6) 5.00 
ตัวบงชีท้ี่  2.1 6 ขอ (ขอ 1-6) 6 ขอ  (ขอ 1-6) 5.00 
ตัวบงชีท้ี่  2.2 60,000 บาท 9,473,592 97,665.90 x 5   5.00 

97 60,000 
ตัวบงชีท้ี่  2.3 รอยละ 50  56.40  x 100 54.23 x 5 5.00 

104 30 
ตัวบงชีท้ี่  3.1 6 ขอ (ขอ 1-6) 6 ขอ  (ขอ 1-6) 5.00 
ตัวบงชีท้ี่  4.1 6 ขอ (ขอ 1-6) 6 ขอ  (ขอ 1-6) 5.00 
ตัวบงชีท้ี่  5.1 7 ขอ (ขอ 1-7) 7 ขอ  (ขอ 1-7) 5.00 
ตัวบงชีท้ี่  5.2 6 ขอ (ขอ 1-6) 6 ขอ  (ขอ 1-6) 5.00 

คะแนนเฉลี่ยรวม (สกอ.) 4.66 
ตัวบงชีพ้ัฒนา 1.1 5 ขอ (ขอ 1-5) 5 ขอ  (ขอ 1-5) 5.00 

คะแนนเฉลี่ยรวม (สกอ.) + ตัวบงชี้พัฒนา 4.68 
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ตารางวิเคราะหผลการประเมนิตนเองตามองคประกอบคุณภาพ (สกอ.) 
ประเภทสถาบัน  กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตร ี

องคประกอบคุณภาพ 
จํานวน 
ตัวบงชี ้

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ
ประเมิน I P O รวม 

องคประกอบที่ 1 6 3.92 5.00 3.75 4.25 ดี 

องคประกอบที่ 2 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ดมีาก 

องคประกอบที่ 3 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องคประกอบที่ 4 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องคประกอบที่ 5 2 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม (สกอ.)  13 4.19 5.00 4.38 4.66 ดีมาก 

ผลการประเมิน ด ี ดีมาก ด ี ดีมาก  

ตัวบงชีพ้ัฒนา 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม (สกอ.) 
+ ตัวบงชี้พัฒนา 

14 4.19 5.00 4.38 4.68 ดมีาก 

ผลการประเมิน ด ี ดีมาก ด ี ดีมาก  
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รายการขอมูลพื้นฐาน Common Data Set 
ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online ปการศึกษา 2561 

 

ที่ รายละเอียด ขอมูล 

1 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนท้ังหมด 12 

2 - ระดับปริญญาตร ี 11 

3 - ระดับ ป.บัณฑิต  

4 - ระดับปริญญาโท 1 

5 จํานวนนักศกึษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดบัการศึกษา 1,533 

6 - จํานวนนักศึกษาปจจุบันทัง้หมด - ระดับปริญญาตร ี 1,500 

7 - จํานวนนักศึกษาปจจุบันทัง้หมด - ระดับ ป.บัณฑิต  

8 - จํานวนนักศึกษาปจจุบันทัง้หมด - ระดับปริญญาโท 33 

9 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 104 

10 
- จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาตรหีรือ

เทียบเทา  

2 

11 
- จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาโทหรือ

เทียบเทา 

63 

12 
- จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา  

39 

13 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย 78 

14 - จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตาํแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปรญิญาตร ีหรือเทียบเทา 2 

15 - จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตาํแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปรญิญาโท หรือเทียบเทา 48 

16 
- จํานวนอาจารยประจํา (ที่ไมมีตาํแหนงทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปรญิญาเอก หรือ

เทียบเทา 

28 

17 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 26 

18 - จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา  

19 - จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 15 

20 - จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 11 

21 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 0 

22 - จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒปิริญญาตรี หรือเทียบเทา  

23 - จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒปิริญญาโท หรือเทียบเทา  

24 - จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒปิริญญาเอก หรือเทียบเทา  

25 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย 0 

26 - จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา  

27 - จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา  

28 - จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา  



 

ที่ รายละเอียด ขอมูล 

29 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 60 

30 - ระดับปริญญาตร ี  

31 - ระดับ ป.บัณฑิต  

32 - ระดับปริญญาโท 37 

33 - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  

34 - ระดับปริญญาเอก 23 

35 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 60 

36 - จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่ไมมีตําแหนงทางวิชาการ 46 

37 - จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 14 

38 - จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย  

39 - จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงศาสตราจารย  

40 จํานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร 139 

41 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวชิาการระดบัชาต ิ

108 

42 

- บทบสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับนานาชาต ิหรือ
ในวารสารทางวชิาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาํหรับการเผยแพรผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภา
สถาบนัอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนบัแตวันทีอ่อกประกาศารฉบับสมบูรณที่ตพีิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวชิาการ
ระดับชาติทีไ่มอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศกึษาวาดวย หลักเกณฑการพจิารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพร
ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แตสถาบนันาํเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาํเปน
ประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนบัแต
วันที่ออกประกาศ 

10 

43 - ผลงานทีไ่ดรับการจดอนสิุทธบิัตร 1 

44 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมที ่2 

2 

45 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่มอยู
ในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา
ดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวชิาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศให
ทราบเปนการทั่วไป และแจงให  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แตวันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวชิาการที่ปรากฏ ใน
ฐานขอมูล TCI กลุมที ่1 

9 

46 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่

ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ

9 



 

ที่ รายละเอียด ขอมูล 

การอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

47 - ผลงานไดรับการจดสทิธิบัตร  

48 
- ผลงานวชิาการรับใชสังคมทีไ่ดรบัการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ

แลว 

 

49 - ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ  

50 - ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสตัว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน  

51 
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลทีไ่ดรับการประเมนิผานเกณฑการขอตําแหนงทาง

วิชาการแลว 

 

52 
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลทีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมิน

ตําแหนงทางวิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

 

53 
จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผานสื่ออิเลคทรอนกิส online 

0 

54 - จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับสถาบัน  

55 - จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับชาต ิ  

56 - จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ  

57 - จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน  

58 - จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ  

59 
- จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรบัการอางอิงใน

ฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

 

60 จํานวนบัณฑิตทั้งหมด 566 

  จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทั้งหมด 533 

  จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาโททั้งหมด 32 

61 
จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทําภายใน 1 ป หลัง
สําเรจ็การศึกษา 

517 

62 
จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ไดงานทาํหลังสาํเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูที่ประกอบ
อาชีพอิสระ) 

357 

63 จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 65 

64 จํานวนผูสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรทีี่มีงานทํากอนเขาศกึษา 47 

65 จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว  

66 จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 2 

67 จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่อุปสมบท  

68 จํานวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่เกณฑทหาร 2 

69 
เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉลี่ย) 

12,842 

70 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสาํเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรี
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

4.62 



 

ที่ รายละเอียด ขอมูล 

71 
จํานวนรวมของผลงานนกัศกึษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับ
การตีพิมพหรือเผยแพร 

10 

72 - จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่มีการตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  5 

73 
- จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ

ระดับชาต ิ

3 

74 

- จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวชิาการระดบัชาติทีไ่มอยูในฐานขอมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวชิาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวชิาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัทําเปนประกาศใหทราบทั่วไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นบัแตวันที่ออกประกาศ 

 

75 - ผลงานทีไ่ดรับการจดอนสิุทธบิัตร  

76 - จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที ่2 1 

77 

- จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ไมอยูในฐานขอมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวชิาการวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวชิาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัทําเปนประกาศใหทราบทั่วไปและแจง ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วัน  นบัแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall's list) หรือตีพิมพใน
วารสารวชิาการ ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที ่1 

1 

78 

- จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ปรากฏอยูใน
ฐานขอมูลระดบันานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศกึษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการวาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวชิาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

 

79 - ผลงานทีไ่ดรับการจดสิทธบิัตร  

80 
- จํานวนงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ

ผานสื่ออิเลคทรอนิกส online 
 

81 - จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับสถาบัน  

82 - จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับชาต ิ  

83 - จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ  

84 - จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน  

85 - จํานวนงานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ  

86 จํานวนผูสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด (ปการศึกษาที่เปนวงรอบประเมิน)  

87 จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร 1,840.64 

88 - ระดับอนุปริญญา  

89 - ระดับปริญญาตร ี 1,834.64 



 

ที่ รายละเอียด ขอมูล 

90 - ระดับ ป.บัณฑิต  

91 - ระดับปริญญาโท 6 

92 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน 6,570,240 

93 - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 6,570,240 

94 - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ  

95 - กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

96 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 2,903,352 

97 - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 2,903,352 

98 - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ  

99 - กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

100 จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัตงิานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 97 

101 - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 97 

102 - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ  

103 - กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

104 จํานวนนักวิจัยประจําที่ปฏิบัตงิานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)  

105 - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

106 - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ  

107 - กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

108 จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 7 

109 - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 7 

110 - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ  

111 - กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

112 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดบัชาต ิ

109 

113 - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 109 

114 - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ  

115 - กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

116 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดบันานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูใน
ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย 
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปน
การทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

10 

117 - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 10 

118 - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ  



 

ที่ รายละเอียด ขอมูล 

119 - กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

120 ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบตัร 3 

121 - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 3 

122 - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ  

123 - กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

124 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่
ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

3 

125 - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 3 

126 - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ  

127 - กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

128 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

6 

129 - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 6 

130 - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ  

131 - กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

132 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาตทิี่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

20 

133 - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 20 

134 - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ  

135 - กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

136 ผลงานไดรบัการจดสทิธิบตัร 0 

137 - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

138 - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ  

139 - กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

140 
ผลงานวิชาการรับใชสังคมทีไ่ดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทาง
วิชาการแลว 

0 

141 - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

142 - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ  

143 - กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  



 

ที่ รายละเอียด ขอมูล 

144 ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 1 

145 - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 1 

146 - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ  

147 - กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

148 ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 0 

149 - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

150 - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ  

151 - กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

152 
ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทาง
วิชาการแลว 

0 

153 - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

154 - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ  

155 - กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

156 
ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมิน
ตําแหนงทางวิชาการ แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

0 

157 - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

158 - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ  

159 - กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

160 
งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส online 

0 

161 - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

162 - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ  

163 - กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

164 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0 

165 - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

166 - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ  

167 - กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

168 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ 0 

169 - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

170 - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ  

171 - กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

172 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 0 

173 - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

174 - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ  

175 - กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  



 

ที่ รายละเอียด ขอมูล 

176 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 

177 - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

178 - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ  

179 - กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

180 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาต ิ 0 

181 - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

182 - กลุมสาขาวชิาวทิยาศาสตรสุขภาพ  

183 - กลุมสาขาวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะกรรมการจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษา  
ประจําปการศึกษา 2561  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 
คณะกรรมการที่ปรึกษา    
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุมัติ  เดชนะ  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 
2. อาจารย ดร.สุชีวรรณ ยอยรูรอบ    รองคณบดีฝายวชิาการและประกันคุณภาพการศึกษา  
3. อาจารยนันธิดา  ล่ิมเสฎโฐ    รองคณบดีฝายพฒันานักศึกษาและกิจการพิเศษ 
4. ผูชวยศาสตราจารยกฤษณวรา รัตนโอภาส  รองคณบดีฝายวิจยับริการวิชาการและวิเทศสัมพนัธ 
5. นางพิไลพร   คงเรือง    หัวหนาสํานักงานคณบด ี
   
บุคลากรจัดพิมพ / รวบรวมขอมูล / ผูจัดเก็บขอมูล 
1. นางสาวกุสุมา เจะอาแซ   เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป   
 
รวบรวมขอมูล / ผูจัดเก็บขอมูล 
1. นางสมจิต  ปาละพัน เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 
2. นางอมรรัตน ชูชื่น  นักวิชาการศึกษา 
3. นางสาวรุจินันท ชมภูฆัง  เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 
4. นางสุณ ี  เพ็ชรนิล เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 
5. นางสาวสมลัคน   บัวทอง นักวิชาการศึกษา 
6. นางสาวยุพดี  พันธุสะ เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 
7. นางสาวเพ็ญนภา ชิณวงค เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 
8. นางสุรัตนา เพ็ญจํารัส เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
9. นางสาวขนษิฐา แกวทาพญา นักวิชาการศึกษา 
10. นางสาวรสสุคนธ ราชแกว ผูปฏิบัตงิานบริหาร 2 
11. นายธีรภัทร มณีเกษร นักวิชาการคอมพิวเตอร 
12. นายประภัสสร นุนแกว นักวิชาการคอมพิวเตอร 
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