


บทสรุปผูบ้ริหาร 
 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 หมวด 6 “มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา” มาตรา 48 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และสอดคล้องกับกฎกระทรวง การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 ที่ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ
และประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด  
 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ด าเนินงานตามระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ สอดคล้องกับหลักการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย ผลการด าเนินงาน 
จ านวน 18 ตัวบ่งชี้ โดยผลการด าเนินงานนั้นเด่นชัดตามยุทธศาสตร์ของคณะ ซึ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

องค์ประกอบ ชื่อองค์ประกอบ คะแนนที่ได ้ ผลการประเมิน 
1 การผลิตบัณฑิต 4.12 ดี 
2 การวิจัย 4.94 ดีมาก 
3 การบริการวิชาการแก่สังคม 5.00 ดีมาก 
4 การท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 5.00 ดีมาก 
5 การบริหารและการจัดการ 4.67 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม  4.54 ดีมาก 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชีท้ี่  1.1 3.51 48.16 3.70 
13 

ตัวบ่งชีท้ี่  1.2 ร้อยละ 37.50 39 x 100 37.50 x 5 4.69 
104 40 

ตัวบ่งชีท้ี่  1.3 ร้อยละ  25 28 x 100 26.92 x 5 2.24 
104 60 

ตัวบ่งชีท้ี่  1.4 6 ข้อ (ข้อ 1-6) 6 ข้อ  (ข้อ 1-6) 5.00 
ตัวบ่งชีท้ี่  1.5 6 ข้อ (ข้อ 1-6) 6 ข้อ  (ข้อ 1-6) 5.00 
ตัวบ่งชีท้ี่  1.6 5 ข้อ (ข้อ 1-6) 5 ข้อ  (ข้อ 1-5) 5.00 
ตัวบ่งชีท้ี่  1.7 5 ข้อ (ข้อ 1-5) 5 ข้อ  (ข้อ 1-5) 5.00 
ตัวบ่งชีท้ี่  1.8 ร้อยละ 50 6 x 100 46.15 x 5 2.31 

13 100 



ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชีท้ี่  2.1 7 ข้อ (ข้อ 1-7) 7 ข้อ (ข้อ 1-7) 5.00 
ตัวบ่งชีท้ี่  2.2 60,000 บาท 5,466,934 56,947.23 x 5   4.75 

96 60,000 
ตัวบ่งชีท้ี่  2.3 ร้อยละ 50  39.80 x 100 38.27  x 5 5.00 

104 30 
ตัวบ่งชีท้ี่  2.4 ร้อยละ 20 21 x 100 150 x 5 5.00 

14 30 
ตัวบ่งชีท้ี่  3.1 6 ข้อ (ข้อ 1-6) 6 ข้อ  (ข้อ 1-6) 5.00 
ตัวบ่งชีท้ี่  3.2 ร้อยละ 30 1 x 100 33.33 x 5 5.00 

3 30 
ตัวบ่งชีท้ี่  4.1 6 ข้อ (ข้อ 1-6) 6 ข้อ  (ข้อ 1-6) 5.00 
ตัวบ่งชีท้ี่  5.1 4 ข้อ (ข้อ 1-4) 4 ข้อ (ข้อ 1-4) 4.00 
ตัวบ่งชีท้ี่  5.2 7 ข้อ (ข้อ 1-7) 7 ข้อ  (ข้อ 1-7) 5.00 
ตัวบ่งชีท้ี่  5.3 6 ข้อ (ข้อ 1-6) 6 ข้อ  (ข้อ 1-6) 5.00 

คะแนนเฉลี่ยรวม  4.54 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำน ำ 
 
 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะเป็นการด าเนินงาน ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ        
และประเมินผลให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา น าไปสู่การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน หรือ Self-Assessment Report (SAR) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลการด าเนินงานระหว่างรอบปีการศึกษา 
2562 ซึ่งเป็นการด าเนินงานระหว่าง 1 มิถุนายน 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร หน่วยงาน
ต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกีย่วข้อง และรองรบัการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ต่อไป 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายงานผลตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
จ านวน 5 องค์ประกอบ รวมตัวบ่งชี้จ านวน 18 ตัวบ่งชี้ ซึ่งสอดคล้องตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 คณะมีการด าเนินงานเด่นชัดตามยุทธศาสตร์ของคณะ เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการด าเนินงานฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพร้อมกับช่วยให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมีประสิทธิภาพสอดคล้องกันทุกระดับซึ่งส่งเสริมให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ สู่การยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาต่อไป 
 

 
 
 

               
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุมัติ  เดชนะ) 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

21  กรกฎาคม  2563 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
    

บทที่ 1 
ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน 

 
1. ประวัติความเป็นมา 

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

พ.ศ. 2518 มี การประกาศใช้ พระราชบญัญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครู 
มี การจัดตั้ง “คณะวิชาวิทยาศาสตร์” ขึ้นโดยมีหน่วยงานในสังกัด  ดังนี้ 

 หมวดวิชาพลานามัย 
 หมวดวิชาคณิตศาสตร์ 
 หมวดวิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ 

 หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ 
 หมวดวิชาเกษตรกรรม 
 หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 

 
  

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

  

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

 ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์  
 ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 
 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
 ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ 

 ภาควิชาสุขศึกษา 
 ภาควิชาเคมี 
 ภาควิชาชีววิทยา 
 ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

  

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

  

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

  

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



รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562                                             หน้า 2 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

 ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 
 ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 
 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

   (ภาควิชาสุขศึกษา) 
 ภาควิชาเคมี 

 

 ภาควิชาชีววิทยา 
 ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการยาง 

 
พ.ศ. 2538 มีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พุทธศักราช 2538  สถาบันราชภัฏสงขลา จึงมีฐานะเป็น

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

 ส านักงานเลขานุการคณะ 
 ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 
 ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 
 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ภาควิชาเคมี 

 ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
 ภาควิชาชีววิทยา 
 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการยาง 
 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 
 

พ.ศ. 2540 แยกภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ไปจัดตั้งเป็น “คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” 
  

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

 ส านักงานเลขานุการคณะ 
 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 
 โปรแกรมวิชาสถิติประยุกต์ 
 โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ 
 โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 
 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 โปรแกรมวิชาสุขศึกษา 
 โปรแกรมวิชาเคมี 
 โปรแกรมวิชาเคมีปฏิบัติ 

 

 โปรแกรมวิชาชีววิทยา 
 โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์ 
 โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ 
 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการยาง 
 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 
พ.ศ. 2543 มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ โดยยุบรวมโปรแกรมวิชา 

ในสาขาวิชาเดียวกันเข้าด้วยกัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน่วยงานในสังกัด  ดังนี้ 
 ส านักงานเลขานุการคณะ 
 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
 โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ 
 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์ 
 โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยา

ประยุกต์ 
 

 

 โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 
 โปรแกรมวชิาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
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พ.ศ. 2544 ผ่านรา่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  

พ.ศ. 2547 
(15 มิ.ย.) 

มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พุทธศักราช 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   
จึงเป็นมหาวิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ยังคงมีหน่วยงานในสังกัดเหมือนเดิม 

  

พ.ศ.2549 
(22 พ.ค.) 

มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาแบ่ง
ส่วนราชการในคณะ เป็น “ส านักงานคณบดี” 

  

พ.ศ. 2549 ปรับเปลี่ยนหน่วยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย 

 ส านักงานคณบด ี
 ภาควิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 

 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ 
 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 

 ภาควิชาวทิยาศาสตร์ ประกอบด้วย 
 โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยกุต์ 
 โปรแกรมวิชาฟสิิกส์และวทิยาศาสตร์ทั่วไป 
 โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววทิยาประยุกต์ 
 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 

 โครงการจัดตั้งภาควชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพและคหกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 
 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ 

  

พ.ศ. 2551 ปรับเปลี่ยนหน่วยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ มีหน่วยงานในสังกัด
ประกอบด้วย 

 ส านักงานคณบด ี
 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 
 โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยกุต์ 
 โปรแกรมวิชาฟสิิกส์และวทิยาศาสตร์ทั่วไป 
 โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววทิยาประยุกต์ 
 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ 

  

พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาออกประกาศเรื่องการแบ่งส่วนราชการเป็นงานส่วนราชการ หรือ 
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2560 
ส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แบ่งส่วนราชการเป็นงานดังนี้ 

 งานบริหารงานทั่วไป 
 งานสนบัสนนุพนัธกิจอุดมศึกษา 
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พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลายกเลิกการจัดตั้งและการบริหารงานโปรแกรมวิชา และได้ออก
ประกาศเรื่องการบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จึงมีโครงการสร้างการบริหารงานวิชาการเป็นหลักสูตร จ านวน 13 หลักสูตร ดังนี้ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต ์
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส ์
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิง่แวดล้อม 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขชมุชน      
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2. สีประจ าคณะ ที่ตั้ง ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ นโยบาย คุณลักษณะบัณฑิต และข้อก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 
สีประจ าคณะ สีเหลือง 
 
ที่ตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  เลขที่ 160 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนวานิช ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  90000 
 
ส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   พ.ศ.  2518 – 2537  ห้อง  322   อาคาร 3 
   พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน   ห้อง  101   อาคาร 10  
   หมายเลขโทรศัพท์   0 7426 0260 หรือ 0 7426 0200 ต่อ 1530 
    หมายเลขโทรสาร   0 7426 0261 
    E-mail       sciencewebmaster@skru.ac.th 
 
ปรัชญา เน้นคุณธรรม น าวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่น 
 
วิสัยทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะชั้นน าที่ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรม     

เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 
 
พันธกิจ 

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

 
ค่านิยมร่วม พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพ ร่วมแรงร่วมใจ

กันฉันพี่น้อง บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เน้นการประกันคุณภาพการศึกษา 
  
อัตลักษณ ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก าหนดอัตลักษณ์เช่นเดียวกบัมหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา  

คือ “เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ”   
  
เอกลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก าหนดเอกลักษณ์เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

คือ “มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น” 
 

 
 
 

 

mailto:sciencewebmaster@skru.ac.th
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์และการศึกษาด้านวิทยาศาสตรใ์ห้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 
เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนาการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
ให้เป็นไปตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเป็นไปตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่สอดคล้อง
ตรงกับความต้องการของท้องถ่ินและการพฒันาประเทศ (สกอ.1.1_คณะ) 

2. สนับสนนุส่งเสริมอาจารย์ในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน (สกอ.5.2_หลักสูตร) 
เป้าประสงค์ที่ 2 มีการประชาสมัพันธ์ด้วยวิธีการที่หลากหลายเพือ่ใหไ้ด้นกัศึกษาที่มีศักยภาพตรงตามสาขาวิชา 

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

1. ปรับพื้นฐานความรู้ทางวิชาการแก่นักศึกษาใหม่ (สกอ.1.5_คณะ) 
2. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาดูแล และให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา (สกอ.1.4_คณะ) 
3. ติดตามบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สกอ.2.1,2.2_หลักสูตร) 
4. ส่งเสริมความรู้ และทักษะเพื่อความส าเร็จดา้นวชิาการให้แก่นักศึกษา (สกอ.1.4,1.5_คณะ) 
5. ศึกษาดูงาน/ฝึกประสบการณ์ และฝึกปฏบิัติสหกิจศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก  

(สกอ.1.5_คณะ) 
6. ส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมวชิาการ และการน าเสนอผลงานวิจยัของนักศึกษา (สกอ.1.5_คณะ) 

เป้าประสงค์ที่ 4 ผลิตบัณฑติให้เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจติสาธารณะ 
1. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  

(สกอ.1.5_คณะ) 
2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และทักษะการใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข (สกอ.1.4,1.5_คณะ) 
3. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและศิษย์เก่า (สกอ.1.4_คณะ) 
4. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ และเป็นไปตา ม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (สกอ.1.4,1.5_คณะ) 
5. ยกย่องและให้ขวัญก าลังใจกับนักศึกษาผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น 
6. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเป็นไปตามนโยบายไทย

แลนด์ 4.0 (สกอ.3.2_หลักสูตร) 
7. ส่งเสรมิและสนับสนุนการจัดบริการ สวัสดิการให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่า (สกอ.1.4,1.5_คณะ) 

  
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและแก้ปัญหา

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ที่ 1 ผลงานวิจัยได้รับการยอมรับในระดบัชาติ และนานาชาติ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ  
(สกอ.2.1,2.3_คณะ) 

2. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง (สกอ.2.2_คณะ) 
เป้าประสงค์ที่ 2 ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหรือการพัฒนาท้องถิ่น 

1. ส่งเสริมสนับสนุนงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหรือพัฒนาท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสนองโครงการพระบรมราโชบาย 
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ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ที่ 1 ส่งเสริมการบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

1. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (สกอ.3.1, 3.2_คณะ) 
เป้าประสงค์ที่ 2 น าความรู้จากการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรืองานวิจัย 

1. ส่งเสริมคณาจารย์ให้น าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาบูรณาการกับการเรียนการ
สอนและ/หรือการวิจัย (สกอ.5.2_หลักสูตร) 

เป้าประสงค์ที่ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและท้องถิ่น 
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอกและท้องถิ่น (สกอ.3.2_คณะ) 
2. ส่งเสริมงานบริการวิชาการที่สืบสานโครงการพระราโชบาย (สกอ.3.2_คณะ) 

 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นตลอดจนการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
เป้าประสงค์ที่ 1 ส่งเสริม อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยอย่างยั่งยืน 

1.  ส่งเสรมิให้มีการจัดกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย (สกอ.4.1_คณะ) 
2. เผยแพร่ข้อมูลด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย (สกอ.4.1_คณะ) 

เป้าประสงค์ที่ 2 ส่งเสริม รักษา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
1. สนับสนุนให้การจัดโครงการ/กิจกรรมด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจดัการและงบประมาณให้สามารถด าเนินงานตาม     

พันธกิจให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์ที่ 1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

1.  จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรให้เป็นธรรม มีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีความ
โปร่งใส ชัดเจน (สกอ.5.2_คณะ) 

2. ใช้หลักธรรมาภิบาล และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรภายในคณะมีความรักและความสามัคคี (สกอ.5.2_คณะ) 
3.  น าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการ (สกอ.5.2_คณะ) 
4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง (สกอ.1.1, 5.2, 5.3_คณะ) 

เป้าประสงค์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และบุคลากร 
1.  พัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากร (สกอ.5.2_คณะ) 
2.  พัฒนาอาจารย์และบุคลากรเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถด้านวิชาการ วิชาชีพ ตามสายงานอย่างต่อเนื่อง

(สกอ.5.2_คณะ)    
เป้าประสงค์ที่ 3 การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

1.  ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (สกอ.5.2_คณะ) 
  

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สากล 
เป้าประสงค์ที่ 1 ส่งเสริมความรู้ด้านภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สากล 

1.  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สากล 
เป้าประสงค์ที่ 2 ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการและงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

1. ส่งเสริมความร่วมมือ / แลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการและงานวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ 
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นโยบายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 
1. นโยบายด้านการจัดการศึกษา 

1.1 มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเป็นไป
ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

1.2 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถ่ินและให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

1.3 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน
การสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

1.4 มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเชิงรุกด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้ได้นักศึกษาที่มี
ศักยภาพตรงตามสาขาวิชา 

1.5 จัดให้มีการปรับพื้นฐานความรู้ทางวิชาการ และคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่  
1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตครูระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
1.7 จัดกิจกรรมเสริมความรู้ และทักษะ เพื่อเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 

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

หรือหน่วยงานอื่นในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ  
2.5 ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารที่ได้รับมาตรฐานทางวิชาการในระดับชาติ และนานาชาติ 
2.6 ส่งเสริมพัฒนาวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.7 ส่งเสริมให้นักวิจัยท างานวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ 
2.8 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสนองโครงการตามพระราโชบาย 
2.9 ยกย่อง และเชิดชูเกียรติ อาจารย์ และบุคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเด่น 

 

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

 

4. นโยบายด้านการพัฒนานักศึกษา 
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
4.2 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีเอกลักษณ์ความเป็นวิทยาศาสตร์ 
4.3 จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ และทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษา 
4.4 ส่งเสริมให้นักศึกษา ศิษย์เก่า และคณะมีวามรักและภาคภูมิใจต่อสถาบันโดยผ่านกิจกรรมนักศึกษา 
4.5 ยกย่องและให้ขวัญก าลังใจกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น 
4.6 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหาทุการศึกษาให้นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
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5. นโยบายการด้านพัฒนาบุคลากร 
5.1 ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์และบุคลากรให้มีต าแหน่งทางวิชาการและมีความก้าวหน้าทางสายงาน  
5.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากร ศึกษาต่อรวมทั้งฝึกอบรมระยะสั้น และประชุมสัมมนา ทั้ง

ระดับชาติและนานาชาติ 
5.3 ยกย่องและเชิดชูเกียรติ อาจารย์ บุคลากรที่เป็นคนดี มีคุณธรรม และผลงานเด่น 

 

6. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
6.1 ก าหนดแผน และกลยุทธ์ของคณะโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ บุคลากรของคณะและผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 
6.2 จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ และการ

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

เสริมสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน 
6.7 การบริหารจัดการเงินรายได้ของคณะ 

 

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

 

8. นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
8.1 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
8.2 พัฒนาและสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะและสถาบัน 
8.3 น าผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะ 

 

9. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม  
9.2 ส่งเสริมให้มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการวิจัยและการเรียนการสอน 
9.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

10. นโยบายด้านการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
10.1 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อการสื่อสารของอาจารย์

บุคลากรและนักศึกษา 
10.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ 

การน าเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาประสบการณ์ในต่างประเทศ 
10.3 ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์เพื่อสอน วิจัย และบริการวิชาการ ในสถาบันอุดมศึกษาของ

ประชาคมอาเซียน 
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คุณลักษณะบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มุ่งด าเนินงานตามนโยบายหลักในการ
พัฒนา โดยเน้นการผลิตบัณฑิต ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ าแนกได้ดังนี้ 
 1. ความเป็นคนดี  มีคุณธรรม  ยึดมั่นในศาสนา โดยเน้นด้านต่อไปนี้ 
   1.1 ความซื่อสัตย์ 
   1.2 ความรับผิดชอบ 
   1.3 ความมีวินัย 
   1.4 ความขยันและอดทน 
 2. ความสามารถและทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ  โดยเน้นด้านต่อไปนี้ 

2.1 กระบวนการคิดอย่างมีระบบ 
2.2 ความรู้ ทักษะทางภาษา  โดยสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างดี  และมีความสามารถในการใช้

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

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

ข้อก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริม (มหาวิทยาลัย) 
1. มีวินัยในตนเอง  แต่งกายถูกต้องตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยถูกต้องตามกาลเทศะ และปฏิบัติตน

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

3.1  การแบ่งส่วนราชการ 
  3.1.1 ส านักงานคณบดี 
  3.1.2 หลักสูตร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 13 หลักสูตร ดังนี้  

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส ์
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์  
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์                                
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิง่แวดล้อม  
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
11. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  
12. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขชมุชน 
13. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา  
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โครงสร้างการบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ท าเนียบผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
2518 – 2524 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชิต  หลักทรัพย์ หัวหน้าคณะวิชาวิทยาศาสตร์ 
2524 – 2527 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสถียร  ศิริสถิตกุล หัวหน้าคณะวิชาวิทยาศาสตร์ 
2527 – 2531 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิสภ์  เมืองวงษ์ หัวหน้าคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2531 – 2535 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยุทธ  ชีวยะ หัวหน้าคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2535 – 2538 อาจารย์กัลยา  แม้นมินทร์ หัวหน้าคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2538 – 2540 อาจารย์วิจิตร  ว่องอนุกูล หัวหน้าคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2540 – 2542 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยินดี 
สวนะคุณานนท์ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2542 – 2546 
 

อาจารย์สุธน  อ๋องคณา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2546 – 2548 
 

อาจารย์สุธน  อ๋องคณา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

2548 – 2551 
 

อาจารย์สุธน  อ๋องคณา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

2551 – 2555 
 

อาจารย์ ดร.พิพัฒน์  ลิมปนะพิทยาธร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

2556 – 2558 
 

อาจารย์ ดร.พิพัฒน์  ลิมปนะพิทยาธร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

2558 – 2561 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  ศิริโชติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

2561 – ปัจจุบัน 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุมัติ  เดชนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะกรรมการบริหารคณะ (กบ.)
คณะ 

รองคณบดีและผูช้่วยคณบด ี
คณะกรรมการประจ าคณะ (กป.) 

คณะกรรมการวิชาการ (กช.) 

อธิการบดี 

หลักสูตร ส านักงานคณบด ี

คณบด ี

(มิ.ย.)     (ม.ค.) 

(12 มี.ค.)   (7 ก.พ.) 

(13 มี.ค.)  (11 ม.ี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.)  



รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562                                             หน้า 13 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
    

 
คณะกรรมการบริหารคณะ (กบ.) 

1. ผศ.ดร.อนุมัติ  เดชนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. อาจารย์ ดร.สุชีวรรณ  ยอยรู้รอบ รองคณบดีฝ่ายวชิาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
3. ผศ.กฤษณ์วรา  รัตนโอภาส รองคณบดีฝ่ายวิจยับริการวิชาการและวิเทศสัมพนัธ์ 
4. อาจารย์นันธิดา ลิ่มเสฎโฐ รองคณบดีฝ่ายพฒันานักศึกษาและกิจการพิเศษ 
5. ผศ.พรชัย  พุทธรักษ์ ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
6. อาจารย์สานิตย์  ฤทธิเดช ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
7. อาจารย์ชนรรค์  พงศ์อาทิตย์ ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคมี 
8. อาจารย์อรนุช  สุขอนันต์ ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา 
9. ผศ.ดร.ภวิกา  มหาสวัสดิ์ ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ 
10. อาจารย์พะเยาว์  ยงศิริวิทย์ ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ 
11. อาจารย์เอกฤกษ์  พุ่มนก ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร ์
12. ผศ.สารภี  จุลแก้ว ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์
13. ผศ.นลินี  อินทมะโน ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
14. ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ์ ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 
15. อาจารย์ ดร.วรพล  หนูนุ่น ประธานหลักสูตร ส.บ. สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน  
16. ผศ.ดร.คันธมาทน์  กาญจนภูมิ ประธานหลักสูตร ส.ม. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
17. อาจารย์ธนพร  อิสระทะ ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 
18. นางพิไลพร  คงเรือง หัวหน้าส านักงานคณบดี 
 

คณะกรรมการประจ าคณะ (กป.) 
ผศ.ดร.อนุมัติ  เดชนะ คณบดี ประธานกรรมการ 
อาจารย์ ดร.สุชีวรรณ  ยอยรู้รอบ รองคณบดี รองประธานกรรมการ 
ศ.ดร.เสาวภา  อังสุภานิช ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
รศ.ดร.ธวัช  ชิตตระการ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
รศ.ประดิษฐ์  มีสุข ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
ผศ.ค ารณ  พิทักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
ผศ.ดร.พลพัฒน์  รวมเจริญ ผู้แทนคณาจารย ์ กรรมการ 
ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ์ ผู้แทนคณาจารย ์ กรรมการ 
ผศ.ดร.ภวิกา  มหาสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการ 
อาจารย์เอกฤกษ์  พุ่มนก ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการ 
นางพิไลพร  คงเรือง หัวหน้าส านักงานคณบด ี กรรมการและเลขานุการ 
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4. การจัดการศึกษา 
 

  4.1 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา ในปีการศึกษา 2562 มีหลักสูตรเปิดรับนักศึกษาทั้งหมด 13 หลักสูตร ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในแต่ละหลักสูตร 
หลักสูตร 

 
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ 
ป.เอก ป.โท ผศ. อาจารย์ 

ปรับปรุง พ.ศ. 2559 
1. วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส ์ 5 2 3 0 5 
2. วท.บ. สาขาวิชาเคมี   5 3 2 2 3 
3. วท.บ. สาขาวิชาชีววทิยา 5 2 3 1 4 
4. วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ 5 3 2 3 2 
5. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 0 5 2 3 
6. วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 1 4 3 2 
7. วท.บ. สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 5 2 3 1 4 
8. วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 5 2 3 4 1 
9. วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 5 4 1 1 4 
10. วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 5 1 4 1 4 
11. ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 5 3 2 0 5 
ปรับปรุง พ.ศ. 2556 
12. ส.ม. สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน 5 5 0 1 4 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 
13. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพและสปา  5 0 5 0 5 

รวม 65 28 37 19 46 
 

หลักสูตรที่ผลิตร่วมกับคณะครุศาสตร์ จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
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ตารางที่ 4.1.2 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ  (ข้อมูล ณ  มีนาคม 2563) 

สาขาวชิา 
ปี 1 

(2562) 
ปี 2 

(2561) 
ปี 3 

(2560) 
ปี 4 

(2559) 
ปี 5 

(2558) 
ปี 6 

(2557) 
รวม 

วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 5 - -  - - 5 
คณติศาสตร ์ 52 42 34 22 9 - 159 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 26 26 39 31 20 10 152 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 60 35 49 44 24 4 216 
คหกรรมศาสตร์ 51 41 38 32 1 1 164 
เคมี 21 13 25 20 3 - 82 
ชีววิทยา 47 40 30 23 7 3 150 
จุลชีววิทยาประยุกต ์ 15 15 19 26 6 - 81 
เทคโนโลยยีางและพอลิเมอร ์ 7 4 11 12 3 1 38 
ฟิสิกส ์ 6 10 13 14 8 - 51 
การจัดการสิ่งแวดล้อม 17 17 14 47 36 15 146 
สาธารณสุขศาสตร ์ 101 93 67 76 - - 337 

รวม 408 336 339 347 117 34 1,581 
 

ตารางที่ 4.1.2 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป.  

สาขาวิชา 
ปี 1 

(2562) 
ปี 2 

(2561) 
ปี 3 

(2560) 
ปี 4 

(2559) รวม 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 23 16 26 30 1 

รวม 96 
 

ตารางที่ 4.1.3 จ านวนนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 

สาขาวิชา 
รหัส 

(2560) 
รหัส 

(2559) 

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน 13 4 

รวม 17 
 

ตารางที่ 4.1.4 จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
สาขาวิชา จ านวนนักศึกษา 

คณิตศาสตร ์ 23 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 38 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 40 
คหกรรมศาสตร ์ 32 
เคม ี 8 
ชีววิทยา 19 
จุลชีววิทยาประยุกต์  18 
เทคโนโลยยีางและพอลิเมอร์ 3 
ฟิสิกส ์ 24 
การจัดการสิ่งแวดล้อม  48 
สาธารณสุขชุมชน 94 

รวม 347 
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ตารางที่ 4.1.5 บัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1. จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด คน 347 
2. จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม คน 339 
3. ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 97.69 
4. จ านวนบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา คน 20 
5. จ านวนบัณฑิตที่งานท า คน 229 
6. จ านวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ คน 56 
7. จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คน 1 
8. เกณฑ์ทหาร คน 3 
9. ไม่มีงานท า คน 30 
10. มีงานตรงสาขา คน 94 
11. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ 
บาท 11,326 

ร้อยละของบัณฑิตที่ไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 90.48 
 
ตารางที่ 4.16  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
หน่วย
วัด 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด คน 347 
2. จ านวนผู้ที่ตอบแบบสอบถาม คน 139 
3. ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 40.06 
4. ผลการประเมินจากความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

4.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่าเฉลี่ย 4.67 
4.2 ด้านความรู้  ค่าเฉลี่ย 4.50 
4.3 ด้านทักษะทางปัญญา ค่าเฉลี่ย 4.45 
4.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ค่าเฉลี่ย 4.62 
4.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้ ค่าเฉลี่ย 4.44 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน 5 ด้าน ค่าเฉลี่ย 4.50 
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ตารางที่ 4.1.7 อาคารสถานที่ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีอาคารเรียน  ห้องเรียน  และห้องปฏิบัติการ  ดังนี้ 

1. อาคารเรียน  8 1  อาคาร 
2. อาคารเรียน 10 1  อาคาร 
3. อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 1  อาคาร 
4. อาคารเทคโนโลยีชีวภาพ 1  อาคาร 
5. อาคารปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์ 72 1  อาคาร 
6. อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 73 1  อาคาร    

 *มีศูนย์วิทยาศาสตร์สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย  1  อาคาร  
สามารถจ าแนกรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

การใช้งาน 
อาคาร 

8 
อาคาร 

10 
อาคาร 

การยางฯ 
อาคาร 

72 
อาคาร 

73 
ศูนย ์
วิทย์ฯ 

อาคาร
เทคโนโลย ี
ชีวภาพ 

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

 5.1  คณาจารย์ 
          ในปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ จ านวน 104 คน เป็นอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง 96 คน  ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 8 คน        
โดยสามารถจ าแนกได้ดังนี้  
หมายเหตุ :    ปฏิบัติงาน 9-12 เดือน คิดเป็น 1 คน 
    ปฏิบัติงาน 6 เดือน แต่ไม่ถึง 9 เดือน นับ 0.5 คน 
    ปฏิบัติงานน้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถนับได้ 
 

ตารางที่  5.1.1 อาจารย์ที่ปฏิบัติงาน 
ประเภท จ านวน (คน) 

ข้าราชการพลเรือน 25 
พนักงานมหาวิทยาลัย 64 
พนักงานมหาวิทยาลัย (ศึกษาตอ่) 8 
ประจ าตามสัญญา 7 

รวม 104 
 
ตารางที่  5.1.2 อาจารย์ประจ าจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

คุณวุฒิ จ านวน (คน) 
ปริญญาเอก 39 
ปริญญาโท 63 
ปริญญาตร ี 1 
อาจารย์ชาวต่างชาติ (ปริญญาตรี) 1 

รวม 104 
หมายเหตุ : นับรวมอาจารย์ลาศึกษาต่อจ านวน 8 คน 
 
ตารางที่  5.1.3 อาจารย์ประจ าจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิ จ านวน (คน) 
รองศาสตราจารย ์ 0 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 28 
อาจารย ์ 76 

รวม 104 
หมายเหตุ : นับรวมอาจารย์ลาศึกษาต่อจ านวน 8 คน 
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5.2  บุคลากรสายสนับสนุน 
   ในปีการศึกษา 2562  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งหมด 23 คน  
ซึ่งจ าแนก ดังนี้  
 

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

ข้าราชการพลเรือน 1 
พนักงานราชการ 1 
พนักงานมหาวิทยาลัย 8 
พนักงานประจ าตามสัญญา 7 
พนักงานจ้างเหมาบริการ 6 

รวม 23 
 
ตารางที่  5.2.2 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนจ าแนกตามต าแหน่ง 

ต าแหน่ง จ านวน (คน) 
หัวหน้าส านักงานคณบดี 1 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  5 
นักวิชาการศึกษา 2 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 
นักวิทยาศาสตร์ 6  
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  2  1 
พนักงานบริการ (จ้างเหมา) 4 
พนักงานภูมิทัศน์ (จ้างเหมา) 2 

รวม 23 
 
6. งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563  

พันธกิจ งบแผ่นดิน งบ บ.กศ. งบ กศ.บป. รวมงบประมาณ 
ด้านการผลิตบณัฑิต 4,754,200 3,009,200 536,000 8,299,400 
ด้านท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรม - 15,500 - 15,500 
ด้านการวิจัย - 820,000 - 820,000 
ด้านบริหารจัดการ - 1,303,500 - 1,303,500 

รวม 10,438,400 
 
7. งานวิจัย 
   ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด าเนินการวิจัย ซึ่งเป็นพันธกิจหลัก
อีกประการหนึ่งของคณะและมหาวิทยาลัย มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย จ านวน 14 เร่ือง รวมเงินสนับสนุน 5,466,934 บาท 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562                                             หน้า 20 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

8. บริการวิชาการ 
   ในปีงบประมาณ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอ าเภอ
สทิงพระ จังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563 ณ ต าบลท่าหิน อ าเภอสทิงพระ 
จังหวดัสงขลา งบประมาณ 369,600 บาท โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณ์วรา  รัตนโอภาส รองคณบดีฝ่ายวิจัย
บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบ 
 

9. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา / ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการ 
ความสอดคล้อง 

วัน/เดือน/ป ี
1 2 3 4 5 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์และการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
1. ก้าวแรกสู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(Sci & Tech 2019) 
     24 มิถุนายน 2562 

2. Sci & Tech ผูกพันสานสัมพันธน์้องพี่’62       16-18 มิถุนายน 2562  
3. ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ/อาคาร

เรียน และภัยธรรมชาต ิ
     6 กรกฎาคม 2562 

4. Sci – Tech Mini Marathon คร้ังที่ 3      21 กรกฎาคม 2562 
5. สหกิจศึกษากับการพัฒนาอาชีพ      30 พฤศจิกายน 2562 
6. สัมมนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า      เมษายน 2563 
7. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมระหว่างสถาบนั      พฤษภาคม 2563 
8. สัมมนา เร่ือง มั่นใจเดินหนา้สู่วชิาชพี      15 กุมภาพันธ์ 2563 
9. สัมมนาเร่ืองการพัฒนาประสบการณ์วิชาการ และ

วิชาชีพเพื่อก้าวสู่วัยท างานแก่นกัศึกษา 
     31 มีนาคม 2563 

10. Freshmen Night of the Galaxy Science & 
Tech 2019 

     14 กันยายน 2562 

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นตลอดจนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ให้ยั่งยืน 
11. ถวายเทียนพรรษา      10 กรกฎาคม 2562 
12. งานเกษียณ ประจ าปี 2562      กันยายน 2562 
13. สานสัมพันธไ์ทยพทุธ มุสลิม      25 ธันวาคม 2562 
14. ตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี       12 มีนาคม 2563 
15. อนุรักษ์และสืบสานประเพณสีงกรานต ์      10 เมษายน 2563 
16. Sci & Tech สวยด้วยมือเรา      คร้ังที่ 1  4 ธ.ค. 2562 

คร้ังที่ 2 15 ม.ค. 2563 
คร้ังที่ 3  5 ก.พ. 2563 
คร้ังที่ 4  4 มี.ค. 2563 

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สากล 
17. ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม

ต่างประเทศ 
     ประเทศมาเลเซีย 

20-24 เมษายน 2563 
ประเทศสิงคโปร์ 

20-25 เมษายน 2563 
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โครงการ 
ความสอดคล้อง 

วัน/เดือน/ป ี
1 2 3 4 5 

ประเทศเวียดนาม 
18-26 เมษายน 2563 

ประเทศลาว 
18-26 เมษายน 2563 

หมายเหตุ : กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วนประกอบด้วย 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
2. ความรู้ 
3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 โครงการ 
ความสอดคล้อง 

1 2 3 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบณัฑิตสายวิทยาศาสตร์และการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
1. ก้าวแรกสู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Sci & Tech 2019)    
2. Sci & Tech ผูกพนัสานสมัพนัธ์นอ้งพี’่62     
3. ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ/อาคารเรียน และภัยธรรมชาต ิ    
4. สหกิจศึกษากับการพัฒนาอาชีพ    
5. สัมมนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า    
6. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมระหว่างสถาบนั    
7. สัมมนา เร่ือง มั่นใจเดินหนา้สู่วชิาชพี    
8. สัมมนาเร่ืองการพัฒนาประสบการณ์วิชาการ และวชิาชีพเพื่อก้าวสู่วัย

ท างานแก่นักศึกษา 
   

9. Freshmen Night of the Galaxy Science & Tech 2019    
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นตลอดจนการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
10. ถวายเทียนพรรษา    
11. งานเกษียณ ประจ าปี 2562    
12. สานสัมพันธไ์ทยพทุธ มุสลิม    
13. ตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี     
14. อนุรักษ์และสืบสานประเพณสีงกรานต ์    
15. Sci & Tech สวยด้วยมือเรา    
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สากล 
16. ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศ    
หมายเหตุ : ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา ประกอบดว้ย 

1. ผู้เรียนรู้ (Learner Person) เพ่ือสร้างงานและคุณภาพชีวิตที่ดี  
2. ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Co-creator) เพ่ือสังคมที่ม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน 
3. พลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) เพ่ือสันติสุข 
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10. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ การปรับปรุง 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
1.1 คณะมีหลักสูตรที่มีความเข้มแข็งมี

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จ านวน 2 
หลักสูตร คือหลักสูตร ส.บ. 
สาธารณสุขชุมชน (คะแนนการ
ประเมิน 4.17) คหกรรมศาสตร์ 
(คะแนนการประเมิน 4.11)  ดังนั้น
ควรน ามาพิจารณาเตรียมการในการ
ขอรับการข้ึนทะเบียนและการ
เผยแพร่ (TQR) 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

คณะได้เตรียมการในการขอรับการขึ้น
ทะเบียนและการเผยแพร่ (TQR) ในปี
การศึกษา 2564 โดยอาจมีหลักสูตรน าร่อง 
1 หลักสูตร 

1.2 คณะควรวางแผนในการจัดท า
หลักสูตร และการจัดการเรียนรูท้ี่
เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ
เพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตอบสนองยุทธศาสตรช์าติและ
มาตรฐานอุดมศึกษา และความ
ต้องการที่หลากหลาย โดยการมสี่วน
ร่วมของชุมชน สถานประกอบการ
ทั้งภาครัฐและเอกชน เชน่ หลักสูตร
คู่ขนาน 2 ปริญญา ร่วมกับคณะครุ
ศาสตร์ เช่น หลักสูตรทางฟสิิกส ์เคมี 
ชีว คณิตศาสตร์ 

- คณบด ี
- รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ
และประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

 

1. ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จะด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรฟิสิกส์ โดยการประยุกต์ความรู้
ทางด้าน Computer Coding, IOT 
และ Robotics เพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในศตวรรษ
ที่ 21 

2. คณะได้เริ่มจัดท าหลักสูตรบูรณาการ
ศ า ส ต ร์  คื อ  ห ลั ก สู ต ร น วั ต ก ร ร ม
กระบวนการชีวภาพ โดยสร้างความ
ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อผลิต
บัณฑิตเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม เช่น 
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 

1.3 คณะควรใช้หลักการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (Life long Leaning) ด้วยการ
เพิ่มกลไกเพื่อเชื่อมโยงให้ศิษย์เก่า
ได้รับความรู้ และ /หรือ ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อเพิ่มสมรรถนะให้การ
ประกอบอาชีพของศิษย์เก่าด้วย
วิธีการที่หลากหลาย โดยการ
วางแผนให้หลักสูตรด าเนินการอย่าง
เป็นระบบ 

รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา
และกิจการ
พิเศษ 
 

คณะร่วมกับหลักสูตรได้จัดท าเว็บไซต์
เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อเพิ่มสมรรถนะใน
การประกอบอาชีพของศิษย์เก่า 

1.4 คณะควรมีหน่วยงานที่จะดูแล
นักศึกษาในการหางานท านอกเวลา
ให้กับนักศึกษา 

รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา
และกิจการ
พิเศษ 
 

ในเรื่องของการจัดหางานท านอกเวลา 
คณะร่วมมือกับโครงการท างานระหว่าง
เรียนของมหาวิทยาลัย ภายใต้การดูแลของ
กองพัฒนานักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสมัคร
ด้วยตนเอง ทั้งนี้คาดว่ายังคงไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการท างานของนักศึกษา คณะได้
จัดแผนส ารวจความต้องการมีงานท า
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ข้อเสนอแนะในการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ การปรับปรุง 
ระหว่างเรียนของนักศึกษา และจ าเนินการ
ส ารวจสถานประกอบการที่น่าเชื่อถือและ
ไว้ใจได้รอบบริเวณมหาวิทยาลัย เพื่อท า
ความร่วมมือในอนาคต แล้วส่งนักศึกษาไป
ท างานภายใต้การดูแลของคณะฯ ต่อไป 
โดยการจัดตั้งคณะกรรมการดูแลนักศึกษา
ในเร่ืองนี้โดยเฉพาะ 

1.5 คณะควรมี กา รวา งแผน /  แนว
ทางการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตาม
มาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ด้าน
ผลลัพท์ผู้เรียน 3 ประเด็น คือ  
1. เป็นบุคคลที่ความรู้ความสามารถ

และรอบรู้ด้านต่าง ๆ ในการ
สร้างสัมมาอาชีพ  

2. เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม  
3. เป็นพลเมืองที่ เข้มแข็งมีความ

กล้าหาญทางจริยธรรม 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

คณะได้มีการวางแนวทางร่วมกับหลักสูตร
ในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ทั้งผลลัพธ์ผู้เรียนใน
ด้านความรู้ความสามารถในการสร้างสัมมา
อาชีพ การร่วมสร้างนวัตกรรม และการ
เป็ นพล เมื อ งที่ มี ค ว า มกล้ าหาญทา ง
จริยธรรม 

1.6 คณะควรทบทวนแผนพัฒนากิจกรรม
นักศึกษาให้มีตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้
ครอบคลุมและเหมาะสมตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา
และกิจการ
พิเศษ 
 

1. ท างานร่วมมือกันของคณะทีมท างานทุก
ภาคส่วนให้ทิศทางและเปา้หมาย
เดียวกันคือพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

2. กิจกรรมด้านพัฒนานักศึกษานักศึกษามี
ส่วนร่วมในการคิดและตัดสนิใจมากข้ึน 
เพราะกิจกรรมจัดเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของนักศึกษา และควบคุมให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
อุดมศึกษา 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
2.1 คณะคว ร เ ร่ ง ย กระดั บ คุณภาพ

งานวิจัยที่มีอยู่ให้สามารถตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ ให้ เพิ่ มมากขึ้ น  ( ในปี
ปัจจุบันร้อยละ 71.24 เป็นการ
เผยแพร่ ในการประชุมวิ ชาการ
ระดับชาติ) โดยด าเนินการในรูปของ
การถอดบทเรียนความส าเร็จจาก
อาจารย์ในคณะที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้ 
หรือจัดการความรู้ในเรื่องนี้ให้เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม 

2.2 คณะควรผลักดันให้เกิดหน่วยวิจัย 
(Research Unit) ในคณะ เพื่อสร้าง

รองคณบดีฝ่าย
วิจัยบริการ
วิชาการ และ
วิเทศสัมพันธ ์

1. ส ารวจความต้องการของคณาจารย์เพื่อ
จัดกลุ่มของการพัฒนาบทความวิจัย
ไปสู่บทความวิจัยระดับนานาชาติ /
บทความในวา รสา รระดับชาติ  / 
วารสารระดับ TCI / วารสารระดับ
นานาชาติ  เพื่ อน าบทความ เข้ าสู่
กระบวนการพัฒนา  

2. จัดท าวารสารด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
เพื่อเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่องค์
ความรู้และนวัตกรรมของนักวิจัย  

3. สร้างความร่วมมือกับวารสารด้าน
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  เ พื่ อ จั ด กิ จ ก ร ร ม
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ข้อเสนอแนะในการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ การปรับปรุง 
ความโดดเด่นในพันธกิจด้านการวิจัย
ของคณะ เป็นช่องทางในการหาทุน
สนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกให้
เพิ่ มมากขึ้ น  ส ามา รถยกระดั บ
คุ ณ ภ า พ ง า น วิ จั ย ข อ ง ค ณ ะ อี ก
แนวทางหนึ่ง 

บรรณาธิการพบผู้เขียนบทความ ซึ่งถือ
เป็นโอกาสและช่องทางให้คณาจารย์ 
สามารถตั้งข้อซักถามและข้อสงสัย 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบรรณาธิการ
วารสาร  

4. การตั้งหน่วยวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยได้จัดท าแผนโครงการ
ชุดวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจากกลุ่ม
ผู้ให้ทุน ได้แก่ วช. สกสว. และ สวทช. 
เพื่ อให้ เกิดกลุ่ มวิจัย เฉพาะด้าน ที่
สามารถต่อยอดสู่หน่วยวิจัยที่ยังยืน 
และมีศักยภาพในการขอทุนวิจัยได้ใน
อนาคต 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
3.1 คณะควรยกระดับคุณภาพงานด้าน

บริ การวิ ช าการ โดยบู รณาการ
โครงการบริการวิชาการปกติร่วมกับ
โครงการบริการวิชาการตามพระรา
โชบาย ที่ด าเนินการร่วมในระดับ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ควรมีการขยาย
ขอบข่ า ย ง าน เพิ่ ม เติ มจ า กค่ า ย
วิ ช าการด้ านวิ ทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ รวมทั้งก าหนดตัวชี้วัด
ระดับแผนงาน และโครงการที่มี
ความท้าทายต่อความส าเร็จให้มาก
ขึ้น (เพิ่มเติมจากจ านวนผู้เข้าร่วม 
และความพึงพอใจ) และการก ากับ
ติดตามการท างานอย่างใกล้ชิด เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการท างานด้าน
บริการที่ตอบโจทย์พื้นที่และความ
เชี่ยวชาญของคณะได้อย่างแท้จริง 

3.2 คณะควรเร่งผลักดันให้พันธกิจด้าน
การบริการวิชาการ เป็นช่องทางใน
การเพิ่มงบประมาณให้กับคณะ ใน
ลักษณะการบริการวิชาการที่ เกิด
ราย ได้  ( ในปั จจุบั น เป็นบริ กา ร
วิ ช า กา รแบบ ให้ เ ป ล่ า ทั้ ง หมด )                
โดยด า เนิ นกา ร ในรู ป โครงกา ร
ฝึกอบรมระยะสั้น ทั้งนี้ในระยะแรก
ควรเริ่มจากศาสตร์ที่คณะมีความ

รองคณบดีฝ่าย
วิจัยบริการ
วิชาการและ
วิเทศสัมพันธ ์

1. ตามพันธกิจหลักดา้นการพฒันาองค์
ความรู้ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สู่โรงเรียนจึงมีการเสนอโครงการพัฒนา
ชุดการเรียนรู้ STEM กับอาชพีใน
ท้องถิ่นภาคใต้ ซึ่งถือเป็นโอกาสในการ
สร้างงานบริการวิชาการให้กับ โรงเรียน
ในเขตพื้นที่บริการ สงขลา สตูลและ
พัทลุง โดยมีการส ารวจ ออกแบบ 
ทดสอบ และประเมินผลชดุการเรียนรู้ 
ที่เป็นหนึ่งแผนงานในปีงบประมาณ 
2563 

2. โครงการบริ การวิ ชาการต่ อ เนื่ อง 
โครงการสานสัมพันธ์ชายแดนใต้ ถึงแม้
จังหวัดชายแดนใต้ อาจไม่อยู่ในพื้นที่
บริการ แต่ถือเป็นโอกาสการมีส่วนร่วม
ในการแก้ ไขปัญหาความมั่ นคงด้วย
การศึกษา ทางคณะ ได้เปิดโอกาสให้กับ
นักเรียนในพื้นที่บริการ มาเข้าร่วม
โครงการ เพื่ อก่ อ ให้ เกิ ดสั งคมพหุ
วัฒนธรรม ในค่ายกิจกรรม และถือเป็น
โอกาสให้กับนักเรียนในทุกพื้นที่ ตาม
ยุทธศาสตร์ลดความเลื่อมล่ าของสังคม 
โดยเป็นกิจกรรมที่ได้รับทุนสนับสนุน
ต่อเนื่องทุกปี 

3. ด้วยโครงการที่ผา่นมา ถือเป็นโอกาสใน
การสร้างการรับรู้ให้กับโรงเรียนถึง



รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562                                             หน้า 25 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
    

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ การปรับปรุง 
เชี่ยวชาญหรือสาขาวิชาที่มีความ
พร้อมก่อน 

ศักยภาพและทรัพยากรการเรียนรู้ ที่
ทางคณะมีอยู่ เพื่อต่อยอดโอกาสการ
จัดท าหลักสูตรให้กับโรงเรียนในด้าน
วิทยาศาสตร์ โดยใช้เกณฑ์การวัดระดับ 
PISA ที่ร่วมมือกับทางสถาบนัสง่เสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4. ส าหรับหลักสูตรด้านอาชีพที่สนับสนุน
โดย หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และสปา เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพ
ให้มีใบอนุญาต การประกอบธุรกิจ และ
ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวมูลค่าสูง
ของประเทศ  

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 คณะควรวางแผน/แนวทางในการ

ด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
4 เป้าประสงค์ที่ 2 ในการสนับสนุน
ให้นักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม โดยก าหนดตัวชี้วัดและ
จัดกิจกรรมโครงการให้สอดคล้องกับ
แผน 

4.2 คณะควรส่งเสริมการจัดระบบการ
เ รี ย น รู้ ที่ เ อื้ อ ต่ อ ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ศักยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมของ
ผู้เรียน  โดยมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้
แบบสหวิทยาการ เช่น น าความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ประสานกับความรู้ทาง
ศิลปะ ที่สามารถน าไปใช้ในวิชาชีพ 
และเป็นทักษะชีวิตต่อไป  

รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา
และกิจการ
พิเศษ 

1. ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผน
กิจกรรมและออกแบบกิจกรรมเพื่อให้
ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา
โดยตรง และสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ที่คณะได้จดัท าขึน้ 

2. การน านักศึกษาและคณาจารยล์งพื้นที่
ในชุมชนจริงๆ  ให้เห็นของจริง เพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ แล้วเกิดความคิดใหม่ๆ 
ที่อาจน าไปสู่นวตักรรม แล้วสามารถ
บูรณาการศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นกับ
วิทยาศาสตร์เข้าด้วยกัน 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 
5.1 คณะควรพัฒนาหลักสูตรคู่ขนาน 2 

ปริญญา 5 ปี เพื่อแก้ปัญหานักศึกษา
รับเข้าต่ ากว่าแผน 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

ในปี พ.ศ. 2563 คณะได้พัฒนาหลักสูตร
ร่วมกับคณะครุศาสตร์ เพื่อพัฒนาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่  

- ครุศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) 
- ครุศาสตรบัณฑิต (เคมี) 
- ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) 

5.2 หลักสูตรเทคโนโลยยีางและพอลิเมอร์ 
ฟิสิกส์ และเคมี มีแนวโน้มของจ านวน
นักศึกษาเข้าใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
คณะควรน าเข้าสู่การบริหารความ

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
จะด าเนนิการโดยเพิ่มการ
ประชาสัมพนัธ์ให้มากข้ึน นอกจากนี้
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ข้อเสนอแนะในการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ การปรับปรุง 
เสี่ยง ด้วยการเสริมมาตรการที่
หลากหลาย เพื่อเพิ่มจ านวนรับ
นักศึกษาในปีการศึกษาใหม่ให้สูงขึ้น  

 

 หลักสูตรฯ ได้เพิ่มแนวทางการ
ด าเนินงานอืน่ๆ ได้แก ่คลนิิก
เทคโนโลยยีางและพอลิเมอร์ มี
วัตถุประสงค์ให้การบริการวิชาการแก่
ภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน
ตลอดประชาชนผูส้นใจในดา้น
เทคโนโลยยีางและพอลิเมอร์ 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาฟสิิกส์เน้นการบริการวิชาการ
ทางดา้นการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ 
ให้กับนักเรียนมัธยมปลายในพื้นที่
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นการ
สร้างความเข้าใจทางดา้นวชิาฟสิิกส์ให้
มากข้ึน และเปน็การประชาสัมพันธ์
หลักสูตรฯ ไปพร้อมกัน และการ
พัฒนาหลักสูตรฯ จะจัดให้มีการ
เพิ่มเติมสมรรถนะแก่นักศึกษาที่เรียน
ในหลักสูตรฯ เช่น เพิ่มเติมรายวชิาที่
จะสามารถประกอบเป็นวิชาชีพได้มาก
ขึ้น การร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ที่หลากหลายในการเรียนการสอนและ
สามารถออกใบรับรองวิชาชีพได้ เป็น
ต้น เพื่อเป็นการเพิ่มแนวทางในกา
ประกอบวิชาชีพเมื่อนักศึกษาส าเร็จ
การศึกษา 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพและสปา 
มีแผนการประชาสัมพันธ์หลักสตูรฯ 
ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ทั้งช่องทาง สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ เพจ
ประชาสัมพนัธ์ต่างๆ วิทยุ โทรทศัน์ 
และการประชาสัมพันธ์เชงิรุก ตาม
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่
จังหวัดภาคใต้ มีการบริการวิชาการ 
หลักสูตรระยะยาวและระยะสั้น ควบคู่
ไปกับการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญา
ตร ี4 ปี ได้แก ่หลักสูตรอบรมเชิง
ปฏิบัติการระยะยาว ทางวชิาชพี
การแพทย์แผนไทย จ านวน 4 สาขา 
(สาขาเวชกรรมไทย สาขาเภสัชกรรม
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ข้อเสนอแนะในการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ การปรับปรุง 
ไทย สาขานวดไทย และสาขาผดุง
ครรภ์ไทย) อีกทั้งมีบริการวิชาการ
หลักสูตรระยะสั้น ที่ได้รบัการอนุมัติ
จากกรมสนับสนนุบริการสุขภาพ 
จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก ่หลักสูตร
การนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง 
และหลักสูตรนวดฝ่าเทา้เพื่อสุขภาพ 
60 ชั่วโมง และมีแผนพฒันาหลกัสูตร
ระยะสั้นเพิ่มเติม ได้แก ่หลักสูตรนวด
ด้วยน้ ามนัหอมระเหย 150 ชั่วโมง 
หลักสูตรนวด สวีดิช ฯลฯ 

5.3 อัตราการตกออกของนักศึกษาจาก
หลักสูตรต่าง ๆ ยังอยู่ในสัดส่วนที่สูง
ประมาณ 27% คณะควรท าวิจยั
สถาบนัเพื่อค้นหาสาเหตุ เพื่อก าหนด
มาตรการที่เหมาะสมในการแก้ไข
ปัญหา 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

คณะได้ส ารวจข้อมูลนักศึกษาตกออกจาก
หลักสูตรต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน เช่น การจัดกลุ่มเรียนพิเศษ
ส าหรับนักศึกษาที่ตกค้าง การแก้ไขปัญหา
เนื่องจากรายวิชาวิจัย เป็นต้น 

5.4 มุ่งผลิตบัณฑิตที่ใช้ Sci & Tech เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

ในปี 2563 คณะจะด าเนินการปรับปรุง/
พัฒนาหลักสูตร ตามกรอบระยะเวลาการ
ปรับปรุงหลักสูตร โดยจะมุ่งผลิตบัณฑิตที่
ใช้ Sci & Tech เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

5.5 ภายใต้แรงกดดันด้าน Disruptive 
Technology ส่งผลให้เกิดสภาวะ 
Disruptive Education ดังนั้นคณะ
ควรให้ความส าคัญการพัฒนา
หลักสูตร รูปแบบของการจัดการเรียน
การสอน ควรด าเนินการให้สอดรับกับ
บริบทของนักศึกษาใหม่ที่เข้าสู่คณะ 
เทคโนโลยทีี่สนับสนุนการเรียนรู้ใหม่ 
เช่น Social Media รวมทั้งการจัด
กาเรียนการสอนด้วยสื่อออนไลน์ 
(MOOC) 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ในปี 
2563 คณะได้ให้ความส าคัญในการพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยเน้น
การจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อออนไลน์ 
(MOOC) เพิ่มข้ึน 
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บทที่  2 
ผลการด าเนินงาน 

 
ระดับคณะ ประกอบด้วย ผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร และเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการใน

ระดับคณะ จ านวนรวม 18 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 
1.3 อาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
1.4 การบริการนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
1.6 การส่งเสริมการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกงานวจิัย งานสรา้งสรรค์หรือนวัตกรรม  
2.2 เงินสนบัสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ 
2.3 ผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย 
2.4 งานวิจยั งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อ

ชุมชน 
3. การบริการวิชาการ 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน 

หรือสังคม 

3.2 จ านวนชุมชนเปา้หมายทีไ่ด้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผน
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

4. การท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
5.2 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธต์ามพนัธกิจกลุ่ม

สถาบนัและเอกลักษณ์ของคณะ 
5.3 ระบบการประกันคุณภาพหลักสตูร 
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องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ (O) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิต

ในหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์ ดร.สุชีวรรณ ยอยรู้รอบ โทรศัพท์ : 086-9870990 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางอมรรัตน์ ชูชื่น 
  : นางสาวกุสุมา เจะอาแซ 

โทรศัพท์ : 087-4475638 
โทรศัพท์ : 081-6982044 

 

เกณฑ์การประเมิน : ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 

สูตรการค านวณ   

คะแนนทีไ่ด้ = 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 
 

หมายเหตุ : 
 หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
เห็นชอบไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งช้ี แต่ต้องรายงานผลการรับรองตามระบบ
นั้น ๆ ในตัวบ่งช้ีนี้ให้ครบถ้วน 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
ในปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับผิดชอบเปิด
การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี จ านวน 12 หลักสูตร และระดับ
ปริญญาโท จ านวน 1 หลักสูตร ทุกหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร โดยมีหลักสูตรที่มีผลการประเมินในระดับดีมาก 
จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตร ส.บ.สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน (4.17) 2) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (4.12) 
และ 3) หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ (4.07) ซึ่งมี
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตรเท่ากับ 48.16 คิดเป็น 
3.70 คะแนน 

1.1-0-1 รายงานผลการตรวจ
ประเมิน ระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวบ่งชี ้
 

เป้าหมาย 
2562 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

2560 2561 2562 บรรล ุ
ไม่

บรรล ุ

ผลการบริหาร
จัดการ
หลักสูตร
โดยรวม 

3.51 ผลรวมของค่า
คะแนนประเมิน
ของทุกหลักสูตร
เท่ากับ 44.76  

คิดเป็น  
3.72 คะแนน 

ผลรวมของค่า
คะแนนประเมิน
ของทุกหลักสูตร
เท่ากับ 45.31  

คิดเป็น  
3.78 คะแนน 

ผลรวมของค่า
คะแนนประเมิน
ของทุกหลักสูตร
เท่ากับ 48.16 

คิดเป็น  
3.70 คะแนน 
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ตารางสรุปผลการตรวจประเมนิประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลกัสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 

หลักสูตร 2559 2560 2561 
2562 

คะแนน ผลประเมิน 
1. ส.บ.  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  3.93 4.09 4.17 4.17 ดีมาก 
2. วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 3.73 3.98 4.11 4.12 ดีมาก 
3. วท.บ. สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 3.64 3.82 3.88 3.68 ดี 
4. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.56 3.81 3.83 3.59 ดี 
5. วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.65 3.76 3.78 3.74 ดี 
6. วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 4.04 3.74 3.65 3.56 ดี 
7. วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส ์ 3.38 3.72 3.64 3.55 ดี 
8. วท.บ. สาขาวิชาเคมี 3.73 3.66 3.78 3.87 ดี 
9. วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3.81 3.55 3.68 3.67 ดี 
10. วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ 3.26 3.51 3.87 4.07 ดีมาก 
11. ส.ม. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 3.29 3.50 3.33 3.29 ดี 
12. วท.บ. สาขาวิชาชีววทิยา 3.23 3.45 3.59 3.88 ดี 
13. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพและสปา - - - 2.97 ปานกลาง 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 43.25 44.59 45.31 48.16 

คิดเป็น 3.61 3.72 3.78 3.70 
 
 

สรุปผลการตรวจประเมิน ระดบัหลักสตูร ประจ าปีการศึกษา 2562 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี ้

เค
มี 

ฟิส
ิกส

 ์

ชีว
วิท

ยา
 

จุล
ชีว

วิท
ยา

ปร
ะย

ุกต
 ์

วิท
ยา

กา
รค

อม
พิว

เต
อร

์ 

ยา
ง 

เท
คโ

นโ
ลย

ีสา
รส

นเ
ทศ

 

กา
รจ

ัดก
าร

สิง่
แว

ดล
้อม

 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

คห
กร

รม
ศา

สต
ร ์

สา
ธา

รณ
สุข

 ป
.ต

ร ี

สา
ธา

รณ
สุข

 ป
.โท

 

สป
า 

ตัวบ่งชี้ 2.1  4.83 4.73 4.55 4.55 4.42 4.36 4.54 4.36 4.32 4.58 4.90 4.14   
ตัวบ่งชี้ 2.2  5.00 4.09 5.00 3.33 4.44 5.00 4.08 4.23 4.50 5.00 5.00 5.00  
ตัวบ่งชี้ 3.1  3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00   3.00 
ตัวบ่งชี้ 3.2  4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 
ตัวบ่งชี้ 3.3  3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 
ตัวบ่งชี้ 4.1  3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 
ตัวบ่งชี้ 4.2  4.44 3.33 3.89 5.00 2.78 3.89 5.00 3.22 3.89 5.00 3.33 3.08 1.67 
ตัวบ่งชี้ 4.3  3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 2.00 
ตัวบ่งชี้ 5.1   4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 5.00   4.00 
ตัวบ่งชี้ 5.2    4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 2.00 3.00 
ตัวบ่งชี้ 5.3   3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 2.00 3.00 
ตัวบ่งชี้ 5.4   5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี ้6.1  4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 
คะแนนเฉลี่ย 3.87 3.55 3.88 4.07 3.59 3.56 3.74 3.68 3.67 4.12 4.17 3.29 2.97 

คะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ 50.27 46.15 50.44 52.88 46.64 46.25 48.62 47.81 47.71 53.58 54.23 36.22 32.67 

จ านวนตัวบ่งชี ้ 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 11 
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สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
จุดแข็ง 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ทั้งด้านคุณวุฒิการศึกษาที่ตรง

สาขา คุณวุฒิปริญญาเอก มีต าแหน่งวิชาการ และมีผลงานวิชาการในรูปแบบของบทความวิจัย/บทความ
วิชาการ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- พัฒนาระบบการให้ค าปรึกษาโดยเน้นการติดตาม ก ากับการด าเนินงาน และมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
- มีระบบและกลไกในการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีความทันสมัย สอดคล้อง

กับความต้องการของสังคม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า (I) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้ การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันใน
การผลิตบัณฑิตศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนา
องค์ความรู้ ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของ
หลักสูตร 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์ ดร.สุชีวรรณ ยอยรู้รอบ โทรศัพท์ : 086-9870990 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวกุสุมา เจะอาแซ โทรศัพท์ : 081-6982044 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง  0-5 
 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 
40 ขึ้นไป 
  

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวฒุิปริญญาเอกตามสูตร 

 

จ านวนอาจารยท์ี่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 
จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทั้งหมด 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในขอ้ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม  5 
 

คะแนนทีไ่ด้ = 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก X  5 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
ในปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอาจารย์
ประจ าทั้งหมดรวมอาจารย์ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จ านวน 
104 คน โดยมีอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก จ านวน 39 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.50 คิดเป็น 4.69 คะแนน 
- โดยมีอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษาต่อและอยู่ระหว่างการ

ด าเนินการอนุมัติจบจ านวน 3 คน ดังนี้ 
1) อาจารย์วาสนา มู่สา 
2) อาจารย์เอกฤกษ์  พุ่มนก 
3) อาจารย์ผจงสุข  สุธารัตน์ 

- อาจารย์ที่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อจ านวน 8 คน ดังนี้ 
1) อาจารย์กนิษฐา พงศ์อาทิตย์ 
2) อาจารย์ปิยธิดา  บุญสนอง 
3) อาจารย์สัลวา  ตอปี 
4) ผศ.เมสันต์  สังขมณี 

1.2-0-1 จ านวนอาจารยป์ระจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก  
ประจ าปีการศึกษา 2562 

X  100 
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ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
5) อาจารย์ชาญยุทธ  ฟองสุวรรณ 
6) ผศ.หิรัญวดี  สุวิบูรณ์ 
7) ผศ.วิภาวรรณ  วงศ์สุดาลักษณ์ 
8) อาจารย์นรารัตน์  ทองศรีนุ่น 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2562 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

2560 2561 2562 บรรล ุ
ไม่ 

บรรล ุ

อาจารย์ประจ าคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ  
40 

ร้อยละ 
35.41 
คิดเป็น   

4.43 คะแนน 

ร้อยละ 
37.50 
คิดเป็น   

4.69 คะแนน 

ร้อยละ 
37.50 
คิดเป็น   

4.69 คะแนน 

  

 

วิธีการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวฒุิปริญญาเอกตามสูตร 

39 
X 100 =   ร้อยละ 37.50 

104 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในขอ้ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 
37.50 

X 5 =   4.69 คะแนน 
40 

 

อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 

1. อาจารย์ ดร.ศิรฉัตร  ทิพย์ศร ี ปร.ด.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
2. อาจารย์ ดร.ภัทราวรรณ  เพชรแก้ว  วท.ด.(คณิตศาสตร์) 
3. ผศ.ดร.ทัศนา    ศิริโชต ิ ค.ด.(อุดมศึกษา) 
4. อาจารย์ ดร.สุรีย์พร  กังสนันท ์ ปร.ด.(อาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการ) 
5. ผศ.ดร.อ านาจ      ทองขาว Ph.D.(Information Systems) 
6. ผศ.ดร.ศศลักษณ์    ทองขาว Ph.D.(Information Systems) 
7. ผศ.ดร.ทวีรัตน์      นวลชว่ย ปร.ด.(เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ) 
8. อาจารย ์ดร.เกศินี   บุญช่วย วท.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
9. ผศ.ดร.ทวีสิน      นาวารัตน ์ วท.ด.(เคมี) 
10. ผศ.ดร.จารุวรรณ   ค าแก้ว Ph.D.(Environmental Chemistry) 
11. ผศ.ดร.วิภาพรรณ   คงเย็น ปร.ด.(เคมีอินทรีย์) 
12. อาจารย์ ดร.ระเบียบ  สุวรรณเพ็ชร์ ปร.ด.(เคมีวิเคราะห)์  
13. อาจารย์ ดร.ธีรยุทธ์    ศรียาเทพ ปร.ด.(เคมีประยุกต์) 
14. อาจารย์ ดร.นิศากร    วิทจิตสมบูรณ ์ ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 
15. ผศ.ดร.ปวีณา    ดิกิจ ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) 
16. อาจารย์ ดร.สายใจ    วัฒนเสน ปร.ด.(จุลชีววทิยา) 
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ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
17. ผศ.ดร.อัจฉรา      เพิ่ม  ปร.ด.(จุลชีววทิยา) 
18. ผศ.ดร.ภวิกา      มหาสวัสดิ ์ Ph.D.(Medicine) 
19. อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ ยันต์วิเศษภักด ี วท.ด.(พฤกษศาสตร์) 
20. อาจารย์ ดร.นุชจรนิทร ์ เพชรเกลี้ยง ปร.ด.(ชีววิทยา) 
21. อาจารย์ ดร.สิริมาภรณ ์ วัชรกุล ปร.ด.(จุลชีววทิยา) 
22. ผศ.ดร.อนุมัติ       เดชนะ วท.ด.(ฟิสิกส์) 
23. อาจารย์ ดร.ธนพงศ์    พันธุ์ทอง ปร.ด.(ฟิสิกส์) 
24. อาจารย์ ดร.บรรจง    ทองสร้าง ปร.ด.(การพัฒนาที่ยั่งยนื)  
25. อาจารย์ ดร.ปุรินทร  จันทร์เลิศ  Ph.D.(Condensed Matter Physics) 
26. อาจารย์ ดร.สุชีวรรณ ยอยรู้รอบ วศ.ด.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
27. อาจารย์ ดร.สายสิริ  ไชยชนะ Ph.D (Environmental Sciences) 
28. อาจารย์ ดร.สิริพร   บริรักวิสิฐศักดิ์ Ph.D.(Civil and Environmental Engineering) 
29. ผศ.ดร.พลพัฒน ์   รวมเจริญ Ph.D.(Polymerization Engineering) 
30. อาจารย์ ดร.พิพัฒน์    ลิมปนะพิทยาธร Ph.D.(Polymer Technology) 
31. อาจารย์ ดร.วัชรินทร ์ สายน้ าใส ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์) 
32. อาจารย์ ดร.วรพล  หนูนุ่น ปร.ด.(การพัฒนาสุขภาพชุมชน)  
33. อาจารย ์ดร.ยุทธพงศ์   หลี้ยา ปร.ด.(ชีวเวชศาสตร์)  
34. อาจารย์ ดร.จีราพัชร ์ พลอยนิลเพชร  ปร.ด.(ชีวเวชศาสตร์)  
35. ผศ.ดร.คันธมาทน ์ กาญจนภูม ิ ปร.ด.(ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ) 
36. อาจารย์ ดร.เพ็ญมาศ   สุคนธจิตต ์ ส.ด.(โภชนาการสาธารณสุข)  
37. อาจารย์ ดร.จิตรวี     เชยชม วท.ด.(วิทยาศาสตร์สาธารณสุข) 
38. อาจารย์ ดร.ภัชชนก รัตนกรปรีดา ปร.ด.(การพัฒนาสุขภาพชุมชน) 
39. อาจารย์ ดร.วันฉัตร   ศิริสาร  Ph.D.(Medicine) 
40. อาจารย์ ดร.ศศิน   จันทร์พวงทอง (0) Ph.D.(Computer Science) 
 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 1.2 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา   

- สร้างแรงจูงใจและประสัมพันธ์แหล่งทุนส าหรับศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
- จัดกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ 
- ส่งเสริมให้บุคลากรสามารถลาไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมได้ตามความต้องการโดยไม่กระทบกับ

การเรียนการสอน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3   อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า (I) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้ มหาวิทยาลัยถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่ต้องส่งเสริมให้

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

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์ ดร.สุชีวรรณ ยอยรู้รอบ โทรศัพท์ : 086-9870990 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวกุสุมา เจะอาแซ โทรศัพท์ : 081-6982044 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เป็นคะแนนระหว่าง  0-5 
 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ตามสูตร 

 

จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทั้งหมด 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในขอ้ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม  5 
 

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

 

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
ในปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอาจารย์
ประจ าทั้งหมดรวมอาจารย์ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
จ านวน 104 คน เป็นอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการใน
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.92 ซึ่ ง คิ ด เ ป็ น  2.24 คะแนน  โ ดยมี อ า จ า รย์ ที่ อ ยู่ ใ น
กระบวนการการขอต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 9 คน ได้แก่ 

1) อาจารยอ์ดิศักดิ์ เด็นเพ็ชรหน๋อง 
2) อาจารยพ์ิชญ์พิไล ขุนพรรณราย 
3) อาจารยม์ูรณี ดาโอะ 
4) อาจารย์ ดร.ธนพงศ์ พันธุ์ทอง 
5) อาจารยส์ายใจ  เพชรคงทอง 
6) อาจารยช์าญยุทธ  ฟองสุวรรณ 
7) ผศ.ดร.ทัศนา  ศิริโชติ 
8) ผศ.ดร.ศศลักษณ์  ทองขาว 
9) อาจารย์ ดร.สุรีย์พร  กังสนันท์ 

1.3-0-1 จ านวนอาจารยป์ระจ าที่
 ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
 ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

X 100 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2562 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

2560 2561 2562 บรรล ุ ไม่บรรล ุ

อาจารย์ประจ าคณะที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ  
30 

ร้อยละ 
21.15 
คิดเป็น  

1.75 คะแนน 

ร้อยละ  
25.00 
คิดเป็น  

2.08 คะแนน 

ร้อยละ  
26.92 
คิดเป็น  

2.24 คะแนน 

  

 

วิธีการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการตามสูตร 
28 

X 100 =   ร้อยละ 26.92 
104 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในขอ้ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม  5 
26.92 

X 5 =   2.24  คะแนน 
60 

 

อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

1. ผศ.ชิงชัย   วัฒนธรรมเมธี 
2. ผศ.ดร.ทัศนา   ศิริโชติ 
3. ผศ.วิภาวรรณ   วงศ์สุดาลักษณ์ 
4. ผศ.ฐิติมาพร   ศรีรักษ์ 
5. ผศ.พรชัย   พุทธรักษ์ 
6. ผศ.พิกุล   สมจิตต์ 
7. ผศ.ดร.อ านาจ ทองขาว 
8. ผศ.ดร.ทวีรัตน์ นวลชว่ย 
9.  ผศ.ดร.ศศลักษณ์   ทองขาว 
10. ผศ.นลินี   อินทมะโน 
11. ผศ.สารภี   จุลแก้ว 
12. ผศ.ดินาถ   หล าสุบ 
13. ผศ.กฤษณ์วรา  รัตนโอภาส 
14. ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน์ 
15. ผศ.เชาวนีพร  ชีพประสพ 

 

ชื่อ-สกุล 
16. ผศ.ดร.จารุวรรณ  ค าแก้ว 
17. ผศ.ดร.วิภาพรรณ   คงเย็น 
18. ผศ.เมสันต์   สังขมณี 
19. ผศ.คทาวุธ   ไชยเทพ 
20. ผศ.เสาวนิตย์   ชอบบุญ 
21. ผศ.วัฒนา   เดชนะ 
22. ผศ.ดร.อนุมัติ  เดชนะ 
23. ผศ.ขวัญกมล    ขุนพิทักษ ์
24. ผศ.ดร.คันธมาทน์   กาญจนภูม ิ
25. ผศ.ดร.พลพัฒน์   รวมเจริญ 
26. ผศ.ดร.อัจฉรา  เพิ่ม 
27. ผศ.ดร.ภวิกา  มหาสวัสดิ ์
28. ผศ.หิรัญวดี  สุวิบูรณ ์
29. ผศ.ดร.ปวีณา  ดิกจิ  

(สภาอนุมัติวนัที่ 20 มิถุนายน 2563) 

 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 1.3 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา   

- จัดโครงการเข้าค่ายจัดท าผลงานทางวิชาการโดยมีพี่เลี้ยงอาจารย์ในสาขาที่ตรงกัน และที่ประสบ
ความส าเร็จในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ดูแล และให้ค าปรึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4   การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
ชนิดตัวบ่งชี ้ กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้ คณะควรจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้ค าปรึกษาทั้ง

ด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืม
การศึกษา และแหล่งการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา 
ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์นันธิดา ลิ่มเสฎโฐ โทรศัพท์ : 064-7465355 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวขนิษฐา แก้วท่าพญา โทรศัพท์ : 081-0902937 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ    
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ    
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ   
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ     
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ     
6 ข้อ 

 

ผลการด าเนินงาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาใน
คณะ 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาภายในคณะดังนี้ 
1. มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทุกห้อง ทุกชั้นปี เพื่อท าหน้าที่พบปะ

นักศึกษา ให้ข้อคิด ให้ค าแนะน า ปรึกษาหารือ และให้ความช่วยเหลือ
แก่นักศึกษาในกลุ่มที่รับผิดชอบ ทั้งในด้านการศึกษา ด้านส่วนตัว ด้าน
สังคม และด้านอาชีพ ตามความเหมาะสม โดยมหาวิทยาลัยได้
ก าหนดให้ทุกวันพุธ คาบที่ 7-8 เป็นคาบโฮมรูม โดยงดการเรียนการ
สอนเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบปะกับนักศึกษาเพื่อให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการ เช่น การลงทะเบียน การวางแผนการเรียน อบรมชี้แนะ
นักศึกษาให้สามารถด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขและปลอดภัย ให้ความ
ช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่มีปัญหาด้านต่าง ๆ  

 คณะเห็นความส าคัญของบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งมีความ
ใกล้ชิดกับนักศึกษามากที่สุด โดยการมอบนโยบายการดูแลและจัดบริการให้
ค าปรึกษาผ่านการประชุมอาจารย์ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 
2562 และมีการเน้นย้ าอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านในเรื่องการให้ค าปรึกษา
และดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดติดตามและคอยช่วยเหลือนักศึกษา เพื่อลด
ปัญหานักศึกษาที่เรียนไม่เป็นไปตามแผน และการลาออกของนักศึกษา ซึ่ง
อาจารย์ที่ปรึกษาต้องด าเนินการดังนี้ 

- จัดท าแบบทะเบียนประวัติของนักศึกษาทุกคน 
- จดบันทึกการให้ค าปรึกษาทั้งแบบรวมและรายบุคคลโดยคณะได้

จัดท าระบบประเมินความพึงพอใจการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่

1.4-1-1 ค าสั่ง
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏสงขลา  
ที่ 1624/2562 
เร่ืองแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา 
ภาคปกติ 
ประจ าปี
การศึกษา 2562 

1.4-1-2 ค าสั่ง
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏสงขลา  
ที่ 2777/2562 
เร่ืองแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการจัด
การศึกษาส าหรับ
บุคลากร
ประจ าการ 
(กศ.บป.) 
ประจ าปี
การศึกษา 2562 
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ปรึกษา ซึ่งแบ่งการให้ค าปรึกษาเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านวิชาการ 
2) ด้านการใช้ชีวิต 3) ด้านอื่นๆ โดยในภาพรวมนักศึกษามีความพึง
พอใจมากกว่า 3.51 ในทุกด้าน 

 พบว่านักศึกษามีความใกล้ชิดกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพิ่มมากขึ้น สามารถ
ปรับตัวเข้ากับเพื่อน ๆ และการใช้ชีวิตทั้งในรั้วและนอกรั้วมหาวิทยาลัยได้
อย่างมีความสุข อาจารย์สามารถรับรู้เรื่องราว หรือปัญหาของนักศึกษาและ
สามารถช่วยแก้ไขปัญหา หรือรับฟังปัญหาได้เป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยได้จัดท าระบบที่ปรึกษาออนไลน์ คือ ระบบบริการการศึกษา 
เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียน เพื่อดูแลนักศึกษา
และวางแผนการลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามแผน หรือแก้ปัญหาการเรียน
เมื่อนักศึกษามีปัญหา ส่งผลให้ภาวะการตกออกของนักศึกษาลดลง หรือ
นักศึกษาที่จะย้ายคณะ หรือย้ายมหาวิทยาลัย ตัดสินใจศึกษาต่อ เนื่องจากมี
ความผูกพันและมั่นใจกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
2. มีการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาโดยการส่งอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วม

โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่  1 เมื่อวันที่  19 
มิถุนายน 2562 ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
อาจารย์เข้าใจระบบการให้การช่วยเหลือนักศึกษา สร้างความรู้ความ
เข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาในการดูแล
นักศึกษาและให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบนโยบายของมหาวิทยาลัยในการ
ด าเนินงานด้านอาจารย์ที่ปรึกษา 

  นอกจากนี้ยังมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจ าคณะ และประจ ากอง
พัฒนานักศึกษา นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  รวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษา
ชมรมของแต่ละชมรมคอยให้ค าปรึกษาในด้านการจัดกิจกรรม เสริม
หลักสูตรและโครงการอ่ืน ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้
นักศึกษาสามารถด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และเป็นคนดี มี
ทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
 จากการจัดกิจกรรม/โครงการการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา พบว่าช่วย
พัฒนาและส่งเสริมระบบการให้ค าปรึกษา เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของ
อาจารย์ที่ปรึกษามากขึ้น โดยเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ที่ยังไม่เคยมี
ประสบการณ์ และอาจารย์ที่ผ่านประสบการณ์มาแล้วก็อาจลืมหน้าที่บาง
ประการ อาจารย์มีเวลาให้ค าปรึกษาในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ จึง
สามารถรับรู้ และสามารถแก้ไขปัญหาให้นักศึกษาได้อย่างถูกต้อง เช่น ปัญหา
ด้านการเรียนในบางรายวิชา ปัญหาค่าใช้จ่ายที่เกินความจ าเป็นในบาง
กิจกรรม ปัญหาการเลือกเรียนรายวิชา หรือปัญหาการอยู่ร่วมกันการปรับตัว 
เป็นต้น ส่งผลให้นักศึกษาได้รับความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสม  
3. คณะร่วมกับมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลสงขลา จัดบริการด้านงาน

พยาบาลโดยมีแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ  บริการรักษาและให้ค าแนะน า
เรื่องข้อมูลด้านสุขภาพกาย  และสุขภาพจิตใจ ตลอดจนให้ความรู้การ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น การป้องกันเมื่อมีเพศสัมพันธ์ รวมถึงอันตรายจาก

1.4-1-3 ระบบและกลไก
ระบบ 
อาจารย์ที่ปรึกษา 
และระบบการให้
ค าปรึกษา  

1.4-1-4 บันทึกข้อความ
เข้าร่วมโครงการ
สัมมนาอาจารย์ที่
ปรึกษานักศึกษา
ชั้นปทีี่ 1 

1.4-1-5 ก าหนดการ
โครงการเตรียม
ความพร้อม
นักศึกษาใหม่ 
ภาคปกติและ
ประชุม
ผู้ปกครอง 
ประจ าปี
การศึกษา 2562 

1.4-1-6 สรุปแบบส ารวจ
ประเมินความพงึ
ใจของนักศึกษา
ที่มีต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
ประจ าปี
การศึกษา 2562 
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สิ่งเสพติด มหาวิทยาลัยก าหนดให้นักศึกษาใหม่ทุกคนตรวจสุขภาพ
ตลอดจนสารเสพติด เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับดูแลนักศึกษา นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยยังได้ท าประกันชีวิตให้กับนักศึกษาทุกคน เพื่อเป็นความ
คุ้มครองคุณภาพชีวิตของนักศึกษา  

  โดยห้องพยาบาลของมหาวิทยาลัย มีบริการถุงยางอนามัยและ
ความรู้ในเร่ืองเพศศึกษา ไม่ใช่เพื่อส่งเสริมการมีเพศสัมพันธ์ แต่เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงต่อโรคภัยต่าง ๆ รวมถึงปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรที่จะเกิด
กับนักศึกษา ซึ่งเป็นการช่วยเหลือดูแลนักศึกษาอีกช่องทางหนึ่ง โดยส่งผลให้
นักศึกษาใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย มีสุขภาพกายและ
ใจที่ดี ลดภาวะการตั้งครรภ์ระหว่างเรียนได้  
  ส าหรับนักศึกษาที่มีปัญหาด้านสุขภาพ หรือประสบอุบัติเหตุ ก็
ได้รับความคุ้มครองตามประกันชีวิต สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ หรือ
นักศึกษาที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต ก็จะได้รับการดูแลด้วยหน่วยให้ค าปรึกษา
ของกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งท างานร่วมกันกับโรงพยาบาลจิตเวชสงขลา มั่นใจ
ได้ว่านักศึกษาได้รับการดูแลภายใต้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ  

จากการบริการดังกล่าว ส่งผลให้นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี 
สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตรงตามเป้าหมาย  

4. คณะได้ด าเนินการจัดโครงการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิต
แก่นักศึกษาในคณะ ดังนี้ 
- โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง เมื่อ

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โดยจัดร่วมกับส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ ผู้ปกครอง 
นักศึกษา และนักศึกษารุ่นพี่  ซึ่งส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ ด้านวิชาการให้นักศึกษาใหม่และ
ผู้ปกครองได้รับทราบ ในส่วนของคณะฯนักศึกษาและผู้ปกครองได้
พบปะกับอาจารย์ในหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ข้อมูล
เก่ียวกับหลักสูตร แผนการเรียน การลงทะเบียน  และแนะน าแนวทาง
ในการเรียนระดับอุดมศึกษา 

- โครงการก้าวแรกสู่ประตูคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (Sci & 
Tech 2019) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 คณะได้เชิญวิทยากร
บรรยาย เรื่อง รู้จักคิดใช้ชีวิตอย่างนักศึกษา เพื่อชี้แนะแนวทางใน
การใช้ชีวิตของนักศึกษาใหม่ รวมทั้งข้อมูลด้านสวัสดิการต่าง ๆ ที่
นักศึกษาควรทราบ เช่น ประวัติความเป็นมาของคณะฯ กองทุนกู้ยืม
เพื่อการศึกษา (กยศ.) ทุนการศึกษางานประกันอุบัติเหตุ การประกัน
คุณภาพการศึกษาระเบียบข้อบังคับ และปฏิทินการจัดกิจกรรม 

- โคร งการอบรมเชิ งปฏิบั ติ กา ร  “ความปลอดภั ย ในการใช้
ห้องปฏิบัติการ/อาคารเรียน และภัยธรรมชาติ” เมื่อ  6 กรกฎาคม 
2562 เชิญวิทยากรบรรยายสาธิตการป้องกันแก้ไขอันตรายต่าง ๆ ที่
เกิดจากการใช้ห้องปฏิบัติการและอาคารเรียน  เช่น ไฟไหม้ ไฟฟ้า
ลัดวงจร อุบัติเหตุจากสารเคมี เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความรู้และ
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ทักษะการใช้ห้องปฏิบัติการและอาคารเรียน เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือไฟ
ไหม้ในห้องปฏิบัติการและอาคารเรียนสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ 

- โครงการ Sci & Tech ผูกพันสานสัมพันธ์น้องพี่’62 ระหว่างวันที่ 16-
18 มิถุนายน 2562 เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อน ๆ และรุ่นพี่ ท า
ให้นักศึกษาสามารถปรับตัว และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นซึ่งเป็นพื้นฐาน
ส าคัญในการศึกษา และส่งผลให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาได้ตรงตาม
เป้าหมาย  

 ด้วยการบริการที่ครอบคลุมทั้งเร่ืองของวิชาการ และการใช้ชีวิตท า
ให้นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ มีความมั่นใจต่อระบบการให้บริการ โดย
คณะได้ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาในการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
โดยรวมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความพึงพอใจต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกน่ักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา เช่น ข่าว
บริการการศึกษา ข่าวรับสมัครงาน ฐานข้อมูลสถานประกอบการส าหรับการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ข่าวงานวิจัยทุนการศึกษาต่อพร้อมแหล่งทุน
สนับสนุน ข่าวกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ข่าวกิจกรรมนักศึกษา ข่าวการ
แข่งขัน/ประกวด ข่าวท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและข้อมูลข่าวสาร    
อื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ          
ที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกเหนือจากการเรียนการสอน  มีการจัดระบบ
เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ที่เอื้อต่อนักศึกษาในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
อย่างกว้างขวาง ทั่วถึง รวดเร็ว ทันสมัยและง่ายดาย โดยมีช่องทางต่าง ๆ 
ดังนี้  ตลอดจนมีระบบการติดตาม  ประเมินการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 

- บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าคณะ/หลักสูตร 
- เว็บไซต์คณะ/หลักสูตร/มหาวิทยาลัย 
- Facebook คณะและบางหลักสูตร 
 เ พ จ  Facebook : ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จะเป็นเพจหลักของคณะในการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
รวมไปถึงช่องทางการรับสมัครงาน กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 

 นอกจากนี้ยังมีเพจอื่น ๆ เพื่อรองรับกิจกรรมที่แตกต่างออกไป  
 เพจ Facebook : SKRUsMOWiT ซึ่งเป็นเพจของ สโมสร

นั กศึ กษ า  คณะวิ ทย าศ าสตร์ แ ล ะ เทค โน โ ลยี  จ ะคอย
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในระดับคณะและระดับ
มหาวิทยาลัย เพจนี้ดูแลโดยนักศึกษาดังนั้นจึงสามารถเข้าถึง
นักศึกษาด้วยกันได้มากกว่า แต่อยู่ภายใต้การดูแลของคณะ โดย

1.4-2-1 ค าสั่งคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
ที่ 522/2562 
เร่ืองแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
พัฒนากิจกรรม
นักศึกษา 

1.4-2-2 ค าสั่งคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
ที่ 527/2562 
เร่ืองแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ /  
สหกิจศึกษา 

1.4-2-3 Face book 
คณะ 
และบาง
หลักสูตร 

1.4-2-4 เว็บไซต์คณะ/
หลักสูตร/ กอง
พัฒนานักศึกษา 
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มีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษเป็นที่ปรึกษา 
 เพจ Facebook : Regis SKRU ของส านักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน ที่คอยให้ข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับระบบบริการ
การศึกษา รวมถึงสหกิจศึกษา เป็นต้น  

 เพจ Facebook : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา เป็นช่องทางส าหรับเข้าถึงข้อมูลการกู้ยื มเงินเพื่อ
การศึกษา รวมถึง กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 

 ในปีการศึกษา 2563 คณะได้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่าน 
Line Open chat  : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

- สารประชาสัมพันธ์ของคณะ และมหาวิทยาลัย 
- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
- การประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 
- การประชาสัมพันธ์ผ่านคู่มือนักศึกษา 
- ห้องสมุดคณะเพื่อให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

  จากการด าเนินการดังกล่าวส่งผลให้นักศึกษาสามารถท างานเสริมได้
นอกเวลาเรียน สามารถกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา เลือกเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
นอกหลักสูตรที่นักศึกษาสนใจ ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย และ
หลากหลาย ท าให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ถูกส่งถึงนักศึกษาได้รวดเร็ว 
นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาซึ่งเป็นตัวแทนอาจารย์
จากทุกหลักสูตรให้ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
และสโมสรนักศึกษาของคณะ ที่มีส่วนช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้แก่
นักศึกษาซึ่งคณะมีระบบการติดตาม ประเมินการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
  คณะมีการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาให้แก่นักศึกษา โดยทุกปีการศึกษาจะก าหนดให้นักศึกษาปีสุดท้าย
ได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะการ
ท างาน ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานจริง 
พร้อมทั้งฝึกฝนการท างานร่วมกับผู้อื่น  เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการ
ท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา จากสถานประกอบการจริง โดยจัด
ผ่านโครงการ ดังนี้ 
1. โครงการสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ชี้แนะแนวทาง การปฏิบัติตนในการท างานได้ในสถานประกอบการ เพื่อ
เตรียมนักศึกษาเข้าสู่งานในอนาคต 

2. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้
ประมวลความรู้ที่ได้เรียนมาใช้ในการท างาน ณ สถานประกอบการ 

3. โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ที่ได้จาก

1.4-3-1 โครงการสัมมนา
ก่อน-ฝึก-หลัง
ประสบการณ์
วิชาชีพ 

1.4-3-2 โครงการสัมมนา 
เร่ือง มั่นใจ
เดินหน้าสู่วชิาชีพ 

1.4-3-3 โครงการสัมมนา 
“พัฒนา
ประสบการณ์
วิชาการและ
วิชาชีพเพื่อก้าวสู่
วัยท างานแก่
นักศึกษา 

1.4-3-4 โครงการสัมมนา 
“พัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์แก่
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การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ รวมถึงมีการเตรียม
ความพร้อมส าหรับการสมัครงานหลังจากส าเร็จการศึกษา 

4. โครงการสัมมนา เรื่อง มั่นใจเดินหน้าสู่วิชาชีพ ชั้นที่ปี 2 เมื่อวันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์  
- เพื่อให้บัณฑิตของหลักสูตรมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
- เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างรุ่นพี่ 
- เพื่อให้นักศึกษาเสริมสร้างความมั่นใจในการศึกษาวิชาการเพื่อเข้าสู่

วิชาชีพ 
5. โครงการอบรมเรื่อง สหกิจศึกษากับการพัฒนาอาชีพ เมื่อวันที่ 30 

พฤศจิกายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษาและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
การฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

6. โครงการ “แนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพสู่เส้นทางอาชีพ” เป็นระบบ
ออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 หมดเขต 30 เมษายน 2563 จัด
ขึ้นโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  โดยมี
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้นักศึกษานักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาได้ทราบข้อมูล 

และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพ 
- เพื่อให้นักศึกษาได้เสริมสร้างความรู้และประการณ์ทางวิชาชีพ 
- เพื่อให้นักศึกษามีความมั่นใจในตนเองในการก้าวสู่โลกของการ

ท างาน  
จากการจัดกิจกรรม/โครงการส่งผลให้นักศึกษาสามารถเข้าถึง

แหล่งข้อมูลส าหรับการสมัครงาน รวมถึงการเตรียมตัวเองให้พร้อมเพื่อก้าว
เข้าสู่วัยท างาน ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมทางด้านวิชาชีพ หรือทางด้าน
บุคลิกภาพ นักศึกษาส่วนใหญ่จึงมีความพร้อมและความมั่นใจ สามารถมีงาน
ท าเมื่อส าเร็จการศึกษา 

ศิษย์เก่า” 
1.4-3-5 โครงการอบรม

เร่ือง สหกิจศึกษา
กับการพัฒนา
อาชีพ 
 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุก
ข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5   
ผลการด าเนินงาน 
  คณะได้มีการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรม เพื่อ
ใช้ในการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดในการด าเนินงาน และการประเมินผล
การจัดบริการด้านต่าง ๆ ในข้อ  1-3 โดยการส ารวจความพึงพอใจกับ
นักศึกษา โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้  
1. ด้านจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาใน

คณะ ค่าเฉลี่ย 4.24 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
2. ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานบริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ เป็น

ประโยชน์แก่นักศึกษา  ค่าเฉลี่ย 4.19 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
3. ด้านจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา

แก่นักศึกษา  ค่าเฉลี่ย 4.15 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

1.4-4-1 สรุปผลการ
ประเมินคุณภาพ
ของ “การจัด
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาและการ
จัดบริการแก่
นักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562” 
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รวมทุกด้านมีผลคะแนนเฉลี่ย 4.19 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
 และมีข้อเสนอแนะผลกการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและ
การจัดบริการ ดังนี้ 
- ควรจัดสถานที่ให้ค าปรึกษานักศึกษาอย่างชัดเจน  
- การบริการของเจ้าหน้าที่และอาจารย์ให้อบอุ่น  
- กิจกรรมที่จัดควรปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับสังคมยุคปัจจุบัน มีการเปิด

โลกให้นักศึกษาโชว์ผลงานเด่น และงานวิจัย  
- ควรจัดกิจกรรมแนะแนวด้านอาชีพ 
- อยากให้การจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย โดยใช้จุดเด่นของแต่ละ

สาขาที ่มีความน่าสนใจ น ามารวบรวมและพัฒนาขึ้นเป็นกิจกรรมที ่มี
ความน่าสนใจได้มากยิ่งขึ้น  

5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการ
ให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวัง
ของนักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
 จากผลกการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ 
ในปีการศึกษา 2561 คณะได้ด าเนินการหาแนวทางการปรับปรุง โดยคณะได้
เชิญคณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 เข้าร่วม
ประชุม เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ซึ่งมีรายละเอียดของหัวข้อที่ต้องพิจารณา 
ดังนี้ 

ด้าน 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 
1. ด้านจัดบริการให้ค าปรึกษาทาง

วิชาการ และการใช้ชวีิตแก่
นักศึกษาในคณะ 

4.24 4.25 4.11 4.24 

2. ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงาน
บริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เปน็
ประโยชน์แก่นักศึกษา 

4.00 4.17 4.33 4.19 

3. ด้านจัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา 

4.34 4.37 4.41 4.15 

1. ด้านจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาใน
คณะ หัวข้อที่ได้ผลการประเมินความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุดจาก
หัวข้อทั้งหมด ในปีการศึกษา 2562 ทางคณะได้ด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขจากผลการประเมินปี 2561 โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้ประสานกับ
หลักสูตรพัฒนาปรับปรุงแก้ไขดังนี้  
- เพิ่มช่องทางให้ค าปรึกษาผ่านแอพพลิเคชั่น official line เป็น

การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับการให้ค าปรึกษา ภายใต้ชื่อ
กลุ่ม Together we share เพื่อเป็นช่องทางให้ค าปรึกษาหรือแนะ
แนวนักศึกษาทั้งเรื่องทั่วไปและเรื่องการเรียนหน่วยให้ค าปรึกษา 

1.4-5-1 รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา
และกิจการพิเศษ  
วันที่ 11 
มิถุนายน 2563 
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จัดตั้งโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อคอย
ให้ค าปรึกษาในเรื่องทั่วไป โดยมีรองคณบดีและคณะกรรมการฝ่าย
พัฒนานักศึกษาคอยก ากับดูแลเบื้องหลัง 

- หน่วยทุนการศึกษา คณะร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาในการ
ประชาสัมพันธ์รวมถึงจัดสรรทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา 

 จากการพัฒนาและปรับปรุงพบว่าผลการประเมินเพิ่มขึ้นจาก 4.11 
เป็น 4.24 ดังนั้นคณะจึงได้ด าเนินการวางแผนพัฒนาปรับปรุงต่อในปี
การศึกษา 2563 เพื่อเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษาดังนี้ 

- จากการประชุมหารือของกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาเมื่อวันที่ 
11 มิถุนายน 2563 มีมติให้เพิ่มช่องทางบริการ ที่สามารถเข้าถึง
นักศึกษาได้มากขึ้น ดังนั้นคณะจึงได้จัดท าเพจ facebook : Sci & 
Tech We care ซึ่งจะคอยให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและการ
ใช้ชีวิตกับนักศึกษา โดยระบบการดูแล จะออกแบบให้ส่งปัญหาถึง
อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เกี่ยวข้องรับทราบและแก้ไขเป็นเรื่อง ๆ 
คาดว่าจะสามารถเข้าถึงนักศึกษาได้มากข้ึน และสามารถช่วยเหลือ
ให้ค าแนะน านักศึกษาได้เพิ่มข้ึน 

2. ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานบริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ เป็น
ประโยชน์แก่นักศึกษา คือ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษาอย่างทั่วถึง ในปีการศึกษา 2562 ทางคณะได้
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขจากผลการประเมินปี 2561 โดยคณะได้น า
ข้อเสนอแนะดังกล่าวมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ ดังนี้ คณะ
ได้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook : SKRUsMOWiT 
ของสโมสรนักศึกษา และระบบที่ควรพัฒนาเพื่ออ านวยความสะดวก
ส าหรับนักศึกษาและรวดเร็ว คือ 
- ระบบสนับสนุนข้อมูลด้านแหล่งทุนต่าง ๆ ส าหรับนักศึกษา ทางฝ่าย

พัฒนานักศึกษา มุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ทุนต่าง ๆ ส าหรับนักศึกษา
หลายช่องทางมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ และ
เว็บ ไซต์ทั้ งของคณะ และกองพัฒนานักศึกษา  โดยมุ่ ง เน้น
ประชาสัมพันธ์ทาง Facebook และ Fanpage เนื่องจากปัจจุบัน
นักศึกษานิยมเข้าใช้ช่องทางดังกล่าว เพื่อติดตามข่าวสารเพิ่มมากขึ้น  

- ช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสารด้านต่าง ๆ มีความหลากหลาย ทาง
คณะได้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้น 
เช่น การปรับเว็บไซต์น าเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ส าหรับ
นักศึกษา  และศิษย์ เก่ า ให้ เป็นปั จจุ บั น เสมอ เพิ่ มช่ องทาง
ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook 
จากการพัฒนาและปรับปรุงพบว่าผลการประเมินลดลงจาก 4.33 

เป็น 4.19 แต่ยังอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับดี ดังนั้นคณะจึงได้
ด าเนินการวางแผนพัฒนาปรับปรุงต่อในปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นไป
ตามความคาดหวังของนักศึกษา ดังนี้  

- ช่องทางที่ยังได้รับความนิยมมากที่สุดคือ Facebook และการสร้าง
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เพจที่มากเกินไปอาจสร้างความสับสนแก่นักศึกษา ดังนั้น จึงได้วาง
ระบบของการแชร์ข้อมูลข่าวสาร ดังนี้  
 Facebook : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสงขลา น าเสนอข่าวสารข้อมูลและกิจกรรมเกี่ยวกับคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 Facebook : ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา น าเสนอข้อมูลและความรู้ที่เป็น
ประโยชน์แก่ศิษย์เก่า เช่น ข้อมูลการหางาน ข้อมูลที่จ าเป็นใน
การท างาน เป็นต้น  

 Facebook : SKRUsMOWIT ซึ่งเป็นเพจของสโมสรนักศึกษา 
น า เสนอข้อมูลประชาสัมพันธ์กิ จกรรมของคณะฯ และ
มหาวิทยาลัยเป็นหลัก 

 Facebook : Sci&Tech We Care ซึ่งเป็นเพจใหม่ที่จะคอย
น าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับทางด้านวิชาการ กองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา และการใช้ชีวิต  

 ทางคณะรวมถึงคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษามีความคาดหวังว่า
การวางระบบที่ชัดเจนจะสามารถช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
นักศึกษาทั่วถึงมากยิ่งขึ้น  
3. ด้านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จ

การศึกษาแก่นักศึกษา ในปีการศึกษา 2562 ทางคณะได้ด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขจากผลการประเมินปี 2561 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ
กิจการพิเศษ ได้เปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงการ ดังนี้ 
- คณะเตรียมจัดโครงการ “โครงการสัมมนาพัฒนาประสบการณ์

วิชาการและวิชาชีพเพื่อก้าวสู่ วัยท างานแก่นักศึกษา ” โดยมี
ก าหนดการจัดขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2563 แต่ด้วยสถานการณ์โรค
ระบาด Covid-19 ท าให้ต้องยกเลิกกิจกรรมดังกล่าว แต่ได้น า
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ “แนะแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพสู่เส้นทางอาชีพ” เป็นระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 
2563 หมดเขต 30 เมษายน 2563 จัดขึ้นโดยกองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา แทน  

  จากการพัฒนาและปรับปรุงพบว่าผลการประเมินลดลงจาก 4.41 
เป็น 4.15 แต่ยังอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับดี ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมอย่างจ ากัดของนักศึกษา และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารใน
ช่วยสถานการ์โรคระบาด Covid-19 แต่ถึงอย่างไรก็ตามคณะได้ด าเนินการ
วางแผนพัฒนาปรับปรุงต่อในปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นไปตามความ
คาดหวังของนักศึกษา ดังนี้  

- ปรับรูปแบบกิจกรรมของ “โครงการสัมมนาพัฒนาประสบการณ์
วิชาการและวิชาชีพเพื่อก้าวสู่วัยท างานแก่นักศึกษา” ในปี
การศึกษา 2563 โดยวางแผนร่วมกับนักศึกษาเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของนักศึกษาให้ได้มากที่สุด  
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ส าหรับข้อเสนอแนะในปีการศึกษา 2562 จากผลกการประเมิน
คุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ ดังนี้ 

- ควรจัดสถานที่ให้ค าปรึกษานักศึกษาอย่างชัดเจน  
- การบริการของเจ้าหน้าที่และอาจารย์ให้อบอุ่น  
- กิจกรรมที่จัดควรปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับสังคมยุคปัจจุบัน มีการ

เปิดโลกให้นักศึกษาโชว์ผลงานเด่น และงานวิจัย  
- ควรจัดกิจกรรมแนะแนวด้านอาชีพ 
- อยากให้การจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย โดยใช้จุดเด่นของแต่

ละสาขาที่มีความน่าสนใจ น ามารวบรวมและพัฒนาขึ้นเป็น
กิจกรรมที่มีความน่าสนใจได้มากยิ่งขึ้น 

 คณะได้น าผลการประเมินดังกล่าวน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนากิจกรรมนักศึกษา เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เพื่อร่วมกันพิจารณา
เสนอแนะแนวทางปรับเปลี่ยนเพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพตรงตาม
ความต้องการของนักศึกษาเพิ่มข้ึนตามที่ได้น าเสนอไปข้างต้น  
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะและหลักสูตรมีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
ศิษย์เก่าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และเว็บไซต์ของคณะ เป็นต้น 
 คณะได้ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า โดย
การจัดโครงการสัมมนา “พัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า” ซึ่ง
ตามก าหนดการจะจัดในวันที่ 18 เมษายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ศิษย์เก่าได้แลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเพิ่มองค์
ความรู้ทักษะวิชาชีพและน าได้ความรู้เทคนิควิธีการต่าง ๆ ไปปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการท างาน แต่ด้วยในขณะนั้นอยู่ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด
ไวรัสโคโรนา (Covid-19) ท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม 
โดยการสัมภาษณ์ออนไลน์ตัวแทนศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จในการท างาน 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างาน ปัญหาอุปสรรคในการหางาน และการ
ท างานร่วมกับผู้อื่นในองค์กร ความภาคภูมิใจในสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ตลอดจนให้ก าลังใจกับนักศึกษาและบัณฑิตในการสมัครงาน หรือท างาน
อย่างมีความสุข ท าการเผยแพร่ทางเพจ Facebook : ศิษย์เก่าคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นอกจากนี้ เพจนี้ยัง
เป็นแหล่งข้อมูลการหางาน รวมถึงข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
ในการท างาน หรือการสมัครงาน 

1.4-6-1 Page ศิษย์เก่า
คณะ /เว็บไซต์
คณะ/หลักสูตร 
(ศิษย์เก่า) 
https://www.fac
ebook.com/wat
ch/?v=6467577
42570784 
 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/watch/?v=646757742570784
https://www.facebook.com/watch/?v=646757742570784
https://www.facebook.com/watch/?v=646757742570784
https://www.facebook.com/watch/?v=646757742570784
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี ้
 

เป้าหมาย 
2562 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

2560 2561 2562 บรรล ุ ไม่บรรล ุ

การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

6 ข้อ 
(ข้อ 1-6) 

6 ข้อ  
(ข้อ 1-6) 
5 คะแนน 

6 ข้อ  
(ข้อ 1-6) 
5 คะแนน 

6 ข้อ  
(ข้อ 1-6) 
5 คะแนน 

  

 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 1.4 
จุดแข็ง  
- มีการจัดให้บริการด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาครอบคลุมทุกด้าน 
- คณะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ทุกกลุ่มเรียน 
- มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ และวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง 
- มีช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อให้นักศึกษา ศิษย์เก่า ได้รับรู้หลากหลายช่องทาง 
- มีการจัดให้บริการข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5   กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้ คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน 

กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบันและโดย
องค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม 
อารมณ์  ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์นันธิดา ลิ่มเสฎโฐ โทรศัพท์ : 064-7465355 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวขนิษฐา แก้วท่าพญา โทรศัพท์ : 081-0902937 
 

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 

ผลการด าเนินงาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาภาพรวม ซึ่งอิง
จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2561-2564 และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2562 และ 2563 โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนและการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน (TQF) เพื่อให้สอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และเป็นไปตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย คือ เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ  ไม่ว่าจะเป็น
กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรมโดยคณะมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาครอบคลุมทุกประเภทอย่างเหมาะสม โดยมีรอง
คณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
(ฝ่ า ยพัฒนานั กศึ กษา )  คณะกรรมการพัฒนากิ จกรรมนั กศึ กษา 
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบ โดยจัดท า
แผนพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

1.5-1-1 แผนการจัด
กิจกรรมพัฒนา
ส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
ประจ าปีการศึกษา 
2562 

1.5-1-2 ค าสั่งคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ 
522/2562 เร่ือง
แต่งตั้ง
คณะกรรมการฝ่าย
พัฒนากิจกรรม
นักศึกษา 

1.5-1-3 ค าสั่งคณะ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ 
319/2562 เร่ือง
แต่งตั้ง
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

 
กลยุทธ ์

ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย 

2563 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์และการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ให้มีคณุภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
1. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม 

พัฒนานักศึกษาให้เป็นตาม
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ (สกอ. 1.5) 

โครงการพัฒนานักศึกษา
ด้านคุณธรรม จริยธรรม : 
กิจกรรม 

1 
 
 

2. ส่งเสริมคณุภาพชีวิตและ
ทักษะการใช้ชีวิตในสังคม
อย่างมีความสุข  
(สกอ. 1.4, 1.5) 

นักศึกษามีดัชนีความสุขใน
การด ารงชีวิต : คะแนน 

3.51 
 

3. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษาและศิษยเ์ก่า 

งาน/โครงการสเริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษาและศิษยเ์ก่า : 
โครงการ 

1 

4. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาตนเองได้เต็ม
ศักยภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูต้าม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 

โครงการที่จดัให้นักศึกษา
เข้าร่วม : โครงการ 

5 

5. ยกย่องและให้ขวัญก าลังใจกับ
นักศึกษาผลการเรยีนดีกิจกร
รามเด่น 

นักศึกษาได้รบัการประกาศ
เชิดชูเกียรติในด้านผลการ
เรียนด/ีกิจกรรมเด่น : คน 

30 

6. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  และเป็นไป
ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

โครงการที่จดัให้นักศึกษา
เข้าร่วม : โครงการ 

2 

7. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดบริการ สวัสดิการให้กับ
นักศึกษาและศิษยเ์ก่า 

 
 
 
 
 

บริการและสวสัดิการที่จัด
ให้นักศึกษาและ/หรือศิษย์
เก่า : เรื่อง 

3 

ระดับความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการบริการ : คะแนน 

3.51 

นักศึกษาได้รบัทุนสนับสนุน
การศึกษา : คน 

25 

  
 
 
 

คณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  
นักศึกษาภาคปกติ 
ประจ าปีการศึกษา 
2562 
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

 โครงการในปีการศึกษา 2562 ที่จัดตามแผนได้ระบุคุณลักษณะของ
ผู้ เข้าร่วมโครงการกิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย วิธีการ
ด าเนินการ  และมีการประเมินผลอย่างชัดเจน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

โครงการ วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลติบณัฑิตสายวิทยาศาสตร์และการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ให้มีคณุภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
1. ก้าวแรกสู่คณะ

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
(Sci & Tech 
2019) 

- เพื่อช้ีแนะแนว
ทางการเรียน และ
การใช้ชีวิตนักศึกษา
ในคณะ 

- เพื่อให้นักศึกษาทราบ
แนวปฏิบัติด้าน
วิชาการ ด้าน
กิจกรรมนักศึกษา 
รวมทั้งข้อมูล
สวัสดิการต่าง ๆ 

 

เชิงปริมาณ  
- นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 

เข้าร่วมโครงการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 
- ได้รับความรู้ ความ

เข้าใจในเนื้อหา
กิจกรรมหรือหัวข้อที่
จัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 

- มีความพึงพอใจต่อ
การจัดโครงการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

- คาดว่าจะสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชนไ์ด้ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 

2. ความปลอดภัยใน
การใช้
ห้องปฏิบัติการ/
อาคารเรยีน และ
ภัยธรรมชาต ิ

- เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการ
ใช้ปฏิบัติการ และ
การปฏิบัตตินเมื่อเกิด
อัคคีภัยและภัย
ธรรมชาต ิ

เชิงปริมาณ  
- มีผู้เข้าร่วมโครงการ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
75 

เชิงคุณภาพ 
- มีความรู้ความเข้าใจ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80  

- ผลประเมินความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการอยู่ในระดับด ี

3. สัมมนาความรู้และ
ประสบการณ์แก่
ศิษย์เก่า 

- เกิดความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างสถาบันกับ
นักศึกษา ศิษย์เก่า 
ศิษย์ปัจจุบัน 
คณาจารย์ตลอดจน
บุคลากร ก่อให้เกดิ
ความรักและเชิดต่อ
สถาบัน 

- ศิษย์เก่าได้

เชิงปริมาณ  
- ผู้เข้าร่วมโครงการไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80  
จากเป้าหมายจ านวน 
250 คน 

เชิงคุณภาพ 
- มีทัศนคติที่ดีต่อ

สถาบัน รักและเชิดชู
ในสถาบันไม่น้อยกว่า
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แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ประสบการณ์ระหว่าง
ศิษย์เก่า และแนะ
แนวทางให้ศิษย์
ปัจจุบันในการพัฒนา
คนเองในการท างาน 

- ศิษย์เก่าที่ไปสร้าง
ช่ือเสียงภายนอก
ก่อให้เกิดภาพลักษณ์
ที่ดีต่อคณะ และเป็น
การประชาสัมพันธ์ไป
ยังหน่วยงาน
ภายนอกให้รู้จักคณะ
มากขึ้น 

ร้อยละ 90 
เชิงเวลา 
- สามารถจัดกิจกรรม

ตามที่ก าหนดใน
โครงการ 

4. สัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กจิกรรม
ระหว่างสถาบัน 

- เพื่อให้ผู้น านักศึกษา
ได้แลกเปลีย่น
ความคิดและ
ประสบการณ์ในการ
ท ากิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างสถาบัน 

- เสรมิสร้างความรู้ใน
การบริหารงาน
กิจกรรมนักศึกษา
ของผู้น านักศึกษา
ระหว่างสถาบัน 

- ทราบถึงกระบวนการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา และ
ประกวดแนวปฏิบัติที่
ดีในการท ากิจกรรม 

เชิงปริมาณ  
- มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 
จากจ านวนเป้าหมาย 
15 คน 

เชิงคุณภาพ 
- ได้พัฒนาความรู้และ

ประสบการณ์ ได้
แลกเปลีย่นความรู้
ด้านกิจกรรมที่มีความ
แตกต่างระหว่าง
สถาบัน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

เชิงเวลา 
- สามารถจัดกิจกรรม

ตามที่ก าหนดใน
โครงการ 

5. สัมมนา เรื่อง 
มั่นใจเดินหน้าสู่
วิชาชีพ 

- เพื่อให้นักศึกษาได้
เสรมิสร้างความมั่นใจ
ในการศึกษาวิชาการ
เพื่อเข้าสู่วิชาชีพ 

- เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้
แบบอย่างในการ
ปฏิบัติตนและ
ปฏิบัติงานรุ่นพี ่

เชิงปริมาณ  
- มีผู้เข้าร่วมโครงการ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

เชิงคุณภาพ 
- ได้รับความรู้ ความ

เข้าใจในเนื้อหา
กิจกรรมหรือหัวข้อที่
จัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 

- มีความพึงพอใจต่อ
การจัดโครงการ ไม่
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น้อยกว่าร้อยละ 80 
- คาดว่าจะสามารถน า

ความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชนไ์ด้ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

6. สัมมนาเรื่องการ
พัฒนา
ประสบการณ์
วิชาการ และ
วิชาชีพเพื่อก้าวสู่
วัยท างานแก่
นักศึกษา 

- เพื่อให้นักศึกษาท่ี
ก าลังจะส าเร็จ
การศึกษาได้ทราบ
ข้อมูลส าคญั และ
เตรียมความพร้อมใน
การเข้าสู่อาชีพ 

- เพื่อให้นักศึกษาได้
เสรมิสร้างความรู้และ
ประสบการณ์ทาง
วิชาชีพ 

- เพื่อให้นักศึกษามี
ความมั่นใจในตนเอง
ในการก้าวสู่โลกของ
การท างาน  
 

เชิงปริมาณ  
- มีผู้เข้าร่วมโครงการ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

เชิงคุณภาพ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมี

ความรู้ ทักษะที่ดี 
และสามารถพัฒนา
ตนเองสู่การ
เตรียมพร้อมเขา้สู่
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

เชิงเวลา 
- สามารถจัดกิจกรรม

ตามที่ก าหนดใน
โครงการ 

7. Freshmen Night 
of the Galaxy 
Science & Tech 
2019 

- เพื่อเปิดโอกาสให้
นักศึกษา แสดง
ความสามารถอย่าง
เต็มที่ และกล้า
แสดงออกในด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และ
เชิงสร้างสรรค ์
 

เชิงปริมาณ  
- มีผู้เข้าร่วมโครงการ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

เชิงคุณภาพ 
- นักศึกษาได้เรียนรู้

ศิลปวัฒนธรรมจาก
การแสดงของผู้น า
ประกวด ไม่น้อยกว่า 
ค่าเฉลี่ย 3.51 

- ได้มีความสมัพันธ์ใน
หมู่คณะ ไม่น้อยกว่า
ค่าเฉลี่ย 3.51 

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
ตลอดจนการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
8. ถวายเทียนพรรษา - เพื่อส่งเสริมการ

อนุรักษ์ ประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงามทาง
พระพุทธ ศาสนา
ต่อไป 

- เพื่อส่งเสริมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

เชิงปริมาณ  
- มีผู้เข้าร่วมโครงการ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 จากเป้าหมาย 
100 คน 

เชิงคุณภาพ 
- ส่งเสริมกิจกรรมการ
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อนุ รั กษ์  ป ร ะ เพณี
วัฒนธรรมที่ดีงามทาง
พร ะ พุ ท ธ  ศ า ส น า
ต่ อ ไป ไม่น้ อยกว่ า
ค่าเฉลี่ย 3.51 

- ส่งเสริมให้มีคุณธรรม
จ ริ ย ธ ร ร ม ใ ห้ กั บ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้ อ ย ก ว่ า ค่ า เ ฉ ลี่ ย 
3.51 

9. สานสมัพันธ์ไทย
พุทธ มุสลิม 

เพื่อส่งเสริมการท า
กิจกรรมร่วมกันระหว่าง
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และ
นักศึกษาไทยพุทธ – 
มุสลมิ และสรา้งเพื่อให้
เกิดความรักความเข้าใจ
ในการอยู่ร่วมกัน 
ภายใต้สังคมพหุ
วัฒนธรรม 

เชิงปริมาณ  
- มีผู้เข้าร่วมโครงการ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

เชิงคุณภาพ 
- ได้รับความรู้ ความ

เข้าใจในเนื้อหา
กิจกรรมหรือหัวข้อที่
จัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 

- มีความพึงพอใจต่อ
การจัดโครงการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

- คาดว่าจะสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชนไ์ด้ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 

10. อนุรักษ์และสืบ
สานประเพณี
สงกรานต ์

- เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ 
และสบืสานประเพณี
สงกรานต ์

- เพื่อให้เกิดจิตส านึก
ในการแสดงออกซึ่ง
ความกตัญญูกตเวที
ต่อผู้ใหญ ่

- เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ร่วมกันระหว่าง
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
และนักศึกษา 

เชิงปริมาณ  
- มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 
จากจ านวนเป้าหมาย 
130 คน 

เชิงคุณภาพ 
- มีจิตส านึกในการ

แสดงออกซึ่งความ
กตัญญูกตเวทีต่อ
ผู้ใหญ่อย่างยั่งยืน 
ผ่านประเพณีทีส่ืบ
ทอดกันมาอย่าง
ยาวนาน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
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เชิงเวลา 
- สามารถจัดกิจกรรม

ตามที่ก าหนดใน
โครงการ 

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 การเตรียมความพร้อมเข้าสูส่ากล 
11. ศึกษาดูงาน

แลกเปลี่ยน
เรียนรู้วัฒนธรรม
ต่างประเทศ 

- นักศึกษามีความรู้
ความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษเพิ่มมาก
ขึ้น 

- นักศึกษาสามารถใช้
ชีวิตในต่างประเทศได้ 
เป็นการเพิ่มทักษะ
การใช้ชีวิตนอกรั้ว
มหาวิทยาลยั 

เชิงปริมาณ  
- มีผู้เข้าร่วมโครงการ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

เชิงคุณภาพ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมี

ความพึงพอใจต่อการ
จัดโครงการ มีทักษะ
ในการใช้ชีวิตนอกรั้ว   
มหาวิทยาลยัและมี
ความมั่นใจ และกล้า
แสดงออกทางภาษา
เพิ่มขึ้นมากข้ึน 

เชิงเวลา 
- สามารถจัดกิจกรรม

ตามที่ก าหนดใน
โครงการ 

 และนอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาผ่าน
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยใช้หนังสือเรียนรู้ชีวิตด้วยกิจกรรม
นักศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้รู้จักมหาวิทยาลัยของตนมากยิ่งขึ้น ได้รู้ทิศ
ทางการพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม น าไปสู่การเป็นบัณฑิตที่
สมบูรณ์  โดยผ่านกระบวนการจัดกิจกรรม และนอกจากนี้คณะยังน า
แผนพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ   
 ส าหรับกิจกรรม/โครงการของคณะ ได้มีการให้นักศึกษาเข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินงาน ทั้งการวางแผนการด าเนินงาน โดยก่อนการจัด
กิจกรรมในแต่ละครั้ง จะมีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายต่าง ๆ
ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์  เจ้าหน้าที่  และสโมสรนักศึกษาเพื่อวางแผนการ
ด าเนินงาน ตลอดจนสรุปผลการด าเนินงานเพื่อน าไปปรับปรุงในปีต่อไป  
 อีกทั้งคณะยังได้ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาในการส่งตัวแทนผู้น า
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้น านักศึกษา เพื่อให้ผู้น านักศึกษาเกิดการ
เรียนรู้ มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการวางแผนในการด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา 
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2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วนและครอบคลุมมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วย 

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

สารสนเทศ 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีการส่ ง เสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่
หลากหลายโดยน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการจัด
กิจกรรมและแต่ละกิจกรรมได้น ากระบวนการ PDCA มาใช้โดยนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีได้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการ  

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

สารสนเทศ 

โครงการ ความสอดคล้อง 
1 2 3 4 5 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบณัฑิตสายวิทยาศาสตร์และการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
1. ก้าวแรกสู่คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (Sci & Tech 2019) 
     

2. Sci & Tech ผูกพนัสานสมัพนัธ์นอ้งพี’่62       

3. ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ/
อาคารเรียน และภัยธรรมชาต ิ

     

4. สหกิจศึกษากับการพัฒนาอาชีพ      

5. สัมมนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์
เก่า 

     

6. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม
ระหว่างสถาบัน 

     

7. สัมมนา เร่ือง มั่นใจเดินหนา้สู่วชิาชพี      

8. สัมมนาเร่ืองการพัฒนาประสบการณ์
วิชาการ และวิชาชีพเพื่อก้าวสู่วยัท างาน

     

1.5-2-1 แผนการจัด
กิจกรรมพัฒนา
ส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
ประจ าปี
การศึกษา 2562 

1.5-2-2 โครงการพัฒนา
นักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรีทั้ง 5 
ด้านประจ าปี
การศึกษา 2562 



รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา 2562 หน้า 57 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

แก่นักศึกษา 
9. Freshmen Night of the Galaxy 

Science & Tech 2019 
     

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรมของ
ท้องถิ่นตลอดจนการอนุรักษ์สิง่แวดล้อมให้ยั่งยืน 
10. ถวายเทียนพรรษา      

11. งานเกษียณ ประจ าปี 2562      

12. สานสัมพันธไ์ทยพทุธ มุสลิม      

13. ตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี       

14. อนุรักษ์และสืบสานประเพณสีงกรานต ์      

15. Sci & Tech สวยด้วยมือเรา      

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สากล 
16. ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วัฒนธรรมต่างประเทศ 
     

และครบถ้วนและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย 
1. ผู้เรียนรู้ (Learner Person) เพื่อสร้างงานและคุณภาพชีวติที่ดี  
2. ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวตักรรม (Innovative Co-creator) เพื่อสังคมที่

มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยนื 
3. พลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) เพื่อสันติสุข 

 โครงการ ความสอดคล้อง 
1 2 3 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบณัฑิตสายวิทยาศาสตร์และการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
1. ก้าวแรกสู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Sci 

& Tech 2019) 
   

2. Sci & Tech ผูกพนัสานสมัพนัธ์นอ้งพี’่62     

3. ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ/อาคาร
เรียน และภัยธรรมชาต ิ

   

4. สหกิจศึกษากับการพัฒนาอาชีพ    

5. สัมมนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า    

6. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมระหว่าง
สถาบนั 

   

7. สัมมนา เร่ือง มั่นใจเดินหนา้สู่วชิาชพี    

8. สัมมนาเร่ืองการพัฒนาประสบการณ์วิชาการ 
และวิชาชีพเพื่อก้าวสูว่ัยท างานแก่นักศึกษา 

   

9. Freshmen Night of the Galaxy Science & 
Tech 2019 

   

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรมของ
ท้องถิ่นตลอดจนการอนุรักษ์สิง่แวดล้อมให้ยั่งยืน 
10. ถวายเทียนพรรษา    
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11. งานเกษียณ ประจ าปี 2562    

12. สานสัมพันธไ์ทยพทุธ มุสลิม    

13. ตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี     

14. อนุรักษ์และสืบสานประเพณสีงกรานต ์    

15. Sci & Tech สวยด้วยมือเรา    

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สากล 
16. ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม

ต่างประเทศ 
   

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

2019) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
- เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวปฏิบัติด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมนักศึกษา 

รวมทั้งข้อมูลสวัสดิการต่าง ๆ  
- เพื่อชี้แนะแนวทางการเรียน และการใช้ชีวิตนักศึกษาในคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- เพื่อให้นักศึกษามีสัมพันธภาพและทัศนคติที่ดีต่อคณะฯ และ

บุคลากรของคณะฯ เกิดความคุ้นเคยและเกิดความรู้สึกเป็นกันเอง 
ซึ่งมีหัวข้อการบรรยายดังนี้ 
- ให้ความรู้เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษากับการพัฒนานักศึกษา” 

โดย อาจารย์ ดร.สุชีวรรณ  ยอยรู้รอบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

- ให้ความรู้เรื่อง “แนวปฏิบัติด้านต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา” และ เรื่อง “New Gen New Attitude” โดย อาจารย์ ดร.
ปุรินทร  จันทร์เลิศ อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สามขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา 

2. โครงการอบรมผู้น านักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 8  
จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา เม่ือวันที่ 26-28 เมษายน 2562 ณ ค่ายกรม
หลวงสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ซึ่งสโมสรนักศึกษาและตัวแทน
นักศึกษาจากทุกหลักสูตรของคณะได้เข้าร่วมโครงการ โดยวัตถุประสงค์
เพื่อฝึกหลักการท างานแบบ PDCA โดยการลงมือปฏิบัติจริง และ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ท าให้สโมสรนักศึกษามีทักษะในการท างานและการ
แก้ไขปัญหา สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการท างาน 

1.5-3-1 โครงการก้าวแรก
สู่ประตูคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (Sci 
& Tech 2018) 

1.5-3-2 โครงการ
ประชุมสัมมนา
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กิจกรรม
นักศึกษาระหว่าง
สถาบนั 

1.5-3-3 โครงการอบรม
ผู้น านักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 8 
 

4. ทุกกิ จกรรมที่ ด า เนินการมีการประ เมินผลความส า เ ร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป 
ผลการด าเนินงาน 

1.5-4-1 แบบสรุปผลการ
ประเมิน
ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของ
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  ทุกกิจกรรมที่คณะด าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการประเมินของทุกกิจกรรมมาใช้ในการ
ปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป จากผลการประเมินกิจกรรมน าไปสู่
รูปแบบการจัดกิจกรรมใหม่ ๆ และลดกิจกรรมบางอย่างที่ไม่ได้ตอบ
วัตถุประสงค์หรือตามความต้องการของนักศึกษา และเพื่อลดความซ้ าซ้อน
ของการจัดกิจกรรม เพื่อให้การจัดกิจกรรมเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่
นักศึกษาและคณะโดยมีการสรุปผลการด าเนินงานทุกกิจกรรม 

โครงการ วัตถุประสงค ์ ผลการประเมิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลติบณัฑิตสายวิทยาศาสตร์และการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ให้มีคณุภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
12. ก้าวแรกสู่คณะ

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
(Sci & Tech 
2019) 

- เพื่อช้ีแนะแนว
ทางการเรียน และ
การใช้ชีวิตนักศึกษา
ในคณะ 

- เพื่อให้นักศึกษาทราบ
แนวปฏิบัติด้าน
วิชาการ ด้าน
กิจกรรมนักศึกษา 
รวมทั้งข้อมูล
สวัสดิการต่าง ๆ 

นักศึกษาได้รบัความรู้ 
ความเข้าใจในเนื้อหา
กิจกรรมหรือหัวข้อที่จัด
และคาดว่าจะสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชนไ์ด้โดยวิธีการ
สุ่มสมัภาษณ์หลังจัด
กิจกรรม 
 

13. ความปลอดภัยใน
การใช้
ห้องปฏิบัติการ/
อาคารเรยีน และ
ภัยธรรมชาต ิ

- เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการ
ใช้ปฏิบัติการ และ
การปฏิบัตตินเมื่อเกิด
อัคคีภัยและภัย
ธรรมชาต ิ

นักศึกษาได้รบัความรู้ 
ความเข้าใจในเนื้อหา
กิจกรรมหรือหัวข้อที่จัด
และคาดว่าจะสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชนไ์ด้โดยวิธีการ
สุ่มสมัภาษณ์หลังจัด
กิจกรรม 

14. สัมมนา เรื่อง 
มั่นใจเดินหน้าสู่
วิชาชีพ 

- เพื่อให้นักศึกษาได้
เสรมิสร้างความมั่นใจ
ในการศึกษาวิชาการ
เพื่อเข้าสู่วิชาชีพ 

- เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้
แบบอย่างในการ
ปฏิบัติตนและ
ปฏิบัติงานรุ่นพี ่

นักศึกษาได้รบัความรู้ 
ความเข้าใจ และความ
มั่นใจในการศึกษา
วิชาการเพื่อเข้าสู่
วิชาชีพ และคาดว่าจะ
สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้
โดยวิธีการสุ่มสัมภาษณ์
หลังจัดกิจกรรม 

15. Freshmen Night 
of the Galaxy 
Science & Tech 
2019 

- เพื่อเปิดโอกาสให้
นักศึกษา แสดง
ความสามารถอย่าง
เต็มที่ และกล้า
แสดงออกในด้าน

นักศึกษาได้แสดง
ความสามารถอย่าง
เต็มที่ และกล้า
แสดงออกในด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และเชิง

การจัดกิจกรรม/
โครงการพัฒนา
นักศึกษา        
ประจ าปี
การศึกษา 2562 
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ศิลปวัฒนธรรม และ
เชิงสร้างสรรค ์

สร้างสรรค์ ได้เรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม และมี
ความสัมพันธ์ในหมู่
คณะ โดยประเมินจาก
การมีส่วนร่วมและ
บรรยากาศภายในงาน 

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
ตลอดจนการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
16. ถวายเทียนพรรษา - เพื่อส่งเสริมการ

อนุรักษ์ ประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงามทาง
พระพุทธ ศาสนา
ต่อไป 

- เพื่อส่งเสริมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

- นักศึกษาได้มีส่วนร่วม
ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์ 
ประเพณีวัฒนธรรมที่
ดี งามทางพระพุทธ 
ศาสนาต่อไป 

17. สานสมัพันธ์ไทย
พุทธ มุสลิม 

เพื่อส่งเสริมการท า
กิจกรรมร่วมกันระหว่าง
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และ
นักศึกษาไทยพุทธ – 
มุสลมิ และสรา้งเพื่อให้
เกิดความรักความเข้าใจ
ในการอยู่ร่วมกัน 
ภายใต้สังคมพหุ
วัฒนธรรม 

- อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
และนักศึกษาไทย
พุทธ – มุสลิม เกิด
ความรักความเข้าใจ
ในการอยู่ร่วมกัน 
ภายใต้สังคมพหุ
วัฒนธรรม  

 
5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ประเมิน 

 2563 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์และการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
1. ส่งเสริมให้มีการจัด

กิจกรรม พัฒนา
นักศึกษาให้เป็นตาม
คุณลักษณะของ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
(สกอ. 1.5) 

โครงการพัฒนา
นักศึกษาด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม : 
กิจกรรม 

1 
 
 

บรรลุเป้าหมายจ านวน 
15 โครงการ ตามข้อท่ี 
2 ข้างต้น 

 

1.5-5-1 ผลการประเมิน
ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของ
แผนการจัด
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 
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2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และทักษะการใช้
ชีวิตในสังคมอย่างมี
ความสุข  
(สกอ. 1.4, 1.5) 

นักศึกษามีดัชนี
ความสุขในการ
ด ารงชีวิต : 
คะแนน 

3.51 
 

บรรลุเป้าหมาย 
ผลส า ร วจความพึ ง
พอ ใ จ กั บ นั ก ศึ ก ษ า 
ร ว ม ทุ ก ด้ า น มี ผ ล
คะแนนเฉลี่ย 4.19 ผล
ก า ร ประ เ มิ น อยู่ ใ น
ระดับดี 

3. ส่งเสริมให้มีการจัด
กิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษา
และศิษย์เก่า 

งาน/โครงการส
เริมสร้าง
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
นักศึกษาและ
ศิษย์เก่า : 
โครงการ 

1 บรรลุเป้าหมาย  
1 โครงการ 
โครงการสัมมนาเรื่อง
การพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์แก่ศิษย์
เก่า  

4. ส่งเสริมให้มีการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนา
ตนเองได้เต็ม
ศักยภาพและเป็นไป
ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 

โครงการท่ีจัดให้
นักศึกษาเข้า
ร่วม : โครงการ 

5 บรรลุเป้าหมายจ านวน 
15 โครงการ ตามข้อท่ี 
2 ข้างต้น 
 

5. ยกย่องและให้ขวัญ
ก าลังใจกับนักศึกษา
ผลการเรียนดีกิจกร
รามเด่น 

นักศึกษาได้รับ
การประกาศ
เชิดชูเกียรติใน
ด้านผลการ
เรียนด/ีกิจกรรม
เด่น : คน 

30 บรรลุเป้าหมาย  
มีจ านวนนักศึกษา 52 
คน ได้รับรางวัลดังน้ี 
- เรียนด ี 12 

รางวัล 
- กิจกรรมเด่น 12 

รางวัล 
- นักกิจกรรมดีเด่น 

สโมสรนักศึกษา  
28 รางวัล  

6. ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมท่ีพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21  และ
เป็นไปตามนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 

โครงการท่ีจัดให้
นักศึกษาเข้า
ร่วม : โครงการ 

2 บ ร ร ลุ เ ป้ า ห ม า ย 
จ านวน 2 โครงการ/
กิจกรรม  
1. โครงการศึกษาดู

งานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้วัฒนธรรม
ต่างประเทศ 

2. กิจกรรมให้ความรู้
ด้านภาษาอังกฤษ
ให้กับนักศึกษา ช้ัน
ท่ี 2 และ 3 โดย
อาจารย์ชาวต่างชาติ 
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7. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
จัดบริการ 
สวัสดิการให้กับ
นักศึกษาและศิษย์
เก่า 

 
 
 
 
 

บริการและ
สวัสดิการท่ีจัด
ให้นักศึกษา
และ/หรือศิษย์
เก่า : เรื่อง 

3 บรรลุเป้าหมายจ านวน 
4 กิจกรรม 
1. งานอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 
2. งานประชาสัมพันธ์ 
3. งานการจัดการหา

ทุนการศึกษา / 
โครงการ Sci & 
Tech Mini 
Marathon 

4. งานศิษย์เก่า/
โครงการสัมมนา
ความรู้และ
ประสบการณ์แก่
ศิษย์เก่า 

นักศึกษาได้รับ
ทุนสนับสนุน
การศึกษา : คน 

25 บรรลุเป้าหมาย  
คณะใหทุ้นสนับสนุน
การศึกษา (ทุนอาหาร
กลางวัน) จ านวน 26
ทุน  

6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
 จากการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะได้น า เข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เพื่อร่วมกันพิจารณา
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษาซึ่งมติที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ควรลดการจัดกิจกรรมลง 
2. ปรับปรุงโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาเพิ่ม

มากข้ึน 
3. ลดความซ้ าซ้อนของการจัดกิจกรรม 
4. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมให้มีความทันสมัยและตอบสนอง

ความต้องการของนักศึกษาเป็นหลัก  

1.5-6-1 (ร่าง) แผนการ
จัดกิจกรรม
พัฒนาส่งเสริม
ผลการเรียนรู้
ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
ประจ าปี
การศึกษา 2563 

 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2562 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ 
เป้าหมาย 

2560 2561 2562 บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

6 ข้อ 
(ข้อ 1-6) 

6 ข้อ  
(ข้อ 1-6) 
5 คะแนน 

6 ข้อ  
(ข้อ 1-6) 
5 คะแนน 

6 ข้อ  
(ข้อ 1-6) 
5 คะแนน 
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สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ 1.5 
จุดแข็ง 

- กิจกรรมนักศึกษาสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ และมาตรฐานการศึกษา 
- มีคณะกรรมการฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักศึกษาเพื่อวางแผนและให้ค าปรึกษาในการจัดกิจกรรม  
- มีสโมสรนักศึกษาที่เข้มแข็งและสามารถประสานงานกับคณะไดเ้ป็นอย่างดี 
- สโมสรนักศึกษามีห้องท างานและสถานที่ส าหรับด าเนนิกิจกรรมที่เป็นสัดส่วน และเอ้ือต่อการท างาน 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ส่งเสริมให้นักศึกษาน าหลัก PDCA ไปใช้ในการด าเนนิชวีิตประจ าวัน 
- ให้ความรู้เรื่องประกันคุณภาพการศึกษาแก่สโมสรนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา 2562 หน้า 64 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยง เพื่อ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้าง
เสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารและใช้ในการแสวงหาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง กระทรวงศึกษาจึงได้
ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
นโยบายหนึ่ งที่ส าคัญ คือ การส่งเสริมการยกระดับความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษด้วยโครงการ  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์ ดร.สุชีวรรณ ยอยรู้รอบ 
  : อาจารย์นันธิดา ลิ่มเสฎโฐ 

โทรศัพท์ : 086-9870990 
 : 064-7465355 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวขนิษฐา แก้วท่าพญา โทรศัพท์ : 081-0902937 
 

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 

ผลการด าเนินงาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. มีระบบและกลไกในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนานักศึกษา
ด้านภาษาอังกฤษ 

ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีระบบและกลไกในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนา
นักศึกษาด้านภาษาอังกฤษโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย คณะ 
และหลักสูตร ซึ่งคณะมีนโยบายทางด้านการเตรียมพร้อมสู่สากลที่
ชัดเจนและปฏิบัติได้  โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
การศึกษา และรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็น
ผู้รับผิดชอบ ซึ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพ โดยเฉพาะการเสร้างเสริม
สมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้สามารถสื่อสารและใช้ในการ
แสวงหาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองได้  รวมทั้งยังมีการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 
เพื่อก ากับดูแลให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ  

1.6-1-1 ค าสั่งคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ 
522/2562 เร่ือง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ฝ่ายพฒันากิจกรรม
นักศึกษา 

1.6-1-2 นโยบายทางดา้นการ
เตรียมพร้อมสู่สากล 
 

2. มีการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ จากการมีส่วน
ร่วมของหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
คณะ 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะและหลักสูตรร่วมกันจัด แผนพัฒนานักศึกษาด้าน
ภาษาอังกฤษ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ซึ่งอิงจากแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา พ.ศ.2561- 2565  และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 

1.6-1-1 ค าสั่งคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ 
522/2562 เร่ือง
แต่งตั้ง
คณะกรรมการฝ่าย
พัฒนากิจกรรม
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2563 โดยผ่านพิจารณาจากคณะกรรมการฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ ตามหนังสือที่ อว.
0639.10/ว021 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 

นักศึกษา 
1.6-1-2 แผนพัฒนานักศึกษา

ด้านภาษาอังกฤษ 
ประจ าปีงบประมาณ
2563 

3.มีการจัดสรรงบประมาณและสิ่งสนับสนุนการด าเนินการตาม
แผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะฯมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการให้
สอดคล้องตามนโยบายและแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งจะ
ระบุอยู่ในแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยมีโครงการ 
/ กิจกรรม ที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้  

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
1 มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

“Science and Tech Festival” 
76,000 

2 พัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (พัฒนานักศึกษาโดยพานักศึกษา
ไปต่างประเทศเพื่อใช้ชีวิตในการศึกษาเรียนรู้
ภาษาสังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตในทวีป
เอเชีย) 

200,000 

 และนอกจากนี้คณะยังสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนา
นักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
1. ในปีการศึกษา 2562 คณะได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 

โดยอาจารย์ชาวต่างชาติให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุกหลักสูตร และใน
ปีการศึกษา 2563 คณะจัดให้สอนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เพื่อรองรับการ
สอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และชั้นปีที่ 3 เพื่อ
รองรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

2. โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศ เพื่อให้
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่
สากล ซึ่งคณะมีความคาดหวังว่าเมื่อนักศึกษาได้รับโอกาสจาก
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ จะสะท้อนเห็นถึงศักยภาพทาง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลให้
เกิดการพัฒนาทางด้านภาษาเพิ่มมากขึ้นจากการเรียนรู้ จาก
ประสบการณ์จริง มีความมุ่งมั่นในตนเองและสามารถใช้ชีวิตใน
ต่างประเทศได้ มีความรักสามัคคีในหมู่คณะและมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันในต่างประเทศ นักศึกษาสามารถกลับมา
ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้ไปเรียนรู้จริง และสะท้อนให้เพื่อน ๆ น้อง ๆ 
นักศึกษาเห็นความส าคัญของภาษาอังกฤษเพิ่มมากข้ึน และสร้างแรง
บันดาลใจในการพัฒนาภาษาให้กับนักศึกษาด้วย โดยคณะได้
ด าเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษา

1.7-3-1 แผนปฏบิัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2563 

1.7-3-2 ตารางสอนอาจารย์
ชาวตา่งชาต ิ

1.7-3-3 ประกาศคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเร่ือง
รายชื่อนักศึกษาเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
วัฒนธรรม
ต่างประเทศ ประจ าปี
การศึกษา 2562 
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เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศ ซึ่งการสอบคัดเลือกใน
ครั้งนี้เป็นขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเข้าร่วม
โครงการประจ าปีการศึกษา 2562 คณะตระหนักถึงความปลอดภัย
ของนักศึกษาและการควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-
19)  ดังนั้นก าหนดการเดินทางจะรอจนกว่าสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus 
Diseases 2019 : COVID-19) จะเข้าสู่ปกติ  

3. คณะร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษา ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษด้วยตนเองผ่านโปรแกรม 
Discovery ซึ่งนักศึกษาสามารถฝึกและทดสอบสมรรถนะทางด้าน
ภาษาอังกฤษด้วยตนเองได้ตลอดเวลา และทุกสถานที่ผ่านโปรแกรม
ดังกล่าว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
และการเรียนรู้ได้ตลอดเวลาตามศตวรรษที่ 21  

4. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการน า
ผลจากการประเมินมาปรับปรุงในปีถัดไป 
ผลการด าเนินงาน 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ประเมินแผน 

1. มหกรรม
วิทยาศาสต
ร์และ
เทคโนโลยี 
“Science 
and Tech 
Festival” 
(76,000 
บาท) 

1. ส่งเสริม
คุณลักษณะ
บัณฑิตตาม
มาตรฐานผล
การเรียนรู้ตาม
กรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิ
แห่งชาติท้ัง 5 
ประการแก่
นักศึกษา 

2. ส่งเสริมและ
สนับสนุน
นักศึกษาใน
ด้านทักษะทาง
วิชาชีพเพิ่มขึ้น
เพื่อให้
ผู้เข้าร่วม
โครงการได้
ความรู้ศาสตร์
ต่าง ๆ ในคณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

3. เพื่อเสริมสร้าง

1. นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  
จ านวน 300 
คนเข้าร่วม
โครงการ ไม่
น้อยกว่า ร้อย
ละ 80 

2. คะแนนการ
ประเมิน
องค์ประกอบท่ี 
1.6 ของคณะ
ไม่ต่ ากว่า 5 
คะแนน 

3. คะแนนการ
ประเมิน
องค์ประกอบท่ี 
3.2 / 5.2  
ของหลักสูตร
ไม่ต่ ากว่า 2 
คะแนน 

ด้วย
สถานการณ์
โรคระบาด
ไวรัสโคโรนา 
(Covid-19) 
ท าให้ต้อง
เลื่อนไตรมาส
การจัด
โครงการ 

1.6-4-1 การประเมิน
ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของ
แผนพัฒนานักศึกษา
ด้านภาษาอังกฤษ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2563 
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ทักษะ
ภาษาต่างประเ
ทศ และ
ส่งเสริม
ศักยภาพทาง
ภาษาต่างประเ
ทศแก่นักศึกษา 

4. ส่งเสริมให้
อาจารย์ 
บุคลากร และ
นักศึกษามีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ผ่านกิจกรรม
แข่งขัน
ท าอาหารและ
ขนมไทย 

5. เพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2. พัฒนา
นักศึกษา
คณะ
วิทยาศาสต
ร์และ
เทคโนโลยี 

1. เพื่อสนับสนุน
และส่งเสริมให้
นักศึกษามี
ผลงานวิจัย
และผลงาน
สร้างสรรค์ การ
น าเสนอผลงาน
และการ
ประกวด
แข่งขันของ
นักศึกษา 

2. เพื่อสนับสนุน
และส่งเสริมให้
นักศึกษาเข้า
ร่วมประกวด
ผลงาน
สร้างสรรค์ท้ัง
ในระดับ
ท้องถิ่นและ
ระดับชาติ 

3. เพื่อสนับสนุน
และส่งเสริมให้
นักศึกษาเข้า

นักศึกษาได้ไป
ต่างประเทศ เพื่อใช้
ชีวิตในการศึกษา
เรียนรู้อย่างน้อย 
20 คน 

 

คณะได้
ด าเนินการ
คัดเลือก
นักศึกษาเพื่อ
เข้าร่วม
โครงการ
พัฒนา
นักศึกษาเพื่อ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้
วัฒนธรรม
ต่างประเทศ 
ซ่ึงการสอบ
คัดเลือกใน
ครั้งน้ีเป็น
ขั้นตอนในการ
เตรียมความ
พร้อม
นักศึกษาเพื่อ
เข้าร่วม
โครงการ  
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ร่วมกิจกรรม
วิชาการ 

4. เพื่อพัฒนา
นักศึกษาโดย
พานักศึกษาไป
ต่างประเทศ 
เพื่อใช้ชีวิตใน
การศึกษา
เรียนรู้ภาษา
สังคม 
วัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตในทวีป
เอเชีย  

5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR 
(B1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ 
ผลการด าเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2562 คณะมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้าย
จ านวน 378 คน เข้ารับการประเมินความสามารถภาษาอังกฤษด้วย
แบบทดสอบ Ellis Placement Test โดยนักศึกษาต้องสอบผ่านเกณฑ์
ระดับ 6 ขึ้นไป เทียบเคียงผลคะแนนกับระดับความสามารถทางภาษา
ตามกรอบอ้างอิง CEFR ระดับ B1 จัดสอบโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผลการสอบปรากฎว่านักศึกษา 378 
คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของนักศึกษาปีสุดท้าย ผ่านเกณฑ์การวัดผล 
จ านวน 368 คน คิดเป็นร้อยละ 97.35 ของนักศึกษาที่เข้าสอบ 

1.6-5-1 รายงานสรุปผลสอบ
ภาษาอังกฤษ 

1.6-5-2 ประกาศ
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
สงขลา เร่ืองเกณฑ์
มาตรฐาน
ความสามารถ
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาปริญญาตรี 
พ.ศ. 2562 
https://drive.goog
le.com/file/d/1Q
ngHNL6VezjWJdY
HArD7LfwDut0IB5
6-/view 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2562 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ 
เป้าหมาย 

2562 บรรล ุ ไม่บรรล ุ

การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 6 ข้อ 
(ข้อ 1-5) 

6 ข้อ (ข้อ 1-6) 
5 คะแนน 

  

 
 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ 1.6 
จุดแข็ง 

- คณะมีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนานักศึกษาดา้นภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1QngHNL6VezjWJdYHArD7LfwDut0IB56-/view
https://drive.google.com/file/d/1QngHNL6VezjWJdYHArD7LfwDut0IB56-/view
https://drive.google.com/file/d/1QngHNL6VezjWJdYHArD7LfwDut0IB56-/view
https://drive.google.com/file/d/1QngHNL6VezjWJdYHArD7LfwDut0IB56-/view
https://drive.google.com/file/d/1QngHNL6VezjWJdYHArD7LfwDut0IB56-/view
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.7  การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดจิิทัล 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้ ความสามารถด้านดิจิทัลเป็นสิ่งที่สะท้อนความสามารถของบัณฑิตที่มีความรู้ และ

ทักษะในการน าเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหา การสื่อสาร ตลอดจนความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ การสร้างนวัตกรรม และ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ตัวบ่งชี้นี้ประเด็นการพิจารณาประกอบด้วยระดับ
ความสามารถด้านจิทัลของนักศึกษาชั้นปีที่สุดท้ายระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์ ดร.สุชีวรรณ ยอยรู้รอบ 
  : อาจารย์นันธิดา ลิ่มเสฎโฐ 

โทรศัพท์ : 086-9870990 
 : 064-7465355 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวขนิษฐา แก้วท่าพญา โทรศัพท์ : 081-0902937 
 

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 

ผลการด าเนินงาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. มีระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนา
นักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล 

ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีระบบและกลไกในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนา
นักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล โดยความร่วมมือระหว่างคณะฯ 
กับหลักสูตร โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และรอง
คณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งเน้นการส่งเสริมและ
สนับสนุนนักศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพ 
ความสามารถด้านดิจิทัล รวมทั้งยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา ท าหน้าที่จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถ
ด้านดิจิทัล ประจ าปีงบประมาณ 2563 

1.7-1-1 ค าสั่งคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ 
522/2562 เร่ือง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ฝ่ายพฒันากิจกรรม
นักศึกษา 

1.7-1-2 ระบบและกลไกการ
พัฒนานักศึกษาให้มี
ความสามารถด้าน
ดิจิทัล 

2. มีการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล จาก
การมีส่ วนร่ วมของหลักสูตร โดยผ่ านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะ 

ผลการด าเนินงาน 
 คณะและหลั กสู ตรร่ วมกันจั ด แผนพัฒนานั กศึ กษา ให้ มี
ความสามารถด้านดิจิทัล ประจ าปีงบประมาณ 2563 ซึ่งอิงจากแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2561-2565  และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 2563 โดยผ่านพิจารณาจากคณะกรรมการฝ่ายพัฒนากิจกรรม
นักศึกษา และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ ตาม
หนังสือที่ อว.0639.10/ว021 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 

1.7-2-1 แผนพัฒนานักศึกษา
ให้มีความสามารถ
ด้านดิจทิัล ประจ าปี
งบประมาณ 2563 
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

3. มีการจัดสรรงบประมาณและสิ่งสนับสนุนการด าเนินการตาม
แผนพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล 

ผลการด าเนินงาน 
คณะฯมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการให้สอดคล้อง
ตามนโยบายและแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล ซึ่งจะระบุอยู่ ใน
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยมีโครงการ / กิจกรรม 
ที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้  

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 
1. สัมมนาเตรียมความพร้อมสร้างทักษะในศตวรรษ

ที่ 21  และทักษะในวชิาชีพแกน่ักศึกษา 
48,200 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการพฒันาทักษะวิชาชีพในยุค
ดิจิทัลส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

18,900 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ Learning local art  and 
culture through digital media 

5,900 

4. สัมมนาเพื่อการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 26,500 
5. อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง เอกสารวิชาการ

ทางคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม เลเท็ก (LaTeX) 
28,00 

6. อบรมเชิงปฏิบัติการการใชโ้ปรแกรม Google 
Applications ส าหรับคณิตศาสตร์ 

7,600 

7. อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียน 

3,600 

 

1.7-3-1 แผนปฏบิัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2563 

1.7-3-2 ตารางสอนอาจารย์
ชาวตา่งชาต ิ

1.7-3-3 ประกาศคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เร่ือง
รายชื่อนักศึกษาเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
วัฒนธรรม
ต่างประเทศ 
ประจ าปีการศึกษา 
2562 
 

4. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการ
น าผลจากการประเมินมาปรับปรุงในปีถัดไป 

ผลการด าเนินงาน 
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
ประเมิน

ความส าเร็จ 
สัมมนาเตรยีม
ความพร้อม
สร้างทักษะใน
ศตวรรษที่ 21  
และทักษะใน
วิชาชีพแก่
นักศึกษา 

- เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้
ทักษะวิชาชีพจากผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงและการ
สร้างสรรค์งานด้านมลัติมเีดีย 
และกระบวนการพัฒนา
ซอฟต์แวร ์
- เพื่อให้นักศึกษามีทักษะที่จ าเป็น

ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 
- เพื่อเป็นการเสรมิสร้างมุมมอง

ใหม่ๆให้กับนักศึกษาทราบถึง
มุมมองของผู้ที่ท างานทางด้าน
คอมพิวเตอร์ที่เป็นประโยชน์ใน
การเข้าสูต่ลาดแรงงาน 

 
 

ด้วยสถานการณ์
โรคระบาดไวรสัโค
โรนา (Covid-19) 
ท าให้ต้องเลื่อน
ไตรมาสการจัด
โครงการ 

1.7-4-1 ผลการประเมิน
ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของ
แผน 
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

- เพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์
ระหว่างหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ กับหน่วยงาน
ภายนอก 

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะ
วิชาชีพในยุค
ดิจิทัลส าหรับ
วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

- เพื่อถ่ายทอดความรู้จาก
ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงให้กับ
นักศึกษา 
- เพื่อให้นักศึกษามีทักษะที่จ าเป็น

ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 
- เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความ

เข้าใจและไดร้ับประสบการณ์
ตรงเกี่ยวกับระบบเครือข่าย
ภายในองค์กร การสร้างสรรค์
งานด้านมัลติมีเดีย และ
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร ์
- เพื่อให้นักศึกษาน าความรู ้ความ

เข้าใจและประสบการณ ์

ด้วยสถานการณ์
โรคระบาดไวรสัโค
โรนา (Covid-19) 
ท าให้ต้องเลื่อน
ไตรมาสการจัด
โครงการ 

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
Learning local 
art  and 
culture 
through 
digital media 

อบรมเชิง
ปฏิบัติการการ
สร้าง เอกสาร
วิชาการทาง
คณิตศาสตร์ด้วย
โปรแกรม เล
เท็ก (LaTeX) 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามี
ทักษะแห่งการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ในด้านทักษะ
ความร่วมมือ การท างานเป็น
ทีมภาวะผู้น า และการมี
ความคิดสร้างสรรค ์

2. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้และ
สามารถใช้โปรแกรม LaTeX, 
Google Applications 

3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้
น าเสนอผลงานทาง
คณิตศาสตร ์ระหว่าง
มหาวิทยาลยัราชภฏัเขต
ภูมิศาสตรภ์าคใต ้

4. เพื่อแลกเปลีย่นประสบการณ์
และเยีย่มชมการเรยีนการ
สอน ระหว่างคณาจารย์และ
นักศึกษา 

5. เพื่อให้นักศึกษาทราบแนว
ทางการปฏิบัติดา้นวิชาการ
และมีความพร้อมในศึกษาใน
มหาวิทยาลยัและการอยูร่่วม 
กับผู้อื่น 
 
 

ด้วยสถานการณ์
โรคระบาดไวรสัโค
โรนา (Covid-19) 
ท าให้ต้องเลื่อน
ไตรมาสการจัด
โครงการ 

อบรมเชิง
ปฏิบัติการการ
ใช้โปรแกรม 
Google 
Applications 
ส าหรับ
คณิตศาสตร ์
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
เรื่องเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
การเรยีน 

1. เพื่อเสรมิสร้างทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนให้แก่นักศึกษาหลักสตูร
วิชาเคม ี

2. เพื่อเพ่ิมพูนความรู้จาก
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
ตรงให้แก่นักศึกษา 

3. เพื่อให้สามารถน าความรู้ที่ได้
ไปประยุกต์ใช้ในอนาคต 

ด้วยสถานการณ์
โรคระบาดไวรสัโค
โรนา (Covid-19) 
ท าให้ต้องเลื่อน
ไตรมาสการจัด
โครงการ 

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
เสรมิสร้างทักษะ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ส าหรับงานทาง
ชีววิทยา 

1. เพื่อเตรียมความพร้อม
นักศึกษาก่อนเริ่มท า
โครงการวิจัย ให้นักศึกษามี
ความรู้และเพิ่มเติมทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับงานด้าน
ชีววิทยา 

2. เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาของ
รายวิชาเพิ่มขึ้นจากการศึกษา
ดูงาน  

3. เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูน
ประสบการณ ์สามารถน า
ความรู้และประสบการณ์ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ทั้งใน
รายวิชาและเป็นพื้นฐานสู่การ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพได ้

4. เพื่อสร้างประสบการณ์การ
เรียนรู ้และเป็นแนวทางใน
การน าความรู้ไปใช้ต่อไปใน
อนาคต 

ด้วยสถานการณ์
โรคระบาดไวรสัโค
โรนา (Covid-19) 
ท าให้ต้องเลื่อน
ไตรมาสการจัด
โครงการ 

 
5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือ

เทียบเท่า หรือตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
ผลการด าเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2562 คณะมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้าย
จ านวน 378 คน เข้าสอบวัดมาตรฐานความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษา จากคลังข้อสอบของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ประเด็นการวัดความรู้ครอบคลุม 3 ด้าน คือ 1) ความรู้
พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ (Computing Foundation Skills) 2) ความรู้
ด้านการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ (Computer Application Skills) และ
3) ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและอินเตอร์เน็ต (ICT 
and Internet Skills) โดยการสอบผ่าน ผู้สอบต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 60  

1.7-5-1  รายงานสรุปการ
สอบมาตรฐาน
คอมพิวเตอร์        
ปีการศึกษา 2562 
https://datastudi
o.google.com/rep
orting/1QexJDTyh
S-wqrn_p-
qW96yxCO3PFSH
qv/page/7wyLB 

1.7-5-2 ประกาศ
มหาวิทยาลยัราชภัฏ

https://datastudio.google.com/reporting/1QexJDTyhS-wqrn_p-qW96yxCO3PFSHqv/page/7wyLB
https://datastudio.google.com/reporting/1QexJDTyhS-wqrn_p-qW96yxCO3PFSHqv/page/7wyLB
https://datastudio.google.com/reporting/1QexJDTyhS-wqrn_p-qW96yxCO3PFSHqv/page/7wyLB
https://datastudio.google.com/reporting/1QexJDTyhS-wqrn_p-qW96yxCO3PFSHqv/page/7wyLB
https://datastudio.google.com/reporting/1QexJDTyhS-wqrn_p-qW96yxCO3PFSHqv/page/7wyLB
https://datastudio.google.com/reporting/1QexJDTyhS-wqrn_p-qW96yxCO3PFSHqv/page/7wyLB
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา ด าเนินการจัดสอบ โดยมีคณะนักศึกษาจ านวน 332 คน      
คิดเป็นร้อยละ 87.84 ของนักศึกษาปีสุดท้าย สอบผ่านเกณฑ์ จ านวน 
322 คน คิดเป็นร้อยละ 96.99 ของนักศึกษาที่เข้าสอบ 

สงขลา เร่ือง การ
ทดสอบวัดมาตรฐาน
ความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี 
https://skrudl.skr
u.ac.th/studentdl
/digitalstd.pdf 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2562 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ 
เป้าหมาย 

2562 บรรล ุ ไม่บรรล ุ

การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 5 ข้อ 
(ข้อ 1-5) 

6 ข้อ (ข้อ 1-6) 
5 คะแนน 

  

 
 
 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ 1.7 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- ควรส่งเสริม สนับสนนุ ให้มีการพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัลอยา่งต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://skrudl.skru.ac.th/studentdl/digitalstd.pdf
https://skrudl.skru.ac.th/studentdl/digitalstd.pdf
https://skrudl.skru.ac.th/studentdl/digitalstd.pdf
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.8  หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลลัพธ์ (O) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาชาติที่ก าหนดให้นักศึกษาเป็นผู้ร่วมสร้าง

นวัตกรรมการหลักสูตรจึงควรผลักดันให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างผลงาน
นวัตกรรมโครงงานหรืองานวิจัยหรือบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ที่เป็นงานพัฒนาที่
สามารถแก้ไขปัญหาให้ชุมชนหรือท้องถิ่น 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์ ดร.สุชีวรรณ  ยอยรู้รอบ 
  :  ผศ.กฤษณ์วรา รัตนโอภาส 

โทรศัพท์ :  086-9870990 
 : 089-7333779 

ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวกุสุมา   เจะอาแซ โทรศัพท์ : 081-6982044 
 

เกณฑ์การประเมิน: 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของหลกัสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมที่ก าหนดให้
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสรา้งนวัตกรรม 

 

หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 
X 100 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดในคณะ 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในขอ้ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม  5 
 

คะแนนทีไ่ด้ = 
ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสรา้งนวัตกรรม  

X  5 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสรา้งนวัตกรรม 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

ผลการด าเนินงาน : 
 ในปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหลักสูตรทั้งหมดจ านวน 13 หลักสูตร     
มีหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 6 หลักสูตร ได้แก ่

1. ส.บ.  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  
2. วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
3. วท.บ. สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 
4. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
5. วท.บ. สาขาวิชาเคมี 
6. วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ 

คิดเป็นร้อยละ 46.15 คิดเป็น 2.31 คะแนน 
 

วิธีการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสรา้งนวัตกรรม 

6 
X 100 =   ร้อยละ 46.15 

13 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในขอ้ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม  5 
46.15 

X 5 =   2.31 คะแนน 
100 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2562 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

2562 บรรลุ ไม่บรรล ุ

หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
สร้างนวตักรรม 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 46.15 
คิดเป็น  2.31 คะแนน 

  

 

หลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย : 
หมาย 
เลข 

ผลงาน หลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/
นักศึกษาที่มีส่วนร่วม 

ชุมชนที่น าไปใช้
ประโยชน ์

1.8-0-1  การปรับปรุง
กระบวนการผลิต
เพื่อยืดอายุการเก็บ
รักษาน้ าพริกเผา
เห็ดนางฟ้า 

วท.บ.  
จุลชีววิทยา
ประยุกต ์

อาจารย ์
1. ผศ.ดร.อัจฉรา  เพิ่ม 
นักศึกษา 
1. น.ส.รวิตา โอสถ 
2. น.ส.ธูสิริ นพพลายบรูณ ์
3. น.ส.อภิญญา โพธิแสง 
4. น.ส.อานิส ซิมา 
5. นายอิมรอน กูทา 

ณ วิสาหกิจชุมชนพลัง
เพื่อสังคมสงขลา 
ต าบลทุ่งลาน ต าบล
คลองหอยโข่ง  
จังหวัดสงขลา 
ใช้ประโยชน์เชงิ
วิชาการ  
 

1.8-0-2  การพัฒนา
ผลิตภัณฑส์บู่เหลว
ที่ประกอบด้วย
น้ าข้าวพนัธุช์่อขิง
จากพื้นทีบ่้าน
กระอาน อ.เทพา จ.
สงขลา 

วท.บ.  
จุลชีววิทยา
ประยุกต ์

อาจารย์ 
1. ผศ.ดร.ภวิกา มหาสวัสดิ์ 
นักศึกษา 
1. น.ส.โสรยา  ลาวัลย์วุธ 
2. น.ส.กมลชนก สายสิงห ์
3. น.ส.ศิรามณี  ม่วงนุ่ม 
4. น.ส.หัตภเรศ สีสมฤทธิ์ 

 

ณ วิสาหกิจชุมชนข้าว
ช่อขิงบ้านกระอาน 
อ าเภอเทพา จังหวัด
สงขลา 
- ใช้ประโยชน์เชิง

สาธารณะ 
- ใช้ประโยชน์เชงิ

วิชาการ 
1.8-0-3  การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์เสน้
ขนมจีนแป้งหมัก
อบแห้งจากข้าว
พื้นเมืองพันธุ์ช่อขิง
พื้นที่บา้นกระอาน 
อ.เทพา จ.สงขลา 

วท.บ. จุล
ชีววิทยา
ประยุกต ์

อาจารย ์
1. ผศ.ดร.ปวีณา  ดิกิจ 
นักศึกษา 
1. น.ส.สุพัตรา  ไกลวัลย ์
2. น.ส.หัตภเรศ สีสมฤทธิ์ 
3. น.ส.ฟาตีฮะห์  มะแซ 
4. น.ส.อามาณี บินเจ๊ะเดร์ 

ณ วิสาหกิจชุมชนข้าว
ช่อขิงบ้านกระอาน 
อ าเภอเทพา จังหวัด
สงขลา  
- ใช้ประโยชน์เชงิ

สาธารณะ  
- ใช้ประโยชน์เชงิ

วิชาการ 
1.8-0-4  การสกัดและแยก

สารจากนมหนูและ
นมแมวเพื่อ
ปรับปรุงสูตร
ส าหรับผลติภัณฑ์
ครีมดูแลผิวสูตร
ผสมสารสกัด 

วท.บ. เคมี อาจารย ์
1. อาจารย์ธีรยุทธ์ ศรีเทพ 
2. ผศ.ดร.ทวีสิน  นาวารัตน ์
นักศึกษา 
1. นายราชัญย์  บุญญโก 
2. น.ส.อีฉ๊ะ  กอเฉม 
3. น.ส.รัฐยาห์  สินปุระสงค์ 

ณ ศูนย์เรียนรู้วิถี
โหนดนา-เล 
- ใช้ประโยชน์เชงิ

วิชาการ 
 



รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา 2562 หน้า 76 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

หมาย 
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ชุมชนที่น าไปใช้
ประโยชน ์

1.8-0-5  การใช้ถ่านกัมมันต์
ก า ก ส า คู ดู ด ซั บ
ต ะ กั่ ว แ ล ะ แ ค
ดเมี่ ยมในน้ าทิ้ งสี
ย้อมกระจูด “การ
ใช้ชุดบ าบัดน้ าทั้งสี
ย้อมโดยใช้ถ่านกัม
มันต์กากสาคู” 

- วท.บ. 
เคมี 

- วทบ. 
การ
จัดการสิ่ง
แวด 
ล้อม 

 

อาจารย ์
1. ผศ.ดร.จารุวรรณ ค าแก้ว 
นักศึกษา 
1. น.ส.วนัดี  คุ้มเพชร 
2. นางสาวกมลนิษฐ์ ทองเอียด 
3. น.ส.นาซลีา  เจ๊ะยะ 

ณ ที่ท าการกลุ่มย้อมสี
กระจูดทะเลน้อย 
ต าบลพนางตุง อ าเภอ
ควนขนุน จงัหวัด
พัทลุง 
ใช้ประโยชน์เชงิ
วิชาการ 
 

1.8-0-6  การติดตามภาระ
บรรทุกสารอินทรีย์
ของระบบบ าบัดน้ า
เสียแบบติดกับที่ใน
ลุ่มน้ าทะเลสาบ
สงขลา 
 

- วท.บ. 
วิทยา 
การ
คอมพิว 
เตอร์ 

อาจารย์กมลนาวิน อนิทนูจิตร 
นักศึกษา 
1. น.ส.จิรพา ส าอางศรี 
2. นายนัสรี บารา   
3. น.ส.ปารินา สีทอง   
4. นายซูลคอยรี ซือมาน  
5. น.ส.พรฑิวา หนิยุหนุ๊  
6. นายฟาเดล เบ็นแหละแหนะ  
7. นายมูฮัมหมัด หะยีมะยิ 
8. น.ส.วิรารัตน์ ปลอดใหม่  
9. นายสุเรน บินสะมะ   
10.น.ส.สรารัตน์ บุญยอดยิ่ง 
11.นายอิฮ์ซาน  มะยุ  
โดยนักศ ึกษามีส ่วนร่วมใน
การลงพื้นที่ส ารวจชุมชนพิกัด 
ปริ ม าตรความจุ  และ เก็ บ
ตัวอย่างของแหล่งน้ า (คลอง) 
ธรรมชาติ  จุ ด เชื่ อมต่ อกั บ
ทะเลสาบสงขลา  

ณ ต าบลท่าหิน  
อ าเภอสทิงพระ 
จังหวัดสงขลา 
- ใช้ประโยชน์เชงิ

สาธารณะ โดยใช้
ประยุกต์
กระบวนการในการ
เก็บวิเคราะห์
น้ าประปาชุมชน
เพื่อใช้ประกอบการ  

 

1.8-0-7  โครงการออก
ปฏิบัติการ
ภาคสนาม ครั้งที่ 
15 “พัฒนา
สุขภาพชุมชนฅน
บ้านวังหอน”  
(โดยกระบวนการ
มีส่วนร่วมด้วย
นวัตกรรม
เครื่องมือ ‘SKRU 
(3X9)n CP-IHD 
Synergy tool’)  

ส.บ. 
สาขาวิชา
สาธารณสุข
ชุมชน 

อาจารย ์ดร.วรพล หนนูุ่น 
นักศึกษาหลักสูตร ส.บ. 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
(ดังเอกสารที่แนบ) 
นักศึกษามีส่วนร่วมในการท า
วิจัยชุมชนในประเด็น 1) 
การศึกษาสุขภาวะชุมชนบ้าน
วังหอนด้วยเทคนิค RRA 2) 
พัฒนารูปแบบการจัดการ
ท่องเที่ยวชุมชนที่คงสุภาวะ
ชุมชนไว้ได้อย่างยั่งยืน : 
กรณีศึกษาชุมชนบ้านวังหอน 

ณ หมู่ที่ 5 บ้านวัง
หอน และเขตพื้นที่
รับผิดชอบของ รพ.
สต.ต าบลวังอ่าง 
ต าบลวังอ่าง อ าเภอ
ชะอวด จังหวัด
ระหว่างวันที่ 22 – 
24 สิงหาคม 2562 
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หมาย 
เลข 

ผลงาน หลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/
นักศึกษาที่มีส่วนร่วม 

ชุมชนที่น าไปใช้
ประโยชน ์

3) การพัฒนารูปแบบการ
ประยุกต์การละเล่นและกีฬา
พื้นบ้านตามวัฒนธรรมดั้งเดิม
ของชุมชนเพื่อใช้ในการ
พัฒนาสุขภาพชุมชน ที่
สอดคล้องกับความต้องการใช้
ประโยชน์ของประชาชนและ
หน่วยงานในชุมชน / ท้องถิ่น 

1.8-0-8  ขนมปะการัง วท.บ. 
สาขาวิชาค
หกรรม
ศาสตร์ 

ผศ.พรชัย  พุทธรักษ์ 
นักศึกษา 
1. น.ส.ซามีญา เล๊าะยีตา  
2. น.ส.โซเฟีย อูมา  
3. นายธนธรณ์ บุญชู  
4. นายปริญญา เรืองศรี  
5. น.ส.ปัทมาภรณ์ ทองนวล  
6. น.ส.รัตติยา สุเหร็น  
7. นายอนุชา โชติการสกุล  
8. นายนิอดินันท์ เจ๊ะมามะ  
9. น.ส.ไยตง สะแต  
10.น.ส.ยารีย๊ะ กายียุ  
 นั กศึ ก ษ ามี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น
การศึกษาถึงปัญหาของกลุ่ม
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร  ก า ร ห า
ทางแก้ไข การท างานร่วมกัน 
ตลอดจนการใช้ความรู้พัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการดังนี้ 
1. พัฒนาสินคา้และบริการ

ของผู้ประกอบการ ให้มี
ศักยภาพมากข้ึน สามารถ
แข่งขันในตลาดสากลได้ 

2. ส่งเสริมการตลาด การ
ประชาสัมพนัธ์สนิค้าและ
บริการ 

3. พัฒนาระบบการจัดการที่มี
คุณภาพ 

4. พัฒนาความรู้ความสามารถ
ของนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ ดังนี ้

- พัฒนาทางด้านสนิค้าและ

ณ วิสาหกิจชุมชนบ้าน
หัวทรายขาว ต าบลชิง
โค อ าเภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา 
- ใช้ประโยชน์เชงิ

พาณิชย์ ท าให้มีการ
เพิ่มรายได้โดยกลุ่ม
นักศึกษามีการ
จ าหน่ายขนม
ปะการังเพื่อเพิ่ม
รายได้ให้ชุมชนโดย
ทางสมาชิกได้มีการ
ท าบนัทึกรายรับ-
รายจ่าย มีการ
ปรับเปลี่ยนบรรจุ
ภัณฑ์และโลโก้ของ
ผลิตภัณฑ์ มีรสชาติ
ที่แปลกใหม่จากเดิม 
ท าให้กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนมีรายได้มาก
ขึ้นจากเดิม 



รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา 2562 หน้า 78 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

หมาย 
เลข 

ผลงาน หลักสูตร 
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ชุมชนที่น าไปใช้
ประโยชน ์

บริการ ให้มีคุณภาพ เป็นที่
ยอมรับในตลาดสากล 

- เพิ่มช่องทางการตลาด 
สร้างโอกาสการขยายสนิค้า
และบริการให้มากข้ึน 

- พัฒนาทางด้านการจัดการ
และการบัญชี สอนและ
สาธิตการท าบัญชีอย่างง่าย 

- พัฒนาภาวะการเป็นผูน้ า 
โดยเน้นให้นักศึกษา
ตระหนักถึงผลกระทบของ
การด าเนินงาน 

- พัฒนาประสบการณ์การ
ท างานร่วมกับ
ผู้ประกอบการ โดยฝึกจาก
ประสบการณ์โดยตรง 

- ฝึกการแก้ไขปัญหาจาก
สถานการณป์ัจจุบนั 

1.8-0-9  น้ าพริกแมงดาปาก
รอ 

วท.บ. 
สาขาวิชา 
คหกรรม
ศาสตร์ 

ผศ.ฐิติมาพร  ศรีรักษ์ 
นักศึกษา 
1. น.ส.กมลชนก มณโีชต ิ
2. น.ส.นุชไฮมงิ อุสมา 
3. น.ส.ยามีละห์ ทองสีสนั 
4. น.ส.อรทัย กาญจนะ 
5. น.ส.อรนุช ศรีขวัญ 
6. น.ส.อาริสา แก้วชูศร ี
7. น.ส.สุนิดา มะลิแก้ว 
8. น.ส.สุนิตา องศารา 
9. น.ส.ซอฟียะห์ ไกรณรงค์ 
10. นายกิตติศักดิ์ บัวตูม 
โดยได้มสี่วนร่วมในการศึกษา
ถึงปัญหาของกลุ่ม
ผู้ประกอบการ การหา
ทางแก้ไข การท างานร่วมกัน 
ตลอดจนการใช้ความรู้พัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการดังนี ้
1. พัฒนาสินคา้และบริการ

ของผู้ประกอบการ ให้มี
ศักยภาพมากข้ึน สามารถ

ณ กลุ่มน้ าพริกแมงดา
ปาดรอ ต าบลปากรอ 
อ าเภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา 
- ใช้ประโยชน์เชงิ

พาณิชยท์ าสนิค้า
เป็นที่รู้จักมากข้ึน 
มีบรรจุภัณฑ์ที่
ทันสมัย สร้าง
รายได้ให้แก่กลุ่ม
วิสาหกิจมากข้ึน 
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หมาย 
เลข 

ผลงาน หลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/
นักศึกษาที่มีส่วนร่วม 

ชุมชนที่น าไปใช้
ประโยชน ์

แข่งขันในตลาดสากลได้ 
2. ส่งเสริมการตลาด การ

ประชาสัมพนัธ์สนิค้าและ
บริการ 

3. พัฒนาระบบการจัดการที่มี
คุณภาพ 

4. พัฒนาความรู้ความสามารถ
ของนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ ดังนี ้

- พัฒนาทางด้านสนิค้าและ
บริการ ให้มีคุณภาพ เป็นที่
ยอมรับในตลาดสากล 

- เพิ่มช่องทางการตลาด 
สร้างโอกาสการขยายสนิค้า
และบริการให้มากข้ึน 

- พัฒนาทางด้านการจัดการ
และการบัญชี สอนและ
สาธิตการท าบัญชีอย่างง่าย 

- พัฒนาภาวะการเป็นผูน้ า 
โดยเน้นให้นักศึกษา
ตระหนักถึงผลกระทบของ
การด าเนินงาน 

- พัฒนาประสบการณ์การ
ท างานร่วมกับ
ผู้ประกอบการ โดยฝึกจาก
ประสบการณ์โดยตรง 

- ฝึกการแก้ไขปัญหาจาก
สถานการณป์ัจจุบนั 

 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ 1.8 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
- ควรผลักดันให้นักศึกษามีส่วนรว่มในการสร้างผลงานนวัตกรรมโครงงานหรืองานวิจัย 
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สรุปผลการประเมินตนเอง : องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑติ 

ตัวบ่งชี ้
คะแนนประเมินตนเอง 

2559 2560 2561 2562 
1.1 ผลการบริการจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.60 3.72 3.75 3.70 
1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  4.19 4.43 4.69 4.69 
1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  1.70 1.75 2.08 2.24 
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 5.00 5.00 5.00 
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 5.00 5.00 5.00 
1.6 การส่งเสรมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ - - - 5.00 
1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล - - - 5.00 
1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม - - - 2.31 

คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ 3.71 4.08 4.25 4.12 
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องค์ประกอบที่  2  การวิจัย 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้ สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมี

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

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.กฤษณ์วรา รัตนโอภาส โทรศัพท์ : 089-7333779 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวยุพดี พันธุ์สะ 
  : นายป.ทัน มนตรี 

โทรศัพท์ : 083-1688384 
โทรศัพท์ : 084-2677773 

 

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

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5-6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

 

ผลการด าเนินงาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารวิจัยที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ผลการด าเนินงาน 
 ค ณ ะ ด า เ นิ น ก า ร ร่ ว ม กั บ ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า     
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
การบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดังนี้ คือ 
1. เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่ อบริหารจัดการงาน

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัย ได้แก่ ข่าวการ
ตีพิมพ์/ประชุมวิชาการ ข่าวอบรมสัมมนา ข่าวแหล่งทุนวิจัย 
และข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ตลอดจนสามารถดาวน์โหลดคู่มือ
ระเบียบ แนวปฏิบัติ และแบบฟอร์มต่างๆ เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ผู้เข้าใช้บริการ 

2. ระบบบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
(Research Management System : RMS) เพื่อบริหารจัดการ
ทุนวิจัยที่ควบคุมและด าเนินการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ได้แก่ การส่งข้อเสนอการวิจัย การประเมินข้อเสนอการวิจัย 
การแจ้งผลการประเมิน การรายงานเบิกจ่ายงวดเงิน การ
รายงานความก้าวหน้าการวิจัย การรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

2.1-1-1 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

2.1-1-2 ระบบบริหารจัดการ
งานวิจัย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา 

2.1-1-3 ฐานข้อมูลวารสารการวิจัย  
(JDS : Journal Database 
System) 
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และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย เป็นต้น  
3. ระบบการประเมินผลการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจั ย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อเป็นเครื่องมือในการส ารวจ
ความพึงพอใจและความต้องการของผู้รับบริการที่มีต่อ
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยฯในด้านการวิจัย ได้แก่ การ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การจัดสรร
ทุน  ห้องปฏิบัติการวิจัย และห้องสมุดค้นคว้า เทคโนโลยี
สารสนเทศ การรักษาความปลอดภัย และการจัดกิจกรรมทาง
วิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัย ทั้งนี้เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนา
ปรับปรุงด้านการวิจัยต่อไป 

4. ระบบสารสนเทศวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และระบบสารสนเทศ
วารสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา เพื่อเป็นเครื่องมือส าหรับการด า เนินงานจัดท า
วารสารวิชาการ ได้แก่ ลงทะเบียนส าหรับส่งบทความวิจัย การ
ประเมินบทความ เป็นต้น 

5. ฐานข้อมูลวารสารการวิจัย (JDS : Journal Database System) เพื่อ
เป็นเครื่องมือสืบค้นวารสารงานวิจัย จากแหล่งตีพิมพ์ต่างๆ 
เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการค้นคว้างานวิจัยส าหรับนักวิจัย 

6. คณะมีการพัฒนาฐานข้อมูลระบบบริหารงานวิจัย เพื่อให้ทุก
หลักสูตรสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้ และจะใช้ฐานข้อมูล
ดังกล่าวในการปฏิบัติงาน วางแผนด าเนินงาน ทั้งแผนระยะสั้น
และระยะยาว รวมทั้ งการประเมินผลการด า เนินงาน 
นอกจากนี้ยังได้ท าฐานข้อมูลนักวิจัยฐานข้อมูลผลงานวิจัยเพื่อ
สืบค้นงานวิจัยที่ตีพิมพ์ 

7. คณะยังได้ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลงานวิจัยของนักศึกษา 
โดยจัดเก็บไว้ในห้องสมุดของคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า และการวิจัยของนักศึกษาต่อไป 

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็น
ต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์หรือหน่วยวิจัย

หรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการ

วิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์  เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  เช่น 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการวิจัย  

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น 

2.1-2-1 ประกาศสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในงานประชุม
วิชาการระดบันานาชาติ 

2.1-2-2 เว็บไซต์ศูนย์วทิยาศาสตร์  
และห้องปฏิบัติการวิจัย 

2.1-2-3 แผนปฏบิัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
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การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้
มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting 
Professor) 

ผลการด าเนินงาน 
 คณะร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในการ
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์
โ ดย ไ ด้ ด า เนิ น กา รจั ดหาทรัพ ยากร ในด้ าน งบประมาณ
ห้องปฏิบัติการ เพื่อการวิจัย แหล่งค้นคว้าทางวิชาการและระบบ
สารสนเทศเพื่อการวิจัย ดังนี้ 
1. ศูนย์วิทยาศาสตร์มีห้องปฏิบัติ การวิทยาศาสตร์ ในการ

สนับสนุนด้านการวิจัยที่มีเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ในสาขาฟิสิกส์ 
เคมี และชีววิทยาขั้นพื้นฐานในการท าวิจัย เช่น pH meter, 
UV-Vis Spectrophotometry, FTIR, GC, AAS และ HPLC 
พร้อมมีระบบความปลอดภัยที่พร้อมใช้งานเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน เช่น อุปกรณ์ดับเพลิงสัญญาณเตือนภัยจากควันไฟ 
เป็นต้น 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนา  
- มีการจัดตั้งหน่วยวิจัยโดยก าหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วย

วิจัยและการบริหารหน่วยวิจัยขึ้น เพื่อส่งเสริมการด าเนินงาน
วิจัยของบุคลากร ที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมี
ทิศทางที่ชัดเจนในการด าเนินงานวิจัยเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง
เพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน 

- มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการสนับสนุนการท าวิจัยโดยผ่าน
ระบบสารสนเทศเพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้าจากฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น Science Direct, Springer link 
ProQuest และระบบฐานข้อมูลวารสารการวิจัย (JDS : 
Journal Database System) เป็นต้น 

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

- มีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ด้านการวิจัยในมนุษย์ และคณะกรรมการก ากับดูแล
การด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อท า
หน้าที่ วางแผนเกี่ยวกับก ากับดูแลและพิจารณาตรวจสอบ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง  
และด้านการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่อการศึกษาวิจัย 
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3. มีแหล่งบริการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสืบค้นผลงานวิจัยเพื่อ
ใช้ในการอ้างอิงจากหลายแหล่ง เช่น ห้องสมุดคณะ ส านัก 
วิทยบริการ เว็บไซต์ของคณะที่ เชื่อมโยงกับระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา ช่วยอ านวย
ความสะดวกด้านข่าวสารประชาสัมพันธ์ แก่นักวิจัย และผู้ที่
สนใจ ได้แก่ ข้อมูลด้านแหล่งทุนวิจัย ข้อมูลด้านการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยฯ ข้อมูลแหล่งวารสารเผยแพร่ผลงานวิจัย ข้อมูล
เกี่ ย วกับระ เบี ยบแนวปฏิบัติ เกี่ ยวกับวิ จั ย  และข้อมู ล
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการวิจัย เป็นต้น 

4. มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการสนับสนุนการท าวิจัยโดยผ่าน
ระบบสารสนเทศที่ ใช้ เป็นแหล่งค้ นคว้าจากฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น Science Direct, Springer link และ 
ProQuest เป็นต้น 

5. มีกลยุทธ์ที่ส่งเสริมงานวิจัยตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ 2563 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 ส่งเสริมและ
พัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและแก้ปัญหา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ดังนี้ 
- ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัยและการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้

ได้รับการยอมรับระดับชาติหรือนานาชาติ 
- พัฒนาศักยภาพนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
- ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหรือพัฒนา

ท้องถิ่น 
- ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสนองโครงการพระบรมราโชบาย 

6. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยดังนี้ 
- งานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์และ

เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 
- งานสร้างแรงจูง ใจให้อาจารย์ เผยแพร่ผลงานวิจัย ใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
- งานจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 
- งานข้อมูลและข่าวสารแหล่งทุน 
- งานส่ ง เสริมและสนับอาจารย์และบุคลากรเข้ าร่ วม

ประชุมสัมมนา 
- งานสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอก 
- งานเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โดยในปีการศึกษา 2562 คณะเข้าร่วมเครือข่ายการประชุม
วิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้  ครั้ งที่  5 ระหว่างวันที่  6-7 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีที่ เปิดโอกาสให้
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเครือข่ายได้มีการแลกเปลี่ยน



รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา 2562 หน้า 85 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

ประสบการณ์การท าวิจัย ตลอดจนได้มีการเผยแพร่ผลงาน
อันจะเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

- งานบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการ และศิลปวัฒนธรรม 

- งานถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ชุมชน 
- งานส่งเสริมและติดตามการน าผลงานวิจัยสู่ชุมชนเพื่อการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน 
- งานจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนว

พระบรมราโชบาย 
3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
ผลการด าเนินงาน 
 จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยคณะได้ด าเนินการร่วมกับ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ในการจัดสรรงบประมาณ สนับสนุน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ตามระเบียบว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนการวิจัย ให้แก่อาจารย์และบุคลากร ทั้งจากแหล่งทุน
ภายในและแหล่งทุนภายนอก โดยมีรายละเอียดดังนี้  
มหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยโดยการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และ
การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติ ดังนี้  
1. จัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ตามระเบียบว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย  โดยได้
ด าเนินการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยแก่อาจารย์และ
บุคลากร ทั้งจากแหล่งทุนภายในและแหล่งทุนภายนอก โดยมี
การจัดสรรแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
- ส่วนที่ 1 แหล่งทุนภายในจัดสรรโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา

เป็นผู้รับผิดชอบ ได้แก่ เงินกองทุนวิจัย เงินรายได้ บกศ. 
และเงินงบประมาณแผ่นดิน (วช.) 

- ส่วนที่ 2 แหล่งทุนภายนอก จัดสรรและด าเนินการโดยผ่าน
หน่วยงานเจ้าของแหล่งทุนหรือได้รับมอบจากแหล่งทุน 
ได้แก่ สกสว. วช. สวทช.  เป็นต้น  

 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อท าหน้าที่ด าเนินงานในการบริหารจัดการ

2.1-3-1 ระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลาว่าดว้ยการ
ให้ทุนสนับสนนุการวิจัย 
พ.ศ. 2552 

2.1-3-2 ระเบียบมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา ว่าดวัย
หลักเกณฑ์การรับเงินทุน
และการเบิกจ่ายเงนิ
งบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไปเพื่อการวิจัย 
พ.ศ. 2554 

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

2.1-3-4 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เร่ือง การ
ขอและสนับสนนุทุนวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

2.1-3-5 สัญญารับทุนวิจัย      
(ตัวบ่งชี้ที่ 2.2) 

2.1-3-6 ประกาศคณะกรรมการ
กองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนค่าใช้จา่ยในการ
น าเสนอผลงานวิจัยและ
ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์
งานวิจัยระดับนานาชาติ 
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วิจัย ได้แก่ ตรวจสอบข้อเสนอการวิจัย และงบประมาณด้านการ
วิจัย เพื่อให้การด าเนินงานด้านทุนวิจัยสอดคล้องกับเกณฑ์ของ
แหล่งทุนที่ก าหนด ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2563 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ท าหน้าที่บริหารจัดการและจัดสรรทุนวิจัย 
โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) แหล่งทุนภายใน ได้แก่ งบประมาณเงินรายได้ จ านวน 35 
โครงการ จ านวนเงินรวม 554,950  บาท  

2) แหล่งทุนภายนอก จ านวน  11 โครงการ จ านวนเงินรวม 
13,613,940 บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 
- กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 

จ านวน 3 แผนงานวิจัย งบประมาณ 9,063,500  บาท 
- ส านักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  

จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 3,440,440 บาท 
- โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ฐานรากเครือข่ายวิจัยภาคใต้ตอนล่าง (สปอว.) จ านวน 2 
โครงการ งบประมาณ 450,000 บาท 
- ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)จ านวน 1 โครงการ 

งบประมาณ 390,000 บาท 
- ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 250,000 บาท 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.)  จ านวน 1 โครงการ 

งบประมาณ 20,000 บาท 
2. การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ตาม

ประกาศคณะกรรมการกองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการน า เสนอ
ผลงานวิจัยและค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์งานวิจัยระดับนานาชาติ 
พ.ศ.2557 โดยมีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา พ.ศ. 2562 
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานวิจัย ในระดับ
นานาชาติ จ านวน 5 เร่ือง งบประมาณ จ านวน 215,073 บาท 
และค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 
จ านวน 1 เร่ือง งบประมาณ 20,000 บาท  

3. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างแรงจูงใจในการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ผลงานวิจั ยและงานสร้ า งสรรค์ตามประกาศ
คณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยและการเผยแพร่งานสร้างสรรค์ พ.ศ.2557 โดยมีผล
การด า เนินงานที่ สนับสนุนในปีการศึกษา พ .ศ.  2562 
ผลงานวิจัยจ านวน 210 บทความ และผลงานสร้างสรรค์ 
จ านวน 35 ชิ้น เป็นเงิน งบประมาณที่สนับสนุนจ านวน 
842,700 บาท  

พ.ศ. 2557 
2.1-3-7 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี เร่ือง ทุน
สนับสนนุในการประชุม
วิชาการระดบัชาติและ
นานาชาต ิ

2.1-3-8 ผลวิจัยที่ตพีิมพ์เผยแพร่ทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ       
(ตัวบ่งชี้ที่ 2.3) 
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4. การสนับสนุนงบประมาณการเผยแพร่ผลงานวิจัยในโครงการ
จัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัย
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 (RANC 2019) 
ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ 
แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ 

คณะ 
1. คณะได้จัดสรรทุนวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 

229,400 บาท ซึ่งแบ่งเป็นจ านวน 4 ทุน ในการท าวิจัยสู่การ
น าไปใช้งานจริงหรือเผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับชาติและ
นานาชาติได้ ในปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 14 เรื่อง รวมเงิน
สนับสนุน 5,466,934 บาท 

2. การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยคณะด าเนินการร่วมกับ
มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานในการสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยดังนี้  
- มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและ

งานสร้างสรรค์ตามประกาศคณะกรรมการกองทุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานวิจัยและค่าใช้จ่ายในการ
ตีพิมพ์งานวิจัยระดับนานาชาติ พ.ศ. 2557 

- คณะมีการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยตามประกาศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องทุนสนับสนุนในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ซึ่งในปีการศึกษา 
2562 คณะมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ จ านวน 129 เร่ือง 

4. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญ
และก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ดังนี้ 
1. คณะมีการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการ

วิจัย ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและแก้ปัญหาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
ดังนี้ 
- โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5 
ระหว่างวันที่  6-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัย

2.1-6-1 โครงการประชุมวชิาการ
ระดับชาติ ด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

2.1-6-2 โครงการสัมมนาความ
ร่วมมือทางวิจัย และ
วิชาการดา้นวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระดบั
นานาชาต ิ

2.1-6-3 ประกาศคณะกรรมการ
กองทุนวิจัยและพฒันา 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
สงขลา เร่ือง หลักเกณฑ์
การสนับสนนุค่าตอบแทน
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เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็น
เวทีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเครือข่าย
ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท าวิจัย ตลอดจนได้มี
การเผยแพร่ผลงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- โครงการสัมมนาความร่วมมือทางวิจัย และวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนานาชาติ ในวันจันทร์ที่ 
29 มิถุนายน 2563 (เลื่อนไตรมาสเนื่องจากสถาณการ์โค
วิด-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจใน
การเขียนแผนการท าวิจัยให้ประสบความส าเร็จ เพื่อให้
ความรู้การเขียนร่างบทความวิจัยวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ และมีความเข้าใจในหลักการพิจารณาคุณภาพ
บทความวิชาการ ส าหรับกรอบการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

คณะส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ซึ่ง
จัดโดยสถาบันและพัฒนา มหาวิทยาลับราชภัฏสงขลา ดังนี้ 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอ

การวิจัยเพื่อรับทุนวิจัย”เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และ
นั ก วิ จั ย  ร ะ หว่ า ง วั นที่  2 0 -21  ก ร ก ฎา คม  25 6 2 
วัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และนักวิจัยมีความรู้และความ
เข้าใจการเขียนข้อเสนอการวิจัยที่สอดคล้องตามประเด็นที่
ส าคัญตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและสามารถ
จัดท าข้อเสนอการวิจัย concept proposal ที่สามารถยื่น
เสนอขอรับทุนวิจัย 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัยเพื่อ
การตีพิมพ์เผยแพร่” เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และ
นักวิจัย เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 วัตถุประสงค์เพื่อให้
อาจารย์และนักวิจัยมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขียน
บทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากลที่ยอมรับ 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทรัพย์สินทางปัญญาจาก
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์” เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์และนักวิ จั ย  เมื่ อวันที่  20 สิ งหาคม 2562 
วัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และนักวิจัยมีความรูความเขาใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับอนุสิทธิบัตร มีทักษะเทคนิคเชิงลึกในการ
ยกร่างค าขอ น าไปสู่การจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา  

- จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์”เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย เมื่อวันที่ 
16-17 มีนาคม 2563 วัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และ
นักวิจัยมีความรู้ความเข้าใจหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

การตีพิมพ์ผลงานวจิัยและ
การเผยแพร่งาน
สร้างสรรค์ พ.ศ.2557 
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และทราบวิธีปฏิบัติในการเสนอโครงร่างการวิจัยเพื่อขอ
รับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

2. มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างแรงจูงใจใน
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยตามประกาศคณะกรรมการ
กองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
และการเผยแพร่งานสร้างสรรค์ พ.ศ.2557 โดยผลงานที่จะ
ขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ได้นั้นจะต้องผ่านการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้งในระดับหลักสูตร/คณะ/ และมหาวิทยาลัย ตามล าดับ 

3. คณะมีการยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ ได้รางวัลในการ
น าเสนอผลงานวิชาการ และอาจารย์ที่มีบทความวิจัยหรือ
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติ ผ่านช่องทางดังนี้ 
- การประชุมอาจารย์และบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2562 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562  
- ผ่านเวบ็ไซต์ของคณะ และเพจคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
https://www.facebook.com/ScienceAndTechSKRU
/photos/a.300957319942907/2963297203708892/
?type=3&theater 

5. มีการด าเนินงานกับเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กร
ภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะการด าเนินงานกับเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรม ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กร
ภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ อย่างต่อเนื่อง 
คือเครือข่าย 7 สถาบัน 8 หน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย  

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (โดยคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)  

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ( โดยคณะวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและการเกษตร)  

3. มหาวิทยาลั ยราชภั ฏนครศรี ธ ร รมราช  ( โดยคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (โดยคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)  

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (โดยคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และคณะพยาบาลศาสตร์)  
 

2.1-6-1 บันทึกความร่วมมือ
เครือข่าย 7 สถาบัน 

2.1-6-2 โครงการประชุมวชิาการ
ระดับชาติ ด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
 

https://www.facebook.com/ScienceAndTechSKRU/photos/a.300957319942907/2963297203708892/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ScienceAndTechSKRU/photos/a.300957319942907/2963297203708892/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ScienceAndTechSKRU/photos/a.300957319942907/2963297203708892/?type=3&theater
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6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (โดยคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  

7. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช  
ได้ท าการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและ
วิชาการร่วมกันตามโครงการเครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ด้วยตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และต้องการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนงานวิจัยอัน
ทรงคุณค่า น าไปสู่การใช้ประโยชน์และการเผยอย่างกว้างขวาง
ระหว่างนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยในเครือข่าย
และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในประเทศไทยเครือข่ายภาคใต้ ซึ่งคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สนับสนุนอาจารย์และนักศึกษาส่ง
ผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เครือขา่ยสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5 ในระหว่าง
วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 
6. มีระบบและกลไกการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนหรือชุมชนและ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงาน 

คณะมีระบบและกลไกการน าผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและแก้ปัญหาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ที่ 2 ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
หรือพัฒนาท้องถิ่น กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนหรือพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีรองคณบดีฝ่าย
วิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธาน และตัวแทน
อาจารย์ในแต่ละหลักสูตรเป็นกรรมการเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด โดยมีระบบและกลไกการน า
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาผู้เรียนหรือชุมชน ได้แก่  

1. ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์  

2. ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บน
พื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

3. ระบบการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีจากงานวิจัยสู่
ชุมชนท้องถิ่นและกลุ่มเป้าหมาย  

โดยมีการบูรณาการร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถาบันวิจัยและ
พัฒนา และหน่วยงานระดับคณะซึ่งมีรายละเอียดการด าเนินการ 
ดังนี้  

2.1-6-1 แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ฉบับทบทวน
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

2.1-6-2 ค าสั่งคณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่ 
526/2563 เร่ืองแต่งตั้ง
คณะกรรมการฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2563 

2.1-6-3 คู่มือนักวิจัย : ระบบและ
กลไกการพัฒนางานวิจยั
หรืองานสร้างสรรค์บน
พื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
หรือเอกลักษณ์ (ของ
มหาวิทยาลยั) 

2.1-6-4 คู่มือนักวิจัย : ระบบการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้/
เทคโนโลยจีากงานวิจัยสู่
ชุมชนท้องถิ่นและ
กลุ่มเป้าหมาย (ของ
มหาวิทยาลยั) 

2.1-6-5 งานวิจยั งานสร้างสรรค์ 
หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. ศึกษาและส ารวจปัญหา และความต้องการของชุมชนใน
ท้องถิ่น เพื่อก าหนดโจทย์วิจัยและบริการวิชาการในพื้นที่
เป้าหมาย 

2. กลั่นกรองและประเมินโครงการ โดยมีรายละเอียด
ผลผลิตและตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับกรอบประเด็นการให้
งบประมาณสนับสนุน 

3. สนับสนุนการทุนวิจัยของนักวิจัยจากแหล่งทุนภายในและ
แหล่งทุนภายนอก  

4. จัดการผลงานวิจัย เพื่ อน า ไปใช้ประโยชน์ โดยการ
ให้บริการวิชาการถ่ายทอดสู่ชุมชน/ท้องถิ่น หรือบูรณา
การสู่การเรียนการสอน/การตีพิมพ์เผยแพร่โดย 

5. ส ารวจความพึงพอใจและติดตามผลการน าองค์ความรู้ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 และจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะได้พิจารณา
และก าหนดกรอบการจัดสรรทุนวิจัยคณะ โดยก าหนดให้เป็นทุน
วิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม คณะจึงได้ระบุในประกาศเปิดรับ
ข้อเสนอ และระบุในสัญญารับทุนวิจัย  

ประโยชน์ต่อชุมชน      
(ตัวบ่งชี้ที่ 2.4) 

 

7. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตามระบบ
ที่ก าหนด  
ผลการด าเนินงาน 
 คณะร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินงานในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
ดังนี้ คือ  
1. มีขั้นตอน แนวปฏิบัติ และแบบฟอร์มส าหรับอาจารย์ บุคลากร

และนักวิจัยที่มีความประสงค์จะยื่นการจดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร 

2. มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการด้านการจดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร เพื่ออ านวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านการ
ยื่นขอจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร  

3. ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์มีผลงานที่จดอนุสิทธิบัตร
จ านวน 4 ชิ้นงาน ได้แก่ 
1. ขนมจ าปาดะ เลขที่อนุสิทธิบัตร 15423 ซึ่งเป็นผลงาน

ของ ผศ.พรชัย พุทธรักษ์ ออกให้ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 
2562 

2. เค้กชิฟฟ่อนจ าปาดะ เลขที่อนุสิทธิบัตร 15903 ซึ่งเป็น
ผลงานของ ผศ.พรชัย พุทธรักษ์ ออกให้ ณ วันที่  4 
ธันวาคม 2562 
 

2.1-7-1 ระบบและกลไกการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค ์

2.1-7-2 ค าสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการด้านการจด
สิทธิบัตรหรือ 
อนุสิทธิบัตร 

2.1-7-3 ระเบียบมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา วา่ด้วยการ
บริหารจัด การทรัพย์สิน
ทางปญัญาและสิทธิ
ประโยชน์จากงานวิจัย 
พ.ศ. 2553 

2.1-7-4 อนุสิทธิบัตร 
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

3. ขนมครกญี่ปุ่นที่มีส่วนผสมของข้าว เลขที่อนุสิทธิบัตร 
15901 ซึ่งเป็นผลงานของ ผศ.วิภาวรรณ วงศ์สุดาลักษณ์ 
ออกให้ ณ วันที่ 24 มกราคม 2563 

4. สูตรแยมจากจ าปาดะ เลขที่อนุสิทธิบัตร 15902 ซึ่งเป็น
ผลงานของ ผศ.ดร.ทัศนา  ศิริโชติ ออกให้ ณ วันที่ 24 
มกราคม 2563  

 และนอกจากนี้ยังมีผลงานที่อยู่ระหว่างการด าเนินงานด้านการ
ยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ
ตรวจสอบ จ านวน 6 ชิ้นงาน ได้แก่      

1. ลูกชิ้นไก่ที่มีส่วนผสมของน้ าปรุงรสไก่ตุ๋น ค าขอเลขที่ : 
1703000874 

2. คุกกี้ข้าวย า ค ำขอเลขที่ 1503001420 
3. ขนมทองพับจ าปาดะ ค าขอเลขที่ 1803000272 
4. ขนมหม้อแกงเม็ดจ าปาดะ ค าขอเลขที่ 1803000273 
5. ข้าวเกรียบถั่วขาว (ลูกรุ่ย) ค าขอเลขที่ 1803000275 
6. ข้าวเกรียบรสข้าวย าเครื่องแกง ค าขอเลขที่ 1803000276 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน: 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2562 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

2560 2561 2562 บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ระบบและกลไกการ
บ ริ ห า ร แล ะพั ฒน า
ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร้างสรรค์ 

7 ข้อ 
(ข้อ 1-7) 

6 ข้อ  
(ข้อ 1-6) 
5 คะแนน 

6 ข้อ  
(ข้อ 1-6) 
5 คะแนน 

7 ข้อ  
(ข้อ 1-7) 
5 คะแนน 

  

 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 2.1 
จุดแข็ง 

- มีระบบสารสนเทศตอบสนองกับงานวิจัยทุกด้านทั้งนักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา ผู้บริหาร ผ่านระบบ
สารสนเทศออนไลน์ทั้ งจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัย อันได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา             
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี สอดคล้องกับการเข้าถึงแหล่งวิจัย ทั้งภายใน และภายนอกตาม
งบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยที่มีจ านวนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- คณะได้รับเป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ กลุ่มเครือข่าย เพื่อ

เสริมจุดแข็งของงานวิจัยให้กับบุคลากรในคณะ เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงาน และแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ด้านการวิจัย กับนักวิจัย ในระดับอุดมศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งคัดเลือก
งานวิจัยในระดับอุดมศึกษาในระดับคุณภาพดี เพื่อส่งไปคัดเลือกตีพิมพ์เข้าสู่วารสารที่ได้การรับรอง
ในระดับ TCI กลุ่ม 2 ในปีงบประมาณ 2562 และมีการจัดท ารูปแบบเล่มวิจัยของคณะ เพื่อส่งเสริม
และผลักดันการท าวิจัยในระดับนักศึกษาปริญญาตรีให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้  ปัจจัยน าเข้า (I) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้ ปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน

สถาบันอุดมศึ กษา  คื อ  เ งิ นสนับสนุนงานวิ จั ยหรื องานสร้ า งสรรค์  ดั งนั้ น
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้จากภายนอกสถาบัน
เพื่อสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อม
และจุดเน้นสถาบันนอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะได้รับจากแหลง่ทนุ
ภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ 
โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.กฤษณ์วรา รัตนโอภาส โทรศัพท์ : 089-7333779 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวกุสุมา เจะอาแซ โทรศัพท์ : 081-6982044 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0-5  
 

เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 จ านวนเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาท ขึ้นไปต่อคน 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ  = 
จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
 

2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม  5 

คะแนนทีไ่ด้  = 
จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก   x  5 
จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 

 

ผลการด าเนินงาน : 
 ในปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับ
รวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ) จ านวน 96 คน มีอาจารย์ประจ าในคณะที่ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 14 เร่ือง รวมเงินสนับสนุน 5,466,934 บาท 
 

วิธีการค านวณ 
5,466,934 

 =  56,947.23  บาท 
96 

แปลงจ านวนเงินวิจัยต่อจ านวนอาจารย์เทียบกับคะแนนเต็ม 5   
56,947.23 

X 5        = 4.75  คะแนน 
60,000 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2562 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

2560 2561 2562 บรรล ุ ไม่บรรล ุ

เงินสนบัสนุน
งานวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค์
ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า
และนักวิจัย
ประจ า  

60,000
บาท/คน 

6,412,701  บาท 
คิดเป็น   

63,807.97บาท/
คน 

คิดเป็น  
5.00 คะแนน 

9,473,592 บาท 
คิดเป็น   

97,665.90 
บาท/คน 
คิดเป็น  

5.00 คะแนน 

5,466,934 บาท 
คิดเป็น   

56,947.23 
บาท/คน 
คิดเป็น  

4.75คะแนน 

  

 

หลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย 
หมายเลข ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย เลขที่สัญญา/

งบประมาณ 
ระยะเวลา 

ทุนวิจัยภายใน 301,400 บาท 
2.2-0-1  การปรับปรุงกระบวนการ

ผลิตเพื่อยืดอายุการเก็บ
รักษาน้ าพริกเผาเห็ดนางฟา้ 

อัจฉรา เพิ่ม 001/2563 
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

58,400 

16 มี.ค. 63 
ถึง 

16 มี.ค. 64 

2.2-0-2  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้น
ขนมจีนแป้งหมักอบแห้งจาก
ข้าวพื้นเมืองพันธุช์่อขิง พื้นที่
บ้านกระอาน อ าเภอเทพา 
จังหวัดสงขลา 

ปวีณา  ดิกิจ  สัดส่วนความรับผิดชอบ 70% 
นิรัญญา  บุญติ้น 

002/2563 
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

57,000 

2.2-0-3  การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่
เหลวที่ประกอบด้วยน้ าข้าว
พันธุ์ช่อขิงจากพืน้ทีบ่้าน
กระอาน อ าเภอเทพา 
จังหวัดสงขลา 
 

ภวิกา มหาสวัสดิ์  003/2563 
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

57,000 

2.2-0-4  การใช้ประโยชน์จาก
องค์ประกอบทางเคมีในนม
หนูและนมแมว 

ธีรยุทธ์ ศรียาเทพ  
ทวีสิน นาวารัตน์ 

004/2563 
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

57,000 
 

2.2-0-5  การพัฒนาอุปกรณ์ส าหรับ
วัดค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับ
เสียงโดยใช้วิธีการฟังก์ชนั
ถ่ายโอน 
 
 

ปุรินทร จันทร์เลิศ 
พลพัฒน์  รวมเจริญ 

1205/2563 
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

72,000 

1 เม.ย. 63 
ถึง 

30 ก.ย. 64 
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หมายเลข ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย เลขที่สัญญา/
งบประมาณ 

ระยะเวลา 

ทุนวิจัยภายนอก 5,165,534 บาท 
2.2-0-6  ประสานงานวิจยัพื้นที่

อุทยานธรณีโลกจังหวัดสตลู 
บรรจง  ทองสร้าง SRC62X1401 

 สกสว. 
1,321,760 

01 ส.ค. 62 
ถึง 

31 ก.ค. 63 
2.2-0-7  New eco-efficient 

constructing materials 
from waste 
Polyethylene 
Terephthalate (PET) and 
renewater resources 

พลพัฒน์  รวมเจริญ โครงการวิจัย
ภายใต้ความ
ร่วมมือด้าน

อุดมศึกษาและ
การวิจัยระหว่าง
ประเทศไทย-

ฝรั่งเศส 
150,000 

1 ม.ค. 63 
ถึง 

31 ธ.ค. 64 

2.2-0-8  การบ าบัดน้ าที่ปนเปื้อนด้วย
ซิลเวอร์นาโนพาร์ติดเคิลโดย
จอก : ผลของขนาดพาร์ติเคิล 

สิริพร  บริรักวิสิฐศักดิ์ ส านักงานพฒันา
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
แห่งชาต ิ
250,000 

1 พ.ย. 62 
ถึง 

31 ต.ค. 63 

2.2-0-9  องค์ประกอบทางเคมีจาก
จ าปาดะ (Artocarpus 
integar (Thunb.) Merr.) 
ในพื้นที่อ าเภอควนโดน 
จังหวัดสตูล และฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระ เบาหวาน 
แบคทีเรีย และยับยัง้
เซลล์มะเร็ง 

วาสนา  มู่สา 03/2563 
 สกสว. 

980,000  
(5%) 49,000 

27 มี.ค. 63
ถึง 

26 มี.ค. 64 

2.2-0-10  การประเมินความสัมพันธ์
ทางพนัธุกรรมของสายพันธุ์
จ าปาดะในพืน้ที่ 14 จังหวัด
ภาคใต้ของประเทศไทย โดย
ใช้เคร่ืองหมายดีเอ็นเอเพื่อ
เป็นแนวทางการขยายพันธุ์
ทางการค้าและการอนุรักษ์
พันธุกรรม 

เบญจวรรณ  ยันต์วิเศษ
ภักด ี
วาสนา มู่สา 
อรนุช สุขอนันต ์

03/2563 
สกสว. 

857,070 

27 มี.ค. 63
ถึง 

26 มี.ค. 64 

2.2-0-11  การเพิ่มมูลค่าและแปรรูปผล
จ าปาดะ (Artocarpus 
integar (Thunb.) Merr.) 
เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

วาสนา  มู่สา (80%)  03/2563 
สกสว. 

(80%) 990,280  
792,224 

 
 

27 มี.ค. 63
ถึง 

26 มี.ค. 64 
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หมายเลข ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย เลขที่สัญญา/
งบประมาณ 

ระยะเวลา 

2.2-0-12  การพัฒนาแอพพลิเคชันใน
การบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวแบบมีสว่นร่วม 

ศศลักษณ์ ทองขาว (50%) 
อ านาจ  ทองขาว (30%) 

02/2563 
 สกสว. 

945,000  
(80%) 756,000 

27 มี.ค. 63
ถึง 

26 มี.ค. 64 

2.2-0-13  การบริหารจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของระบบ
นิเวศชายฝั่งทะเลในอุทยาน
ธรณีโลกสตูล เพื่อการ
ท่องเที่ยวยั่งยืน 

นุชจรินทร์ เพชรเกลี้ยง 
(11%) 
สุธินี หีมย ิ (11%)  
 
 

MOU-CO-
2563-11160-

TH 
สวทช. 

2,684,000 
(22%) 590,480 

1 เม.ย. 63 
ถึง 

31 มี.ค.64 

2.2-0-14  การบริหารจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
สิ่งมีชีวิตในถ้ าในอุทยานธรณี
โลกสตูล เพื่อการท่องเที่ยว
ยั่งยืน 

สายใจ วฒันเสน (7%) 
สิริมาภรณ์ วัชรกุล (7%)  
ผจงสุข สุธารัตน์ (7%) 
 
 

MOU-CO-
2563-11099-

TH 
สวทช. 

1,900,000 
(21%) 399,000 

1 ม.ค. 63 
ถึง 

31 ธ.ค.63 

 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
จุดที่ควรพัฒนา 

- คณะควรกระตุ้นนักวิจัยรุ่นใหม่ที่จะเข้าสู่การขอทุนในปีงบประมาณ 2564 และเพิ่มเติมทุนวิจัย
ส าหรับงบประมาณ 2563 ที่ยังเปิดรับในบางแหล่งทุนต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง / พัฒนา 
- คณะควรมีโครงการและทุนวิจัยส าหรับอาจารย์ใหม่ หรืออาจารย์ที่ไม่เคยผ่ายการขอทุนวิจัยใด ๆ    

เพื่อเป็นการกระตุ้นและการฝึกประสบการณ์ในการขอทุนวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลติ (O) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้ ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้

สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์
ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และ
น าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานวิชาการอยู่ใน
รูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI หรือ SCOPUS  หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
หรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต ารา 
หรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

  

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.กฤษณ์วรา รัตนโอภาส โทรศัพท์ : 089-7333779 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวกุสุมา เจะอาแซ โทรศัพท์ : 081-6982044 
 

เกณฑ์การประเมิน   
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยเป็นคะแนน
ระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มสาขาวิชาดังนี้ 
 

เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ร้อยละของผลงานถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์และนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น คะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  
 

สูตรค านวณ 
1. ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าหลักสูตร 

 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจยั x 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าสังกัดคณะทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้มาข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ = 
 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  x   5 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักประจ าสังกัดคณะ

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 
น้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ 
-  มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 

- มีการยื่นจดสิทธิบัตร 
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ.  
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล  TCI 

กลุ่มที่ 2 
- มีการจดแจ้งลิขสิทธ์ 

0.80 - ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน

ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2562 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง

วิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง

วิชาการแล้ว ได้แก่ 
 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 
 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 
 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
 กรณีศึกษา 
 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปล 
 ซอฟต์แวร์ 
 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 

หมายเหตุ 
1. การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์  (Full 

Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้วการตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

2. ผลวิชาการทั้งหมดจะต้องได้รัยการเผยแพร่ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
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ผลการด าเนินงาน : 
 ในปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า        
จ านวน 128 เรื่อง มีผลรวมถ่วงน้ าหนัก 39.80 คิดเป็นร้อยละ 38.26  ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและลาศึกษา
ต่อ จ านวน 104 คน 
 
 

วิธีการค านวณ 
39.80 

X 100 =   ร้อยละ 38.26 
104 

แปลงค่าร้อยละเทียบกับคะแนนเต็ม 5 
38.26 

X 5 =   5.00  คะแนน 
30 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2562 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

2560 2561 2562 บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ผลงาน
วิชาการของ
อาจารย์
ประจ าและ
นักวิจัย 

ร้อยละ 50 ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 
46.00 
คิดเป็น 

ร้อยละ 44.02  
เท่ากับ  

5.00 คะแนน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 54.60 

คิดเป็น 
ร้อยละ 52.50 

เท่ากับ  
5.00 คะแนน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 39.80 

คิดเป็น 
ร้อยละ 38.26 

เท่ากับ  
5.00 คะแนน 

  

  

หลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย : 
หมายเลข ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหล่งตีพิมพ/์เผยแพร่ 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ รวม 7 ผลงาน  
(ค่าน้ าหนัก 1.00) 
2.3-0-1     พลพัฒน์  รวมเจริญ Improvement of water vapor 

barrier and mechanical 
properties of sago starch-
kaolinite nanocomposites 

Polymer Composites. 
2020;41:201-209 
Scopus. 
 

  
2.3-0-2   พลพัฒน์  รวมเจริญ Hydrogenated Natural Rubber 

as an Alternative 
Replacementto Ethylene-
Propylene-Diene-Monomer 
(EPDM) Rubberin Terms of 
Thermal-Oxidative 
Degradation Properties 

Polymer Science, 
series B, 2019 
Vol.61, No.5,  
pp.567-573 
Scopus. 

 

2.3-0-3     ปวีณา  ดิกิจ The effective emulsifying 
property of 
biosurfactantproducing 
Marinobacter 

Applied Biochemistry 
and Microbiology. 5(6), 
615-625 
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หมายเลข ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ 
hydrocarbonoclasticus ST1 
obtained from palm oil 
contaminated sites. 

2.3-0-4      ปวีณา  ดิกิจ Application of biosurfactants 
in the medical field. 

Walailak Journal of 
Science and 
Technology. 2020; 
17(2), : 154-166 
Scopus. 

2.3-0-5  พะเยาว์ ยงศิริวิทย ์
พิชญ์พิไล ขุนพรรณราย 
มูรณี  ดาโอะ 

Crustal body–wave 
velocities beneath Thailand 
from teleseismic analysis 

Journal of Physics: 
Conference Series 
1380 (2019) 012015 
Scopus. 

2.3-0-6  อ านาจ ทองขาว 
ศศลักษณ์ ทองขาว 
 

Prediction Medical 
Problem of Elderly 
People by Using 
Machine Learning Technique 

Journal of Physics: 
Conference Series 
1529 (2020) 032083 
Scopus. 

2.3-0-7  ภัทราวรรณ เพชรแก้ว Generalized Subsemigroups 
and Fuzzy Subsemigroups in 
Semigroups 

International Journal 
of Mathematics and 
Computer Science. 
15(3), 869-875. 
Scopus. 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ. รวม 2 ผลงาน (ค่าน้ าหนัก 0.80) 
2.3-0-8  อ านาจ ทองขาว 

 
Software Defined Network, 
The Design, Technique, and 
Internet of Things Defined in 
Campus Network 

International Journal 
of Technology and 
Engineering Studies 
Volume 5, Issue3 

2.3-0-9  อดิศักดิ์ เด็นเพ็ชรหน๋อง An SIQS Epidemic Model 
on the Specific Networks 

Journal of Computer 
Science & 
Computational 
Mathematics, Volume 
10, Issue 1, March 
2020, pp 21 – 26 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1   
รวม 2 ผลงาน (ค่าน้ าหนัก 0.80) 
2.3-0-10  วัชราภรณ์ พัทคัน ผลของการแช่เท้าด้วยน้ ารางจืดต่อ

ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสของ
เกษตรกรที่สัมผัสสารกลุ่มออร์กาโน
ฟอสเฟตและกลุ่มคาร์บาเมตใน
ระดับเสี่ยงและไมป่ลอดภัย 

Thammasat Medical 
Journal, 
Vol”19 Supplement 
August 2019 

https://kkgpublications.com/ijtes-volume5-issue3-article2/
https://kkgpublications.com/ijtes-volume5-issue3-article2/
https://kkgpublications.com/ijtes-volume5-issue3-article2/
https://kkgpublications.com/ijtes-volume5-issue3-article2/
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หมายเลข ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหล่งตีพิมพ/์เผยแพร่ 
2.3-0-11  ธนพงศ์ พันธุ์ทอง การสร้างสถานีภาคพืน้ดินอยา่งง่าย

เพื่อรับสัญญาณภาพถา่ยดาวเทยีม
ส าหรับการอุตุนิยมวิทยา 

Naresuan University 
Engineering Journal, 
ปีที1่4 ฉบับที่ 2 
ก.ค.-ธ.ค. 2562 

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบตัร รวม 4 ผลงาน  (ค่าน้ าหนัก 0.80) 
2.3-0-12  พรชัย พุทธรักษ ์ ขนมจ าปาดะ เลขที่ 15423 
2.3-0-13  พรชัย พุทธรักษ ์ เค้กชิฟฟอนจ าปาดะ เลขที่ 15903 
2.3-0-14  วิภาวรรณ วงศ์สุดา

ลักษณ์ 
สูตรขนมครกญี่ปุ่นที่มสี่วนผสม 
ของข้าวย า 

เลขที่ 15901 

2.3-0-15  ทัศนา ศิริโชต ิ สูตรแยมจ าปาดะ เลขที่ 15902 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. รวม 3 ผลงาน  
(ค่าน้ าหนัก 0.60) 
2.3-0-16  สิริพร บริรักวิสิฐศักดิ์ 

 
Evaluation of the Effects of 
Citizen Behaviors on the 
Volume of WEEE Generation 
in Thailand 

15th International 
Symposium on East 
Asian Resources 
Recycling Technology 
(EARTH 2019),  
South Korea 
Scopus. 
 

2.3-0-17  สิริพร บริรักวิสิฐศักดิ์ 
 

The Use of Aqua Regia for 
Gold Recovery from RAM in 
Discarded Printed Circuit 
Boards 

2.3-0-18  วัชรินทร์  สายน้ าใส Influence of sulphur crosslink 
type on the strain-induced 
crystallization of natural 
rubber vulcanizates during 
uniaxial stretching by in situ 
WAXD using a synchrotron 
radiation 

Materials Today: 
Proceedings 
Vol.17 Part 4, 2019 
pp.1539-1548 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 รวม 1 ผลงาน (ค่าน้ าหนัก 0.60) 
2.3-0-19  สายใจ  วัฒนเสน การพัฒนาต ารับครีมรักษาส้นเท้า

แตกจากส่วนหุ้มเมล็ดขี้กาแดง 
Science and 
Technology RMUTT 
Journal May 04, 2020 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ รวม 11 ผลงาน  (ค่าน้ าหนัก 0.40) 
2.3-0-20  ศศลักษณ์  ทองขาว 

อ านาจ  ทองขาว 
RAD Design and Data 
Management Systems of 
Natural Resources and Local 
Wisdom 
 

IOP Conference Series 
: Materials Science 
and Engineering  
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หมายเลข ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ 
2.3-0-21  ศศลักษณ์ ทองขาว 

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

The IEEE Conference 
on Wireless Sensors. 
(ICWiSE) 

2.3-0-22  อ านาจ  ทองขาว Multi-Perspective and Low-
Cost Coverage Network Design 
for Implementing in Campus 
Network : A Case Study 

IOP Conference Series 
: Materials Science 
and Engineering 
19/09/2019 

2.3-0-23  ศศลักษณ์ ทองขาว Artificial Neural Network 
and Support Vector 
Machines Comparison 
of Classification Elderly 
Medical Problem Data 

3rd Annual 
International 
Conference on 
Information 
Technology and 
Engineering 
Applications (ITEA). 
March 21-22, 2020 at 
Hotel MyStays Shin 
Osaka Conference 
Center, Osaka, Japan 

2.3-0-24  มูรณี  ดาโอะ 
พะเยาว์ ยงศิริวิทย ์
 

 Measurement and Analysis of 
Specific Activities 40K, 226Ra 
and 232Th in Beach Sand 
Samples from Pamai beach of 
Mai Kaen district in Pattani 
province (Thailand) using 
Gamma Ray Spectrometry. 

Siam Physics Congress 
2019 (SPC2019): 
Physics beyond 
disruption society 6–7 
June 2019, Songkhla, 
Thailand 

2.3-0-25  ปุรินทร  จันทร์เลิศ The Study of Acoustic 
Absorption Properties of 
Natural Fibrogranular 
Polyvinyl Acetate Composites 

Siam Physics Congress 
SPC2019 “Physics 
beyond disruption 
society”  
6–7 June 2019, 
Songkhla, Thailand 

2.3-0-26  พิชญ์พิไล  ขุนพรรณราย 
พะเยาว์ ยงศิริวิทย ์
รัฐพงษ์ หนูหมาด 

Mechanical and Thermal 
Properties of High-Density 
Polyethylene Composite 
Materials Reinforced with 
Borassus Fruit Fiber 

2.3-0-27  สิริมาภรณ์  วัชรกุล Biodegradation of rubber 
based polymer using bacterial 
comsortium ST608 

The 7th International 
Conference on Bio-
based Polymers 2019 
10-15 พฤศจิกายน 2562 
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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หมายเลข ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหล่งตีพิมพ/์เผยแพร่ 
2.3-0-28  กมลนาวนิ  อินทนูจิตร Characterization of Natural 

Organic Matter in Songkhla 
Lake Basin, THAILAND 

NOM7 IWA Specialist 
Conference on Natural 
Organic Matter 2019. 
7-10 ตุลาคม 2562 
Tokyo, Japan. 

2.3-0-29  สิริพร บริรักวิสิฐศักดิ์ 
 

The Use of Relative Potential 
Risk as a Prioritization Tool for 
Household WEEE 
Management in Thailand 

the 6th 3R 
International Scientific 
Conference on 
Material Cycles and 
Waste Management 
(3RINCs 2020), March 
16th – 18th, 2020, 
Tsukuba, Japan 

2.3-0-30  สิริพร บริรักวิสิฐศักดิ์ 
 

The Estimation of Waste from 
Electrical and Electronic 
Equipment from Household 
and Organization 
Consumption in Thailand 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ รวม 98 ผลงาน ค่าน้ าหนัก 0.20 (รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ) 
2.3-0-31  พิกุล  สมจิตต ์ การพัฒนาระบบจัดการขอมูลฟติ

เนส : กรณีศึกษายิมฮีโร ่

การประชุมหาดใหญ่
วิชาการระดบัชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 10  
12-13 กรกฎาคม 2562ณ 
มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

 

2.3-0-32  จิตรวี  เชยชม 
สุรัตน์สวดี  แซ่แต ้

พฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ ต าบล
แป-ระ อ าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 

2.3-0-33  สุรัตน์สวดี  แซ่แต ้
จิตรวี  เชยชม 
  

ภาวะคุกคามสุขภาพจากการท างาน
และการให้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลของคนงานในสถาน
ประกอบการเคาะพ่นสีรถยนต์ 
อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

2.3-0-34  จักสิทธิ์  โอฬาริกชาต ิ
ดินาถ  หล าสุบ 
นลินี  อินทมะโน 

ระบบประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย ศูนย์พฒันาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.3-0-35  ยุพดี อินทสร 
พัฒนะ วรรณวิไล 
คมกฤช เจริญ 

การพัฒนาระบบการจัดการ UBI 
ตลาดนัดวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ด้วยเว็บแอปพลิเคชัน 

2.3-0-36  เพ็ญมาศ สุคนธจิตต ์ ประสิทธิผลของการพัฒนาการมี
ส่ วนร่ วมของผู้ ดู แล เด็ ก ในการ
ป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ าเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา 

2.3-0-37  จีราพัชร์ พลอยนลิเพชร 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะน้ าหนัก 
ต่ ากว่าเกณฑ์ของเด็กแรกเกิด 
– 5 ปี ในอ าเภอบาเจาะจงัหวัด
นราธิวาส 
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หมายเลข ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ 
2.3-0-38  ยุทธพงศ์ หลี้ยา ปัจจัยที่มีความสัมพนัธ์กับ

พฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกของสตรี อ าเภอรือเสาะ 
จังหวัดนราธิวาส 

2.3-0-39  อัจฉรา  เพิ่ม 
  

การประยุกต์ใช้เชื้อ Lactobacillus 
plantarum ในผลิตภัณฑ์อาหาร
มังสวิรัต ิ

การประชุมวชิาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 10 
(NCSAG2019) 
4-5 กรกฎาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

2.3-0-40  อัจฉรา  เพิ่ม ฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากว่าน
หอมแดงต่อ cell-surface 
hydrophobicity ของเชื้อ 
Staphylococcus aureus. 

2.3-0-41  วัชรินทร์  สายน้ าใส ลักษณะการวัลคาไนซ์ สมบัติทาง
กายภาพและการเสื่อมสภาพของ
ยางธรรมชาติผสมแป้งพชืเป็นสาร
ตัวเติม 

การประชุมวชิาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 11 
11-12 กรกฎาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

2.3-0-42  วัชรินทร์  สายน้ าใส การปรับปรุงการอ่อนตัวของความ
เค้นและพลังงานสูญหายของยาง
ธรรมชาติวัลคาไนซ์โดยใช้แคลเซียม
คาร์บอเนตร่วมกับเขม่าด าเกรด 
N330 เป็นสารตัวเติม 

2.3-0-43  วัชรินทร์  สายน้ าใส การศึกษาเปรียบเทียบการผ่อน
คลายความเค้นของยางแผน่รมควัน
และยางแท่งมาตรฐานไทยด้วย
เครื่องทดสอบความหนืดมูนนี ่

2.3-0-44  วัชรินทร์  สายน้ าใส การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้
แคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือก
หอยแครงเป็นสารตัวเติมในยาง
ธรรมชาติ 

2.3-0-45  ยุพดี  อินทสร 
คมกฤช  เจริญ 
สกรรจ์  รอดคล้าย 

การพัฒนาระบบช่วยสนบัสนุนการ
ตัดสินใจซ่อมครุภัณฑ์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

2.3-0-46  กมลนาวนิ อินทนูจิตร การจั ดการภูมิทั ศน์ วัฒนธรรม 
กรณีศึกษาเมืองเก่าสงขลาฝั่งแหลม
สน 

การประชุมวชิาการ
ระดับชาติ ด้านมนษุย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คร้ังที่ 2 
5-6 สิงหาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 

2.3-0-47  สุรัตน์สวดี แซ่แต ้
จิตรวี เชยชม 

ภาวะอยู่ดีมีสุขของประชาชนใน
ต าบลคูเตา่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 

2.3-0-48  จิตรวี เชยชม 
สุรัตน์สวดี แซ่แต ้

การใช้สิทธิทางดา้นสุขภาพของ
แรงงานตา่งดา้วสัญชาติเมียนมา 
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หมายเลข ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหล่งตีพิมพ/์เผยแพร่ 
ต าบลพะวง อ าเภอเมืองสงขลา 
จังหวัดสงขลา 

2.3-0-49  สารภี  จุลแก้ว 
เกศินี บุญช่วย 

ระบบจัดระเบียบการจอด
ยานพาหนะของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

การประชุมวชิาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 
คร้ังที่ 15  
10-14 ธันวาคม 2562  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธาน ี

2.3-0-50  คทาวุธ  ไชยเทพ ความหลากหลายชนิดของมดทีพ่บ
ตามพื้นดนิ ชายหาดบางเรือนาค 
อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

2.3-0-51  กฤษณ์วรา  รัตนโอภาส 
ญาณพัฒน์  ชชูื่น 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ 
HTTP/2 และ HTTP/1.1 
กรณีศึกษา : Bootstrap Theme 

2.3-0-52  กฤษณ์วรา  รัตนโอภาส 
ญาณพัฒน์  ชชูื่น 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ I/O 
ด้วยเกณฑ์การควบคุมหน่วยบนัทึก 
Hadoop กรณีศึกษา Terasort 

2.3-0-53  นลินี  อินทมะโน 
ดินาถ  หล าสุบ 
จักสิทธิ์  โอฬาริกชาต ิ
โชติธรรม  ธารรักษ ์

แอปพลิเคชันค้นหาห้องเชา่บริเวณ
พื้นที่ใกล้เคียงสถาบันอุดมศึกษา 
อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

2.3-0-54  พิกุล  สมจิตต ์
ทวีรัตน์  นวลช่วย 
นลินี  อินทมะโน 

การพัฒนาระบบจัดการหอพักหญิง
จิตติศักดิ์ 

2.3-0-55  คันธมาทน์ กาญจนภูม ิ
 

ผลของการรมไอน้ าสมุนไพรร่วมกับ
การรักษาพยาบาลปกติในผูป้่วย
ปอดอุดกั้นเร้ือรัง 

การประชุมวชิาการ
ระดับชาติ ศึกษาศาสตร์
วิจัย ครั้งที่ 6 
18-19 กรกฎาคม 2562 
ณ โรงแรมหรรษา เจบี 
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

2.3-0-56  คันธมาทน์ กาญจนภูม ิ
 

ผลของการฝึกการหายใจและการ
พอกยาเย็นต่อความดันโลหิตใน
ผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหติสูง 

2.3-0-57  จีราพัชร์ พลอยนลิเพชร 
 

ปัจจัยที่มีความสัมพนัธ์ต่อ
พฤติกรรมการใช้สมุนไพรในงาน
สาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
ในอ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
 

การประชุมวชิาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 12 
20 ตุลาคม 2562 
มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต 

2.3-0-58  เยาวลักษณ์ เตี้ยนวน ความสามารถในการเผชิญ
ความเครียดตามการรับรู้แห่งตน
ของนิสิตมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ใน
จังหวัดสงขลา 

การประชุมวชิาการ
ระดับชาติ ประจ าปี 2562 
21-22 พฤศจิกายน 2562 
ณ วิทยาลยัพยาบาล 
บรมราชชนนี จักรีรัช 
จังหวัดราชบุร ี
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หมายเลข ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ 
2.3-0-59  สุธินี  หีมย ิ ปรสิตในปลานิลที่เลีย้งในกระชงั

คลองอู่ตะเภา ต าบลทุ่งลาน อ าเภอ
คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 

การประชุมวชิาการพะเยา
วิจัย ครั้งที่ 9 
23-24 มกราคม 2563. 
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา   

2.3-0-60  สุธินี  หีมย ิ ไมโครพลาสติกในปลากระบอก
บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง
และทะเลอ่าวไทย จงัหวัดสงขลา 

รายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบัน 
อุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5 วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
2.3-0-61  สุธินี  หีมย ิ ความหลากชนิดของซาร์โคดนิาโปรโตซัวในแหลง่น้ ามหาวิทยาลัย

ราชภัฎสงขลา 
2.3-0-62  สุธินี  หีมย ิ การปนเปื้อนของไมโครพลาสตกิในปลาผิวน้ าที่จบัได้จากบริเวณ

ชายฝัง่ปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 
2.3-0-63  นุชจรินทร เพชรเกลี้ยง การเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อตับของปลาตะกรับ Spotted Scat 

(Scatophagus argus) บริเวณปากคลองอูตะเภาและปากคลอง
นาทบัในจังหวัดสงขลา 

2.3-0-64  สายใจ วัฒนเสน ฤทธิ์ต้านจลุินทรีย์ของเชื้อแอคติโนมัยซีทที่คัดแยกได้จากตัวอยา่ง
ดินปา่ชายเลนในจังหวัดสตลู 

2.3-0-65  สายใจ วัฒนเสน ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของแบคทีเรียเอนโดไฟต์ที่คัดแยกได้จากฟองน้ าทะเล 
2.3-0-66  สายใจ วัฒนเสน คุณสมบัติของแบคทีเรียทนร้อนที่คัดแยกได้จากบ่อน้ าร้อนเขาชยั

สน จังหวัดพัทลุง 
2.3-0-67  คทาวุธ ไชยเทพ ผลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมบางประการต่อความหลากชนิดของ

แมลงน้ าในล าธารน้ าตกโตนปลวิ จังหวัดสงขลา 
2.3-0-68  วีรยุทธ  ทองคง ความหลากชนิดของปลวกในสวนยางพารา อ าเภอสะเดา จังหวดั

สงขลา 
2.3-0-69  สิริมาภรณ์ วัชรกุล ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus และ 

Escherichia coli ของสารสกัดหยาบจากดอกกระเจี๊ยบแดง 
2.3-0-70  พรชัย พุทธรักษ ์

วันฉัตร ศิริสาร 
การใช้ประโยชน์จากกากถ่ัวเหลืองผงทดแทนแป้งสาลบีางส่วนใน
ผลิตภัณฑป์ั้นขลบิทอด 

2.3-0-71  พรชัย พุทธรักษ ์
วันฉัตร ศิริสาร 

การใช้ประโยชน์จากกากถ่ัวเหลืองผงทดแทนแป้งสาลีในแผ่นแป้ง
เปาะเปี๊ยะ 

2.3-0-72  พรชัย พุทธรักษ ์ การใช้ประโยชน์จากกากมะพร้าวผงทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑ์
พัฟฟ์สังขยา 

2.3-0-73  พรชัย พุทธรักษ ์ ผลของการเสริมแป้งกากมะพร้าวในไส้พัฟฟ์สังขยา 
2.3-0-74  ฐิติมาพร หนูเนียม การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์โรตีกรอบจากแป้ง

กากถั่วเหลืองรสเครื่องแกงมัสมั่น 
2.3-0-75  ฐิติมาพร หนูเนียม การศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์โรตีกรอบจากแป้ง

กากถั่วเหลืองรสเครื่องแกงมัสมั่น 
2.3-0-76  สุรีย์พร กังสนันท ์ การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและการยอมรับของผู้บริโภคใน

ผลิตภัณฑโ์ดนัทเค้กที่ใช้กากถั่วเหลืองทดแทนแป้งสาลีและน้ านม
ถั่วเหลืองทดแทนนมวัวในอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
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หมายเลข ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหล่งตีพิมพ/์เผยแพร่ 
2.3-0-77  สุรีย์พร กังสนันท ์ การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและการยอมรับของผู้บริโภคต่อ

ผลิตภัณฑไ์อศกรีมและโคนไอศกรีมจากแป้งเมล็ดขนุนและซังขนุน 
2.3-0-78  สุรีย์พร กังสนันท ์ การศึกษาการใช้นมถั่วเหลืองทดแทนนมวัวในผลติภัณฑ์โดนัทเค้ก 
2.3-0-79  สุรีย์พร กังสนันท ์ การศึกษาการใช้น้ านมข้าวโพดทดแทนนมโคต่อคุณภาพทาง

ประสาทสัมผสัของคัสตาร์ดในผลิตภัณฑ์ทาร์ตไข่เสริมซังข้าวโพด 
2.3-0-80  สุรีย์พร กังสนันท ์ การศึกษาการเสริมใยอาหารจากซังข้าวโพดต่อคุณภาพทาง

ประสาทสัมผสัของทาร์ตไข่ 
2.3-0-81  สุรีย์พร กังสนันท ์ การใช้ประโยชน์จากแป้งเมล็ดขนุนและผงซังขนุนในไอศกรีมและ

โคนไอศกรีม 
2.3-0-82  สุรีย์พร กังสนันท ์ การใช้ซูคราโลสเป็นสารให้ความหวานในผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลเสรมิ

ผงซังข้าวโพด 
2.3-0-83  สุรีย์พร กังสนันท ์ การใช้กากถ่ัวเหลืองผงทดแทนแป้งสาลีในผลิตภัณฑโ์ดนทัเค้ก

การศึกษาการใช้นมถั่วเหลืองทดแทนนมวัวในผลติภัณฑ์โดนัทเค้ก 
2.3-0-84  เยาวลักษณ์ เตี้ยนวน การยอมรับและการรับรู้ประโยชน์กิจกรรมรับน้องของนักศึกษา

ชั้นปทีี่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2.3-0-85  ธนพร อิสระทะ 

 
พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องส าอางบ ารุงใบหน้าของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา 

2.3-0-86  ณฐวรท บุญรัตนา 
 

การพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลูจากการคัดทิง้โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน กรณีศึกษา : ชุมชนนาโอ่ ต าบล
ร่มเมือง อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 

2.3-0-87  วัชราภรณ์ พัทคัน 
ฤดีดาว ชา่งสาน 

ความเชื่อในการใช้สมนุไพรบ ารงุก าลังเพศชายในชุมชนตะโหมด 
จังหวัดพัทลุง 

2.3-0-88  ผศ.ชิงชัย วฒันธรรมเมธี 
จิราภรณ์  กวดขัน 

ผลต่างสมมาตรระหว่างเซต A และ B เมื่อ A, B เป็นเซตนับได้
หรือเซตนับไม่ได ้

2.3-0-89  ศิรฉัตร ทิพย์ศรี การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของแบบจ าลองโรคระบาด SVIQ 
2.3-0-90  ศรัณยา เฮงสวสัดิ ์ ผลรวมส าหรับนัยทั่วไปใหม่ของล าดับฟีโบนักชโีดยใช้เมทริกซ์ 
2.3-0-91  สานิตย์ ฤทธิเดช สมการไดโอแฟนไทน์ 4x+p(7y) = z2 โดยที่ p เป็นจ านวนเฉพาะคี่ 
2.3-0-92  สานิตย์ ฤทธิเดช ผลบวกและผลคูณของจ านวนเพลล์และจ านวนโมดิฟายด์เพลล์

โดยวิธีเมทริกซ์ 
2.3-0-93  ภัทราวรรณ  เพชรแก้ว จ านวนกรุปย่อยวัฏจักรของกรุปวัฏจักรจ ากัด (Zn,+) 
2.3-0-94  จิราภรณ์  กวดขัน 

มาศภินันท์  พันธ์พิพฒั
ไพบูลย ์

การพยากรณ์ปริมาณการใชน้้ าประปาของประชากรในอ าเภอ
เมืองสงขลา และอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

2.3-0-95  ธีระพงค์ คงเกื้อ ตัวแบบพยากรณ์จ านวนผู้ว่างงานของจังหวัดสงขลา 
2.3-0-96  ธีระพงค์ คงเก้ือ การพยากรณ์ราคาของกล้วยหอมทอง 
2.3-0-97  ธีระพล  บัวทอง สมบัติบางประการของสามล าดบัฟีโบนักชีเชงิการคูณ 
2.3-0-98  กฤษณ์วรา รัตนโอภาส 

สารภี จุลแก้ว 
การทดสอบเว็บไซต์อัตโนมัตดิ้วย Robot Framwork และ 
Selenium2Library กรณีศึกษา: งานประชุมวิชาการเครือข่าย
ด้านวิทยาศาสตร์ภาคใต้คร้ังที่ 4 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย 
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2.3-0-99  กฤษณ์วรา รัตนโอภาส 

ญาณพัฒน์ ชชูื่น 
การเพิ่มประสิทธิภาพจ าแนกบทความวิชาการด้วยการ 
คัดแยกค ากรณีศึกษา : งานประชุมวิชาการเครือข่ายด้าน
วิทยาศาสตร์ภาคใต้คร้ังที่ 4 

2.3-0-100  นันธิดา  ลิ่มเสฎโฐ 
เชาวนีพร  ชีพประสพ 

ฤทธิ์ต้านอนุมลูอิสระจากสารสกดัใบผักบุ้งทะเลจากบริเวณหาดช
ลาทัศน์ จังหวัดสงขลา 

2.3-0-101  เชาวนีพร  ชีพประสพ 
นันธิดา  ลิ่มเสฎโฐ 

คุณสมบัติบางประการของเอนไซม์อะไมเลสจาก Bacilus 
sp.AC39 

2.3-0-102  ธีรยุทธ์  ศรียาเทพ 
จิรภา  คงเขียว 

การศึกษาพฤกษเคมีเบื้องต้นและฤทธิ์ทางชีวภาพจากการสกัด
หยาบ ใบ ล าต้น ผล และรากของคนทีสอทะเล 

2.3-0-103  ระเบียบ  สุวรรณเพ็ชร ์
ชนรรค์  พงศ์อาทิตย ์

การสังเคราะห์อนุภาคนาโนของเงินด้วยน้ าสกัดจากใบฝรั่งและใบ
ชะมวง 

2.3-0-104  ธีรยุทธ์  ศรียาเทพ องค์ประกอบทางพฤกษเคมีเบื้องต้นและฤทธิ์ทางชีวภาพของสาร
สกัดหยาบจากพลับพลา 

2.3-0-105  มูรณี ดาโอะ  
พะเยาว์ ยงศิริวิทย์  
ศักดิ์ชาย คงนคร   

การวิเคราะห์ธาตุในตัวอย่างดินจอมปลวกในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
ของประเทศไทยด้วยเทคนิครังสเีอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์แบบ
กระจายความยาวคลืน่ (WDXRF) 

2.3-0-106  ศักดิ์ชาย คงนคร การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลง
ชายฝัง่ชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา 

2.3-0-107  นวรัตน์  สีตะพงษ ์
ศราวุฒิ  ชโูลก 

ศึกษาสมบัติความเป็นเชื้อเพลิงของถ่านเปลือกกระท้อน 

2.3-0-108  นวรัตน์  สีตะพงษ ์
ศราวุฒิ  ชโูลก 

การเปรียบเทียบคุณสมบัติความเป็นฉนวนป้องกนความร้อนของ
ฝ้าเพดานจากวสัดุธรรมชาต ิ

2.3-0-109  ศราวุฒิ  ชโูลก 
นวรัตน์  สีตะพงษ ์
วีรยุทธ  ทองคง 

สมบัติทางกายภาพของดินจอมปลวกในสวนยางพาราของพื้นที่
อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

2.3-0-110  สุรัตน์สวดี แซ่แต ้
จิตรวี เชยชม 

ความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกรสวน
ยางพาราในต าบลสะเดา อ าเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา 

การประชุมวชิาการ
ระดับชาติ “เทคโนโลยี
ภาคใต้วิจัย” คร้ังที่ 10 
21 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ วิทยาลยัเทคโนโลยี
ภาคใต้ 

2.3-0-111  จิตรวี เชยชม 
สุรัตน์สวดี แซ่แต ้

การจัดการขยะมูลฝอยของ
ประชาชนในต าบลนาทับ อ าเภอจะ
นะ จังหวัดสงขลา 

2.3-0-112  คมกฤช เจริญ 
เกศินี บุญช่วย 
ยุพดี อินทสร 

ระบบจัดการการเดินเรือเกาะยาว
เซ็นเตอร์กรุ๊ป 

2.3-0-113  คมกฤช เจริญ 
พัฒนะ วรรณวิไล 
ยุพดี อินทสร 

แอนิเมชัน 2 มิติ เร่ือง 7 สิ่ง
มหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบัน 

2.3-0-114  วัชรินทร์ สายน้ าใส การเสื่อมสภาพของยางธรรมชาติ
ผสมแป้งขา้วเจ้า 
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หมายเลข ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหล่งตีพิมพ/์เผยแพร่ 
2.3-0-115  วัชรินทร์ สายน้ าใส อิทธิพลของความเร็วในการผิดรปู

ต่อการอ่อนตัวของความเค้นและ
พลังงานสูญหายของยาง
ธรรมชาติวัลคาไนซ์ที่มีเขม่าด าเป็น
สารตัวเติม 

การประชุมวชิาการ
ระดับชาติด้าน
วิทยาศาสตร์แทคโนโลยี
และนวัตกรรม  คร้ังที่ 2 
ประจ าปี 2563  
28 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย 

2.3-0-116  วัชรินทร์ สายน้ าใส การดูดซับพลังงานของยางธรรมวัล
คาไนซ์ : ชนิดและปริมาณสารตัว
เติม 

2.3-0-117  ศรัณยา เฮงสวสัดิ ์ สมบัติของล าดับ k-ฟีโบนักช ี
ทั่วไปล าดบัk-เพลล์ และล าดบัเมท
ริกซ์ 

การประชุมวชิาการ
ระดับชาติ มศว.วิจัย  
คร้ังที่ 13 
25-26 มีนาคม 2563   
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ 

  

2.3-0-118  ภัทราวรรณ เพชรแก้ว จ านวนกึ่งกรุปย่อยของกึ่งกรุป 
(Z_n,) 

2.3-0-119  ภวิกา มหาสวัสดิ ์ ฤทธิ์ตานอนุมลูอิสระปริมาณสาร  
ฟนอลิกและสารฟลาโวนอยดรว
มของสารสกัดหยาบดอกปอเทือง 

2.3-0-120  อดิศักดิ์  เด็นเพ็ชรหน๋อง ผลเชิงตัวเลขของแบบจ าลองการ
ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 2 สาย
พันธุ์เมื่อมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรค 

2.3-0-121  นันธิดา  ลิ่มเสฎโฐ 
เชาวนีพร  ชีพประสพ 

สารต้านอนุมูลอิสระจากผลสวา 
(Manilkara zapota ) สายพนัธุ์ไข่
ห่านที่บ่มระยะเวลาต่าง ๆ ในพืน้ที่
เกาะยอ จังหวัดสงขลา 

การประชุมวชิาการ
ระดับชาติ ราชภัฏเลย  
คร้ังที่ 6 ประจ าปี 2563 
25 มีนาคม 2563 

2.3-0-122  เชาวนีพร  ชีพประสพ 
นันธิดา  ลิ่มเสฎโฐ 

การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอมไซม์
อับคาไลน์โปรตีนเอสจากบ่อน้ าร้อน 
 

2.3-0-123  ธีรยุทธ์  ศรียาเทพ 
ทวีสิน  นาวารัตน ์

การศึกษาพฤกษทางเคมีปริมาณ
สารประกอบฟนิอลิกรวม ปริมาณ
สารประกอบฟลาโวนอยด์รวม และ
ฤทธิ์ในการยังยั้งแอลฟากลูโคซิเด
สจากใบและกิ่งของพืชวงศ์ 
Myrtaceae ได้แก่ โทะ ฝรั่ง และ
ชมพู ่
 

2.3-0-124  วัชรินทร์  สายน้ าใส การศึกษาเปรียบเทียบการผ่อน
คลายความเค้นของยางธรรมชาติ
คอมพาวด์ที่ผสมและไมผ่สมสารตัว
เติมโดยใช้เคร่ืองทดสอบความหนืด
มูนนี ่
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2.3-0-125  ศิรฉัตร ทิพย์ศรี 

อดิศักดิ์  เด็นเพ็ชรหน๋อง 
การศึกษาวิธีการควบคุมที ่
เหมาะสมของวัคซีนใน 
แบบจ าลองการแพร่ระบาด SIR 

การประชุมวชิาการ
ระดับชาติ ประจ าปี 2563 
27 มีนาคม 2563        
ณ มหาวิทยาลัยนอร์ท 
กรุงเทพ 

2.3-0-126  เสรี ชะนะ 
ดินาถ หล าสุบ 
นลินี อินทมะโน 

ระบบสมัครงานออนไลน ์
มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

การประชุมวชิาการ
ระดับชาต ิ
มหาวิทยาลยัทักษิณ 
คร้ังที่ 30 ประจ าปี 2563 
และการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คร้ังที่ 1 
30 พฤษภาคม 2563 
 

 

2.3-0-127  สกรรจ์ รอดคล้าย 
นลินี อินทมะโน 

โมบายแอปพลิเคชันติดตาม 
การเข้าชั้นเรียนของ 
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 

2.3-0-128  โชติธรรม ธารรักษ ์
ดินาถ หล าสุบ 

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
ประมาณคา่ประสิทธิภาพ 
การกระจายภาระงานแบบ 
ราวนด์โรบินบน MariaDB 
Galera Cluster Single 
Board 

 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 2.3 
จุดที่ควรพัฒนา 

- ควรจัดกิจกรรมหรือโครงที่มุ่งเน้นให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดบันานาชาติ 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง / พัฒนา 

- อาจารย์มีงานวิจัยจ านวนมากมกีารเผยแพร่ตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง และผลงานมี impact ที่สูง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ (O) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย การด าเนินการตามพันธกิจอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลการวิจัย งาน
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่มีคุณภาพและมีประโยชน์สู่การน าไปใช้ จากการ
เปรียบเทียบจ านวนงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมของอาจารย์ประจ าที่
น าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการงานวิจัยและ
รายงานการวิจัยโดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.กฤษณ์วรา รัตนโอภาส โทรศัพท์ : 089-7333779 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวยุพดี พันธุ์สะ 
  : นางสาวกุสุมา เจะอาแซ 

โทรศัพท์ : 083-1688384 
 : 081-6982044 

 

เกณฑ์การประเมนิ การแปลงค่าคะแนนร้อยละของจ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมต่อจ านวน
งานวิจัยงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมดของคณะคิดคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 

 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของจ านวนชิ้นงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

ผลรวมของงานวิจัย งานสรา้งสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปประโยชน์ 
X 100 

จ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมดในปีที่ประเมินฯ 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในขอ้ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนทีไ่ด้ = 
ร้อยละของจ านวนชิ้นงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปประโยชน์ต่อชุมชน 

X 5 งานวิจยั งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปประโยชน์ของคณะที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 

 

หมายเหตุ 
1. นับจ านวนช้ินงานของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในปีท่ีประเมิน 
2. งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน อาจนับคะแนนซ้ าได้ในกรณีต่างชุมชนในปี

ที่รับการประเมิน กรณีที่มีการน าไปใช้ประโยชน์แต่ละชุมชน ต้องมีหลักฐานการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 
3. ส าหรับงานวิจยั งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เคยถูกน าไปใช้ประโยชน์ สามารถน าไปใช้ในการประเมิน

ในปีถัดไปได้ โดยงานวิจยัดังกล่าวต้องแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรม 

ผลการด าเนิน : 
 ในปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีงานวิจัยที่น าไปประโยชน์ต่อชุมชน 
จ านวน 21 เรื่อง จากจ านวนงานวิจัยทั้งหมดในปีที่ประเมิน 14 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 135.71 เท่ากับ 5.00 
คะแนน 
 

วิธีการค านวณ 
21 

X 100 =   ร้อยละ 150 
14 

แปลงค่าร้อยละเทียบกับคะแนนเต็ม 5 
150 

X 5 =   5.00  คะแนน 
30 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2562 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

2562 บรรล ุ ไม่บรรล ุ

งานวิจยั งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่
น าไปใชป้ระโยชน์ต่อชุมชน 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 150 
เท่ากับ  

5.00 คะแนน 

  

 

หลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย : 
หมายเลข เจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ชุมชนที่น าไปใชป้ระโยชน์ 

2.4-0-1  ผศ.ดร.อัจฉรา เพิ่ม การปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตเพื่อยืดอายุการเก็บ
รักษาน้ าพริกเผาเห็ด
นางฟา้ 

ใช้ประโยชน์เชงิวิชาการ ในการ
ยืดอายุการเก็บรักษาน้ าพริกเผา
เห็ดนางฟ้า 
ณ วิสาหกิจชุมชนพลังเพื่อสังคม
สงขลา ต าบลทุ่งลาน ต าบลคลอง
หอยโข่ง จังหวัดสงขลา 

2.4-0-2  ผศ.ดร.ภวิกา มหาสวัสดิ ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่
เหลวที่ประกอบด้วยน้ าข้าว
พันธุ์ช่อขิงจากพื้นที่บ้าน
กระอาน อ.เทพา จ.สงขลา 

- ใช้ประโยชน์เชงิวิชาการ เพื่อใช้
ในการบริการวิชาการ น า
เทคนิคหรือการเตรียม
ผลิตภัณฑ์ทีไ่ดไ้ปใช้ในการสอน
ให้ความรู้แก่ชาวบ้านในกลุ่ม
ต่อไป 

- ใช้ประโยชน์เชงิสาธารณะ เพื่อ
น าความรูไ้ปพฒันาคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น เช่น 
ชุมชนสามารถผลิตสบู่เหลวไว้
ใช้เองได้ 

ณ วิสาหกิจชุมชนข้าวช่อขิงบา้น
กระอาน อ.เทพา จ.สงขลา 

2.4-0-3  ผศ.ดร.ปวีณา  ดิกิจ การพัฒนาผลิตภัฑณ์เส้น
ขนมจีนแป้งหมักอบแห้ง
จากข้าวพื้นเมืองพันธุ์ช่อขิง
พื้นที่บ้านกระอาน อ.เทพา 
จ.สงขลา 

- ใช้ประโยชน์เชงิวิชาการ  
- ใช้ประโยชน์เชงิสาธารณะ  
ณ วิสาหกิจชุมชนข้าวช่อขิงบา้น
กระอาน อ.เทพา จ.สงขลา 

2.4-0-4  อาจารย ์ดร.ธีรยุทธ์ ศรีเทพ การสกัดและแยกสารจาก
นมหนูและนมแมว เพื่ อ
ปรับปรุงสูตรส าหรับผลิ
ภัฑณ์ครีมดูแลผิวสูตรผสม
สารสกัด 

ใช้ประโยชน์เชงิวิชาการ 
ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีโหนด-นา-เล 

2.4-0-5  ผศ.ดร.จารุวรรณ ค าแก้ว การใช้ถ่านกัมมันต์กากสาคู
ดูดซับตะกั่วและแคดเมี่ยม
ใน น้ า ทิ้ ง สี ย้ อ ม กร ะจู ด 

ณ ที่ท าการกลุ่มย้อมสีกระจูด
ทะเลน้อย ต าบลพนางตุง 
อ าเภอควขนุน จังหวัดพัทลุง 
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หมายเลข เจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ชุมชนที่น าไปใชป้ระโยชน์ 
“การใช้ชุดบ าบัดน้ าทั้งสี
ย้อมโดยใช้ถ่านกัมมันต์กาก
สาคู” 

2.4-0-6  อาจารย์กมลนาวิน อินทนู
จิตร และคณะ  

การติดตามภาระบรรทุก
สารอินทรีย์ของระบบ
บ าบดัน้ าเสียแบบติดกับที่
ในลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 
 
ใช้ประโยชน์เชงิสาธารณะ 
ใช้ประยุกต์กระบวนการใน
การเก็บวิเคราะห์น้ าประปา
ชุมชนเพื่อใช้ประกอบการ 

หมู่ที่ 1 ต าบลทา่หิน  
อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

2.4-0-7  หมู่ที่ 2 ต าบลทา่หิน  
อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

2.4-0-8  หมู่ที่ 3 ต าบลทา่หิน  
อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

2.4-0-9  หมู่ที่ 4 ต าบลทา่หิน  
อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

2.4-0-10  หมู่ที่ 6 ต าบลทา่หิน  
อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

2.4-0-11  หมู่ที่ 7 ต าบลทา่หิน  
อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

2.4-0-12  หมู่ที่ 8 ต าบลทา่หิน  
อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

2.4-0-13  อาจารย์กมลนาวิน อินทนู
จิตร  

Characterization of 
Natural Organic Matter 
in Songkhla Lake Basin, 
THAILAND  
 
ใช้ประโยชน์เชงิสาธารณะ 
ใช้ประยุกต์กระบวนการใน
การเก็บวิเคราะห์น้ าประปา
ชุมชนเพื่อใช้ประกอบการ 

หมู่ที่ 1 ต าบลทา่หิน  
อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

2.4-0-14  หมู่ที่ 2 ต าบลทา่หิน  
อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

2.4-0-15  หมู่ที่ 3 ต าบลทา่หิน  
อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

2.4-0-16  หมู่ที่ 4 ต าบลทา่หิน  
อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

2.4-0-17  หมู่ที่ 6 ต าบลทา่หิน  
อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

2.4-0-18  หมู่ที่ 7 ต าบลทา่หิน  
อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

2.4-0-19  หมู่ที่ 8 ต าบลทา่หิน  
อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

2.4-0-20  ผศ.พรชัย  พุทธรักษ์ 
 

ขนมปะการัง ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านหัว
ทรายขาว ต าบลชิงโค อ าเภอสิง
หนคร จังหวัดสงขลา 
- ใช้ประโยชน์เชงิพาณชิย์ ท าให้

มีการเพิ่มรายได้โดยกลุ่ม
นักศึกษามีการจ าหนา่ยขนม
ปะการังเพื่อเพิ่มรายได้ให้
ชุมชนโดยทางสมาชิกได้มีการ
ท าบนัทึกรายรับ-รายจ่าย มี
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หมายเลข เจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ชุมชนที่น าไปใชป้ระโยชน์ 
การปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์
และโลโก้ของผลิตภัณฑ์ มี
รสชาติที่แปลกใหม่จากเดิม ท า
ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีรายได้
มากข้ึนจากเดิม 

2.4-0-21  ผศ.ฐิติมาพร  ศรีรักษ์ 
 

น้ าพริกแมงดาปากรอ ณ กลุ่มน้ าพริกแมงดาปาดรอ 
ต าบลปากรอ อ าเภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา 
- ใช้ประโยชน์เชงิพาณชิย์ท า

สินค้าเปน็ที่รู้จักมากข้ึน มี
บรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย สรา้ง
รายได้ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจมาก
ขึ้น 

 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 2.4 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง / พัฒนา 

- คณะควรส่งเสริมสนบัให้ทุกหลักสูตรมีงานงานวิจัย หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง : องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

ตัวบ่งชี ้ คะแนนประเมินตนเอง 
2559 2560 2561 2562 

2.1 ระบบและกลไกการบริการและพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์  5.00 5.00 5.00 5.00 
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 3.45 5.00 5.00 4.75 
2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  5.00 5.00 5.00 5.00 
2.4 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน - - - 5.00 

คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ 4.48 5.00 5.00 4.94 
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องค์ประกอบที่ 3   การบริการวิชาการ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ การบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ชุมชน และสังคมเป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของ

มหาวิทยาลัย ซึ่งพึงมีระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคมที่เป็นรูปธรรม 
ก าหนดเป้าหมายในการบริการวิชาการที่ชัดเจนเพื่อเป็นกรอบในการจัดท าแผน
ด าเนินงานในการให้บริการวิชาการแก่สังคม มีคณะกรรมการติดตาม ก ากับ สนับสนุน 
การปฏิบัติงานตามภารกิจด้านบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันให้สอดคล้องกับ
เป้าหมาย เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของท้องถ่ิน ชุมชน หรือสังคม 

  

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.กฤษณ์วรา รัตนโอภาส โทรศัพท์ : 089-7333779 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวยุพดี พันธุ์สะ โทรศัพท์ : 083-1688384 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

 

ผลการด าเนินงาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบเอกสาร 

1. มีส่วนร่วมกับสถาบันและชุมชนในการก าหนดพื้นที่เป้าหมายใน
การพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบท ปัญหา และความ
ต้องการของท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมตามจุดเน้น จุดเด่นของ
สถาบัน ตามศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชด าริ 

ผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินงานพัฒนาเชิงพื้นที่ในพื้นที่และองค์กรเป้าหมาย
ตามประกาศของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งได้ด าเนินงาน
ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น หน่วยงานต่าง  ๆ ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  โดย
มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้ งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามค าสั่งที่ 
3465/2562 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและด าเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีหน้าที่
ในการจัดท าแผนการด าเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ติดตาม
และรายงานผลการด าเนินงาน ซึ่งมีคณาจารย์และบุคลากรจากทุก
ส่วนงานเข้ามามีส่วนร่วม     

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้วางแผนการ
ด าเนินงานบริการวิชาการเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาชุมชนต้นแบบ โดย
ก าหนด 1 คณะ 1 อ าเภอ/พื้นที่ ประกอบด้วย 

1. คณะวิทยาการจัดการ : อ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

3.1-1-1 ค าสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการขับเคลื่อน
โครงการยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชภัฏเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น  
ที่ 3465/2562 

3.1-1-2 รายงานการประชุมการ
ด าเนินงานภายใต้
โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและยกระดบัรายได้
ให้กับคนในชุมชนฐานราก 
ประจ าปีงบประมาณ 
2563  
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เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบเอกสาร 
3. คณะศิลปกรรมศาสตร์ : อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : อ าเภอสทิงพระ จังหวัด

สงขลา 
5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : ต าบลเขาขาว อ าเภอ

ละงู จังหวัดสตูล 
6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร : อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัด

สงขลา 
7. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ : อ าเภอควนกาหลง/ 

อ าเภอควนโดนจังหวัดสตูล  
2. จัดท าแผนบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือ

สังคมตามจุดเน้น จุดเด่นของสถาบันตามศาสตร์พระราชา หรือ
ตามแนวพระราชด าริและแผนการน าไปใช้ประโยชน์ ที่มีการ
ก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการ
วิชาการ และเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีการจัดท าแผนการบริการวิชาการและการใช้
ประโยชน์จากการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้ วัด
ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และ
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ ตามหนังสือที่ อว.
0639.10/ว021 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 

3.1-2-1 แผนบริการวิชาการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน 
หรือสังคม 

3. ด าเนินการตามแผนการบริการทางวิชาการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมที่ก าหนดไว้ตามข้อ 2 โดยร่วมมือกับ
หน่วยงานภายในหรือภายนอกสถาบัน อย่างน้อย 1 โครงการ 

ผลการด าเนินงาน 
 ตามแผนพัฒนาคุณภาพโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับการขับเคลื่อนตั้งต่อปีงบประมาณ 
2562 สู่โครงการประจ าปี 2563 ซึ่งได้รับการเรียนรู้และการติดตาม
ประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง และในที่ประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ให้มติ
ร่วมกันเพื่อให้เกิดโครงการต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง 1 ชุมชน 1 คณะ 
โดยได้รับการแบ่งพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คือ อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ด้วยวิถีโหนด นา 
เล ถือเป็นวิถพีื้นบ้าน วิถีแห่งส านึกรักบ้านเกิด ของคนในพื้นที่อ าเภอ
สทิงพระ โดยเฉพาะพื้นที่ต าบลท่าหิน อ าเภอสทิงพระ มีรูปแบบที่
แตกต่างไปคือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นการแนะน าวิถีชาวบ้านแห่ง
สงขลา ที่ด ารงอยู่ด้วยการพึ่งพาอาศัยและรักษาธรรมชาติของวิถี 
“โหนด นา เล” เป็นชุมชนที่มีอาชีพเป็นเกษตรกร และประมงน้ าจืด
เป็นหลัก เป็นการร่วมมือของส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และจากหลายมหาวิทยาลัย ได้จัดการ

3.1-3-1 โครงการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบอ าเภอสทิง
พระ จังหวัดสงขลา 
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เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบเอกสาร 
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วิถี “โหนด นา เล” ให้สอดคล้องกับชุมชนท า
ให้ชุมชนหันกลับมาสนใจ ภูมิปัญญาชาวบ้าน สร้างส านึกรักบ้านเกิด 
และท าให้เกิดความภูมิใจใจชุมชนของตัวเอง  
 ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต สินค้าชุมชน และการ
ท่องเที่ยว อ าเภอสะทิ้งพระ จังหวัดสงขลา จึงได้มีโครงการชุมชน
ต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และส่งเสริมนวัตกรรมลงสู่ชุมชน 
ให้เป็นแบบอย่างของการสร้างชุมชมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับการ
ท่องเที่ยว และวิถีส านึกรักบ้านเกิด 
 คณะได้ก าหนดจัดโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอ าเภอสทิงพระ 
จังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
ณ ต าบลท่าหิน อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยมีแผนการ
ด าเนินงานดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. กิจกรรมที่ 1 : ลง
พื้นที่ส ารวจ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
และเส้นทางการ
ท่องเที่ยว (ต้นน้ า) 

         

- ส ารวจทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม ดิน น้ า 
ขยะ  
- ส ารวจพ้ืนท่ีเส้นทาง
การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์วิถีชุมชน 

         

กิจกรรมที่ 2 : การท า
แผนพัฒนาร่วมกับ
ชุมชน (ต้นน้ า) 
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เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบเอกสาร 
- ประชุมร่วมส่วนงาน
บริหารท้องถิ่น ชุมชน 
คณาจารย์ของ
มหาวิทยาลยั ร่าง
แผนการอนุรักษ์ 
ปรับปรุง ทรัพยากร 
ดิน น้ า ขยะ 
- ประชุมร่วมส่วนงาน
บริหารท้องถิ่น 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับการเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วิถีชุมชน 

         

กิจกรรมที่ 3 : การ
จัดการเรียนรู้
นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม
ระดับครัวเรือน 
(กลางน้ า) 

         

- การพัฒนาคุณภาพ
น้ า อุ ป โ ภคบริ โ ภ ค 
ครัวเรือน ชุมชนท่า
หิน  
- การบริหารจัดการ
ขยะเปียกชุมชน เพื่อ
การเกษตร ครัวเรือน 
- การพัฒนา
นวัตกรรมการบริหาร
จัดการขยะแบบครบ
วงจรครัวเรือน 
- การจัดยกระดับ
แผนการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์วิถี ชุมชน สู่
การท่องเที่ยวแบบ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วิถีชุมชน 

         

กิจกรรมที่ 4 : การ
ส่ ง เ ส ริ ม แ ผ น ก า ร
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วิถีชุมชน 
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เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบเอกสาร 

 

รายละเอียดงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
กิจกรรมที่ 1 การส ารวจทรัพยากรและการบริการ
จัดการน้ าของชุมชน (ต้นน้ า)  

178,600 

กิจกรรมที่  2 พัฒนาแผนการท่องเที่ยวด้าน
สิ่งแวดล้อมเชิงประสบการณ์แบบมีส่วนร่วม 
กิจกรรมที่ 2.1 ประชุมร่วมกับชุมชน เร่ือง การเก็บ
ตัวอย่าง ส ารวจ และเขียนแผนจัดการความรู้
ชุมชนส าหรับการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ 
กิจกรรมที่ 2.2 ประชุมร่วมกับชุมชน เรื่อง การคืน
ข้อมูลทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์  
กิจกรรมที่ 2.3 ประชุมร่วมกับชุมชน เรื่อง 
คัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวและรูปแบบกิจกรรมที่
ดึงดูดใจส าหรับการท่องเที่ยว 
กิจกรรมที่ 2.4 ประชุมร่วมกับชุมชน เรื่อง ก าหนด
แ น ว ท า ง ม า ต ร ก า ร ชุ ม ช น ส า ห รั บ ร อ ง รั บ
นักท่องเที่ยว และทดสอบแผนการท่องเที่ยว 
กิจกรรมที่  2 .5 ประชุมร่ วมกับชุมชน เรื่ อง 
แผนการตลาดออนไลน์ส าหรับการท่องเที่ยว 
 
 
 

119,000 

- การเข้าร่วม
กิ จ ก ร ร ม ก า ร
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ร ะ ดั บ
ภูมิภาค 
- การส่งเสริม
การตลาด เพิ่มช่อง
ทางการท่องเที่ยวใน
ระดับจั งหวัด  และ
ระดับประเทศ ผ่าน
งานการท่องเที่ยว 

         

กิจกรรมที่ 5 : การ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร
สิ่งแวดล้อมนอกพ้ืนท่ี 

         

- การศึกษาเรียนรู้
ชุมชนต้นแบบด้านสิง
แวดล้อม  เพื่ อการ
พัฒนา 
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เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบเอกสาร 
กิจกรรมที่ 3 การสร้างเนื้อหา (content) แผนการ
ท่องเที่ยวชุมชนเชิงประสบการณ์ สู่ตลาดออนไลน์ 
(ปลายน้ า)  

72,000 

รวม 369,600 
กิจกรรมที่ด าเนินการดังนี ้
กิจกรรมที่ 1 การส ารวจทรัพยากรและการบริการจัดการน้ าของ
ชุมชน (ต้นน้ า)  
ระหว่างวันที่ 5, 8, 15 มีนาคม  
- ประชุมชี้แจ้ง และขอข้อมูลบริการประปาจาก อบต. ท่าหิน 

ร่วมกับ ก านัน และ ผู้ใหญ่บ้าน 9 หมู่ ณ จุดตรวจความปลอดภัย 
อบต. ท่าหิน   

ระหว่างวันที่ 5-9 เมษายน 2563 
- ลงพื้นที่ส ารวจชุมชนพิกัด ปริมาตรความจุ และเก็บตัวอย่างของ

แหล่งน้ า  สัมภาษณ์ ปัญหาและแนวทางการใช้น้ าของชุมชน กับ
ผู้น าชุมชน และ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1-9  

ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2563 
- ลงพื้นที่ส ารวจชุมชนพิกัด ปริมาตรความจุ และเก็บตัวอย่างของ

แหล่งน้ า (คลอง) ธรรมชาติ จุดเชื่อมต่อกับทะเลสาบสงขลา หมู่ที่ 
1-9  

- ประชุมร่วมกับ อบต. ท่าหิน รายงานสรุปคุณภาพน้ าประปา และ
คุณภาพน้ าดิบ จ านวน 9 บริการหลัก  

- ประชุมร่วมกับ อบต. ท่าหิน กับ ก านัน และ ผู้ใหญ่บ้าน เรื่อง 
รายงานสรุปแผนจัดการน้ าของชุมชน 

- ประชุมร่วมกับ อบต. ท่าหิน ส่งมอบแผนที่แหล่งน้ าและคุณภาพ
ในพื้นที่ต าบลท่าหิน  

- ประชุมร่วมกับ อบต. ท่าหิน เรื่อง แนวปฏิบัติ และแผนการ
บริหารจัดการน้ าในด้านเกษตร อุปโภค และบริโภค แยกตาม
หมู่บ้าน  

กิจกรรมที่  2 การพัฒนาการท่องเที่ยวด้านสิงแวดล้อมเชิง
ประสบการณ์แบบมีส่วนร่วม (กลางน้ า) โดยจะจัดขึ้นในระหว่าง
วันที่ 25 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2563 
กิจกรรมที่ 2.1 ประชุมร่วมกับชุมชน เรื่อง การเก็บตัวอย่าง ส ารวจ 
และเขียนแผนจัดการความรู้ชุมชนส าหรับการท่องเที่ยวเชิ ง
ประสบการณ์  
- ประชุมร่วมกับชุมชน เรื่อง ชี้แจง แนวทางการด าเนินงานพร้อม

เปิดเวทีศึกษาบริบทของพื้นที่  และศักยภาพทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว ชุมชน  

- ประชุมร่วมกับชุมชน เรื่อง เปิดเวทีศึกษาบริบทของพื้นที่  และ
การจัดการความรู้ของชุมชน  

กิจกรรมที่ 2.2 ประชุมร่วมกับชุมชน เรื่อง การคืนข้อมูลทรัพยากร
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เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบเอกสาร 
การท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์  
- ประชุมร่วมกับชุมชน เรื่อง คืนข้อมูลการศึกษาทรัพยากรการ

ท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์แบบมีส่วนร่วม 
- ประชุมร่วมกับชุมชน เรื่อง คืนข้อมูลการศึกษาทรัพยากรการ

ท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์แบบมีส่วนร่วม 
กิจกรรมที่ 2.3 ประชุมร่วมกับชุมชน เรื่อง คัดเลือกแหล่งท่องเที่ยว
และรูปแบบกิจกรรมที่ดึงดูดใจส าหรับการท่องเที่ยว 
- ประชุมร่วมกับชุมชน เรื่อง ส ารวจเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน

ประเด็น สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และการอนุรักษ์ในเส้นทางวิถีโหนด 
- ประชุมร่วมกับชุมชน เรื่อง คัดเลือกกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน 

เส้นทางวิถโีหนด แบบมีส่วนร่วมของชุมชน  
- ประชุมร่วมกับชุมชน เรื่อง ส ารวจเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน

ประเด็น สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และการอนุรักษ์ในเส้นทางวิถีนา 
- ประชุมร่วมกับชุมชน เรื่อง คัดเลือกกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน

เส้นทางวิถีนา แบบมีส่วนร่วมของชุมชน  
- ประชุมร่วมกับชุมชน เรื่อง ส ารวจเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน

ประเด็น สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และการอนุรักษ์ในเส้นทางวิถีนา 
- ประชุมร่วมกับชุมชน เรื่อง คัดเลือกกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน 

เส้นทางวิถีนา แบบมีส่วนร่วมของชุมชน  
กิจกรรมที่ 2.4 ประชุมร่วมกับชุมชน เรื่อง ก าหนดแนวทางมาตรการ
ชุมชนส าหรับรองรับนักท่องเที่ยว และทดสอบแผนการท่องเที่ยว  
- ประชุมร่วมกับชุมชน เรื่อง การจัดท าแผนมาตรการชุมชน 

ส าหรับการจัดการ 
- ประชุมร่วมกับชุมชน เรื่อง ข้อตกลงการอยู่ร่วมกันในชุมชน

ส าหรับการจัดการท่องเที่ยวและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
- กิจกรรมปฏิบัติการ ลงพื้นที่ ข้อตกลงการอยู่ร่วมกันในชุมชน

ส าหรับการจัดการท่องเที่ยวและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
- ประชุมร่วมกับชุมชน ลงพื้นที่ เร่ือง ถ่ายท ากิจกรรม การจัดท าสื่อ

โฆษณาการท่องเที่ยว 
กิจกรรมที่ 2.5 ประชุมร่วมกับชุมชน เรื่อง แผนการตลาดออนไลน์
ส าหรับการท่องเที่ยว 
- ประชุมร่วมกับชุมชน เรื่อง การตลาดออฟไลน์ส าหรับการ

ท่องเที่ยว 
- กิจกรรมบรรยาย เร่ือง การท าแผนการตลาดออฟไลน์ส าหรับการ

ท่องเที่ยว  
- ประชุมร่วมกับชุมชน การท าแผนการตลาดออนไลน์ส าหรับการ

ท่องเที่ยว 
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เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งตรวจสอบเอกสาร 
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการ

วิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมตามข้อ 2 
และน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

ผลการด าเนินงาน  
 คณะมีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ 2563 และ
น าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ (แบบออนไลน์ ) ครั้งที่ 
2/2563 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 

3.1-4-1 ผลการประเมิน
ความส าเร็จตามตัวบ่งชี้
ของแผนและโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม 
ประจ าปีงบประมาณ 
2563 

3.1-5-1 วาระการประชุม
คณะกรรมการประจ า 
คร้ังที่ 2/2563 

5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 ไปปรับปรุงแผนบริการวิชาการใน
ปีต่อไป 

ผลการด าเนินงาน 
 จากผลการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2563
เมื่อวันที่  15 กรกฎาคม 2563 ในวาระเพื่อพิจารณาประเมิน
ความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 สรุปได้ว่าคณะกรรมการประจ าคณะมีมติ
เห็นชอบในการด าเนินโครงการปีที่ผ่านมาว่ามีความเหมาะสมส่วนใน
ปีงบประมาณ 2564 คณะได้น าผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 
2563 มาวางแผนบริการวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อก าหนด
พื้นที่เป้าหมาย และประเด็นหัวข้อการบริการวิชาการเพื่อตอบโจทย์
ความต้องการของชุมชน 

3.1-5-2 วาระการประชุม
คณะกรรมการประจ า 
คร้ังที่ 2/2563 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน: 

ตัวบ่งชี้  
เป้าหมาย 

2562 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

2560 2561 2562 บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ระบบและกลไกการบริการ
วิ ช าการ เพื่ อการพัฒนา
ท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 

5 ข้อ 
(ข้อ 1-5) 

6 ข้อ  
(ข้อ 1-6) 
5 คะแนน 

6 ข้อ  
(ข้อ 1-6) 
5 คะแนน 

5 ข้อ  
(ข้อ 1-5) 
5 คะแนน 

  

 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 3.1 
จุดแข็ง 

- คณะมีการน าผลการวิจัยมาบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
- มีโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถ่ิน  

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- สนับสนนุให้ทุกหลักสูตรมีส่วนรว่มในการจัดโครงการบริการวชิาการ 

 

 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา 2562 หน้า 123 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ (O)                                                                                                                                                                                            
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้มีการก าหนดพื้นที่รับผิดชอบในการพัฒนา และมีการก าหนด

เป้าหมายการพัฒนาได้ในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ การจัดท าแผน
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนจึงต้องศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้บรรลุตามแผน 

  

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.กฤษณ์วรา รัตนโอภาส โทรศัพท์ : 089-7333779 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวยุพดี พันธุ์สะ โทรศัพท์ : 083-1688384 
 

เกณฑ์การประเมิน โดยแปลงค่าร้อยละจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผน
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนที่ก าหนดให้เป็นค่าคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 

 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์กับชุมชน 
 

จ านวนชุมชนเปา้หมายทีไ่ด้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน X 100 

จ านวนชุมชนเปา้หมายทัง้หมด 
                                            

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในขอ้ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนทีไ่ด้ = 

ร้อยละจ านวนชุมชนเป้าหมายทีไ่ด้รับการพัฒนาอยา่งต่อเนื่องตามแผนเสริมสรา้ง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

X 5 
ร้อยละจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์กับชุมชนที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 

ผลการด าเนินงาน : 
 ในปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา

อย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนจ านวน 3 ชุมชน ได้แก่ 1. ต าบลเกาะแต้ว อ าเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา 2. ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา  3.ต าบลร าแดง อ าเภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา ซึ่งมีชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จ านวน 1 ชุมชน คือ ต าบลเกาะแต้ว อ าเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา คิดเป็นร้อยละ 33.33 คิดเป็น 5.00 คะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ในปีงบประมาณ 2559-2560 คณะได้ก าหนดพื้นที่เชิงพัฒนาในการวิจัยและบริการวิชาการ        
ณ ต าบลเกาะแต้ว อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งมีการด าเนินโครงการ จ านวน 9 โครงการ ดังนี้ 
ที่ โครงการ วันที่จัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ ต าบลเกาะแต้ว อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
1 อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง Google  

Apps ส าหรับบุคลากรและครูเทศบาล
ต าบลเกาะแต้ว 

13-14  
พฤษภาคม 

2560 

33,300 ผศ.ดร.ศศลักษณ์ 
ทองขาว 
 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง โซเชยีลมีเดีย
ส าหรับธุรกิจขนาดย่อม (SME) 

18-19  
พฤษภาคม 

2560 

33,300 ผศ.ดร.ศศลักษณ์ 
ทองขาว 
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ที่ โครงการ วันที่จัด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
3 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนา

อินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง (Internet of 
Things) ส าหรับบุคลากรและครูเทศบาล
ต าบลเกาะแต้ว 

5, 8, 11 
สิงหาคม 2560 

85,300 ผศ.ดร.ทวีรัตน์   
นวลชว่ย 

4 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง ระบบสมองกล
ฝังตัว (Embedded System) อัจฉริยะ
เพื่อชีวิต ส าหรับบุคลากรและครูเทศบาล
ต าบลเกาะแต้ว 

16-18  
สิงหาคม 2560 

85,300 อาจารย์พัฒนะ   
วรรณวิไล 

5 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าว 

17 กรกฎาคม 
2560 

28,400 อาจารย์ฐิติมาพร   
ศรีรักษ์ 

6 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง โภชนาการ
ส าหรับเด็กเล็ก 

18 กรกฎาคม 
2560 

23,800 

7 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การเพาะเลี้ยง
ผึ้งในสวนมะพรา้วน้ าหอม 

12-13 มิถุนายน 
2560 

61,300 อาจารย์วีรยุทธ 
ทองคง 

8 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง อโรมาเทอราปี 
(Aromatherapy) ศาสตร์เพื่อความงามกับ
การดูแลสุขภาพ 

27-28 
กรกฎาคม 

2560 

30,700 อาจารย์เยาวลักษณ์   
เตี้ยนวน 

9 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองน้ าหมักชีวภาพ
จากขยะอินทรีย ์

22 สิงหาคม 
2560 

18,600 อาจารย์หิรัญวดี   
สุวิบูรณ ์

 ความต่อเนื่องในปีงบประมาณ  2561 คณะยังคงพื้นที่บริการ ณ ต าบลเกาะแต้ว อ าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา โดยได้ด าเนินโครงการส าหรับพัฒนาอาชีพ และยกระดับรายได้ เรื่อง พัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องแกงเกาะแต้ว ในช่วงเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2561 โดยในปีงบประมาณ 2562 ถูกปรับไปด้วย
กรอบของพื้นที่บริการตามพระราโชบาย มหาวิทยาลับราชภัฏสงขลา ที่มีการยกระดับรายได้ครัวเรือน
ร่วมกับทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ลงพื้นที่ส ารวจครัวเรือนรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ 
กชช.2ค ซึ่งพื้นที่อ าเภอเมืองสงขลา มีครัวเรือนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์เฉพาะพื้นที่ของ ต าบลเขารูปช้าง 
จ านวน 6 ครัวเรือน และ ต าบลบ่อยาง จ านวน 4 ครัวเรือน พื้นที่ต าบลเกาะแต้วไม่ปรากฏครัวเรือนที่รายได้
ต่ ากว่าเกณฑ์ จึงท าให้ไม่สามารถของบประมาณสนับสนุนโครงการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขความยากจน
ของประชาชนในท้องถิ่นได้ แต่อย่างไรก็ตามคณะยังมีการบริการวิชาการในรูปแบบของงานวิจัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น เรื่อง การส ารวจความหลากหลายและการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมใน
เขตพื้นที่ ต าบลเกาะแต้ว อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งจัดโดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา ระยะเวลาด าเนินโครงการระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562-18 กุมภาพันธ์ 
2563 โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเกาะแต้ว  

 ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มหาวิทยาลัยมีการแบ่งพื้นที่การให้บริการวิชาการใหม่ตามพื้นที่
บริการพระราโชบาย โดยการประชุมขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา ให้กับทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ มอบหมาย อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ให้กับ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่คณะก็ยังคงกิจกรรมพัฒนาของพื้นที่ ต าบลเกาะแต้ว อ าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา อย่างต่อเนื่องด้วยกิจกรรมการส ารวจความหลากหลายและการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมในเขตพื้นที่ ต าบลเกาะแต้ว อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยด าเนินการคืนข้อมูล
ให้กับชุมชนในช่วงท้ายของงานวิจัย 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน: 

ตัวบ่งชี้  
เป้าหมาย 

2562 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

2562 บรรล ุ ไม่บรรล ุ

จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา
อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง ต า ม แ ผ น เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 33.33 
คิดเป็น 5.00 คะแนน 

  

 

วิธีการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์กับชุมชน 
1 

X 100 = ร้อยละ 33.33 
3 

                                            

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในขอ้ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
33.33 

X 5 = 5.00 
5 

 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 3.2 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง / พัฒนา 

- คณะการก าหนดพื้นที่รับผิดชอบในการพัฒนา และมีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาได้ในแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

 
สรุปผลการประเมินตนเอง : องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี ้
คะแนนประเมินตนเอง 

2559 2560 2561 2562 
3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน 

หรือสังคม 
5.00 5.00 5.00 5.00 

3.2 จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผน
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน                                                                                                                                                         

- - - 5.00 

คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ 5.00 5.00 5.00 5.00 
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 
ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1 ระบบและกลไกดา้นศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้ สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ทั้งการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ 
ถ่ายทอดวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิด
ความภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน  

   

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์นันธิดา ลิ่มเสฎโฐ โทรศัพท์ : 064-7465355 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวขนิษฐา แก้วท่าพญา โทรศัพท์ : 081-0902937 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 

ผลการด าเนินงาน 
เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. ก าหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทยเพื่อการพัฒนาต่อยอดและสร้างคุณค่า ตามจุดเน้นสถาบัน 

ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมโดยความ
ร่วมมือระหว่างคณะฯ กับส านักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งคณะมีนโยบาย
ทางด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่ชัดเจนและปฏิบัติได้  โดยมีรอง
คณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งเน้นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย รวมทั้งยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
คณะ ประจ าปีงบประมาณ 2563 รวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมระดับมหาลัย เพื่อให้การด าเนินงาน
สอดคล้องกับนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
คณะมีการก าหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังนี้ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีส่วนร่วมใน

กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
2. ส่งเสริมให้มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการวิจัย

และการเรียนการสอน 
3. ส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
 

4.1-1-1 นโยบายคณะด้าน
ด้านการท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4.1-1-2 ค าสั่งคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ 
523/2562 
เร่ืองแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจกรรม
ท านบุ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
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4. จัดให้มีระบบสารสนเทศข้อมูลต ารับมาตรฐานอาหารปักษ์ใต้ 14 

จังหวัด โดยคณะได้รับสนับสนุนงานวิจัยเรื่องการส ารวจและรวบรวม
ต ารับมาตรฐานอาหารปักษ์ใต้ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งเป็น
ท างานภายใต้การบูรณาการร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 
- เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลทั่วไปประวัติความเป็นมาของต ารับ

อาหารพื้นบ้าน และวิเคราะห์ 
- คุณค่าทางโภชนาการและสรรพคุณทางยาของอาหารพื้นเมืองปักษ์ใต้   
- เพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของอาหาร วิธีการ

ท าอาหารท้องถิ่นของ 14 จังหวัด ภาคใต้  
- เพื่อจัดท าสารสนเทศฐานข้อมูลต ารับมาตรฐานอาหารปักษ์ใต้ ซึ่ง

เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาหารพื้นเมืองปักษ์ใต้ทั้งหมด 
ส าหรับใช้ในการสืบค้นต่อไป  

- เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาอาหารดั้งเดิมและสืบสานต ารับมาตรฐาน
อาหารปักษ์ใต้ 

2. จัดท าแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และและก าหนดตัว
บ่งชี้ วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรร
งบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

ผลการด าเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 คณะได้จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พ.ศ. 2561-2565 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  4  ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
ตลอดจนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ คือ  
1. เป้าประสงค์ที่ 1 ส่งเสริม อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
 โดยแผนได้ผ่านการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรม
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและความเป็นไทย ซึ่งได้มีการก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและก าหนดกิจกรรม/โครงการ เพื่อให้
สามารถด าเนินการให้สอดคล้องตามนโยบายและแผนงานส่งเสริมกิจกรรม
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและความเป็นไทย ซึ่งจะระบุอยู่ใน
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยมีกิจกรรม/โครงการที่
ด าเนินอย่างต่อเนื่อง ได้แก ่

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
1 สานสัมพันธ์วัฒนธรรม ไทยพุทธ-มุสลิม 
2 อนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ 
3 ถวายเทียนพรรษา 
4 งานเกษียณ ประจ าปี 2562 
5 Sci & Tech สวยด้วยมือเรา 

 

4.1-3-1 แผนการส่งเสริม
ท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม   
และความเปน็ไทย
ประจ าปี
การศึกษา 2562 

4.1-3-2 โครงการด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม          
ประจ าปี
การศึกษา 2562 

4.1-3-3 ประกาศ
มหาวิทยาลยั 
เร่ือง นโยบาย
สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสงขลา 

4.1-3-4 ประกาศ
มหาวิทยาลยั 
เร่ือง มาตรการ
ประหยัดพลังงาน
ภาคราชการ ส่วน
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสงขลา  
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นอกจากนี้คณะยังมีกิจกรรมการแต่งกายผ้าไทยในหัวข้อกิจกรรม 

“งามอย่างไทย” ทุกวันอังคารตอ่เนื่องเป็นปีที่สี่อีกด้วย ซึ่งเปน็การ
ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย  
2. เป้าประสงค์ที่ 2 ส่งเสริม รักษา และอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน  

คณะได้เข้าร่วมโครงการส านักงานสีเขียว “Green office” ซึ่งเป็น
นโยบายจากมหาวิทยาลัย ในการร่วมกันอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ภายในองค์กร โดยคณะฯได้ตอบสนองนโยบายตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา โดยการปรับพฤติกรรมบุคลากรในองค์กรให้เปิดปิดไฟเป็น
เวลา ประหยัดทรัพยากร รวมไปถึงการคัดแยกขยะ ดังนั้นกิจกรรมทุก
โครงการได้สอดแทรกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ภาชนะที่สามารถ
รีไซเคิลได้ การรณรงค์ใช้ถุงผ้า การใช้แก้วน้ าส่วนตัว ลดการใช้โฟม หรือ
พลาสติก เป็นต้น รวมถึงการสร้างเพจ Facebook : SciTechGoGreen 
เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และให้ข้อมูล
ข่าวสารและความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร  

4.1-3-5 ประกาศ
มหาวิทยาลยั 
เร่ือง มาตรการ
ประหยัดการใช้
ทรัพยากร
กระดาษ 

3. มีการส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซึ่งน าไปสู่
การสืบสานการสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับ
และประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม 

ผลการด าเนินงาน 
คณะมีการส่งเสริม สนับสนุนให้หลักสูตรมีการการบูรณาการงาน

ด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการ
วิชาการ ดังนี้ 
- หลักสูตร ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ได้การจัดการเรียนการสอน

ในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับกระบวนการท านุบารุงศิลป
และวัฒนธรรมจ านวน 1 เรื่อง คือ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสาสุข ซึ่ง
น าไปสู่การสืบสานการสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การ
ปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม 
1. ผลที่เกิดกับนักศึกษา  

1.1 นักศึกษามีคุณลักษณะของการเป็นผู้นาทางวิชาชีพ
สาธารณสุขที่มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  

1.2 นักศึกษาสามารถคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพของชุมชนได้อย่างเป็น
องค์รวม  

1.3 นักศึกษาสามารถวางแผน แก้ปัญหา และปฏิบัติงาน
สาธารณสุขร่วมกับชุมชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
อย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ  

1.4 นักศึกษามีความสามารถในการให้บริการวิชาการทางด้าน
สาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน ตลอดจน
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องได้  

4.1-3-1 รายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร      
ปีการศึกษา 2562 
(ตังบ่งชี้ที่ 5.2) 
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1.5 นักศึกษามีทักษะกระบวนการทางานเป็นทีม  มีมนุษย

สัมพันธ์ มีความสามารถในการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. ผลที่เกิดกับอาจารย์ผู้สอน  
2.1 อาจารย์ผู้สอนสามารถดาเนินการจัดการเรียนการสอน 

ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาได้
หลากหลายมิติมากข้ึน  

2.2 ท าให้อาจารย์ผู้สอนเป็นที่ยอมรับ และเกิดความเข้มแข็งใน
การทางานร่วมกับกับองค์กร/หน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง/ชุมชน  

3. ผลที่เกิดกับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย  
3.1 เกิดการสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่หลักสูตรฯ และ

มหาวิทยาลัย เนื่องจากกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอน
ดังกล่าว ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดการปฏิบัติ และนาไปสู่การใช้
ประโยชน์จริงในการให้บริการสาธารณสุข เพื่อการพัฒนา
สุขภาพในชุมชน  

3.2 เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรู้จักมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น 
ตลอดจนเป็นการนาเสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 
ตลอดจนนักศึกษาให้เป็นที่รู้จักแก่องค์กร/หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง/ชุมชน ซึ่งจะเพิ่มโอกาสการมีงานทาของนักศึกษา
อีกช่องทางหนึ่ง  

- หลักสูตร ว.ทบ. สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมมีการน ากระบวนการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เรื่องสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมมาใช้ในการ
จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการในหัวข้ อ“สัมมนาวิชาการทาง
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมและการอนุรักษ์เมืองเก่าสงขลา” โดยได้เชิญ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก (รศ.โรจน์ คุณ
อเนก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ก าหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าร่วม
กิจกรรมความรู้เร่ืองด้านสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมควบคู่ไปกับการตระหนกั
ถึงคุณคา่สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมท้องถ่ินตามพันธกิจมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 

- หลักสูตร ว.ทบ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการการเรียนการ
สอนเข้ากับงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยใช้สื่อไอซีทีมอบหมายให้
นักศึกษาน าเสนอแนวคิดเร่ืองการประยุกต์ใช้ AI กับงานศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นภาคใต้ ในรายวิชา 4663213 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ทุกหลักสูตรได้วางแผนและก าหนดรายวิชาที่จะด าเนินการบูรณาการ
กับพันธกิจ และมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดรายวิชา 
(มคอ.3) ที่ระบุแผนการบูรณาศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 
หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ 
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
1.6 ก ากับติดตามให้หน่วยงานมีการด าเนินการ และประเมินความส าเร็จ

ตามตัวบ่งชี้ของแผนศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และรายงาน
ผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารคณะ  

ผลการด าเนินงาน 
 คณบดีมีการติดตามผลการด าเนินงานที่ได้มอบหมายให้แต่ละฝ่าย
ด าเนินการ โดยติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เป็นการรายงานผลการด าเนินงาน
ในช่วง 6 เดือนแรก และครั้งที่ 2 เป็นการรายงานผลเมื่อใกล้จะครบหนึ่ง
ปีงบประมาณ 
 คณะมีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ 
ประเด็นที่ 4 ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นตลอดจน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย 

ประเมินความส าเร็จ 
2563 

เป้าประสงค์ที่ 1 ส่งเสรมิ อนุรักษท์ านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และความเป็น
ไทย 
1. ส่งเสริมให้มี

การจัด
กิจกรรม
ด้านท านุ
บ ารุง
ศิลปวัฒนธร
รมและ
ความเป็น
ไทย (สกอ. 
4.1) 

1. โครงการ / 
กิจกรรมด้าน
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
และความเป็น
ไทย : โครงการ 

5 1. บรรลุเป้าหมาย 
คณะมีการ
ประชาสมัพันธ์ และ
ประสานความร่วมมือ
ระหว่างคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจกรรมท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และ
นักศึกษา เพื่อให้
บุคลากรและนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ 
ประจ าปีการศึกษา 
2562 จ านวน 5 
โครงการ / กิจกรรม 
ได้แก ่
1. สานสมัพันธ์

วัฒนธรรม ไทย
พุทธ-มุสลิม 

2. ถวายเทียนพรรษา 
3. Sci & Tech สวย

ด้วยมือเรา 
4. งานเกษียณ 

ประจ าปี 2562 
5. การเข้าร่วม

โครงการ Green 
office ซึ่งเป็น
นโยบายจาก

2. เผยแพร่
ข้อมูลด้าน
ท านุ
ศิลปวัฒนธร
รม และ
ความเป็น
ไทย (สกอ.
4.1) 

1. ช่องทางการ
เผยแพรด่้าน
ศิลปวัฒน 
ธรรมและความ
เป็นไทย : 
ช่องทาง 

2 

4.1-4-1 บันทึกข้อความ
ติดตามผลการ
ด าเนินงานและ
ติดตามการใช้เงิน
ตามไตรมาส 

4.1-4-2 ผลการประเมิน
ความส าเร็จตามตัว
บ่งชี้ของแผน
ยุทธศาสตร์ดา้น
การส่งเสริมท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
มหาวิทยาลยั ใน
การร่วมกันอนุรักษ์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมภายใน
องค์กร 

2.บรรลเุป้าหมาย 3 
ช่องทาง ได้แก่   
1. เว็บไซตค์ณะ  
2. Facebook คณะ

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี   

3. สารประชาสมัพันธ์ 
4. Facebook : 

SciTechGoGreen 
เป้าประสงค์ที่ 2 ส่งเสรมิ รักษา และอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมใหย้ั่งยืน 
1.  ส่งเสริมให้มี

การจัด
โครงการ / 
กิจกรรม
ด้านอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

1. มีโครงการ / 
กิจกรรมด้าน
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม : 
โครงการ 

 

3 
 
 
 

บรรลเุป้าหมาย 3 
โครงการ/กิจกรรม 
ดังนี ้
1. Sci & Tech สวย

ด้วยมือเรา 
ด าเนินการทั้งหมด 
4 ครั้ง  

2. กิจกรรมคดัแยก
ขยะ และการใช้
วัสดุจากธรรมชาต ิ 
โครงการสาน
สัมพันธ์ไทยพุทธ – 
มุสลมิ 
และช่องทาง 
Facebook : 
SciTechGoGreen 

3. การเข้าร่วม
โครงการ Green 
office ซึ่งเป็น
นโยบายจาก
มหาวิทยาลยั ใน
การร่วมกันอนุรักษ์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมภายใน
องค์กร 

 คณะมีการประชาสัมพันธ์ และประสานความร่วมมือระหว่าง
คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และ
นักศึกษา เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ  
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม

และความเป็นไทย 
ผลการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการฝ่ายท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้ร่วมกันประชุม 
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เพื่อน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยคณะกรรมการมีมติเห็นว่า
ในปีงบประมาณ 2564 คณะควรจะด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมด้าน
อนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมเพิ่มขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมกิจกรรมด้านอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และจ านวน
กิจกรรมในภาพรวมทั้งหมดของคณะ และควรปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรม
ให้มีส่วนร่วมกับชุมชนเพิ่มข้ึนจากเดิมที่มีการร่วมมือกับเทศบาลเมืองเขารปู
ช้าง เป็นการลงพื้นที่ยังกลุ่มเป้าหมายคือ ต าบลท่าหิน อ าเภอสทิงพระ 
จังหวัดสงขลา นอกจากนี้คณะจะปรับแผนเพื่อเพิ่มการการบูรณาการงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน หรือการวิจัน หรือการบริการ
วิชาการ 

4.1-5-1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการฝ่าย
ท านบุ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 4.1 
จุดแข็ง 

- คณะมีการก าหนดนโยบายและทิศทางการสง่เสริมศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทยเพื่อการพฒันา
อย่างต่อเนื่อง 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง : องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ตัวบ่งชี ้
คะแนนประเมินตนเอง 

2559 2560 2561 2562 
4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 5.00 5.00 5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ 5.00 5.00 5.00 5.00 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2562 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

2560 2561 2562 บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ระบบและกลไกด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

5 ข้อ 
(ข้อ 1-5) 

6 ข้อ  
(ข้อ 1-6) 
5 คะแนน 

6 ข้อ  
(ข้อ 1-6) 
5 คะแนน 

5 ข้อ  
(ข้อ 1-5) 
5 คะแนน 
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องค์ประกอบที่  5 การบริหารจัดการ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้ มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการกับ

การท างานเพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความ
ต้องการที่หลากหลายของประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์ ดร.สุชีวรรณ ยอยรู้รอบ โทรศัพท์  : 086-9870990 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวรสสุคนธ ์  ราชแก้ว  โทรศัพท์    :   089-9753711 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการด าเนินการ 
 1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

 

ผลการด าเนินงาน 
เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. มีระบบและกลไกให้หลักสูตรจัดท าแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
กับการท างาน 

ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีระบบและกลไกให้หลักสูตรจัดท าแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การกับการท างาน โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
การศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบ มีการจัดแต่งตั้งคณะเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
การเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน (WIL) ประจ าปีการศึกษา 2562 ซึ่ง
มาจากตัวแทนของทุกหลักสูตร ร่วมกันจัดท าแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การกับการท างาน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะ โดยก าหนดให้
แต่ละหลักสูตรมีการปฏิบัติสหกิจศึกษา และในแต่ละปีการศึกษาหลักสูตรจะ
คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ  

5.1-1-1 ค าสั่งคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ 
208/2563 เร่ือง
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
การเรียนรู้แบบ
บูรณาการกับ
การท างาน 
(WIL) ประจ าปี
การศึกษา 2562 

5.1-1-2 แผนจัดการ
เรียนรู้แบบ
บูรณาการกับ
การท างาน 

2. มีการก ากับ ติดตามให้หลักสูตรด าเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการกับการท างานตามที่ก าหนด 

ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีการก ากับ ติดตามให้หลักสูตรด าเนินการตามแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานโดยผ่านคณะกรรมการในแต่ละหลักสูตร 
โดยในปีการศึกษา 2562 มีการก ากับติดตามให้หลักสูตรด าเนินการ ดังนี้ 
 
 

5.1-2-1 แผนจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณา
การกับการ
ท างาน 
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เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ 
จ านวนและร้อยละของนักศึกษาที่มีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา  

ก่อน เปิ ดภาค เรี ยน 
1/2562 

จ านวนและร้อยละของนักศึกษาที่มีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา  

สัปดาห์แรกของภาค
เรียน 2/2562 

จ านวนอาจารย์ /บุคลากรที่ผ่ านการอบรม
หลักสูตรคณาจารย์นิ เทศสหกิจศึกษาและ
ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 
2562 

จ านวนอาจารย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการ
จัดสหกิจศึกษานานาชาติ 

เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 
2562 

ร้อยละการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาของนักศึกษาจากสถานประกอบการ
ภาพรวม 

เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติ
สหกิจศึกษา 

ร้อยละของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ได้งานท าหลัง
ส าเร็จการศึกษาภายใน 6 เดือน 

ภายหลั ง นั ก ศึ กษ า
ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนรางวัลที่นักศึกษาที่ได้รับจากการเข้าร่วม
ป ร ะ ก ว ด ผ ล ง า น ส ห กิ จ ศึ ก ษ า ภ า ย น อ ก
มหาวิทยาลัยต่อปี 

เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 
2562 

 ในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาที่ไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถาน
ประกอบการ จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 34.71 
3. มีการก ากับ ติดตามให้หลักสูตรประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์

ของแผนที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีการก ากับ ติดตามให้หลักสูตรประเมินความส า เร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนที่ก าหนด ผ่านการประชุมกรรมการวิชาการคณะ มี
รายละเอียดดังนี้ 

เป้าหมาย 
แผนการ

ด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
บรรลุ/ไม่

บรรลุ 
1. จ านวนและร้อยละของ
นักศึกษาท่ีมีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียม
สหกิจศึกษา 

27 
(ร้อยละ 14) 

69 
(ร้อยละ 
49.74) 

 

2. จ านวนและร้อยละของ
นักศึกษาท่ีมีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจ
ศึกษา 

27 
(ร้อยละ 14) 

67 
(ร้อยละ 
34.71) 

 

3. ร้อยละอาจารย์/บุคลากรที่
ผ่ า น ก า ร อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร
คณาจารย์นิ เทศสหกิจศึกษา
และผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 
 

10 29.17 
(28 คน) 

 

5.1-4-1 ผลการก ากับ 
ติดตามประเมนิ
ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของ
แผน 
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4. จ านวนอาจารย์ที่ผ่านการ
อบรมหลักสูตรการจดัสหกิจ
ศึกษานานาชาต ิ

1 1  

6.ร้อยละของนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาที่ ได้งานท าหลังส าเร็จ
การศึกษาภายใน 6 เดือน 

5 35.82 
(24 คน) 

 

7.จ านวนรางวัลที่นักศึกษาที่
ได้รับจากการเข้าร่วมประกวด
ผลงานสหกิจศึกษาภายนอก
มหาวิทยาลยั 

1 -  

 จากผลการด าเนินการพบว่า มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 6 
เป้าหมาย และไม่บรรลุเป้าหมาย 1 เป้าหมาย คือ จ านวนรางวัลที่นักศึกษา
ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประกวดผลงานสหกิจศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย 
4. มีการน าผลไปปรับปรุงแผนจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

อย่างต่อเนื่อง 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน (WIL) ได้ร่วม
ประชุมเพื่อพิจารณาผลการด าเนินการในปีการศึกษา 2562 พบว่า ประเด็น
ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ จ านวนรางวัลที่นักศึกษาที่ได้รับจากการเข้า
ร่วมประกวดผลงานสหกิจศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย คณะได้เน้นย้ าให้
หลักสูตรส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษาน าองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นระหว่าง
ฝึกสหกิจศึกษาและน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง และให้แต่ละหลักสูตร
เตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมประกวดผลงานสหกิจศึกษาภายนอก
มหาวิทยาลัย ซึ่งคณะได้น าข้อมูลดังกล่าวมาการปรับปรุงแผนจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการกับการท างานในปีการศึกษา 2563 ต่อไป  

5.1-4-1 ผลการปรับปรุง
แผนจัดการ
หลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2562 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

2562 บรรล ุ ไม่บรรล ุ

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ท างาน 

4 ข้อ 
(ข้อ 1-4) 

4 ข้อ  
(ข้อ 1-4) 
4 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกจิและกลุ่มสถาบัน 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้ สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทาง

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

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุมัติ  เดชนะ และทีมบริหาร โทรศัพท์  :  074-260260 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : ส านักงานคณบดี โทรศัพท์  :  074-260260 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการด าเนินการ 
 1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5-6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 

 

ผลการด าเนินงาน 
เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้ง
สอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผน
กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้
บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหาร
ระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีกระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
2561-2565 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  ประจ าปี
งบประมาณ 2561-2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มมหาวิทยาลัย กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) โดยมีขั้นตอนในการจัดท าดังนี้ 
1. คณบดีได้เชิญรองคณบดี หัวหน้าส านักงาน และเจ้าหน้าที่ผู้รับชอบจัดท า

นโยบายและแผน เพื่อประชุมจัดท าร่างแผน โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) ของคณะและวิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม  2562 

2. น า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561-2565 และ (ร่าง) 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้จากการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 
เพื่อพิจารณาและปรับแผนตามข้อเสนอแนะ 

3. น า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561-2565 และ (ร่าง) 

5.1-1-3 แผนยุทธศาสตร์ 
ประจ าปี
งบประมาณ 
2561-2565 
(ฉบับทบทวน
ประจ าปี
งบประมาณ 
2563) 

5.1-1-4 แผนปฏบิัติการ
ประจ าปี
งบประมาณ 
2563 

5.1-1-5 แผนกลยุทธท์าง
การเงิน
ประจ าปี
งบประมาณ 
2563 
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้จากการ
พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารคณะ เข้าที่ประชุมคณาจารย์และ
บุคลากร ครั้งที่ 1/2561 โดยผ่านโครงการ “ประเมินผลปฏิบัติงาน
ประจ า ปรับแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ” เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 
2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจพันธกิจ และนโยบายการ
บริหารงานคณะฯ ให้ตอบรับตามพันธกิจที่มหาวิทยาลัยก าหนด และเพื่อ
น าผลการปฏิบัติงานประจ าปีมาปรับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนให้สอดคล้อง
กับจุดเน้นของกลุ่มคณะกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 

4. น า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561-2565 และ (ร่าง) 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้จากการ
วิเคราะห์และการส่วนร่วมของคณาจารย์และบุคลากร เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะอีกครั้ง  ครั้งที่  11/2562 เมื่อวันที่  28 
สิงหาคม 2562 เพื่อพิจารณาและปรับแผนตามข้อเสนอแนะ 

5. คณะน า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561-2565 และ 
(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านการ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ตามหนังสือที่ อว 0639.10/ว023 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 
ซึ่งเป็นการพิจารณาขั้นตอนสุดท้ายและในการด าเนินงานบริหารคณะ  

6. คณะน าแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561-2565 และ 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอมหาวิทยาลัย
เพื่ออนุมัติงบประมาณในการการด าเนินงาน 

  เข้าสู่กระบวนการในการแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนยุทธศาสตร์
ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยคณบดีได้เชิญรองคณบดี 
หัวหน้าส านักงาน และเจ้าหน้าที่ผู้รับชอบจัดท านโยบายและแผน เพื่อประชุม
จัดท าร่างแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ด้วยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค (SWOT) ของคณะและวิเคราะห์เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์คณะ 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย 
2. ด าเนินการการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อ
หน่วยในแต่ละหลักสูตรสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ 
บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่องเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแข่งขัน  
ผลการด าเนินงาน 
  ในปีงบประมาณ 2562 คณะได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัย เช่น งบพัฒนาบุคลากร การจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาจากกองพัฒนานักศึกษา การจัดกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมจากส านักศิลปะและวัฒนธรรม การจัดซื้อหนังสือจาก
ส านักวิทยบริการและสารสนเทศ และงบบริหารในการดูแล ซ่อมแซมอาคาร
สถานที่ เป็นต้น โดยคณะได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ (เงินบ ารุง

5.1-2-1 รายงานต้นทนุ
ต่อหน่วย
ผลผลติ 
ประจ าปี
งบประมาณ 
2562 
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การศึกษา) และ เงิน กศ.บป. เพื่อด าเนินงานตามภารกิจของคณะ และ
หลักสูตร ในด้านพัฒนาอาจารย์ /บุคลากรและนักศึกษา เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของคณะที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
  จากผลการด าเนินงาน พบว่า คณะสามารถด าเนินการได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 
  น อก จ า ก นี้ ค ณ ะ ไ ด้ น า ข้ อ มู ล ดั ง ก ล่ า ว ม า เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ
สถาบันการศึกษาอื่น  ๆ เพื่ อสร้ า ง โอกาสในการแข่ งขัน  พบว่ า ใน
สถาบันอุดมศึกษา กลุ่มที่ 2 กลุ่มสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนา
สังคม ต้นทุนต่อหน่วยโดยเฉลี่ยของหลักสูตรมีค่าระดับกลาง จากต้นทุนต่อ
หน่วยของสถาบันที่มีค่าต้นทุนต่อหน่วยสูงสุด ประมาณ 136,488.19 บาท 
ต่อหน่วย และต่ าสุด ประมาณ 40,593.27 บาทต่อหน่วย 
  ดังนั้นในปีการศึกษา 2562 คณะจะได้น าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการ
วางแผนบริหารคณะและหลักสูตร ให้มีความคุ้มค่า และเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลมากที่สุด ซึ่งคณะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่
ประกอบไปด้วย ต้นทุนต่อหน่อย จ านวน 12 หลักสูตร ประกอบด้วย 

หลักสูตร FTES 
โครงการ

ผลิตบัณฑิต 

โครงการ
พัฒนา

บุคลากร 

โครงการ
พัฒนา

นักศึกษา 

รวมต้นทุนต่อ
หน่วย 

วท.บ.คณิตศาสตร ์ 205.87 71,787.59 5,409.12 5,546.80 82,743.51 
วท.บ.คหกรรมศาสตร ์ 175.27 92,147.23 5,485.80 5,418.15 103,051.18 
วท.บ.เคม ี 123.47 75,659.73 5,599.97 5,486.86 86,746.56 
วท.บ.ชีววิทยา 142.79 79,920.71 5,526.57 5,352.83 90,800.11 
วท.บ.จุลชีววทิยา
ประยุกต ์

118.06 77,694.84 5,652.03 5,480.86 88,827.73 

วท.บ.เทคโนโลยียางและ
พอลิเมอร ์

77.64 83,698.96 5,864.04 5,365.66 94,928.66 

วท.บ.เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

151.43 75,807.20 5,589.57 5,535.40 86,932.17 

วท.บ.ฟิสกิส ์ 95.37 87,681.67 5,747.88 5,784.47 99,214.02 
วท.บ.วทิยาการ
คอมพิวเตอร ์

173.10 78,378.59 5,458.60 5,397.07 89,234.26 

วท.บ.การจดัการ
สิ่งแวดลอ้ม 

139.64 80,212.22 5,614.66 5,868.01 91,694.89 

ส.บ.สาธารณสขุชุมชน 383.69 70,046.99 5,206.98 5,385.76 80,639.73 
วท.บ.วทิยาศาสตร์
สุขภาพและสปา 

62.65 64,688.92 4,811.24 4,811.24 74,311.40 

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร คณะได้พิจารณาจาก 3 
ประเด็นดังนี้ 

1. จุดคุ้มทุนของหลักสูตรโดยค่าใช้จ่ายต่อหัวจะต้องไม่สูงกว่าค่าใช้จ่ายที่
น ามาเทียบเคียง 

หลักสูตร 

ค่าใช้จ่าย 
ต่อหัว 

(ค่าลงทะเบี
ยน) 

จ านวน
นักศึก
ษา 
(62) 

รวม
ค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่า
ยต่อหัว 

ต้นทุนต่อ
หน่วยการ

ผลิต 

วท.บ.
คณิตศาสตร์ 
 

15,500 52 806,000 62,000 82,743.51 
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วท.บ.คหกรรม
ศาสตร์ 

15,500 51 790,500 62,000 103,051.18 

วท.บ.เคมี 15,500 21 325,500 62,000 86,746.56 
วท.บ.ชีววิทยา 15,500 47 728,500 62,000 90,800.11 

วท.บ.จุลชีววิทยา
ประยุกต์ 

15,500 15 232,500 62,000 88,827.73 

วท.บ.เทคโนโลยี
ยางและพอลิเมอร์ 

15,500 7 108,500 62,000 94,928.66 

วท.บ.เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

15,500 60 930,000 62,000 86,932.17 

วท.บ.ฟิสิกส์ 15,500 6 93,000 62,000 99,214.02 
วท.บ.วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

15,500 26 403,000 62,000 89,234.26 

วท.บ.การจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

15,500 17 263,500 62,000 91,694.89 

ส.บ.สาธารณสุข
ชุมชน 

15,500 101 1,565,500 62,000 80,639.73 

วท.บ.
วิทยาศาสตร์
สุขภาพและสปา 

15,500 5 77,500 62,000 74,311.40 

 จากการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของหลักสูตรโดยต้นทนุต่อหน่วยการผลิต สูง
กว่าค่าใช้จา่ย แต่อย่างไรก็ตามคณาจารย์และนักศึกษาทุกหลักสูตรได้ผลิต
ผลงานวชิาการอย่างต่อเนื่องท าให้ปีการศึกษา 2562 คณะมีผลงานวชิาการ
ของอาจารย์เป็นร้อยละ 38.26 
2. ทุกหลักสูตรมีสัดส่วนนักศึกษาในการพัฒนานักศึกษาและการจัดการเรียน

การสอนมากกว่าร้อยละ 60 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 
  คณะได้พิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
หลักสูตรปีการศึกษา 2562 จะต้องมีคะแนนสูงกว่า 4.00 จ านวน 2 ตัวบ่งชี้
ดังต่อไปนี้ 
ตัวบ่งที่ 2.1 คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

หลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
- วท.บ.คณิตศาสตร ์ 4.32 4.50 
- วท.บ.การจัดการสิ่งแวดล้อม 4.36 4.23 
- วท.บ.วิชาจุลชีววิทยาประยุกต ์ 4.55 3.33 
- วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 4.90 4.46 
- วท.บ.เคม ี 4.83 5.00 
- ส.บ.สาธารณสุขชุมชน  4.90 4.90 
- วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.54 4.08 
- วท.บ.เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 4.36 5.00 
- วท.บ.วิชาชีววิทยา 4.55 5.00 
- วท.บ.ฟิสิกส ์ 4.73 3.96 
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- วท.บ.คหกรรมศาสตร ์ 4.58 5.00 
- วท.บ. วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา - - 

การวิเคราะห์โอกาสในการแข่งขัน  คณะได้ก าหนดคู่ เทียบคือ คณะ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เนื่องจาก
เป็นราชภัฏอันดับหนึ่งในเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ผลการเทียบเคียงระหว่างคณะ
กับคู่ เทียบซึ่งการแข่งขันมีประเด็นย่อยในการเทียบ 4 ประเด็น โดย
เปรียบเทียบตามตารางดังนี้ 

ประเด็นเทียบ (ปีการศึกษา 2561) มรภ.สงขลา มรภ.ยะลา 
ร้อยละภาวการณ์มีงานท าของบณัฑิต  90.48 73.83 
ร้อยละอาจารยป์ระจ าที่มีคุณวฒุปิริญญาเอก 37.50 38.00 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

25.00 29.87 

ร้อยละผลงานวชิาการของอาจารย์ 52.50 31.02 
 จากการเทียบเคียงพบว่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา มีความโดดเด่นใน 2 ประเด็นย่อย คือ 

1. ภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต ร้อยละ 90.48 
2. ผลงานวิชาการของอาจารย์ ร้อยละ 52.50 

ประเด็นดังกล่าวอาจจะส่งผลต่อโอกาสในการแข่งขันที่นักเรียนจะเลือกศึกษา
ต่อในคณะ  
3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และ
ระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้
ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตรงพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิมอย่างน้อย 1 เรื่อง 
ผลการด าเนินงาน 
1. คณะได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการก าหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย
คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ของคณะ
เพื่อด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

2. คณะได้จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดย
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โดยได้เชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม
เพื่อจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีการ
ส ารวจและวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงทั้งที่ควบคุมได้และไม่
สามารถควบคุมได้ ซึ่งส่งผลต่อการด าเนินงานให้บรรลุพันธกิจของคณะ มี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยงโดย
พิจารณาจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น และการควบคุมความเสี่ยง
ดังกล่าว ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามพันธ
กิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ ประกอบด้วย 2 ด้าน  ดังนี้  
1. ความเสี่ยงด้านการผลิตบัณฑิต  

- จ านวนรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับ 
- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษามีแนวโน้มลดลง 

5.2-3-1 ค าสั่งคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ 
501/2561  เร่ือง
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
บริหารความ
เสี่ยง และ
คณะกรรมการ
ก าหนดมาตรฐาน
การควบคุม
ภายใน ประจ าปี
งบประมาณ 
2563 

5.2-3-2 แผนบริหารความ
เสี่ยงประจ าปี
งบประมาณ  
2562 

5.2-3-3 รายงานผลการ
บริหารความ
เสี่ยง ประจ าปี
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- นักศึกษาไม่ผ่านรายวิชาพื้นฐานของคณะ และรายวิชาวิจัย 
- อาจารย์ส่งผลงานเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการน้อย 
2. ความเสี่ยงด้านการวิจัย  

- จ านวนผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสารทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ
น้อย 

- จ านวนเงินสนับสนุนและแหล่งทุนวิจัยมีแนวโน้มลดลง 
3. คณะมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยง โดยจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 1. ความเสี่ยงด้านการผลิตบัณฑิต 
- จ านวนรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับ จากระดับความเสี่ยงเดิมที่มีอยู่ 

ระดับสูง (20) ลดลงต่อเนื่องกัน 3 ปี จากการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงพบว่าระดับความเสี่ยงเท่าเดิม อยู่ที่ระดับสูง (20) 
ลดลงต่อเนื่องกัน 3 ปี  

- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษามีแนวโน้มลดลง ระดับสูงมาก (25) ร้อย
ละ 9.40 จากการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงพบว่าระดับ
ความเสี่ยงลดลง อยู่ที่ระดับสูง (16)  ร้อยละ 8.50 

- อาจารย์ส่งผลงานเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการน้อย จากระดับ
ความเสี่ยงเดิมที่มีอยู่ ระดับสูงมาก (25) ร้อยละ 25 จากด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงส่งผลท าให้ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม ระดับสูงมาก 
(25) ร้อยละ 27.89 โดยจากการด าเนินตามแนวทางการปรับปรุง ท าให้
มีอาจารย์ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมากขึ้น โดยในปีการศึกษา 
2562 มีอาจารย์ที่ได้ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 4 คน ได้แก่ 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพิ่ม 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์หิรัญวดี สุวิบูรณ์ 
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวิกา มหาสวัสดิ์ 
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ดิกิจ 

 และที่อยู่ระหว่างการด าเนินการจ านวน 9 คน ได้แก่ 
10) อาจารย์อดิศักดิ์ เด็นเพ็ชรหน๋อง 
11) อาจารย์พิชญ์พิไล ขุนพรรณราย 
12) อาจารย์มูรณี ดาโอะ 
13) อาจารย์ ดร.ธนพงศ์ พันธุ์ทอง 
14) อาจารย์สายใจ  เพชรคงทอง 
15) อาจารย์ชาญยุทธ  ฟองสุวรรณ 
16) ผศ.ดร.ทัศนา  ศิริโชติ 
17) ผศ.ดร.ศศลักษณ์  ทองขาว 
18) อาจารย์ ดร.สุรีย์พร  กังสนันท์ 

2. ความเสี่ยงด้านการวิจัย  
- จ านวนผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสารทั้ งระดับชาติและระดับ

นานาชาติมีน้อย ระดับสูงมาก (25) โดยร้อยละของผลงานถ่วงน้ าหนัก

งบประมาณ  
2563 
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ของอาจารย์คิดเป็น ร้อยละ 25.27 จากการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงส่งผลท าให้ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม ระดับสูงมาก (25) พบว่า
ร้อยละของผลงานถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 25 (26 เรื่อง 
จากจ านวนอาจารย์ 104 คน) 

- จ านวนเงินสนับสนุนและแหล่งทุนวิจัยมีแนวโน้มลดลง ระดับสูง (16) 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อคน 97,665.90 บาท/คน จากด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงส่งผลท าให้ระดับความเสี่ยงไม่ลดลงจากเดิม 
ระดับปานกลาง (9) จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อคน 5,466,934 
บาท/คน อย่างไรก็ตามคณะยังคงหาแนวทางปรับอย่างต่อเนื่อง เช่น 

- งานฐานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ข่าวสารแหล่งทุน 
- ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนา

กับองค์กรอื่น 
- โครงการสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอก 
- สนับสนุนงานวิจัยเชิงบูรณาการ (ผู้วิจัยร่วมหลายสาขา) 

4.บริหารงานด้วยหลักธรรมภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบาย
การด าเนินงานอย่างชัดเจน 
ผลการด าเนินงาน 
  ผู้บริหารของคณะมีการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลโดย
ค านึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ซึ่งได้มีการประกาศ
เจตจ านงสุจริตในการปฏิบัติงานด้วยความมีคุณธรรมและความโปร่งใส ดังนี้ 
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 

- ผู้บริหารมีการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ประจ างบประมาณ 
2561-2565 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563 และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย และตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
รวมถึงมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 
ตามไตรมาส และมีการน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อ
ปรับปรุง และติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

- มีการบริหารงบประมาณและบริหารทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล เน้นที่ผลลัพธ์เพื่อใช้ทรัพยากรให้ได้ประโยชน์สูงสุดและ
สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิผล 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  
 มีการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงานต่าง ๆ โดยควบคุม
ค่าใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดในแต่ละโครงการ/กิจกรรม และมีการน า
ระบบสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงาน เช่น E-Document, E-Meeting 
(ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ, ประชุมคณะกรรมการวิชาการ) ระบบ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ เป็นต้น และนอกจากนี้มีการจัดหาจัดซื้อสิ่ง
อ านวยความสะดวก ครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและ
การปฏิบัติตามภารกิจต่าง ๆ  อย่างเพียงพอและทั่วถึง 
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  
 ผู้บริหารสามารถด าเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ  ได้ภายในระยะเวลาที่

5.2-4-1 ประกาศ
มหาวิทยาลยั   
ราชภัฏสงขลา 
เร่ืองเจตจ านง
สุจริตในการ
ปฏิบัติงานด้วย
ความมีคุณธรรม
และความโปร่งใส 

5.2-4-2 แผนยุทธศาสตร์
ประจ า
งบประมาณ 
2561-2565 

5.2-4-3 แผนปฏบิัติ
ราชการประจ าปี 
2563 

5.2-4-4 คู่มือเบิกจ่าย 
ประจ าปี
งบประมาณ 
2563 

5.2-4-5 ค าสั่งคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เร่ือง
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงานฝ่าย
ต่าง ๆ  
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ก าหนดและสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจรวมถึงตอบสนองความคาดหวัง
หรือความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของบุคลากรในด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยค านึงถึง
ระเบียบที่เก่ียวข้อง ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความคุ้มค่าและความคุ้มทุน 
เช่น การซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เครื่องมือในการ
จัดการเรียนการสอน การซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงงบประมาณ
ในการพัฒนาตนเองของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนภายในคณะ 
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  
 ผู้บริหารมีการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้คณบดีเป็นตัวแทนปฏิบัติงานต่าง ๆ  ตามที่มหาวิทยาลัย
ได้มอบหมาย เช่น การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย การประชุม
คณะกรรมการวิชาการ  การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล การเป็น
กรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย  ซึ่งผู้บริหารได้ปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องและเต็มก าลังความสามารถโดยการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของ
คณะต้องผ่านความเห็นชอบของคณบดีเสมอ 
5) หลักความโปร่งใส (Transparency)  
 ผู้บริหารปฏิบัติงานอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาทุกคนมีส่วนร่วมรับรู้ ซึ่งดู
ได้จากการจัดสรรงบประมาณ จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
เพื่อชี้แจงให้รับทราบงบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย และสามารถ
ตรวจสอบได้ ดังรายงานผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการของคณะและ
รายงานการใช้จ่ายเงินของคณะ (สงป.301) และมีการก ากับ ติดตาม ทวงถาม 
การใช้จ่ายงบประมาณของหลักสูตรอยู่เป็นระยะในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ 
6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  
 ผู้บริหารได้เปิดโอกาสให้คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มีโอกาสได้เข้าร่วมใน
การรับรู้เรียนรู้ท าความเข้าใจร่วมแสดงความคิดเห็นรวมถึงการเสนอปัญหา
หรือประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันใน
กระบวนการตัดสินใจและร่วมกระบวนการพัฒนาคณะผ่านการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของคณะ เช่น คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะกรรมการฝ่ายท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ เป็นต้น 
มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (กบ.) ทุก 1 เดือน ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ (กป.) ทุก 3 เดือน และประชุมอาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ประจ าทุกภาคการศึกษา นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้คณาจารย์และ
บุคลากรของคณะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของคณะได้หลายช่องทาง เช่น ทางการประชุมอาจารย์และ
บุคลากร สายตรงคณบดีบนเว็บไซต์คณะ โทรศัพท์สายตรงหรือไลน์โดยตรง 
และขอเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือ เสนอแนวทางต่าง ๆ มีการสื่อสารผ่านระบบ
ออนไลน์  (Line)  โดยจะมี  Lineกลุ่มของคณะกรรมการประจ าคณะ 
คณะกรรมการบริหารคณะ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะ และของ

5.2-4-6 ค าสั่ง
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏสงขลา  
ที่ 5163/2561 
เร่ืองแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
บริหารวิชาการ 
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

5.2-4-7 รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารคณะ 
(กบ.) 

5.2-4-8 รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 
(กป.) 

5.2-4-9 รายงานการ
ประชุมคณาจารย์
และบุคลากร 
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ส านักงานคณบดี ท าให้ติดต่อประสานงานได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization)  
 ผู้บริหารได้ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาตามความ
เหมาะสมโดยก าหนดภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน  มีการ
ด าเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบหมาย
อ านาจในการตัดสินใจแก่รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีแต่ละฝ่าย เพื่อให้การ
ด าเนินงานของแต่ละฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

- มีการแต่งตั้งรองคณบดีรับผิดชอบดูแลงานด้านต่าง ๆ ครบทั้ง 4 พันธกิจ
หลักของคณะ 
1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการกศึกษา 
2. รองคณบดีฝ่ายวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
3. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

- มีการแต่งตั้งประธานหลักสูตรท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารงาน
ภายในหลักสูตรเพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการเรียนการสอนให้
เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ที่  5163/2561 เรื่องแต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สั่ง ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561 

- มีการแต่งตั้งหัวหน้าส านักงานคณบดีดูแลรับผิดชอบการบริหารงาน
ภายในส านักงานคณบดีเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานภายใน
ส านักงานคณบดี 

- มีการแต่งตั้งหัวหน้างาน 2 งาน ได้แก่ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป และ
หัวหน้างานพันธกิจเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานภายในส านักงาน
คณบดี 

- มีการแต่งตั้ งเป็นค าสั่ งมอบหมายงานในส านักงานคณบดีเพื่อแบ่ง
ภาระหน้าที่ให้แต่ละบุคคลอย่างชัดเจนในช่วงที่คณบดีติดราชการหรือมี
ภารกิจอ่ืน ๆ จะมีการมอบหมายงานให้รองคณบดีดูแลรักษาราชการแทน 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law)  
 มีการใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารโดย
เป็นธรรม โดยดูแลให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ เช่น 
การจัดซื้อจัดจ้าง การลงเวลาปฏิบัติราชการ การลาราชการ และความ
รับผิดชอบด้านการปฏิบัติงานเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามล าดับสายการบังคับ
บัญชาอย่างเป็นระบบ ปีละ 2 ครั้ง โดยผ่านการพิจารณาจากผู้บังคับบัญชา
ขั้นต้น เข้าสู่คณะกรรมการกลั่นกรอง โดยมีข้อตกลงร่วมกันอย่างชัดเจน 
9) หลักความเสมอภาค (Equity)  
 ผู้บริหารมีความเสมอภาค ในการบริหารดูแลบุคลากรทุกฝ่ายทั้ง
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพนักงานบริการ เช่น ส่งเสริมให้ทุกคนได้พัฒนา
ตนเองทั้ งการเข้ารับการอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ การเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและการได้รับสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการท างานอย่างเท่าเทียมกันตามสิทธิที่ทุกคนมีอยู่ รวมทั้งการ
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แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ 
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)  
 ผู้บริหารยึดหลักฉันทามติโดยผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะทุกเดือน คณะกรรมการประจ าคณะทุกสามเดือน และประชุมอาจารย์
และเจ้าหน้าที่ประจ าภาคเรียน ๆ ละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาไปในทิศทาง
เดียวกัน  
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้
ประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร และน ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 
ผลการด าเนินงาน 
1. คณะได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ (Knowledge 

Management) โดยมีคณบดีเป็นประธาน และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพการศึกษา เป็นรองประธานกรรมการและตัวแทน
อาจารย์จากทุกทุกหลักสูตรเป็นกรรมการ  

2. คณะได้เชิญกรรมการจัดการความรู้ร่วมประชุม เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
2563 เพื่อก าหนดหัวข้อการจัดการความรู้ ซึ่งที่ประชุมได้ก าหนดหัวข้อ
การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน : การเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ 
(เกณฑ์ใหม่) และด้านการวิจัย : การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาติ คณะกรรมการได้มีการประชุมร่วมกันจัดท า
แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของคณะ โดยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน
การวิจัยและมีการก าหนดประเด็นและเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  

3. คณะมีการน าแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้
ประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร และน ามาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ดังนี้ 
- จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย : การเขียนบทความวิจัยเพื่อ

ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ” ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 
เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมปาริฉัตร ส านักวทิยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมผีู้
ถ่ายทอดหลักจากหลายหลักสูตร ดังนี ้
1. ผศ.ดร.พลพัฒน์  รวมเจริญ 
2. อาจารย์พะเยาว์ ยงศิริวิทย ์
3. อาจารย์พิชญ์พไิล  ขนุพรรณราย 
4. ผศ.ดร.ภวิกา  มหาสวัสดิ ์

5.2-5-1 ค าสั่งคณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  
ที่ 502/2562  
เร่ืองแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
(Knowledge 
Management) 

5.2-5-2 เว็บไซต์คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
ส่วนงานการ
จัดการความรู้  
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5. ผศ.ดร.ปวีณา ดิกิจ  
6. อาจารย์ ดร.ปุรินทร จนัทร์เลิศ 

- จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน : การเข้าสู่ต าแหน่ง
วิชาการ (เกณฑ์ใหม่) ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 -
16.00 น. ณ ห้องประชุมพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ชั้น 7 อาคาร
อ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมี ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ 
รักษาราชการอธิการบดี และ นางสาวเบญจมาภรณ์ จิตตพงศ์ 
เจ้าหน้าที่งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นผู้ถ่ายทอด
หลัก  

 คณะได้จัดเก็บความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อที่จะให้คณาจารย์และผู้สนใจได้
น ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
ผลการด าเนินงาน 

 คณะได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน โดยมีคณบดีเป็นประธานมีหน้าที่วางแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนซึ่งมีการส ารวจข้อมูลพื้นฐานความ
ต้องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์และ
การส ารวจความต้องการพัฒนาตนเองของอาจารย์เพื่อเป็นข้อมูลในการ
สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ พร้อมทั้งจัดให้มีโครงการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง โดยระบุในแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561-
2565 และแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563 อย่างชัดเจน อีกทั้งยังมี
การจัดสรรงบประมาณไปสู่หลักสูตรอย่างทั่วถึง เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนา
ตนเองตามที่ต้องการอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง/คน 

    จากการก ากับติดตามผลการด าเนินงานแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน รวมถึงผลการด าเนินการด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา พบว่า 
ด้านคุณวุฒ ิ
- อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เพิ่มขึ้น จากเดิม 38 คน คิดเป็นร้อยละ 

36.36 เพิ่มข้ึนเป็น 39 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50  
- อาจารย์ที่กลับจากศึกษาต่อและอยู่ระหว่างการด าเนินการอนุมัติจบ

จ านวน 2 คน ดังนี้ 
4) อาจารยว์าสนา มู่สา 
5) อาจารยเ์อกฤกษ์  พุ่มนก 

- อาจารย์ที่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อจ านวน 8 คน ดังนี้ 
9) อาจารยผ์จงสุข  สุธารัตน์ 
10) อาจารยก์นิษฐา พงศ์อาทิตย์ 
11) อาจารย์ปิยธิดา  บุญสนอง 

5.2-6-1 ค าสั่งคณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี   
ที่ 575/2560  
เร่ืองแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
พัฒนา
คณาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนนุ 

5.2-6-2 แบบส ารวจ
ความต้องการ
พัฒนาตนเอง  
ปีการศึกษา 
2558-2561 

5.2-6-3 แผนการบริหาร
และพัฒนา
บุคลากร 

5.2-6-4 รายงานการไป
ราชการ (บร.1) 
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
12) อาจารย์สัลวา  ตอปี 
13) ผศ.เมสันต์  สังขมณี 
14) อาจารย์ชาญยุทธ  ฟองสุวรรณ 
15) อาจารย์หิรัญวดี  สุวิบูรณ์ 
16) ผศ.วิภาวรรณ  วงศ์สุดาลักษณ์ 

- อาจารย์ศึกษาต่อปริญญาโท และปริญญาเอก เสาร์-อาทิตย์  
จ านวน 2 คน 
1) อาจารย์กฤษดา  เพ็งอุบล (ระดับปริญญาโท) 
2) ผศ.กฤษณ์วรา  รัตนโอภาส (ระดับปริญญาเอก) 

ด้านต าแหน่งทางวิชาการ 
 มีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นจาก 26 คน เดิมร้อยละ 25 
เพิ่มขึ้นเป็น 28 คน คิดเป็นร้อยละ 26.92 ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มีอาจารย์
ได้รับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 4 คน ได้แก ่

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพิ่ม 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์หิรัญวดี สุวิบูรณ์ 
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวิกา มหาสวัสดิ์ 
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ดิกิจ 

 นอกจากนี้คณะได้มีแนวทางปรับปรุงโดยการจัดกิจกรรม/โครงการ ต่าง ๆ 
ตามแผนบริหารความเสี่ยงซึ่งจากการด าเนินตามแนวทางการปรับปรุงท าให้มี
อาจารย์ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการ 
จ านวน 9 คน ได้แก ่

1) อาจารย์อดิศักดิ์ เด็นเพ็ชรหน๋อง 
2) อาจารย์พิชญ์พิไล ขุนพรรณราย 
3) อาจารย์มูรณี ดาโอะ 
4) อาจารย์ ดร.ธนพงศ์ พันธุ์ทอง 
5) อาจารย์สายใจ  เพชรคงทอง 
6) อาจารย์ชาญยุทธ  ฟองสุวรรณ 
7) ผศ.ดร.ทัศนา  ศิริโชติ 
8) ผศ.ดร.ศศลักษณ์  ทองขาว 
9) อาจารย์ ดร.สุรีย์พร  กังสนันท์ 

 นอกจากนี้คณะมีการติดตามการพัฒนาตนเองโดยก าหนดให้หลังจากที่
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนได้มีการพัฒนาตนเองผ่านการประชุม 
อบรม สัมมนา แล้วต้องเขียนรายงานการไปราชการ (บร.1) เพื่อสรุป
สาระส าคัญหรือประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนา เพื่อน ามาพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนและสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้รับรู้ ซึ่งได้มีการติดตามให้
คณาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาตนเองในการน าความรู้  และทักษะที่มีอยู่และที่ได้
จากการฝึกอบรม มาใช้บูรณาการร่วมกันกับการเรียนการสอนในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง โดยติดตามจากการจัดท า มคอ.5 หรือเอกสารประกอบการสอน 
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  ส าหรับบุคลากรสาย
สนับสนุน คณะมีระบบติดตามโดยการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง



รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา 2562 หน้า 148 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรสายสนับสนุนถึงการน าความรู้ที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน 
7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและ
กลไกที่เหมาะสมสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะ
ตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ 
ผลการด าเนินงาน 
1. คณะมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม 

และสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะตั้งแต่ระดับหลักสูตร 
และด าเนินการตามระบบที่ก าหนดดังนี้ 
1) การพัฒนาคุณภาพ 

- มีนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะต้องถือปฏิบัติ 
- มีการจัดท าแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2562 ซึ่งจะมีการก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้ที่ปรากฏใน
แผนการประกันคุณภาพการศึกษา 

- มีการจัดท าปฏิทินด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2562 เพื่อก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 

- มีการแต่ งตั้ ง คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึ กษา  และ
คณะกรรมการตรวจ ติดตาม การประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งใน
ระดับคณะ/ หลักสูตร เป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะด าเนินไปอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

- มีการจัดท าแผนการพัฒนาแต่ละด้านอย่างชัดเจน เช่น แผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา แผนการประกันคุณภาพการศึกษา แผนพัฒนา
ตนเองของคณาจารย์ แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แผนการจัด
กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม แผนการบริการวิชาการ เป็นต้น 

2) การติดตามคุณภาพ 
- มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  (SAR) เป็นประจ าทุกปี

การศึกษา ทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
- มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการ

ติดตามและตรวจสอบการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
จากคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือนและนอกจากนั้น ส านักพัฒนาระบบ
และบริหาร ยังได้จัดโครงการประชุม QA Active Day เป็นประจ าทุก
เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการประกัน
คุณภาพ และเพื่ อติดตามผลการด า เนินงานในการจัดท า SAR 
หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง รวมถึงปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 

5.2-7-1 รายงาน
ประจ าปีการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับ
หลักสูตร  
ประจ า
การศึกษา 
2562 

5.2-7-2 ค าสั่งคณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ที่ 264/2562
เร่ืองแต่งตั้ง
อนุกรรมการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

5.2-7-3 โครงการตรวจ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน 
ประจ าปี
การศึกษา 
2562  
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
และสิ่งที่ต้องการให้ทางส านักฯ ช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษา 

3) การประเมินคุณภาพ 
- มีการประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการ

ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับคณะ/หลักสูตรโดยมี
การด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
3.1 การเตรียมการ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
และระดับคณะ และมีการจัดท าแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งมีการระบุรายชื่อผู้ก ากับตัวบ่งชี้และผู้จัดเก็บ
หลักฐาน 

3.2 การด าเนินการ 
- มีการวางแผนการปฏิบัติงานโดยยึดนโยบาย แนวทางการประกัน

คุณภาพการศึกษา และปฏิทินการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

- ด าเนินการตามแผน ซึ่งมีการระบุรายชื่อผู้ก ากับตัวบ่งชี้ เพื่อ
รวบรวมข้อมูลในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

- ตรวจสอบประเมินผลโดยคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

- มีการน าผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงในปี
การศึกษาถัดไป 

3.3 การรายงานผล 
- จัดท ารายงานการประเมินตนเองโดยรวบรวมผลการด าเนินงาน

วิเคราะห์ตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบ/มาตรฐาน 
2. คณะมีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญ เรื่องการประกันคุณภาพ

การศึกษา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมี
คณบดีเป็นประธานกรรมการ และรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นรองประธาน ภายใต้การมีส่วนร่วมของรองคณบดี 
ผู้ช่วยคณบดี หลักสูตรต่าง ๆ ทั้ง 13 หลักสูตร และงานมาตรฐาน
คุณภาพและระบบบริหาร และในปีการศึกษา 2562 คณะได้ ให้
ความส าคัญกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งได้ส่งให้บุคลากรเข้า
ร่วมโครงการดังนี้ 
- คณะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่  15 
มกราคม  2563 ณ ห้องประชุม 10-103 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้า
รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา และสามารถน ามาจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ซึ่ งคณะได้ เชิญ ผู้ ช่ วย
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
ศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ       
จันทรเกษม และประธานคณะกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 29 
มิถุนายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) รองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับคณะ/วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ/ หลักสูตร 

3. คณะมีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน และ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักกระบวนการ PDCA ดังนี้ 

1)  การควบคุม การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 
P : วางแผนปฏิบัติการ 

- มีการควบคุมคุณภาพโดยเริ่มตั้งแต่ระดับภาพรวมของการร่วมผลักดัน 
วิสัยทัศน์  กลยุทธ์ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีการพิจารณา
ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อให้มีความสมบูรณ์
และครอบคลุม ทุกโครงการ/กิจกรรม ที่จะน าไปสู่การปฏิบัติงาน 
ผลลัพธ์จากการด าเนินงาน มีการควบคุมภายในระดับโครงการ /
กิจกรรม โดยส่งเสริมการพัฒนา/การปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม ให้มี
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ การจัดกิจกรรมและการวัดประเมินผล 
และมีการตรวจติดตามคุณภาพ โดยจัดให้มีผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ/
กิจกรรม มีการวัดและประเมินผลงาน และในทุกไตรมาสมีการจัดท า
รายงานการใช้จ่ายเงินตามโครงการต่าง ๆ  มีการประเมินคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นประจ าทุกปี  

- แต่งตั้งคณะคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งในระดับคณะ
และระดับหลักสูตร 

- มีการจัดท าปฏิทินด าเนินงานเพื่อก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 

2) การจัดท ารายงานประจ าปี 
D : ด าเนินการตามแผน 

- คณะส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและชี้แจง
บุคลากรของคณะเกี่ยวกับระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอก 

- จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
- จัดท ารายงานประจ าปี การประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งในระดับคณะ 

และระดับหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และเสนอต่อคณะกรรมการประจ า
คณะ เสนอต่อมหาวิทยาลัยและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา



รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา 2562 หน้า 151 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิง 
ตามก าหนดเวลาโดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online 

C : ตรวจสอบ / ประเมินผล 
- มีคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการด าเนินการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
- มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินการประกันคุณภาพภายในเพื่อ

วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของคณะ 
A : การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการ 
 หลังจากการประเมินคณะได้ประชุมทบทวนระบบและกลไกประเมินผล
ลัพธ์การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพมีการประชุมทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพและ
ประเมินผลลัพธ์การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน:  

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2562 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

2560 2561 2562 บรรลุ ไม่บรรล ุ
การบริหารของคณะเพื่อการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจและกลุ่มสถาบัน 

7 ข้อ 
(ข้อ 1-7) 

7 ข้อ  
(ข้อ 1-7) 
5 คะแนน 

7 ข้อ  
(ข้อ 1-7) 
5 คะแนน 

7 ข้อ  
(ข้อ 1-7) 
5 คะแนน 

  

 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 5.2 
จุดแข็ง 

- คณะมีการบริหารเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจตามเกณฑ์มาตรฐานครบทุกข้อ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ควรมีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

และสายสนบัสนุนอยา่งต่อเนื่อง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบก ากบัการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้ บทบาทหน้าที่ของคณะในการก ากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มี

การด าเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการ
พัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน 
ก ากับติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : อาจารย์ ดร.สุชีวรรณ ยอยรู้รอบ โทรศัพท์ : 086-9870990 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวกุสุมา เจะอาแซ โทรศัพท์ : 081-6982044 
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน : 
เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนนิงาน เอกสารอ้างอิง 

1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพ
หลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร ดังนี้ 
- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าการศึกษา 2562 
- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับ

หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 
- คณะได้เชิญคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพเพื่อพิจารณาเรื่อง

ดังต่อไปนี้ 
1. ตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบ ระดับหลักสูตร  
2. (ร่าง) รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ

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

- และเมื่อวันที่  15 มกราคม  2563 คณะจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม 10-103 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

5.3-1-1 ค าสั่งคณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่ 
264/2562 
เร่ือง แต่งตั้งคณะ
อนุกรรม 
การประกันคุณภาพ
หลักสูตร ประจ า
การศึกษา 2562 

5.3-1-2 ค าสั่งคณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่ 
280/2562 
เร่ืองแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชีต้ามองค์ประกอบ
คุณภาพ ระดับหลักสูตร  
ประจ าปีการศึกษา 2562 

5.3-1-3 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้าง
ความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนนิงาน เอกสารอ้างอิง 
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และสามารถน ามา
จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2562 ซึ่งคณะได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุล
สัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และประธาน
คณะกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน   

2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
ระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการ
ประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีการก ากับ ติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพ
หลักสูตรให้เป็นไปตามระบบโดย 
- ภาคการศึกษา 1/2562 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ

หลักสูตร ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพตาม
องค์ประกอบ ระดับหลักสูตร ตามบันทึกข้อความที่ ควท.ว
513/2563 และได้น าผลการด าเนินงานเข้าที่ประชุมและผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ ตามหนังสือที่ อว.
0639.10/ว021 ลงวันที่  5 พฤษภาคม 2563 พบว่าแต่ละ
หลักสูตรส่วนใหญ่ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะที่ได้จาก
ประเมินคุณภาพหลักสูตร และได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร
รอบ 5 ปี  

- ภาคการศึกษา 2/2562 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ
หลักสูตร ได้มีการติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพตาม
องค์ประกอบ ระดับหลักสูตร ซึ่งในระหว่างเดือนมิถุนายน 2563 
คณะได้ก าหนดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2562 ทั้งหมด 13 หลักสูตร 
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 จากภายนอกมหาวิทยาลัย
และภายในมหาวิทยาลัยซึ่งจากการตรวจประเมินพบว่าหลักสูตร
ของคณะที่เปิดการเรียนการสอนทั้งสิ้น จ านวน 13 หลักสูตร 
นั้น เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และคณะได้รายงานผลการ
ติดตามดังกล่าวให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาในการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 15 
กรกฎาคม  2563 

 
 
 

5.2-2-1 บันทึกข้อความ 
ติดตามผลการด าเนนิงาน
ประกันคุณภาพตาม
องค์ประกอบ ระดับ
หลักสูตร 
ปีการศึกษา 1/2562 

5.2-2-2 วาระการประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะ  
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนนิงาน เอกสารอ้างอิง 
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของ
หลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของ
หลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ดังนี้ 
- การส่งเสริมการพัฒนาตนเองของบุคลากรเพื่อให้มีความรู้

ความสามารถเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
- สนับสนุนให้มีจุดเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ

ช่องสัญญาณ Wireless  ครอบคลุมทุกบริเวณของคณะ 
- คณะได้จัดสรรงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนานักศึกษา เพื่อจัด

โครงการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

- จั ดหาทรัพยากรในด้ านงบประมาณสนั บสนุน ง านวิ จั ย 
ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัย แหล่งค้นคว้าทาง
วิชาการและระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย 

5.2-3-1 คู่มือเบิกจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสตูร 
และรายงานผลการประเมินใหก้รรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุก
หลักสูตร โดยมีก าหนดการตรวจประเมินรายละเอียด ดังนี้  

หลักสูตร วันที่ตรวจ 
- วท.บ.คณิตศาสตร ์ 10 มิถุนายน 2563 
- วท.บ.การจัดการสิ่งแวดล้อม 11 มิถุนายน 2563 
- วท.บ.วิชาจุลชีววิทยาประยุกต ์ 12 มิถุนายน 2563 
- วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 15 มิถุนายน 2563 
- วท.บ.เคม ี 15 มิถุนายน 2563 
- ส.บ.สาธารณสุขชุมชน  15 มิถุนายน 2563 
- วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 16 มิถุนายน 2563 
- วท.บ. วิทยาศาสตรสุขภาพและสปา 17 มิถุนายน 2563 
- วท.บ.เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 17 มิถุนายน 2563 
- วท.บ.วิชาชีววิทยา 17 มิถุนายน 2563 
- วท.บ.ฟิสิกส ์ 17 มิถุนายน 2563 
- ส.ม.สาธารณสุขชุมชน 18 มิถุนายน 2563 
- วท.บ.คหกรรมศาสตร ์ 18 มิถุนายน 2563 

 เมื่อด าเนินการตรวจประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วคณะได้น า
รายงานผลการตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ (แบบออนไลน์) ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 15 
กรกฎาคม 2563 เพื่อให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ 
 
 

5.2-4-1 วาระการประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะ ครั้งที่ 2/2563  
วันที่ 15 กรกฎาคม 
2563 

5.2-4-2 ผลการพิจารณาการ
ประเมินคุณภาพ
หลักสูตรจากคณะกรรม 
การประจ าคณะ 
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการด าเนนิงาน เอกสารอ้างอิง 
5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะ
มาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ผลการด าเนินงาน 
 หลักสูตรได้น าผลการพิจารณาการประเมินคุณภาพและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากคณะกรรมการประจ าคณะ ประจ าปีการศึกษา 
2562 มาปรับปรุงหลักสูตรและส่งผลให้หลักสูตรมีการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพดีขึ้นอย่างเนื่องโดยสามารถเปรียบเทียบได้จาก
ตารางดังนี้ 

หลักสูตร 
คะแนนการประเมิน 

2560 2561 2562 
1. ส.บ.  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  4.09 4.17 4.17 
2. วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 3.98 4.11 4.12 
3. วท.บ. สาขาวิชาการจัดการส่ิงแวดล้อม 3.82 3.88 3.68 
4. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.81 3.83 3.59 
5. วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.76 3.78 3.74 
6. วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิ

เมอร ์
3.74 3.65 3.56 

7. วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส ์ 3.72 3.64 3.55 
8. วท.บ. สาขาวิชาเคม ี 3.66 3.78 3.89 
9. วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3.55 3.68 3.67 
10. วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยกุต ์ 3.51 3.87 4.07 
11. ส.ม. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 3.50 3.33 3.29 
12. วท.บ. สาขาวิชาชวีวิทยา 3.45 3.59 3.88 
13. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

และสปา 
- - 2.97 

 

5.2-5-1 ผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจ าคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

5.2-5-2 รายงานผลการตรวจ
ประเมินประกนัคุณภาพ 
ระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2562 

6. มีผลการประเมินคุณภาพผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับ
มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2562 คณะรับผิดชอบเปิดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี จ านวน 12 หลักสูตร และระดับปริญญาโทจ านวน 
1 หลักสูตร ทุกหลักสูตรมีผลการประเมินคุณภาพผ่านองค์ประกอบ
ที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

5.2-6-1 รายงานผลการตรวจ
ประเมินประกนัคุณภาพ 
ระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2562 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน :  

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2562 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 

2560 2561 2562 บรรล ุ
ไม่

บรรล ุ

ระบบก ากบัการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

6 ข้อ 
(ข้อ 1-6) 

6 ข้อ 
(ข้อ 1-6) 
5 คะแนน 

6 ข้อ 
(ข้อ 1-6) 
5 คะแนน 

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

ตัวบ่งชี ้
คะแนนประเมิน 

2559 2560 2561 2562 
5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน - - - 4.00 
5.2 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่ม

สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 
5.00 5.00 5.00 5.00 

5.3 ระบบก ากบัการประกันคุณภาพหลักสูตร 5.00 5.00 5.00 5.00 
คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ 5.00 5.00 5.00 4.67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 5.3 
จุดแข็ง 

- มีระบบและกลไกการประกันคณุภาพหลักสูตรตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
- มีการก ากับติดตามด าเนนิงานประกันคุณภาพหลักสูตรอย่างมปีระสิทธิภาพ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้ที่เก่ียวข้องทุกทา่น 
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บทที่ 3 
สรุปผลการด าเนินงาน 

 
 จากผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ในปีการศึกษา 2562  สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 
 
ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินตามองค์ประกอบ  
องค์ประกอบ ชื่อองค์ประกอบ คะแนนที่ได ้ ผลการประเมิน 

1 การผลิตบัณฑิต 4.12 ดี 
2 การวิจัย 4.94 ดีมาก 
3 การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก 
4 ด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 5.00 ดีมาก 
5 การบริหารจัดการ 4.67 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม  4.54 ดีมาก 
หมายเหตุ  
* คะแนนที่ได้ หมายถึง ค่าเฉลีย่ของแต่ละตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบนั้น ๆ  
* ผลการประเมิน  หมายถึง ปรับปรุงเร่งด่วน  ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ตามเกณฑ์ตัดสิน  
การแปลผลคะแนน  0.00 - 1.50     การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
     1.51 - 2.50    การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
     2.51 - 3.50    การด าเนินงานระดับพอใช้ 
     3.51 - 4.50     การด าเนินงานระดับดี 
   4.51 - 5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชีท้ี่  1.1 3.51 48.16 3.70 
13 

ตัวบ่งชีท้ี่  1.2 ร้อยละ 37.50 39 x 100 37.50 x 5 4.69 
104 40 

ตัวบ่งชีท้ี่  1.3 ร้อยละ  25 28 x 100 26.92 x 5 2.24 
104 60 

ตัวบ่งชีท้ี่  1.4 6 ข้อ (ข้อ 1-6) 6 ข้อ  (ข้อ 1-6) 5.00 
ตัวบ่งชีท้ี่  1.5 6 ข้อ (ข้อ 1-6) 6 ข้อ  (ข้อ 1-6) 5.00 
ตัวบ่งชีท้ี่  1.6 5 ข้อ (ข้อ 1-6) 5 ข้อ  (ข้อ 1-5) 5.00 
ตัวบ่งชีท้ี่  1.7 5 ข้อ (ข้อ 1-5) 5 ข้อ  (ข้อ 1-5) 5.00 
ตัวบ่งชีท้ี่  1.8 ร้อยละ 50 6 x 100 46.15 x 5 2.31 

13 100 
ตัวบ่งชีท้ี่  2.1 7 ข้อ (ข้อ 1-7) 7 ข้อ (ข้อ 1-7) 5.00 
ตัวบ่งชีท้ี่  2.2 60,000 บาท 5,466,934 56,947.23 x 5   4.75 

96 60,000 
ตัวบ่งชีท้ี่  2.3 ร้อยละ 50  39.80  x 100 38.27 x 5 5.00 

104 30 
ตัวบ่งชีท้ี่  2.4 ร้อยละ 20 21 x 100 150 x 5 5.00 

14 30 
ตัวบ่งชีท้ี่  3.1 6 ข้อ (ข้อ 1-6) 6 ข้อ  (ข้อ 1-6) 5.00 
ตัวบ่งชีท้ี่  3.2 ร้อยละ 30 1 x 100 33.33 x 5 5.00 

3 30 
ตัวบ่งชีท้ี่  4.1 6 ข้อ (ข้อ 1-6) 6 ข้อ  (ข้อ 1-6) 5.00 
ตัวบ่งชีท้ี่  5.1 4 ข้อ (ข้อ 1-4) 4 ข้อ (ข้อ 1-4) 4.00 
ตัวบ่งชีท้ี่  5.2 7 ข้อ (ข้อ 1-7) 7 ข้อ  (ข้อ 1-7) 5.00 
ตัวบ่งชีท้ี่  5.3 6 ข้อ (ข้อ 1-6) 6 ข้อ  (ข้อ 1-6) 5.00 

คะแนนเฉลี่ยรวม  4.54 
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ตารางสรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะตามปัจจัยน าเข้า กระบวนการ         
และผลลัพธ์ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

องค์ประกอบคุณภาพ 
จ านวน 
ตัวบ่งชี ้

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

I P O รวม 
องค์ประกอบที่ 1 8 3.47 5.00 3.01 4.12 ดี 
องค์ประกอบที่ 2 4 4.75 5.00 5.00 4.94 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3 2 - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5 3 - 4.67 - 4.67 ดีมาก 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้   
ของทุกองค์ประกอบ 

18 3.89 4.90 4.20 4.54 ดีมาก 

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี ดีมาก  
 
ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะ 

มาตรฐาน 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

จ านวน
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรุง
เร่งด่วน 

1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรุง 
2.51 - 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช้ 

3.51 - 4.50 การด าเนินงานระดบัด ี
4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดบัดีมาก 

1 8 3.47 5.00 3.01 4.12 ดี 
2 4 4.75 5.00 5.00 4.94 ดีมาก 
3 2 - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
4 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
5 3 - 4.67 - 4.67 ดีมาก 

รวม 18 3.89 4.90 4.20 4.54 ดีมาก 
ผลการประเมิน ดี ดี ดีมาก ดีมาก  
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รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set 
ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2562 

 

ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล 
ข้อมูลชุดที่ 1 จ านวนหลักสูตร  

1 จ ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 13 
2 - ---ระดับปริญญำตร ี 13 
3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต   
4 - ---ระดับปริญญำโท   
5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
6 - ---ระดับปริญญำเอก   

ข้อมูลชุดที่ 2 จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง 
7 จ ำนวนหลักสูตรที่จัดกำรเรียนกำรสอนนอกสถำนที่ตั้ง 0 
8 - ---ระดับปริญญำตร ี   
9 - ---ระดับ ป.บัณฑิต   
10 - ---ระดับปริญญำโท   
11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
12 - ---ระดับปริญญำเอก   

ข้อมูลชุดที่ 3 จ านวนนักศึกษา 
13 จ ำนวนนักศึกษำปัจจบุันทัง้หมดทุกระดับกำรศึกษำ 1,694 
14 - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจบุันทัง้หมด - ระดับปริญญำตรี 1,677 
15 - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจบุันทัง้หมด - ระดับ ป.บัณฑิต  
16 - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจบุันทัง้หมด - ระดับปริญญำโท 17 
17 - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจบุันทัง้หมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสงู   
18 - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจบุันทัง้หมด - ระดับปริญญำเอก    

ข้อมูลชุดที่ 4 จ านวนอาจารย์จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 
19 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบตัิงำนจริงและลำศกึษำต่อ 104 

20 
- ---จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมดที่ปฏิบัตงิำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำตรี
หรือเทียบเท่ำ  2 

21 
- ---จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมดที่ปฏิบัตงิำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำโท
หรือเทียบเท่ำ 63 

22 
- ---จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมดที่ปฏิบัตงิำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำเอก
หรือเทียบเท่ำ  39 

23 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมดทีด่ ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ 76 

24 
- ---จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำ (ที่ไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวฒุิปริญญำตรี หรือ
เทียบเท่ำ 2 

25 
- ---จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำ (ที่ไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวฒุิปริญญำโท หรือ
เทียบเท่ำ 47 

26 
- ---จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำ (ที่ไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวฒุิปริญญำเอก หรือ
เทียบเท่ำ 27 

27 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมดทีด่ ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 28 



 

ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล 

28 
- ---จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒปิริญญำตร ีหรือ
เทียบเท่ำ  

29 
- ---จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒปิริญญำโท หรือ
เทียบเท่ำ 16 

30 
- ---จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒปิริญญำเอก หรือ
เทียบเท่ำ 12 

31 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมดทีด่ ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์  

32 
- ---จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำตรี หรือ
เทียบเท่ำ  

33 
- ---จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือ
เทียบเท่ำ  

34 
- ---จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือ
เทียบเท่ำ  

35 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำทั้งหมดทีด่ ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์  
36 - ---จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ  
37 - ---จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือเทียบเท่ำ  
38 - ---จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ  

ข้อมูลชุดที่ 5 คุณวุฒิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
39 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำหลักสูตรแยกตำมวุฒิกำรศึกษำ  
40 - - --ระดับปริญญำตร ี   
41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต   
42 - - --ระดับปริญญำโท   
43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
44 - - --ระดับปริญญำเอก   
45 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำหลักสูตรที่ไม่ด ำรงต ำแหน่งทำงวชิำกำร   
46 - - --จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำหลกัสูตรที่ไม่มีต ำแหนง่ทำงวิชำกำร   
47 - - --จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำหลกัสูตรที่มีต ำแหน่งผูช้่วยศำสตรำจำรย์   
48 - - --จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำหลกัสูตรที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์   
49 - - --จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำหลกัสูตรที่มีต ำแหน่งศำสตรำจำรย์   

ข้อมูลชุดที ่6 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
50 จ ำนวนรวมของผลงำนทำงวชิำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  

51 
- - --จ ำนวนบทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบบัสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรำยงำน
สืบเนื่องจำกกำรประชุมวชิำกำรระดับชำติ   

52 - - --จ ำนวนผลงำนที่มีกำรยืน่จดอนุสิทธิบตัร   

53 
- - --จ ำนวนบทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบบัสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรำยงำน
สืบเนื่องจำกกำรประชุมวชิำกำรระดับนำนำชำติ   

54 - - --จ ำนวนผลงำนที่มีกำรยืน่จดสิทธิบัตร   

55 
- - --จ ำนวนบทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบบัสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรำยงำน
สืบเนื่องจำกกำรประชุมวชิำกำรระดับนำนำชำติ ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐำนข้อมูล
ระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ.   



 

ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล 

56 
- - --จ ำนวนบทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏ
ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2   

57 - - --จ ำนวนผลงำนที่มีกำรจดแจ้งลิขสิทธิ์   
58 - - --จ ำนวนผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบตัร   

59 
- - --จ ำนวนบทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวชิำกำรระดับ
นำนำชำติทีไ่ม่อยู่ในฐำน ข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่
ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1   

60 

- - --จ ำนวนบทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบบัสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในวำรสำรทำง
วิชำกำรระดบันำนำชำติทีป่รำกฏในฐำนข้อมูลระดบันำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำร
ทำงวชิำกำรส ำหรับกำรเผยแพรผ่ลงำนทำงวชิำกำร พ.ศ. 2562   

61 - - --จ ำนวนผลงำนได้รบักำรจดสิทธิบัตร   

62 
- - --จ ำนวนผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื่นทีไ่ด้รับกำรประเมนิผ่ำนเกณฑ์กำรขอ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว   

63 - - --จ ำนวนผลงำนวิจัยที่หนว่ยงำนหรือองค์กรระดับชำติวำ่จำ้งให้ด ำเนินกำร   
64 - - --จ ำนวนผลงำนค้นพบพันธุพ์ืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน   

65 
- - --ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ผำ่นกำรพิจำรณำตำมหลกัเกณฑ์กำรประเมิน
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรแต่ไมไ่ดน้ ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหนง่ทำงวิชำกำร   

66 
- - --จ ำนวนงำนสรำ้งสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส์ online   

67 - - --จ ำนวนงำนสรำ้งสรรค์ที่ไดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบนั   
68 - - --จ ำนวนงำนสรำ้งสรรค์ที่ไดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ   

69 
- - --จ ำนวนงำนสรำ้งสรรค์ที่ไดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศ   

70 - - --จ ำนวนงำนสรำ้งสรรค์ที่ไดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน   
71 - - --จ ำนวนงำนสรำ้งสรรค์ที่ไดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ    

72 
- - -จ ำนวนบทควำมของอำจำรย์ประจ ำหลักสตูรปริญญำเอกทีไ่ด้รับกำรอ้ำงอิงใน
ฐำนข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร   

ข้อมูลชุดที ่7 การมีงานท าของบัณฑิต 
73 จ ำนวนบัณฑิตระดบัปริญญำตรีทั้งหมด 347 

74 
จ ำนวนบัณฑิตระดบัปริญญำตรีที่ตอบแบบส ำรวจเร่ืองกำรมีงำนท ำภำยใน 1 ปี หลัง
ส ำเร็จกำรศึกษำ 339 

75 
จ ำนวนบัณฑิตระดบัปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหลังส ำเร็จกำรศึกษำ (ไม่นบัรวมผู้ที่
ประกอบอำชีพอิสระ) 229 

76 จ ำนวนบัณฑิตระดบัปริญญำตรีที่ประกอบอำชีพอิสระ 56 
77 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัปริญญำตรีที่มีงำนท ำก่อนเข้ำศกึษำ 20 
78 จ ำนวนบัณฑิตระดบัปริญญำตรีที่มีกิจกำรของตนเองที่มีรำยไดป้ระจ ำอยู่แล้ว  
79 จ ำนวนบัณฑิตระดบัปริญญำตรีที่ศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ 1 
  จ ำนวนบัณฑิตระดบัปริญญำตรีที่อุปสมบท 0 
  จ ำนวนบัณฑิตระดบัปริญญำตรีที่เกณฑ์ทหำร 3 



 

ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล 

80 
เงินเดือนหรือรำยได้ต่อเดือน ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัปริญญำตรีที่ไดง้ำนท ำหรือ
ประกอบอำชีพอิสระ (ค่ำเฉลี่ย) 11,326 

81 
ผลกำรประเมินจำกควำมพงึพอใจของนำยจ้ำงที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ปริญญำตรีตำมกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 4.54 

ข้อมูลชุดที ่8 ผลงานทางวิชาการของผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 

82 
จ ำนวนรวมของผลงำนนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดบัปริญญำโทที่ได้รบั
กำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่   

83 - ---จ ำนวนบทควำมฉบบัสมบูรณ์ที่มีกำรตีพิมพ์ในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง    

84 
- ---จ ำนวนบทควำมฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดบัชำต ิ 7 

85 
- ---จ ำนวนบทควำมฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดบันำนำชำติ   

86 - ---ผลงำนทีไ่ด้รับกำรจดอนสุิทธิบัตร   
87 - ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวชิำกำรทีป่รำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที ่2   

88 
- ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวชิำกำรระดบันำนำชำตทิี่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล
ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 1 1 

89 

- ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวชิำกำรระดบันำนำชำตทิี่ปรำกฏใน
ฐำนข้อมูลระดบันำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวชิำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่
ผลงำนทำงวชิำกำรพ.ศ. 2562   

90 - ---ผลงำนทีไ่ด้รับกำรจดสิทธบิตัร   

91 
- ---จ ำนวนงำนสรำ้งสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 8 

92 - ---จ ำนวนงำนสรำ้งสรรค์ที่ได้รบักำรเผยแพร่ในระดับสถำบนั 8 
93 - ---จ ำนวนงำนสรำ้งสรรค์ที่ได้รบักำรเผยแพร่ในระดับชำติ 8 
94 - ---จ ำนวนงำนสรำ้งสรรค์ที่ได้รบักำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ  
95 - ---จ ำนวนงำนสรำ้งสรรค์ที่ได้รบักำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน  
96 - ---จ ำนวนงำนสรำ้งสรรค์ที่ได้รบักำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ   

97 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัปริญญำโททั้งหมด (ปีกำรศึกษำที่เป็นวงรอบ
ประเมิน) 8 

ข้อมูลชุดที่ 9 ผลงานทางวิชาการของผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก 

98 
จ ำนวนรวมของผลงำนนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดบัปริญญำเอกที่ได้รับ
กำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่   

99 
- ---จ ำนวนบทควำมฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดบัชำต ิ   

100 
- ---จ ำนวนบทควำมฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดบันำนำชำติ   

101 - ---ผลงำนทีไ่ด้รับกำรจดอนสุิทธิบัตร   
102 - ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวชิำกำรทีป่รำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที ่2   



 

ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล 

103 
- ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวชิำกำรระดบันำนำชำตทิี่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล
ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 1   

104 

- ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวชิำกำรระดบันำนำชำตทิี่ปรำกฏใน
ฐำนข้อมูลระดบันำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่
ผลงำนทำงวชิำกำร พ.ศ. 2562   

105 - ---ผลงำนทีไ่ด้รับกำรจดสิทธบิตัร   

106 
- ---จ ำนวนงำนสรำ้งสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเลคทรอนิกส์ online   

107 - ---จ ำนวนงำนสรำ้งสรรค์ที่ได้รบักำรเผยแพร่ในระดับสถำบนั   
108 - ---จ ำนวนงำนสรำ้งสรรค์ที่ได้รบักำรเผยแพร่ในระดับชำติ   
109 - ---จ ำนวนงำนสรำ้งสรรค์ที่ได้รบักำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ   
110 - ---จ ำนวนงำนสรำ้งสรรค์ที่ได้รบักำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน   
111 - ---จ ำนวนงำนสรำ้งสรรค์ที่ได้รบักำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ    

112 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดบัปริญญำเอกทั้งหมด (ปีกำรศึกษำที่เป็นวงรอบ
ประเมิน)   

ข้อมูลชุดที ่10 นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)  
113 จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ (FTES) รวมทุกหลักสูตร   
114 - ---ระดับอนุปริญญำ   
115 - ---ระดับปริญญำตร ี 1,629.69 
116 - ---ระดับ ป.บัณฑิต   
117 - ---ระดับปริญญำโท   
118 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   
119 - ---ระดับปริญญำเอก   

ข้อมูลชุดที ่11 จ านวนเงินสนับสนุนและงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
120 จ ำนวนเงินสนับสนนุงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบนั 5,466,934 
121 จ ำนวนเงินสนับสนนุงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในสถำบัน 301,400 
122 - ----กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 301,400 
123 - ----กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ุขภำพ  
124 - ----กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
125 จ ำนวนเงินสนับสนนุงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยนอกสถำบัน 5,156,534 
126 - ----กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 5,156,534 
127 - ----กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ุขภำพ  
128 - ----กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
129 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำที่ปฏบิัติงำนจริง (ไม่นบัรวมผู้ลำศึกษำต่อ) 96 
130 - ----กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี   
131 - ----กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ุขภำพ   
132 - ----กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   



 

ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล 
133 จ ำนวนนักวิจัยประจ ำที่ปฏบิัติงำนจริง (ไม่นบัรวมผู้ลำศึกษำต่อ)   
134 - ----กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี   
135 - ----กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ุขภำพ   
136 - ----กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   
137 จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำที่ลำศึกษำต่อ 8 
138 - ----กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี  8 
139 - ----กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ุขภำพ    
140 - ----กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์    
141 จ ำนวนนักวิจัยประจ ำที่ลำศึกษำต่อ  
142 - ----กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี     
143 - ----กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ุขภำพ     
144 - ----กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   
145 จ ำนวนผลงำนทำงวิชำกำรทั้งหมด 128 

146 
บทควำมวิจยัหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำร
ประชุมวชิำกำรระดบัชำติ 98 

147 - ----กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 98 
148 - ----กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ุขภำพ   
149 - ----กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   
150 จ ำนวนผลงำนที่มีกำรยืน่จดอนสุิทธิบัตร  
151 - ----กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี   
152 - ----กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ุขภำพ   
153 - ----กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   

154 
จ ำนวนบทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ในรำยงำนสบืเนื่อง
จำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ 11 

155 - ----กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 11 
156 - ----กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ุขภำพ   
157 - ----กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   
158 ผลงำนที่มีกำรยืน่จดอนสุิทธิบตัร  
159 - ----กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี   
160 - ----กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ุขภำพ   
161 - ----กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   

162 
จ ำนวนบทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ในรำยงำนสบืเนื่อง
จำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐำนข้อมูลระดบั
นำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. 3 

163 - ----กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 3 
164 - ----กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ุขภำพ  
165 - ----กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  

166 
บทควำมวิจยัหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรที่
ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 1 



 

ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล 
167 - ----กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 1 
168 - ----กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ุขภำพ  
169 - ----กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
170 จ ำนวนผลงำนที่มีกำรจดแจ้งลิขสิทธิ์  
171 - ----กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี  
172 - ----กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ุขภำพ  
173 - ----กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
174 จ ำนวนผลงำนที่ได้รับกำรจดอนสุิทธิบัตร 4 
175 - ----กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 4 
176 - ----กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ุขภำพ  
177 - ----กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  

178 
จ ำนวนบทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดบั
นำนำชำติทีไ่ม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่
ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 2 

179 - ----กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 2 
180 - ----กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ุขภำพ  
181 - ----กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  

182 

จ ำนวนบทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ในวำรสำรทำง
วิชำกำร  ระดับนำนำชำติทีป่รำกฏในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำตติำมประกำศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำร
ทำงวชิำกำรส ำหรับกำรเผยแพรผ่ลงำนทำงวชิำกำร พ.ศ. 2562 7 

183 - ----กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 7 
184 - ----กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ุขภำพ  
185 - ----กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
186 จ ำนวนผลงำนได้รบักำรจดสิทธบิัตร  
187 - ----กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี  
188 - ----กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ุขภำพ  
189 - ----กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  

190 
ผลงำนวชิำกำรรับใช้สังคมทีไ่ด้รบักำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร
แล้ว  

191 - ----กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี  
192 - ----กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ุขภำพ  
193 - ----กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
194 ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติวำ่จำ้งให้ด ำเนินกำร  
195 - ----กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี  
196 - ----กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ุขภำพ  
197 - ----กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
198 ผลงำนค้นพบพนัธุ์พืช พนัธุ์สตัว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน  
199 - ----กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี  



 

ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล 
200 - ----กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ุขภำพ   
201 - ----กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   

202 
จ ำนวนผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื่นทีไ่ด้รับกำรประเมินผำ่นเกณฑ์กำรขอ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว  

203 - ----กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี   
204 - ----กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ุขภำพ   
205 - ----กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   

206 
ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลทีผ่่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร แต่ไม่ไดน้ ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่งทำงวชิำกำร  

207 - ----กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี   
208 - ----กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ุขภำพ   
209 - ----กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   

210 
งำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สูส่ำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online  

211 - ----กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี   
212 - ----กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ุขภำพ   
213 - ----กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   
214 งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน  
215 - ----กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี   
216 - ----กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ุขภำพ   
217 - ----กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   
218 งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ  
219 - ----กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี   
220 - ----กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ุขภำพ   
221 - ----กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   
222 งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ  
223 - ----กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี   
224 - ----กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ุขภำพ   
225 - ----กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   
226 งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน  
227 - ----กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี   
228 - ----กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ุขภำพ   
229 - ----กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   
230 งำนสร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ  
231 - ----กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี   
232 - ----กลุ่มสำขำวชิำวทิยำศำสตรส์ุขภำพ   
233 - ----กลุ่มสำขำวชิำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   

 
 

 



 

คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2562  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
คณะกรรมการที่ปรึกษา    
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อนุมัติ  เดชนะ  คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
2. อำจำรย์ ดร.สุชีวรรณ ยอยรู้รอบ    รองคณบดีฝ่ำยวชิำกำรและประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
3. อำจำรย์นนัธิดำ  ลิ่มเสฎโฐ    รองคณบดีฝ่ำยพฒันำนักศึกษำและกิจกำรพิเศษ 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กฤษณ์วรำ รัตนโอภำส  รองคณบดีฝ่ำยวิจยับริกำรวิชำกำรและวิเทศสัมพนัธ์ 
5. นำงพไิลพร   คงเรือง    หัวหน้ำส ำนักงำนคณบด ี
   
บุคลากรจัดพิมพ ์/ รวบรวมข้อมูล / ผู้จัดเก็บข้อมูล 
1. นำงสำวกุสุมำ เจะอำแซ   เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป   
 
รวบรวมข้อมูล / ผู้จัดเก็บข้อมูล 
1. นำงอมรรัตน ์ ชูชื่น  นักวิชำกำรศึกษำ 
2. นำงสุณ ี เพ็ชรนิล เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป 
3. นำงสำวสมลัคน์   บัวทอง นักวิชำกำรศึกษำ 
4. นำงสำวยุพดี  พันธุ์สะ เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป 
5. นำงสุรัตนำ เพ็ญจ ำรัส เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป 
6. นำงสำวขนษิฐำ แก้วท่ำพญำ นักวิชำกำรศึกษำ 
7. นำงสำวรสสุคนธ ์ รำชแก้ว ผู้ปฏิบัตงิำนบริหำร 2 
8. นำยป.ทัน  มนตรี นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
9. นำยประภัสสร นุ่นแก้ว นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
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