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คำนำ 

  

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของคณะ ในรอบปีการศึกษา 2564 

(1 มิถุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565) ทั้งนี้ เพื่อคณะได้นำผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการวางแผน 

แก้ไข ส่งเสริมสนับสนุนงานของคณะให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป 

การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับ

ความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสาขาวิชา และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ ในด้าน

การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานของ

หลักสูตรสาขาวิชา และนำมาสังเคราะห์เป็นรายงานการประเมินตนเองในระดับคณะฉบับนี้ 

ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของคณะคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีทุกท่าน หวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานของคณะคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีต่อไป 
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    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

           วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 
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สารบัญ    
 หน้า 
คำนำ  
สารบัญ  
บทสรุปผู้บริหาร ก 
  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 

 1.1  ชื่อหน่วยงาน ประวัติความเป็นมา และที่ตั้ง               1 
 1.2  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ คำนิยม ประเด็นยุทธศาสตร์ และนโยบาย            4 
 1.3  โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร               9 
 1.4  ผู้บริหารคณะ คณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการประจำคณะชุดปัจจุบัน        9 
 1.5  หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน                12 
 1.6  จำนวนนักศึกษา                  13 
 1.7  จำนวนบุคลากร                  15 
 1.8  ข้อมูลพ้ืนฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณและอาคารสถานที่            32 
 1.9  อัตลักษณ์ เอกลักษณ์                          32 
 1.10 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา             33 
  

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 38 
    องค์ประกอบที่ 1   การผลิตบัณฑิต 41 
    องค์ประกอบที่ 2   การวิจัย 114 
    องค์ประกอบที่ 3   การบริการวิชาการ 166 
    องค์ประกอบที่ 4   การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 190 
    องค์ประกอบที่ 5   การบริการจัดการ 199 
  

ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง 252 
 ตารางที่ 3.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ        252 

ตารางที ่3.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบคุณภาพ  253 
 ตารางที่ 3.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา            254 

  

ภาคผนวก               256 
 รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online        256 

 



 

ก รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

บทสรุปผู้บริหาร 

 
ข้อมูลพื้นฐาน  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ดำเนินการภายใต้ปรัชญาเน้น
คุณธรรม นำวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่น โดยมีวิสัยทัศน์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะ
ชั้นนำที ่ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรม  เพื ่อพัฒนาท้องถิ ่นสู ่สากล อีกทั ้งคณะยังมีพันธกิจสำคัญ             
6 ประการ ได้แก ่

1. จัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครูด้านวิทยาศาสตร์ 
3. ศึกษา วิจัย สร้างองค์ความรู้พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น 
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
6. ส่งเสริมและสืบสานโครงการตามพระราโชบาย 

ในปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบุคลากรทั้งหมด 115.5 คน จำแนกเป็น
บุคลากรสายวิชาการ 98.5 คน และสายสนับสนุนวิชาการ 17 คน โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน จำนวน 16 หลักสูตร 
จำแนกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 15 หลักสูตร และระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร มีนักศึกษาทั้งหมด จำแนก
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1,231 คน และระดับปริญญาโท 8 คน โดยได้รับงบประมาณจัดสรรใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งสิ้น 66,424,200 บาท  

     

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้ดำเนินการพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 คณะได้กำหนดกระบวนการทำงานเป็น  4 ส่วน ได้แก่ การวางแผน            
การดำเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี ้ในปีการศึกษา 2564 ได้มีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 
 

ผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ดำเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2564 ตามองค์ประกอบคุณภาพ  จำนวน 5 องค์ประกอบ  19 ตัวบ่งชี้ 
ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ตบช.มรภ.) จำนวน 18 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ตบช.มรภ.สข.) ในองค์ประกอบที่ 5 จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ โดยจำแนกตาม
องค์ประกอบคุณภาพ ดังนี้ 

 
 



 

ข รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจำแนกตามองค์ประกอบคุณภาพ (ตบช.มรภ.) 
องค์ประกอบคุณภาพ จำนวนตัวบ่งช้ี คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 8 4.56 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 4 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 2 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 1 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 3 4.33 ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ
(ตบช.มรภ.) 

18 4.69 ดีมาก 

  ผลการประเมินตัวบ่งชี ้ตามเกณฑ์ของกลุ ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 18 ตัวบ่งชี้          
ไดค้ะแนนประเมินเฉลี่ย 4.69 ผลการประเมินอยู่ในระดบัดีมาก 

เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบแล้ว พบว่า มีทุกองค์ประกอบทีผ่ลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
  

ตารางท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จำแนกตามองค์ประกอบคุณภาพ  
 (ตบช.มรภ.+ ตบช.มรภ.สข.) 

องค์ประกอบคุณภาพ จำนวนตัวบ่งช้ี คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 8 4.56 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 4 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 2 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่  4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 1 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
(ตบช.มรภ.+ ตบช.มรภ.สข.) 

4 4.41 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 
(ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 

19 4.69 ดีมาก 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรวมกับตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏสงขลา จํานวน 19 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนประเมินเฉลี่ย 4.69 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบแล้ว พบว่า ทุกองค์ประกอบที่ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
 
 
 
 
 



 

ค รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ 
    (ตบช.มรภ.) 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ

ประเมิน 
ปัจจัยนำเข้า 

(I) 
กระบวนการ  

(P) 
ผลลัพธ์  

(O) 
รวม 

องค์ประกอบที่ 1 3.87 5.00 4.37 4.56 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3 - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5 - 4.33 - 4.33 ระดับดี 
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 4.25 4.80 4.75 4.69 ดีมาก 
ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

การวิเคราะห์ผลการประเมินตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 18 ตัว
บ่งชี้ จำแนกตามปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ พบว่า  

- ปัจจัยนำเข้า (Input) มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดบัดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 
- กระบวนการ (Process) มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 
- ผลลัพธ์ (Output) มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ง รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ตารางท่ี 4 การวิเคราะห์ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ 
(ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ

ประเมิน 
ปัจจัยนำเข้า 

(I) 
กระบวนการ  

(P) 
ผลลัพธ์  

(O) 
รวม 

องค์ประกอบที่ 1 3.87 5.00 4.37 4.56 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 2 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3 - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5  
(ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 

- 4.33 4.62 4.41 ระดับดี 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 4.25 4.80 4.73 4.69 ดีมาก 
ผลการประเมิน รดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

การวิเคราะห์ผลการประเมินตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรวมกับตัวบ่งชี้ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จํานวน 19 ตัวบ่งชี้ จำแนกตามปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ พบว่า 

- ปัจจัยนำเข้า (Input) มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 
- กระบวนการ (Process) มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 
- ผลลัพธ์ (Output) มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 

  
ตารางท่ี 5 ผลการดำเนินงานในปีท่ีผ่านมา 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 4.35 ดี 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่  4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 5.00  ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
(ตบช.มรภ.+ ตบช.มรภ.สข.) 

4.29 ดี 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ  
(ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 

4.58 ดีมาก 

 



 

1 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 
 
1.1 ชื่อหน่วยงาน ประวัติความเป็นมา และท่ีตั้ง 

ชื่อหน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประวัติความเป็นมา 

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตาม
การแบ่งส่วนราชการของวิทยาลัยครูสงขลา เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.  2518 จึง
เริ่มมีคณะเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2518 และเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับต่อ ๆ มา ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงชื่อคณะและหน่วยงานในคณะตามลำดับ ดังนี ้                                  
  พ.ศ. 2518  มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติว ิทยาลัยครู  พ.ศ.2518 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครู มีการจัดตั้ง “คณะวิชาวิทยาศาสตร์” ขึ้น โดย
มีหน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 1) หมวดวิชาพลานามัย 2) หมวดวิชาคณิตศาสตร์ 3) หมวดวิชาหัตถศึกษาและ
อุตสาหกรรมศิลป์ 4) หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ 5) หมวดวิชาเกษตรกรรม 6) หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
  พ.ศ. 2519  เปล ี ่ยนช ื ่อ “หมวดว ิชาพลานาม ัย” เป ็น “หมวดว ิชาพลศึกษาและ
นันทนาการ” และจัดตั้งหมวดวิชาสุขศึกษา 
  พ.ศ. 2527  มีการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 จึงมีการเปลี่ยน
ชื ่อเป็น “คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” และเปลี ่ยนชื ่อหน่วยงานในสังกัดจากหมวดวิชาเป็น 
“ภาควิชา” ในคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 1) ภาควิชาคณิตศาสตร์และ
สถิติ 2) ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 3) ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลปะ 4) ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 5) ภาควิชา     
พลศึกษาและนันทนาการ 6) ภาควิชาสุขศึกษา 7) ภาควิชาเคมี 8) ภาควิชาชีววิทยา 9) ภาควิชาฟิสิกส์และ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
  พ.ศ. 2530  แยกภาควิชาเกษตรศาสตร์ไปจัดตั้งเป็น “คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม”  
ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะเทคโนโลยีการเกษตร” 
  พ.ศ. 2535  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม 
“สถาบันราชภัฏ” แทน “วิทยาลัยครู” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูสงขลาจึงใช้ชื่อใหม่
ว่า “สถาบันราชภัฏสงขลา” มีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหน่วยงาน
ในสังกัด ดังนี้ 1) ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 2) ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 3) ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์  
4) ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5) ภาควิชาเคมี 6) ภาควิชาชีววิทยา 7) ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์
ทั่วไป 8) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 9) ภาควิชาเทคโนโลยีการยาง 10) ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

  พ.ศ. 2538   เปลี่ยนชื่อคณะเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน่วยงานในสังกัด 
ดังนี้ 1) ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 2) ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 3) ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 4) ภาควิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 5) ภาควิชาเคมี 6) ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 7) ภาควิชาคอมพิวเตอร์               
8) ภาควิชาชีววิทยา 9) ภาควิชาเทคโนโลยีการยาง 10) ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และได้มีการจัดตั้ง
หน่วยงานเพิ่มขึ้น 1 หน่วยงาน รวมเป็น 11 หน่วยงาน คือ 11) สำนักงานเลขานุการคณะ  
  พ.ศ. 2540  แยกภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ไปจัดตั้งเป็น “คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” 



 

2 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 พ.ศ. 2541  ทดลองนำระบบบริหารแบบโปรแกรมวิชามาใช้ในคณะ เปลี ่ยนจากการ
บริหารแบบ“ภาควิชา” เป็น “โปรแกรมวิชา” โดยโปรแกรมวิชาประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร
โปรแกรมวิชาที่ทำหน้าที่บริหารงานวิชาการ ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีหน่วยงานในสังกัด 
ดังนี้ 1) สำนักงานเลขานุการคณะ 2) โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 3) โปรแกรมวิชาสถิติประยุกต์ 4) โปรแกรม
วิชาคหกรรมศาสตร์ 5) โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ทั ่วไป 6) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ               
7) โปรแกรมวิชาสุขศึกษา 8) โปรแกรมวิชาเคมี 9) โปรแกรมวิชาเคมีปฏิบัติ 10) โปรแกรมวิชาชีววิทยา          
11) โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์  12) โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ 13) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป             
14) โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 15) โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 16) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
การยาง 17) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
  พ.ศ. 2543  มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ โดย
ยุบรวมโปรแกรมวิชาในสาขาวิชาเดียวกันเข้าด้วยกัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีหน่วยงานในสังกัด 
ดังนี้ 1) สำนักงานเลขานุการคณะ 2) โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  3) โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ 
4) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5) โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์ 6) โปรแกรมวิชาชีววิทยาและ
ชีววิทยาประยุกต์ 7) โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 8) โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 9) โปรแกรม
วิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 10) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
  พ.ศ. 2544  ผ่านร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  พ.ศ. 2547  (15 มิ .ย.) ม ีพระราชบัญญัต ิมหาวิทยาล ัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2547 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงเป็นมหาวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังคงมีหน่วยงานในสังกัดเหมือนเดิม 
  พ.ศ. 2549  (22 พ.ค.) มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา แบ่งส่วนราชการในคณะ เป็น “สำนักงานคณบด”ี 
  พ.ศ. 2549  ปรับเปลี่ยนหน่วยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ตามเกณฑ์
ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน่วยงานในสังกัดประกอบด้วย 1) สำนักงานคณบดี 2) 
ภาควิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์  และ
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 3) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์  
โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ โปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร์สิ ่งแวดล้อม และโปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 4) โครงการจัดตั ้งภาควิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพและคหกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  และโปรแกรม
วิชาคหกรรมศาสตร์ 
  พ.ศ. 2551  ปรับเปลี่ยนหน่วยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ มีหน่วยงาน
ในสังกัดประกอบด้วย 1) สำนักงานคณบดี 2) โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 3) โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ 4) โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์ 5) โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั ่วไป             
6) โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ 7) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 8) โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  9) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 10) โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ 
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   พ.ศ. 2560  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาออกประกาศเรื่องการแบ่งส่วนราชการเป็นงาน
ส่วนราชการ หรือ หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 
2560 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แบ่งส่วนราชการเป็นงานดังนี้ 1) งานบริหารงาน
ทั่วไป 2) งานสนับสนุนพันธกิจอุดมศึกษา 
  พ.ศ. 2561    มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลายกเลิกการจัดตั้งและการบริหารงานโปรแกรมวิชา 
และได้ออกประกาศเรื ่องการบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จึงมีโครงการสร้างการบริหารงานวิชาการเป็นหลักสูตร จำนวน 13 หลักสูตร ดังนี้  

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  
5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์  
6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  
7) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
8) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  
9) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
10) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม  
11) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  
12) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา  
13) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

 
 พ.ศ. 2564   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโครงการสร้างการบริหารงานวิชาการเป็น

หลักสูตร จำนวน 16 หลักสูตร ดังนี้  
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม 
2) หลักสูตรวิทยาศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
7) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
8) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
9) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
10) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
11) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 
12) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
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13) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
14) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
15) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณทิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน 
16) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

 

ที่ตั้ง อาคาร 73  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
  เลขที่ 160  ถนนกาญจนวานิช  ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000 
 

1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ คำนิยม ประเด็นยุทธศาสตร์ และนโยบาย 
ปรัชญา เน้นคุณธรรม นำวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่น 
  

วิสัยทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรม 
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 

  

พันธกิจ 1. จัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครูด้านวิทยาศาสตร์ 
3. ศึกษา วิจัย สร้างองค์ความรู้พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น 
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
6. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ 

  

คำนิยม W  =  Wisdom    
หมายถึง เป็นผู้มีภูมิปัญญา และใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ  
I  =  Innovation   
หมายถึง เราจะเป็นผู้ที่สรรสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ และปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่มี
การเปลี่ยนแปลง 
S  =  Smart   
หมายถึง เราจะเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาด ไม่ว่าจะเป็นความคิด การเรียน การใช้ชีวิต 
และบุคลิกภาพที่ดีด้วย 
H  =  Happiness   
หมายถึง เรียนและใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ และนโยบาย 
 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา     
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มีดังนี ้
  ยุทธศาสตร์เชิงรุกท่ี 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล 
  ยุทธศาสตร์เชิงรุกท่ี 2 สร้างชุมชนแห่งปัญญา 
  ยุทธศาสตร์เชิงรุกท่ี 3 นำพาองค์กรความสุขและความม่ันคง 
  ยุทธศาสตร์เชิงรุกท่ี 4 ธำรงศาสตร์พระราชาพัฒนาท้องถ่ินตนอย่างย่ังยืน 
 

 นโยบายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2561-2565) ประกอบด้วย  
1. นโยบายด้านการจัดการศึกษา 

1.1) มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 
และเป็นไปตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

1.2) ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  และบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถ่ินและให้ทันต่อการ 
เปล่ียนแปลงของสังคมโลก 

1.3) พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการเรียนการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

1.4) มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเชิงรุกด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้ได้  
นักศึกษาที่มีศักยภาพตรงตามสาขาวิชา 

1.5) จัดให้มีการปรับพื้นฐานความรู้ทางวิชาการ และคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อม 
ให้กับนักศึกษาใหม่  

1.6) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตครูระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาจัดกิจกรรมเสริม  
ความรู้ และทักษะ เพ่ือเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตท่ี พึงประสงค ์

 

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

กับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่นในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ  
2.5) ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารที่ได้รับมาตรฐานทางวิชาการ 

ในระดับชาติ และนานาชาติ 
2.6) ส่งเสริมพัฒนาวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.7) ส่งเสริมให้นักวิจัยทำงานวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ 
2.8) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสนองโครงการตามพระราโชบาย 
2.9) ยกย่อง และเชิดชูเกียรติ อาจารย์ และบุคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเด่น 
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3. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 
3.1) บริการวิชาการตามความต้องการของท้องถิ่น 
3.2) สร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน 
3.3) ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และ งานวิจัย 
3.4) ส ่งเสร ิมสน ับสน ุนให ้อาจารย์  บ ุคลากร น ักศ ึกษา ม ีส ่วนร ่วมในการให ้บร ิการ 

วิชาการแก่ท้องถิ่น 
3.5) จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น เช่น ศูนย์การแพทย์แผนไทย เป็นต้น 
 

4. นโยบายด้านการพัฒนานักศึกษา 
4.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง ประสงค์ 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
4.2) ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีเอกลักษณ์ความเป็นวิทยาศาสตร์ 
4.3) จัดให้มีสิ ่งอำนวยความสะดวกที่เอื ้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้  และทักษะการใช้ชีวิต 

ของนักศึกษา 
4.4) ส่งเสริมให้นักศึกษา ศิษย์เก่า และคณะมีความรักและภาคภูมิใจต่อสถาบันโดยผ่าน 

กิจกรรมนักศึกษา 
4.5) ยกย่องและให้ขวัญกำลังใจกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น 
4.6) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหาทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลน ทุนทรัพย์ 

 

5. นโยบายการด้านพัฒนาบุคลากร 
5.1) ส ่งเสร ิมสนับสน ุนอาจารย ์และบุคลากรให ้ม ีตำแหน่งทางว ิชาการ  และม ีความ 

ก้าวหน้าทางสายงาน  
5.2) ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากร ศึกษาต่อรวมทั ้งฝึกอบรมระยะสั้น และ 

ประชุมสัมมนาทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
5.3) ยกย่องและเชิดชูเกียรติ อาจารย์ บุคลากรที่เป็นคนดี มีคุณธรรม และผลงานเด่น 
 

6. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
6.1) กำหนดแผน และกลยุทธ์ของคณะโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์  บุคลากรของคณะ 

และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
6.2) จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ 

และการพัฒนานักศึกษา รวมถึงสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ภายในและภายนอก 
6.3) นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 
6.4) นำระบบการจัดการความรู้มาใช้พัฒนางานและเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานในคณะ 
6.5) นำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการ 
6.6) ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ มุ ่งเน้นให้อาจารย์ บุคลากร มีความสุข 

รักองค์กรและเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน 
6.7) การบริหารจัดการเงินรายได้ของคณะ 
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7. นโยบายด้านการวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ 
7.1) กำหนดแผนงานประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
7.2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือช่วยการประชาสัมพันธ์ 
7.3) ประสานความร่วมมือ สร้างความสัมพันธ์อ ันดี  และส่งเสริมกิจการความสัมพันธ์  

กับต่างประเทศ 
 

8.  นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
8.1) พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
8.2) พัฒนาและสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะและสถาบัน 
8.3) นำผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะ 

 

9. นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9.1) ส่งเสริมและสนับสนุนให ้อาจารย์  บุคลากร และนักศึกษามีส ่วนร่วมในกิจกรรม 

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
9.2) ส่งเสร ิมให ้ม ีการบูรณาการศ ิลปว ัฒนธรรม  ภ ูม ิป ัญญาท้องถิ ่นก ับการว ิจ ัยและ 

การเรียนการสอน 
9.3) ส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแลtสิ่งแวดล้อม 

 
 

10. นโยบายด้านการเตรียมความพร้อมสู่สากล 
10.1) พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศสมาชิกอาเซียนเพื ่อการสื ่อสาร 

ของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
10.2) ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์  บุคลากร และนักศึกษา ได้เปิดโลกทัศน์  เข้าร ่วม 

กิจกรรมทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจ ัย นวัตกรรม แลกเปลี ่ยนเรียนรู้  และหาประสบการณ์ 
ในต่างประเทศ 

10.3) ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี ่ยนอาจารย์เพื ่อสอน วิจัย และบริการวิชาการ ในสถาบัน 
อุดมศึกษาของประชาคมอาเซียน 
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สีประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 สีเหลือง คือ สีประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสีที ่แสดงถึงความสว่างรุ ่งโรจน์  
การประสบความสำเร็จ เป็นสีแห่งความเป็นมงคล ความเจริญรุ่งเรือง โดยมีรหัสสี CMYK = 1,12,100,0 
ดังภาพที ่1.1 

 
 

ภาพที ่1.1 สีประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

สัญลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ในปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดให้มีสัญลักษณ์ของคณะ ดังภาพที ่1.2 

 
 

ภาพที ่1.2 สัญลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ต้นไม้ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ต้นไม้ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คือ ใบไม้สีทอง หรือ ต้นดาโอ๊ะ ชื่อวิทยาศาสตร์  
Bauhinia aureifolia K.&S.S.Larsen เป็นไม้มงคล มีลักษณะเด่นตรงที่มีใบสีทองสวยงาม ดังภาพที ่1.3 
 

 
ภาพที ่1.3 ต้นใบไม้สีทอง 

ที่มา :  อมรรัตน์ ชูชื่น, 2563 
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1.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการแบ่งส่วนราชการดังนี้ (ภาพท่ี 1.4) 

ภาพที ่1.4 โครงสร้างการบริหารคณะ 
 

 คณบดีเป็นผู ้กำหนดนโยบายคณะ  ด้านการบริหารงานมีรองคณบดีฝ ่ายต่าง  ๆ เป็นผู ้ช ่วย 
บร ิหารงานในด ้านว ิชาการ  ด ้านงานว ิจ ัย  และด ้านการพัฒนาน ักศ ึกษา  โดยคณบดีกำก ับด ูแล 
การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการบริหารคณะ (กบ.) 
คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ (กช.) และคณะกรรมการประจำคณะ (กป.) ที่กำกับการดำเนินงาน 
ของคณะให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของคณะ 
 

1.4 รายช่ือผู้บริหารคณะ คณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการประจำคณะชุดปัจจุบัน 
 ในการบริหารงานของคณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารคณะ (กบ.) คณะกรรมการ 
บริหารวิชาการคณะ (กช.) และคณะกรรมการประจำคณะ (กป.) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.4.1  คณะกรรมการบริหารคณะ (กบ.) 
 4 กุมภาพันธ์ 2561 – 2 กุมภาพันธ์ 2565 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผศ.ดร.อนุมัติ  เดชนะ 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา อ.ดร.สุชีวรรณ  ยอยรู้รอบ 

คณบด ี

หลักสตูร 16 หลักสตูร หัวหน้าสำนักงานคณบด ี

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานสนับสนุนพันธกิจอุดมศึกษา 

รองคณบดีและผู้ช่วยคณบด ี

ฝ่ายวิชาการและประกันคณุภาพการศึกษา 

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 



 

10 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 รองคณบดีฝ่ายวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  ผศ.ดร.กฤษณ์วรา  รัตนโอภาส 
 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ  อ.นันธิดา ลิ่มเสฎโฐ 
 4 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงปัจจุบัน 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ ์
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา อ.ดร.สายสิริ  ไชยชนะ 
 รองคณบดีฝ่ายวิจัยบริการวิชาการ    ผศ.ดร.ทวีสิน  นาวารัตน ์
 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา    อ.อดิศักดิ์  เด็นเพ็รหน๋อง 
 ผู้ช่วยคณบดี      อ.ญาณพัฒน์  ชูชื่น   
 ผู้ช่วยคณบดี      ผศ.ดร.ภวิกา  มหาสวัสดิ ์
 ผู้ช่วยคณบดี      อ.ดร.ธีรยุทธ์  ศรียาเทพ 
 ประธานหลักสูตร 
   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม อ.ดร.ปุรินทร  จันทร์เลิศ 
   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    อ.ยุพด ี อินทสร 
   วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล  ผศ.ดินาถ  หลำสุบ 
   วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา     อ.ดร.เบญจวรรณ ยันต์วิเศษภักด ี
   วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์    ผศ.ดร.สุรีย์พร  กังสนันท ์
   วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ    ผศ.ดร.ภวิกา  มหาสวัสดิ ์
   วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์    อ.ดร.ศิรฉัตร  ทิพย์ศรี 
   วท.บ. สาขาวิชาเคมี     ผศ.ดร.วิภาพรรณ  คงเย็น 
   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    อ.นัดดา  โปดำ 
   ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน     อ.ดร.ภัชชนก  รัตนกรปรีดา 
   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา  อ.วัชราภรณ์  พัทคัน 
   ค.บ.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา   ผศ.ดร.ทวีรัตน์  นวลช่วย 
   ค.บ. สาขาวิชาเคมี     ผศ.เชาวนีพร  ชีพประสพ 
   ค.บ.  สาขาวิชาฟิสิกส์     ผศ.พิชญ์พิไล  ขุนพรรณราย 
   ทล.บ.  สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน ผศ.เสาวนิตย์  ชอบบุญ 
   ส.ม. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน    ผศ.ดร.คันธมาทน์  กาญจนภูม ิ
   หัวหน้าสำนักงานคณบดี     นางพิไลพร  คงเรือง 
 
 1.4.2  คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ (กช.) 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ ์
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา อ.ดร.สายสิริ  ไชยชนะ 
 ตัวแทนสภาวิชาการคณะ      ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ ์   
 ประธานหลักสูตร 
   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม อ.ดร.ปุรินทร  จันทร์เลิศ 
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   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    อ.ยุพด ี อินทสร 
   วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล  ผศ.ดินาถ  หลำสุบ 
   วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา     อ.ดร.เบญจวรรณ ยันต์วิเศษภักด ี
   วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์    ผศ.ดร.สุรีย์พร  กังสนันท ์
   วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ    ผศ.ดร.ภวิกา  มหาสวัสดิ ์
   วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์    อ.ดร.ศิรฉัตร  ทิพย์ศรี 
   วท.บ. สาขาวิชาเคมี     ผศ.ดร.วิภาพรรณ  คงเย็น 
   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    อ.นัดดา  โปดำ 
   ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน     อ.ดร.ภัชชนก  รัตนกรปรีดา 
   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา  อ.วัชราภรณ์  พัทคัน 
   ค.บ.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา   ผศ.ดร.ทวีรัตน์  นวลช่วย 
   ค.บ. สาขาวิชาเคมี     ผศ.เชาวนีพร  ชีพประสพ 
   ค.บ.  สาขาวิชาฟิสิกส์     ผศ.พิชญ์พิไล  ขุนพรรณราย 
   ทล.บ.  สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน ผศ.เสาวนิตย์  ชอบบุญ 
   ส.ม. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน    ผศ.ดร.คันธมาทน์  กาญจนภูม ิ
   หัวหน้าสำนักงานคณบดี     นางพิไลพร  คงเรือง 
   หัวหน้างานสนับสนุนพันธกิจอุดมศึกษา   นางอมรรัตน ์ ชูชื่น 
 

 1.4.3  คณะกรรมการประจำคณะ (กป.) 
 ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ ์  คณบดี    ประธานกรรมการ 
 อ.ดร.สายสิริ  ไชยชนะ  รองคณบดี   รองประธานกรรมการ 
 รศ.ดร.ธวัช  ชิตตระการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 รศ.ประดิษฐ์  มีสุข  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 ผศ.คำรณ  พิทักษ ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 ผศ.ดร.พลพัฒน์  รวมเจริญ ตัวแทนคณาจารย์  กรรมการ 
 อ.ดร.สุชีวรรณ  ยอยรู้รอบ  ตัวแทนคณาจารย์  กรรมการ 
 ผศ.ดร.ภวิกา  มหาสวัสดิ ์  ตัวแทนกรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการ 
 อ.ดร.ศิรฉัตร  ทิพย์ศร ี  ตัวแทนกรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการ 

 นางพิไลพร  คงเรือง  หัวหน้าสำนักงานคณบดี  กรรมการและเลขานุการ 
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1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ  
ระดับปริญญาตรี จำนวน 15 หลักสูตร และ ระดับปริญญาโท จำนวน 1 หลักสูตร            
รวมทั้งสิ้น 16 หลักสูตร  รายละเอียดตามตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 6 แสดงจำนวนหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดสอน จำแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้ 

หลักสูตร-สาขาวิชา 
ระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 
1. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม ✓  
2. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ✓  
3. วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนวัตกรรมดิจิทัล ✓  
4. วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา ✓  
5. วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ✓  
6. วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ✓ 

 

7. วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ✓  
8. วท.บ. สาขาวิชาเคมี   ✓  
9. วท.บ. สาขาวิชาการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ✓  
10. ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ✓  
11. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา ✓  
12. ค.บ.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ✓  
13. ค.บ. สาขาวิชาเคมี ✓  
14. ค.บ.  สาขาวิชาฟิสิกส์ ✓  
15. ทล.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน ✓  
16. ส.ม. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  ✓ 

 ที่มา: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (20 สิงหาคม 2564) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

1.6 จำนวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนักศึกษาทั้งหมดจำนวน 1,239 คน 

แบ่งเป็นนักศึกษา  
ระดับปริญญาตรี จำนวน 1,231 คน และ ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโท จำนวน 8 คน  
ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้  

ตารางท่ี 7 แสดงจำนวนนักศึกษาจำแนกตามสาขาวิชาและระดับการศึกษา 

หลักสูตร-สาขาวิชา 
ระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 
ภาคปกติ 
1. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม 41  
2. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 94  
3. วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนวัตกรรมดิจิทัล 182  
4. วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา 108  
5. วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 95  
6. วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 45  
7. วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 187 

 

8. วท.บ. สาขาวิชาเคมี   44  
9. วท.บ. สาขาวิชาการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 63  
10. ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 229  
11. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 11  
12. ค.บ.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 30  
13. ค.บ. สาขาวิชาเคมี 27  
14. ค.บ.  สาขาวิชาฟิสิกส์ 27  
15. ทล.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน 7  
16. ส.ม. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  8 

รวม 
1,231 8 

1,239 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม  2565  อ้างอิงข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



 

15 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

1.7 จำนวนบุคลากร 
ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบุคลากรทั้งหมดจำนวน 115.5 คน แบ่งเป็นสายวิชาการ จำนวน 98.5 คน  สายสนับสนุน จำนวน 

17 คน  ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้  
ตารางท่ี 8 แสดงจำนวนอาจารย์ประจำคณะ ปีการศึกษา 2564 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิทางการศึกษา สังกัดหลักสูตร วันที่เข้า ลาศึกษาต่อ 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
1  มาศภินันท ์ พันธ์พิพัฒไพบูลย์ อาจารย์ วท.บ. (สถิติประยุกต์) 

วท.ม. (สถิติประยุกต์) 
 1 ต.ค. 40  

2  สายใจ  เพชรคงทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.บ. (คณิตศาสตร์) 
กศ.ม. (คณิตศาสตร์) 

ค.บ. ฟิสิกส์ 7 มิ.ย. 47  

3  จิราภรณ์  กวดขัน อาจารย์ วท.บ. (คณิตศาสตร์) 
วท.ม. (สถิติ) 

 16 ต.ค. 43  

4  สานิตย์  ฤทธิเดช อาจารย์ วท.บ. (คณิตศาสตร์) 
วท.ม. (คณิตศาสตร์และสถิติ) 

วท.บ. คณิตศาสตร์ 1 มิ.ย. 50  

5  ธีรพล  บัวทอง อาจารย์ วท.บ. (คณิตศาสตร์) 
วท.ม. (คณิตศาสตร์และสถิต) 

 10 มิ.ย. 51  

6  ดร.ศิรฉัตร  ทิพย์ศรี อาจารย์ วท.บ. (คณิตศาสตร์) 
ศษ.ม. (คณิตศาสตร์ศึกษา) 
ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 

วท.บ. คณิตศาสตร์ 21 พ.ย. 49  

7  ศรัณยา  เฮงสวัสดิ์ อาจารย์ วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) 
วท.ม. (คณิตศาสตร์และสถิติ) 

วท.บ. คณิตศาสตร์ 12 ต.ค. 52  



 

16 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ที ่ ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิทางการศึกษา สังกัดหลักสูตร วันที่เข้า ลาศึกษาต่อ 

8  ปิยธิดา  บุญสนอง อาจารย์ วท.บ. (คณิตศาสตร์) 
วท.ม. (คณิตศาสตร์และสถิติ) 

 8 ก.ย. 53  

9  อดิศักดิ์  เด็นเพ็ชรหน๋อง อาจารย์ วท.บ. (คณิตศาสตร์) 
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 

วท.บ. คณิตศาสตร์ 1 พ.ค. 55  

10  ธีระพงค์  คงเก้ือ อาจารย์ วท.บ. (คณิตศาสตร์) 
วท.ม. (คณิตศาสตร์และสถิติ) 

ค.บ. คณิตศาสตร์ 1 ต.ค. 58  

11  ดร.ภัทราวรรณ  สิงควานนท์ อาจารย์ วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) 
วท.ม. (คณิตศาสตร์) 
วท.ด. (คณิตศาสตร์) 

วท.บ. คณิตศาสตร์ 21 ธ.ค. 60  

สาขาวิชาคกรรมศาสตร์ 
12  ดร.ทัศนา  ศิริโชติ รองศาสตราจารย์ กศ.บ. (คหกรรมศาสตร์) 

ศศ.ม. (คหกรรมศาสตร์ศึกษา) 
ค.ด. (อุดมศึกษา) 

วท.บ. คหกรรมศาสตร์ 26 ธ.ค.27  

13  พรชัย  พุทธรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คบ. (คหกรรมศาสตร์) 
ศศ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา) 

วท.บ. คหกรรมศาสตร์ 26 ต.ค. 52  

14  ฐิติมาพร  ศรีรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ. (คหกรรมศาสตร์) 
วท.ม. (คหกรรมศาสตร์) 

วท.บ. คหกรรมศาสตร์ 7 มิ.ย. 53  

15  วิภาวรรณ  วงศ์สุดาลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหาร
และโภชนา) 

 12 มี.ค. 55 30 ก.ย. 62- 
29 ก.ย. 65 



 

17 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ที ่ ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิทางการศึกษา สังกัดหลักสูตร วันที่เข้า ลาศึกษาต่อ 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร
และโภชนา) 

16  ดร.สุรีย์พร  กังสนันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) 
วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร) 
ปร.ด. (อาหารเพื่อสุขภาพและ
โภชนาการ) 

วท.บ. คหกรรมศาสตร์ 7 พ.ย. 59  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
17  พิกุล  สมจิตต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

คอ.ม. (คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 7 ต.ค. 34  

18  ดร.ทวีรัตน์  นวลช่วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
คอ.ม. (คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณภาพ) 

ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 1 มิ.ย. 27  

19  ดร.อำนาจ  ทองขาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร) 
M.Sc.(IKBS : Intelligent 
Knowledge- Base System) 
Ph.D. Information Systems 

 4 มิ.ย. 34  



 

18 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ที ่ ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิทางการศึกษา สังกัดหลักสูตร วันที่เข้า ลาศึกษาต่อ 

20  ดร.ศศลักษณ ์ ทองขาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ. (คอมพิวเตอร์)  
M.Sc.(IKBS : Intelligent Knowledge- 
BaseSystem) 
Ph.D. Information Systems  

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมดิจิทัล 

15 พ.ค. 41  

21  ยุพด ี อินทสร อาจารย์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

9 ส.ค. 47  

22  ญาณพัฒน์  ชูชื่น อาจารย์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมดิจิทัล 

5 ต.ค. 47  

23  นลินี        อินทมะโน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ. (คอมพิวเตอร์) 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมดิจิทัล 

11 มิ.ย. 50  

24  สกรรจ์  รอดคล้าย อาจารย์ คบ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 11 มิ.ย. 43  

25  สารภี  จุลแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) 
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

28 พ.ย. 49  

26  
 
 

ดร.กฤษณ์วรา  รัตนโอภาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วท.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า 

วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

1 ก.ค. 54   



 

19 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ที ่ ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิทางการศึกษา สังกัดหลักสูตร วันที่เข้า ลาศึกษาต่อ 

วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  

27  เสรี    ชะนะ อาจารย์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมดิจิทัล 

10 พ.ย. 51  

28  ดินาถ   หลำสุบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.บ. (ระบบสารสนเทศการ
จัดการ) 
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมดิจิทัล 

25 มิ.ย.51  

29  คมกฤช  เจริญ อาจารย์ คบ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 5 พ.ย. 52  

30  จักสิทธิ์  โอฬาริกชาติ อาจารย์ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

11 ม.ค. 42 
  

 

31  โชติธรรม ธารรักษ์ อาจารย์ วท.บ. (คณิตศาสตร์ 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

5 ก.ค. 53  

32  ภาณุกร  ภูริปัญญานันท์ อาจารย์ กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

 5 ก.ค. 53  



 

20 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ที ่ ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิทางการศึกษา สังกัดหลักสูตร วันที่เข้า ลาศึกษาต่อ 

33  พัฒนะ วรรณวิไล อาจารย์ วท.บ. (คอมพิวเตอร์ประยุกต์) 
วท.ม  (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 1 พ.ย. 53 
 

 

34  ดร.เกศินี     บุญช่วย อาจารย์ บธ.บ. (การตลาด) 
วท.ม. (วิทยาการสารสนเทศ) 
วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ทล.บ. นวัตกรรม
การเกษตรเพื่อความยั่งยืน 

16 ม.ค. 60   

35  ดร.ศศิน  จันทร์พวงทอง อาจารย์ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
PhD. (computer Science) 

 14 ก.พ. 63  

สาขาวิชาเคมี 
36  ดร.ทวีสิน  นาวารัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) 

วท.ม. (เคมี) 
วท.ด. (เคมี) 

ค.บ. เคม ี 13 ม.ค. 40  

37  เชาวนีพร  ชีพประสพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ. (ศึกษาศาสตร์ : ชีววิทยา) 
วท.ม. (ชีวเคมี) 

ค.บ. เคม ี 17 พ.ย. 40  

38  ดร.จารุวรรณ  คำแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ. (เคมี) 
วท.ม. (เคมีวิเคราะห์) 
Ph.D. (Environmental 
Chemistry) 
 

วท.บ. เคมี 31 ม.ค. 34  



 

21 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ที ่ ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิทางการศึกษา สังกัดหลักสูตร วันที่เข้า ลาศึกษาต่อ 

39  จิรภา   คงเขียว อาจารย์ กศ.บ. (เคมี) 
วท.ม. (เคมีอินทรีย์) 

ค.บ. เคม ี 1 พ.ย. 43  

40  ดร.ระเบียบ  สุวรรณเพ็ชร์ อาจารย์ วท.บ. (ศึกษาศาสตร์)(เกียรตินิยม) 
วท.ม. (เคมีวิเคราะห์) 
ปร.ด. (เคมีวิเคราะห์) หลักสูตร
นานาชาติ 

ค.บ. เคม ี 14 พ.ย. 48  

41  ดร.วิภาพรรณ  คงเย็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ. (เคมี) 
ปร.ด. (เคมีอินทรีย์) 

วท.บ. เคมี 09 มิ.ย. 51  

42  ชนรรค์  พงศ์อาทิตย์ อาจารย์ วท.บ. (เคมี) 
วท.ม. (เคมีอนินทรีย์)  

วท.บ. เคมี 19 ก.ค. 54  

43  เมสันต์    สังขมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ. (เคมี) 
วท.ม. (เคมีเชิงฟิสิกส์) 

 09 มิ.ย. 51  

44  นันธิดา  สิ่มเสฎโฐ อาจารย์ วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) 
วท.ม. (ชีวเคมี) 

วท.บ. เคมี 3 ต.ค. 54  

45  นรารัตน์  ทองศรีนุ่น อาจารย์ วท.บ. (เคมี) 
วท.ม. (เคมีวิเคราะห์) 

 7 พ.ย. 54 11 ส.ค. 62- 
10 ส.ค. 65 

46  กนิษฐา  พงศ์อาทิตย์ อาจารย์ วท.บ. (เคมี) 
วท.ม. (เคมีอนินทรีย์) 
 

ค.บ. เคม ี 7 พ.ย. 54  



 

22 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ที ่ ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิทางการศึกษา สังกัดหลักสูตร วันที่เข้า ลาศึกษาต่อ 

47  ดร.ธีรยุทธ์  ศรียาเทพ อาจารย์ วท.บ. (เคมี) 
วท.ม. (เคมีศึกษา) 
ปร.ด. (เคมีประยุกต์) 

วท.บ. เคมี 17 ก.ค. 60  

สาขาวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ 
48  เสาวนิตย์  ชอบบุญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ. (ชีววิทยา) 

วท.ม. (จุลชีววิทยา) 
ทล.บ. นวัตกรรม
การเกษตรเพื่อความยั่งยืน 

18 พ.ค. 44  

49  คทาวุธ  ไชยเทพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 
วท.ม. (นิเวศวิทยา) 

 24 ส.ค. 41  

50  อรนุช  สุขอนันต์ อาจารย์ วท.บ. (ชีววิทยา)  
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)   

วท.บ. ชวีวิทยา 24 ต.ค. 43  

51  ดร.นุชจรินทร์  เพชรเกลี้ยง อาจารย์ วท.บ. (ชีววิทยา) 
วท.ม. (นิเวศวิทยา) 
ปร.ด. (ชีววิทยา)  

วท.บ. ชวีวิทยา 01 ก.ค. 46  

52  ดร.นิศากร    วิทจิตสมบูรณ์ อาจารย์ วท.บ. (จุลชวีวิทยา) 
วท.ม. (จุลชีววิทยา) 
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 

วท.บ. ชวีวิทยา 29 ต.ค. 51  

53  ผจงสุข  สุธารัตน ์ อาจารย์ วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
 

วท.บ. เทคโนโลยีชวีภาพ 01 มิ.ย. 52  



 

23 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ที ่ ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิทางการศึกษา สังกัดหลักสูตร วันที่เข้า ลาศึกษาต่อ 

54  ดร.ปวีณา ดิกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

วท.บ. เทคโนโลยีชวีภาพ 23 ส.ค. 53  

55  ดร.สายใจ  วัฒนเสน อาจารย์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
วท.ม. (จุลชีวิทยา) 
ปร.ด. (จุลชีววิทยา) 

 1 พ.ย. 53  

56  สัลวา ตอปี อาจารย์ วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
วท.ม. (จุลชีววิทยา) 

 04 ก.ค. 54  

57  วาสนา   มู่สา อาจารย์ วท.บ. (ชีววิทยา) 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 

วท.บ. จุลชีววิทยาประยุกต์ 5 มิ.ย. 44 เสียชีวิต 
ธ.ค. 64 (0.5) 

58  สุธินี  หีมย ิ อาจารย์ วท.บ. (ชีววิทยา) 
วท.ม. (วาริชศาสตร์) 

วท.บ. ชวีวิทยา 25 ก.ค.54  

59  ดร.อัจฉรา  เพ่ิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ. (ชีววิทยา) 
วท.ม. (จุลชีววิทยา) 
ปร.ด. (จุลชีววิทยา) 

วท.บ. เทคโนโลยีชวีภาพ 26 พ.ย. 56   

60  วีรยุทธ ทองคง อาจารย์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) 
วท.ม. (กีฏวิทยา) 

 5 มิ.ย. 55  

61  ดร.ภวิกา  มหาสวัสดิ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภ.บ. (เภสชัศาสตร์) 
ภ.ม. (เภสัชศาสตร์) 
Ph.D (Medicine) 

วท.บ. เทคโนโลยีชวีภาพ 1 เม.ย. 58  



 

24 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ที ่ ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิทางการศึกษา สังกัดหลักสูตร วันที่เข้า ลาศึกษาต่อ 

62  ดร.เบญจวรรณ  ยันต์วิเศษ
ภักด ี

อาจารย์ วท.บ. (ชีววิทยา) 
วท.ม. (พฤกษศาสตร์) 
วท.ด. (พฤกษศาสตร์) 

วท.บ. ชวีวิทยา 1 ส.ค. 60   

63  ดร.สิริมาภรณ์  วัชรกุล อาจารย์ วท.บ. (จุลชวีวิทยา) 
วท.ม. (จุลชีววิทยา) 
ปร.ด. (จุลชีววิทยา) 

วท.บ. คหกรรมศาสตร์ 3 เม.ย. 60  

สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
64  ดร.อนุมัติ  เดชนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.บ. (ฟิสิกส์) 

วท.ม. (ฟิสิกส์), M.Ed. (Science 
Physics) 
วท.ด. (ฟิสิกส์) 

ค.บ. ฟิสิกส์ 29 ก.ค. 30  

65  ดร.บรรจง  ทองสร้าง อาจารย์ กศ.บ. (ฟิสิกส์) 
วท.ม. (ฟิสิกส์ : วัสดุศาสตร์) 
ปร.ด. (การพัฒนาที่ยั่งยืน)  

ค.บ. ฟิสิกส์ 12 พ.ย. 42 
 

 

66  ดร.ธนพงศ ์ พันธุ์ทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ. (ฟิสิกส์) 
วท.ม. (ฟิสิกส์)   
ปร.ด. (ฟิสิกส์)   

วท.บ. วิทยาศาสตร์ประยุกต์
เชิงอุตสาหกรรม 

2 ม.ค. 51   

67  ชาญยุทธ  ฟองสุวรรณ อาจารย์ กศ.บ. (วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 

 01 ต.ค. 45 30 ม.ค. 62 -
29 ม.ค. 65 



 

25 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ที ่ ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิทางการศึกษา สังกัดหลักสูตร วันที่เข้า ลาศึกษาต่อ 

68  พะเยาว์  ยงศิริวิทย์ อาจารย์ วท.บ. (ฟิสิกส์) 
วท.ม. (ธรณีฟิสิกส์) 

วท.บ. วิทยาศาสตร์ประยุกต์
เชิงอุตสาหกรรม 

03 มิ.ย. 47  

69  ศักดิ์ชาย  คงนคร อาจารย์ วท.บ. (ปฐพีวิทยา) 
วท.ม. (การจัดการทรัพยากรดิน) 

ทล.บ. นวัตกรรม
การเกษตรเพื่อความยั่งยืน 

1 พ.ย. 47  

70  นวรัตน์  สีตะพงษ์ อาจารย์ ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
วท.ม. (ธรณีฟิสิกส์) 

ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 14 พ.ค.50  

71  พิชญ์พิไล  ขุนพรรณราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ค.บ. (ฟิสิกส์) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 

ค.บ. ฟิสิกส์ 1 ก.ค. 52  

72  ศราวุฒิ  ชูโลก อาจารย์ ค.บ. (ฟิสิกส์) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 

ค.บ. ฟิสิกส์ 23  พ.ย. 53  

73  มูรณี  ดาโอะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ. (ฟิสิกส์) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 

 1 ก.ค.54 13 ก.ค. 63-
12 ก.ค. 66 

74  ดร.ปุรินทร  จันทร์เลิศ อาจารย์ วท.บ. (ฟิสิกส์) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม
วัสดุ) 
Ph.D. (Condensed Matter 
Physics) 
 
 
 

วท.บ. วิทยาศาสตร์ประยุกต์
เชิงอุตสาหกรรม 

19 ก.พ. 61  



 

26 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ที ่ ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิทางการศึกษา สังกัดหลักสูตร วันที่เข้า ลาศึกษาต่อ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
75  ขวัญกมล  ขุนพิทักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศษ.บ. (คหกรรมศาสตร์)(เกียรติ

นิยม) 
วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) 

วท.บ. วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

11 ก.ย. 41  

76  ดร.สุชีวรรณ  ยอยรู้รอบ อาจารย์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
ส.บ. (อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย) 
วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 
ปร.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 

วท.บ. วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

11 มิ.ย. 44  

77  ดร.สายสิริ    ไชยชนะ อาจารย์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) 
วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) 
Ph.D (Environmental 
Sciences) 

วท.บ. วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

13 มิ.ย. 48  

78  นัดดา  โปดำ อาจารย์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) 

วท.บ. วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

27 ต.ค. 51  

79  หิรัญวดี  สุวิบูรณ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) 
วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) 

 13 ธ.ค. 54 3 เม.ย. 62-
31 ม.ค. 65 

80  กมลนาวิน  อินทนูจิตร อาจารย์ วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 

วท.บ. วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

18 มิ.ย. 55  



 

27 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ที ่ ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิทางการศึกษา สังกัดหลักสูตร วันที่เข้า ลาศึกษาต่อ 

81  ดร.สิริพร   บริรักวิสิฐศักดิ์ อาจารย์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
Ph.D (Civil and Environmental 
Engineering) 

วท.บ. วิทยาศาสตร์ประยุกต์
เชิงอุตสาหกรรม 

28 ม.ค. 59  

สาขาวชิาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
82  ดร.วรพล หนูนุ่น อาจารย์ สส.บ. (การบริการสาธาณสุข) 

วท.ม. (การวิจัยและพัฒนาระบบ
สาธารณสุข) 
ปร.ด. (การพัฒนาสุขภาพชุมชน) 

ส.บ. สาธารณสุขชุมชน 16 มิ.ย. 51  

83  นพมาศ  ร่มเกตุ อาจารย์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขภาพ:การ
ส่งเสริมสุขภาพเด็ก) 
ศษ.ม. (สร้างเสริมสุขภาพ) 

วท.บ. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
และสปา 

20 พ.ค. 51  

84  ดร.ยุทธพงศ์ หลี้ยา อาจารย์ วท.บ. (ชีววิทยา) 
ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) 

ส.ม. สาธารณสุขชุมชน 16 ก.ค. 55 
 

ลาออก 
1 เม.ย. 65 

85  สุรัตน์สวดี  แซ่แต้ 
 

อาจารย์ วท.บ. (สาธารณสุขชุมชน) 
วท.ม. (การวิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพ) 

ส.บ. สาธารณสุขชุมชน 14 มิ.ย. 53  

86  เยาวลักษณ์ เตี้ยนวน อาจารย์ วท.บ.เกียรตินิยมอันดับ 1 
(การแพทย์แผนไทย) 
ส.ม. (สาธารณสุขชุมชน) 

ส.บ. สาธารณสุขชุมชน 11 เม.ย. 54  



 

28 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ที ่ ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิทางการศึกษา สังกัดหลักสูตร วันที่เข้า ลาศึกษาต่อ 

87  ณฐวรท  บุญรัตนา อาจารย์ พทป.บ. (การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์) 
วท.ม. (การพัฒนาผลิตภัณฑ์
สมุนไพร) 

วท.บ. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
และสปา 

1 ส.ค. 55  

88  ดร.จีราพัชร์  พลอยนิลเพชร อาจารย์ วท.บ. (ชีววิทยา) 
ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) 
 

ส.ม. สาธารณสุขชุมชน 1 พ.ย. 55  

89  ดร.คันธมาทน์  กาญจนภูมิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ. (ชีววิทยา) 
วท.ม. (สัตววิทยา) 
ปร.ด. (ชีววิทยาโมเลกุลและ       
ชีวสารสนเทศ) 

ส.ม. สาธารณสุขชุมชน 28 ม.ค. 56  

90  ดร.ภัชชนก  รัตนกรปรีดา อาจารย์ วท.บ. (สาธารณสุขชุมชน) 
สม. (สาธารณสุขชุมชน) 
ปร.ด. (การพัฒนาสุขภาพชุมชน) 

ส.บ. สาธารณสุขชุมชน 1 พ.ย. 56  

91  ธนพร  อิสระทะ อาจารย์ วท.บ. (การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์) 
วท.ม. (การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์) 

วท.บ. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
และสปา 

1 พ.ย. 56  

92  วัชราภรณ์ พัทคัน อาจารย์ วท.บ. (การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์) 

วท.บ. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
และสปา 

1 ธ.ค. 56  



 

29 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ที ่ ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิทางการศึกษา สังกัดหลักสูตร วันที่เข้า ลาศึกษาต่อ 

วท.ม. (การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์) 

93  ดร.จิตรวี  เชยชม อาจารย์ วท.บ. (อุตสาหกรรมประมง) 
วท.ม. (จุลชีววิทยา) 
วท.ด. (วิทยาศาสตร์สาธารณสุข) 
หลักสูตรนานาชาติ 
 
 

ส.บ. สาธารณสุขชุมชน 1 มี.ค. 59  

94  ดร.วันฉัตร  ศิริสาร อาจารย์ วท.บ. (ชีววิทยา) 
MSc.  Medical Microbiology 
Ph.D. Medicine  

ส.ม. สาธารณสุขชุมชน 4 มี.ค. 62  

สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
95  ดร.วัชรินทร์  สายน้ำใส อาจารย์ วท.บ. (เทคโนโลยียาง) 

วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์) 
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์)  

 3 มิ.ย. 39  

96  เอกฤกษ์  พุ่มนก อาจารย์ วท.บ. (เทคโนโลยียาง) 
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) 

วท.บ. วิทยาศาสตร์ประยุกต์
เชิงอุตสาหกรรม 

1 ส.ค. 40  

97  ดร.พลพัฒน์  รวมเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) วท.บ. วิทยาศาสตร์ประยุกต์
เชิงอุตสาหกรรม 

4 พ.ค. 47  



 

30 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ที ่ ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิทางการศึกษา สังกัดหลักสูตร วันที่เข้า ลาศึกษาต่อ 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์)
Ph.D.(Polymerization 
Engineering) 

98  รัฐพงษ์  หนูหมาด อาจารย์ วท.บ. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) 
วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พอลิเมอร์) 

 3 ธ.ค. 53 3 ม.ค. 65 
- 

2 ม.ค. 68 
99  Miss Rizza Ann P.Cruz อาจารย์ Bachelor of Secondary Education 

major English 
อาจารย์ชาวต่างชาติ 4 เม.ย 59 

 
ลาออก 

30 เม.ย. 65 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565  อ้างอิงข้อมูลจากงานการเจ้าหน้าที่



 

30 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ตารางที่ 9 แสดงจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564
จำแนกตามคุณวุฒิ และตำแหน่งทางวิชาการ  

ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา 
รวม 

ปฏิบัติงาน
จริง 

ลาศึกษาต่อ 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

อาจารย์ 1 41.5 23 65.5 61.5 3 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

 17 15 32 30 3 

รองศาสตราจารย์   1 1 1  

ศาสตราจารย์       

รวม 1 58.5 39 98.5 92.5 6 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565  อ้างอิงข้อมูลจากงานการเจ้าหน้าที่ 
 
หมายเหตุ   การนับจำนวนอาจารย์ประจำ 

ระยะเวลาการทำงาน การนับจำนวนอาจารย์ 

9-12  เดือน คิดเป็น 1 คน 
6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถนับได้ 

 
ตารางท่ี 10 แสดงจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด ประจำปีการศึกษา 2564 

ตำแหน่ง จำนวน 
ข้าราชการ 1 
พนักงานราชการ 3 
พนักงานมหาวิทยาลัย 9 
พนักงานประจำตามสัญญา 4 

รวม 17 
ข้อมูล ณ วันที่  31 พฤษภาคม 2565   อ้างอิงข้อมูลจากงานการเจ้าหน้าที่



 31 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ตารางท่ี 11 แสดงจำนวนคุณวุฒ/ิตำแหน่งทางวิชาการ/ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตร-สาขาวิชา 
วุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ

(เรื่อง) ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ. 
1. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม  2 4 4 2   8 
2. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  4 1 3 2   11 

3. วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนวัตกรรมดิจิทัล  4 1 2 3   10 

4. วท.บ. สาขาวิชาชวีวิทยา  2 3 5    4 
5. วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  2 3 1 3 1  11 

6. วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพ  1 3 1 3   7 

7. วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์  3 2 5    15 

8. วท.บ. สาขาวิชาเคมี  2 3 3 2   3 

9. วท.บ. สาขาวิชาการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  3 2 4 1   4 

10. ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  2 3 5    15 

11. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา  4 1 5    6 

12. ค.บ.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  4 1 3 2   7 

13. ค.บ. สาขาวิชาเคมี  3 2 3 2   4 

14. ค.บ.  สาขาวิชาฟิสิกส์  3 2 2 3   8 

15. ทล.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพ่ือความยั่งยืน  2 3 3 2   6 

16. ส.ม. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน   5 4 1   6 

รวม  41 39 53 26 1  125 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 อ้างอิงข้อมูลจากรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564



 

32 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

1.8 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณและอาคารสถานที่  
ตารางท่ี 13 แสดงข้อมูลงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ผลผลิต งบแผ่นดิน งบ บ.กศ. งบ กศ.บป. รวม 
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

60,223,000 5,133,300 579,000 65,935,300 

ผลงานทะนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 64,700 - 64,700 

ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ - 424,200 - 424,200 
รวม 66,424,200 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 อ้างอิงข้อมูลจากงานนโยบายและแผน 
 

ตารางท่ี 14 แสดงข้อมูลอาคารสถานที่  
หมายเลข ชื่ออาคาร 

1 อาคารเรียน 
8 อาคารเรียน   
10 อาคารเรียน 
35 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
68 อาคารเทคโนโลยีชีวภาพ 
72 อาคารปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์ 
73 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ  

ข้อมูล ณ วันที่  31 พฤษภาคม 2565 อ้างอิงข้อมูลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

1.9 อัตลักษณ์ เอกลักษณ์  
อัตลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดอัตลักษณ์เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา  คือ “เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ” 
 นิยาม เป็นคนดี เป็นผู้ที่คิดดี พูดดี และทำดี หมายถึง คิด พูด และทำ สิ่งที่
เป็นประโยชน์ตนและสิ่งที่เป็นประโยชน์ท่าน 
 นิยาม มีทักษะชีวิต มีความชำนาญ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ปัญญา
และเหตุผลในการดำเนินชีวิต ผ่านกระบวนการฝึกทักษะการคิด ทักษะการตัดสินใจ 
ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิด สร้างสรรค์ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะ
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะ
การตระหนักรู้ในตน ทักษะการเข้าใจผู้อื่น ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และทักษะการ
จัดการกับความเครียด 
 นิยาม มีจิตสาธารณะ จิตที่คิดสร้างสรรค์ เป็นกุศล และมุ่งทำกรรมดีที่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมตั้งอยู่บนพื้นฐานของความตั้งใจดี และเจตนาดี 



 

33 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เอกลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดเอกลักษณ์เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา  คือ “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” 
 นิยาม การพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง การทำให้พื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยเจริญขึ้น
งอกงามขึ้น ทั้งนี้การทำให้ท้องถิ่น เกิดการพัฒนานั้น มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยยึดตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
1.10 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 

ผลการดำเนินงาน 

ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ : องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
1. ในการยกเลิก/ปรับเปลี ่ยนโครงการด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษและดิจิทัลของนักศึกษา ที่สืบเนื่องจาก
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 คณะควรมี
การประเมินความสำคัญของโครงการที่ถูกปรับเปลี่ยน
หรือจัดกิจกรรมอื่นทดแทนด้วย เนื่องด้วยจะส่งผลต่อ
คุณภาพและสมรรถนะหลักของนักศึกษาที่กำหนดไว้
จึงต้องมีการดำเนินการและใส่ใจประเด็นนี ้อย่าง
รอบคอบและรอบด้าน   

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 คณะได้ประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมสมรรถนะด้านดิจิทัล
สำหรับนักศึกษาและภาษาอังกฤษ และได้ให้
แนวทางในการปรับเปลี ่ยนหรือจัดกิจกรรม
ทดแทน ที่อาจส่งผลต่อคุณภาพและสมรรถนะ
หลักของนักศึกษาที ่กำหนดไว้ โดยจะต้อง
ดำเนินการในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อไม่ให้
กระทบถึงผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

2. คณะ ควรเร ่งวางแผนงานเช ิงร ุกเพ ื ่อกำหนด
แนวทางในการพัฒนานักศึกษาของคณะ โดยมุ่งเป้าให้
นักศึกษาผ่านเกณฑ์การทดสอบตามมาตรฐาน CEFR 
ในระดับ B1 หรือสูงขึ้นด้วยข้อสอบมาตรฐานที่ยอมรับ
ในระดับชาติและระดับสากล   

- คณะดำเน ินการจ ัดค ่ายภาษาอ ังกฤษ 
English WISH Camp เพื ่อเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาในการสอบภาษาอังกฤษให้
ผ่านเกณฑ์  

- นอกจากนี้คณะร่วมกับศูนย์ภาษา สำนัก
วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ในการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการ
เร ียนนอกเวลาเพ ื ่อพ ัฒนาน ักศ ึกษา
ทางด้านภาษาอังกฤษ ในการดำเนินการ
จัดสอบภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา  

3. คณะ ควรเร่งขับเคลื ่อนและผลักดันการพัฒนา
ผลลัพธ์ผู้เรียนด้านการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
( Innovative Co-creator)  โดยดำเน ินการแบบมี
ทิศทางและมุ่งเป้า ดังนี้ 

คณะมีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ เพื่อจัดทำแผนบริการวิชาการ 
และแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
ตามโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกอบด้วย โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 

ผลการดำเนินงาน 

1) เรียนรู ้ประเภทและหลักการสร้างนวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์  
2) กำหนดแผนงานโดยการมีส่วนร่วมของทุกหลักสตูร
ในคณะ บูรณาการระหว่างวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยยึดโยงกับพื ้นที ่/ชุมชน
เป้าหมายการบริการของคณะ 
 3) มีการกำกับติดตามประเมินผลเป็นระยะตามความ
เหมาะสม เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา และโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับ
คนในชุมชนฐานราก โดยหลักสูตรต่าง ๆ ใน
คณะได้เข้ามามีส่วนร่วมภายใต้พื ้นที่ชุมชน
เป ้ าหมายของคณะว ิ ทยาศาสตร ์ แ ล ะ
เทคโนโลยี และมีการติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงาน 

ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ : องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
1. คณะ ควรพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานวิจัยให้ครอบคลุมภารกิจด้านการวิจัยเพื่อนำไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยได้อย่างเหมาะสม โดย
อาจกำหนดประเด็นต่อไปนี้ 
 (1) งบประมาณและทุนวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย  
 (2) ผลงานวิจัย นวัตกรรมของอาจารย์ และ
นักศึกษา 
 (3) ผลงานงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่   
 (4) ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ 
 (5) ผลงานวิจัยที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ 
 (6) การเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอก เช่น แหล่ง
ทุน แหล่งตีพิมพ์  
โดยจัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศเชิงสถิติที่เป็นปัจจุบัน
และย ้อนหล ัง ทำให ้ เห ็นรายละเอ ียดเชิ งล ึกถึง
พัฒนาการด้านวิจัยทั้งระดับหลักสูตรและรายบุคคล 
เพื่อที่ผู้บริหารทุกระดับจะได้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ในการตัดสินใจและบริหารจัดการงานวิจัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยง
กับทาง สถาบันว ิจ ัยและพัฒนา โดยมี
ต้นแบบการพัฒนาส่วนแรกร่วมกับคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ ่งกำลัง
นำมาใช ้งานก ับคณะวิทยาศาสตร ์และ
เทคโนโลยี เพ่ือให้ทุกคณะสามารถใช้งานได้
ในแบบเดียวกัน ครบถ้วนตามเกณฑ์และ
ความเหมาะสมของงานประกันคุณภาพตาม
โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

- โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอำเภอสทิง
พระ จังหวัดสงขลา 

- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 

 

ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ : องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
1. คณะ ควรพัฒนาการจัดทำแผนบริการวิชาการ แผน
เสริมสร้างความสัมพันธ์ก ับชุมชน แผนการนำใช้
ประโยชน์ที ่ช ัดเจนครอบคลุมผู ้ เร ียนและชุมชนที่

คณะมีการจัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการเพื ่อจ ัดทำแผนบริการ
วิชาการ และแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 

ผลการดำเนินงาน 

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะ รวมทั้งกำหนด
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จระดับ
แผนที ่เช ื ่อมโยงสอดคล้องกัน และมุ ่งเน้นผลลัพธ์ 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง ในระดับ
โครงการควรกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ
ตัวชี้วัดความสำเร็จที่ช่วยผลักดันให้เกิดสัมฤทธิ์ผลใน
ระดับแผน   

ชุมชนตามโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

- โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอำเภอสทิง
พระ จังหวัดสงขลา 

- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 

2. คณะ ควรพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการ
บร ิการว ิชาการเพื ่อให ้เห ็นผลที ่ เป ็นร ูปธรรมกับ
กลุ ่มเป้าหมาย ทั ้งนี ้อาจดำเนินการโดยมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบทั้งระดับโครงการและระดับแผน ทำหน้าที่
ในการตรวจสอบความสอดคล้องเชื่อมโยงกันระหว่าง
แผนและโครงการ กำหนดปฏิทินการติดตามเป็นระยะ
เพื ่อนำผลการติดตามมาปรับเปลี ่ยนหรือพัฒนาการ
ทำงาน กำหนดเครื่องมือในการติดตาม กำหนดรูปแบบ
การรายงานผล เป็นต้น 

มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงกับ
ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีต้นแบบการ
พัฒนาส่วนแรกร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
และกำลังนำมาใช้งานกับคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อให้ทุกคณะสามารถใช้งาน
ได้ในแบบเดียวกัน ครบถ้วนตามเกณฑ์และ
ความเหมาะสมของงานประกันคุณภาพ 

3. คณะ พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานบริการ
วิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลมากยิ่งขึ ้น อาทิ  เช่น 
การพัฒนาระบบการบูรณาการบริการวิชาการ กับการ
วิจัย การผลิตบัณฑิต และศิลปวัฒนธรรม การพัฒนา
หลักสูตรระยะสั้นที่ต่อยอดจากการให้บริการวิชาการ
ชุมชนหรือการวิจัยเชิงพื ้นที ่ การจัดทำฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้านการ
บริการวิชาการ ฐานข้อมูลสารสนเทศผลงานนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การเผยแพร่ภาพลักษณ์
ความสำเร็จด้านผลงานบริการวิชาการของคณะผ่าน
สื่อต่าง ๆ ที่หลากหลายรูปแบบ เป็นต้น 

คณะดำเนินงานด้านบริการวิชาการ เสริมสร้าง
ความส ัมพ ันธ ์ก ับช ุมชนตามโครงการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คือ โครงการพัฒนา
ชุมชนต้นแบบอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก โดยกิจกรรม
ภายใต้โครงการ มีการบูรณาการการบริการ
วิชาการกับการวิจัย การผลิตบัณฑิต การเรียน
การสอน เป็นต้น ร่วมถึงการใช้สื่อต่างๆในการ
เผยแพร่ผลสำเร็จของงานด้านบริการวิชาการ 

4. คณะ ควรพัฒนาการจัดทำแผนบริการวิชาการ แผน
เสร ิมสร ้างความส ัมพ ันธ ์ก ับช ุมชน แผนการ ใช้
ประโยชน์ที ่ช ัดเจนครอบคลุมผู ้ เร ียนและชุมชนที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะ รวมทั้งกำหนด
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จระดับ

คณะได้ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการเพื่อจัดทำแผนบริการวิชาการ 
และแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนใน
การนำไปใช ้ประโยชน ์  ตามโครงการใน
ป ี งบประมาณ พ.ศ.  2565 ภายใต ้การ
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
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ผลการดำเนินงาน 

แผนที ่เชื ่อมโยงสอดคล้องกัน และมุ ่งเน้นผลลัพธ์ 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง ในระดับ
โครงการควรกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ
ตัวชี้วัดความสำเร็จที่ช่วยผลักดันให้เกิดสัมฤทธิ์ผลใน
ระดับแผน   

ดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา และโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับ
คนในชุมชนฐานราก 
 

ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ : องค์ประกอบท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
คณะ ควรนำนโยบายด้านศิลปวัฒนธรรมและความ
เป ็ น ไทย  มาแปลงส ู ่ ก า รปฏ ิ บ ั ต ิ ใ นแผนด ้ าน
ศิลปวัฒนธรรมให้ช ัดเจน โดยการนำศาสตร ์ทาง
วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ไป สืบ
สาน ต่อยอด สร้างคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย โดยมีการกำหนดความสำเร็จระดับแผนและ
โครงการรวมทั้งเป้าหมายที่มีความท้าทาย สามารถ
ยกระดับคุณภาพการดำเนินงานของคณะได้อย่าง
แท้จริง 

คณะมีการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย เพื่อจัดทำ
แผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ประจำปีการศึกษา 2564 
และคณะได้ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจปัญหา
และความต้องการของชุมชน ต.ท่าหิน อ.สทิง
พระ จ.สงขลา ซึ่งเป็นพ้ืนที่ในความรับผิดชอบ
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตาม
โครงการพระราโชบาย พบว่ามีปัญหาเรื ่อง
ของการจักสาน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบ
ทอดกันมากำลังจะเลือนหายไป ทางคณะจึง
ได้ดำเนินการเพื่อของบประมาณสนับสนุนการ
ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบ ส่งเสริม ต่อยอด สร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับเครื่องจักสานท้องถิ่น ในตำบลท่าหิน 
อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ : องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
1. คณะ ควรกำหนดให้ทุกหลักสูตรที่ดำเนินการจัดทำ
แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานได้ จัดทำ
แผนของแต่ละหลักสูตร โดยให้กำหนดวัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย รวมทั้งโครงการหรือกิจกรรม 
ให้สอดคล้องและตอบสนองกับวัตถุประสงค์ของแผน 
นอกจากนี้ในแผนระดับหลักสูตรควรเน้นผลลัพธ์การ
เรียนรู้ 5 ด้าน ด้านทักษะอาชีพ ความก้าวหน้า และ
ความสำเร็จ โดยนำมาจัดทำวัตถุประสงค์หลักของแผน 
ทั้งนี้เพื่อใช้ในการกำกับติดตาม การดำเนินงานตาม

คณะได ้ดำเน ินการให ้ท ุกหลั กส ูตรจ ัดทำ
แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน 
โดยให้กำหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และค่า
เป้าหมาย รวมทั้งโครงการหรือกิจกรรม ให้
สอดคล้องและตอบสนองกับวัตถุประสงค์ของ
แผน 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 

ผลการดำเนินงาน 

แผนและการปรับปรุง พัฒนาแผนต่อไปในระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ 
2. การดำเนินการบริหารความเสี่ยง คณะควรพิจารณา
ประเด็นความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จของแต่ละ
พันธกิจ โดยจะต้องกำหนดประเด็นความเสี ่ยงทั้ง
ภายในและภายนอกและดำเนินการตามระบบและ
กลไกของการบริหารความเสี่ยงจากการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในคณะเพื ่อหาแนวทางในการลดความ
เสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากปัจจัยภายนอก 

คณะได้ประชุมคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 
23 กันยายน 2564 เพื ่อพิจารณาประเด็น
ความเสี ่ยงที ่มีผลต่อความสำเร็จของแต่ละ
พันธกิจ โดยที่ประชุมสรุปความเสี่ยงทั้งภายใน
และภายนอก ดังนี้ 
1. จำนวนรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับ 
2. อัตราการคงอยู ่ของนักศึกษามีแนวโน้ม

ลดลง 
3. นักศึกษาไม่ผ่านรายวิชาพื้นฐานของคณะ 

และรายวิชาวิจัย 
4. การปร ับปร ุงหล ักส ูตรไม ่ท ันต ่อการ

เปลี่ยนแปลงของโลก 
5. ภาวะฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการ

เรียนการสอน 
6. สถานการณ์ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของ

ชีวิตและทรัพย์สิน 
7. งบประมาณจากเงินรายได้คณะไม่เป็นไปตาม

แผน 
 3. คณะควรรายงานการกำกับติดตามแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากร โดยรายงานผลการดำเนินงานที่
ครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ 
การส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ การศึกษาต่อใน
ระดับที ่ส ูงขึ ้นของคณาจารย์ และรายงานผลการ
ดำเนินงานของสายสนับสนุน ตามประเด็นที่กำหนด 
โดยอาจนำผลสร ุปจากมติและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจำคณะในการติดตามแผนดังกล่าว 

ในปีการศึกษา 2564 คณะได้จ ัดทำแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 
2564-2567 โดยครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนา
ด้านวิชาการและวิชาชีพ การส่งเสริมการทำ
ผลงานวิชาการ การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ของคณาจารย์ และรายงานผลการดำเนินงาน
ของสายสนับสนุน ตามประเด็นที่กำหนด 
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ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ดำเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ  จำนวน 5 องค์ประกอบ 19 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ตาม
เกณฑ์กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 18 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้พัฒนาตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ โดยมีรายละเอียดขององค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมายที่กำหนด ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ ตัวบ่งชี้ 
ประเภทตัว

บ่งชี้ 
ประเด็นพิจารณา เป้าหมาย 

1. การผลิต
บัณฑิต 

1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

ผลลัพธ์ (O) ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพ
ของทุกหลักสูตรที่คณะ
รับผิดชอบ 

3.80 

 1.2 อาจารย์ประจำคณะ
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ปัจจัยนำเข้า 
(I) 

ร้อยละของอาจารย์ประจำ
คณะที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก 

ร้อยละ 40 

 1.3 อาจารย์ประจำคณะ
ที่ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ปัจจัยนำเข้า 
(I) 

ร้อยละของอาจารย์ประจำ
คณะที่ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 35 

 1.4 การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

กระบวนการ 
(P) 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 6 ข้อ 

 1.5 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

กระบวนการ 
(P) 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 6 ข้อ 

 1.6 การส่งเสริม
สมรรถนะและทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษ 

กระบวนการ 
(P) 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 5 ข้อ 

 1.7 การส่งเสริม
สมรรถนะและทักษะ
ด้านดิจิทัล 

กระบวนการ 
(P) 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 5 ข้อ 

 1.8 หลักสูตรที่นักศึกษา
มีส่วนร่วมในการสร้าง
นวัตกรรม 
 

ผลลัพธ์ (O) คะแนนร้อยละของ
หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วน
ร่วมสร้างนวัตกรรม 

ร้อยละ 50 

2. 2. การวิจัย 
 

2.1 ระบบและกลไก
งานวิจัยงานสร้างสรรค์ 
หรือนวัตกรรม 

กระบวนการ 
(P) 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 7 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ ตัวบ่งชี้ 
ประเภทตัว

บ่งชี้ 
ประเด็นพิจารณา เป้าหมาย 

2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

ปัจจัยนำเข้า 
(I) 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ท้ังภายใน
และภายนอกต่อจำนวน
อาจารย์ประจำและนักวิจัย 

60,000 
บาท/คน 

2.3 ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจำและ
นักวิจัย 

ผลลัพธ์ (O) ร้อยละของผลรวมถ่วง
น้ำหนักของผลงานทาง
วิชาการทุกประเภทต่อ
อาจารย์ประจำและนักวิจัย
ของคณะ 

ร้อยละ 30 

2.4 งานวิจัย งาน
สร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมที่นำไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชน 

ผลลัพธ์ (O) ค่าคะแนนร้อยละของ
จำนวนงานวิจัยงาน
สร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม
ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชนทั้งหมดของคณะ 

ร้อยละ 30 

3. ก า ร บ ร ิ ก า ร
วิชาการ 

3.1 ระบบและกลไกการ
บริการวิชาการเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น ชุมชน 
หรือสังคม 

กระบวนการ 
(P) 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 5 ข้อ 

3.2 จำนวนชุมชน
เป้าหมายที่ได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องตาม
แผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

ผลลัพธ์ (O) ค่าคะแนนร้อยละของ
จำนวนชุมชนเป้าหมายที่
ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชนของ
คณะ 

ร้อยละ 30 

4. ศิลปะวัฒน 
ธรรมและความ
เป็นไทย 

4.1 ระบบและกลไกด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

กระบวนการ 
(P) 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 5 ข้อ 

5. กา รบร ิ ห า ร
จัดการ 

5.1 การจัดการเรียนรู้กับ
การบูรณาการกับการ
ทำงาน 

กระบวนการ 
(P) 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 5 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ ตัวบ่งชี้ 
ประเภทตัว

บ่งชี้ 
ประเด็นพิจารณา เป้าหมาย 

5.2 การบริหารของคณะ
เพ่ือการกำกับติดตาม
ผลลัพธ์ตาม พันธกิจกลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์
ของคณะ 

กระบวนการ 
(P) 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 7 ข้อ 

5.3 ระบบกำกับการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

กระบวนการ 
(P) 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 6 ข้อ 

5.4 ร้อยละของตัวชี้วัดที่
บรรลุตามเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี 

ผลลัพธ์  
(O) 

ค่าร้อยละของตัวชี้วัดที่
บรรลุตามเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี  

ร้อยละ 80 
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องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
พันธกิจที่สำคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กำหนด การเรียนการสอนใน
ยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที ่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าว            
จึงเกี่ยวข้องกับการบริหาร จัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การกำหนดปัจจัยนำเข้าที่ได้
มาตรฐานตามที่กำหนด ประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร           
มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัย หลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนการส่งเสริมสมรรถนะ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ ด้านดิจิทัล 
และการมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม  

ตัวบ่งชี้ จำนวน 8 ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  ผลลัพธ์ (O) 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้  อาจารย์ ดร.สายสิริ  ไชยชนะ 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
ผลการดำเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสตูร

ที่คณะรับผิดชอบ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

 

สูตรการคำนวณ 
  

คะแนนที่ได้ = 
 
หมายเหตุ  

หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ  ไม่ต้องนำคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคำนวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้อง
รายงานผลการรับรองตามระบบนั้น ๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ 1.1 ปีการศึกษา 2562-2564 

 
ผลการดำเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 16
หลักสูตร จำแนกเป็น 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 15 หลักสูตร และ 
หลักสูตรระดับปริญญาโท จำนวน 1 หลักสูตร  

ผลการบริหารจัดการหลักสูตร หน่วยวัด 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด หลักสูตร 13 13 16 

ผลรวมค่าคะแนนประเมินทุกหลักสูตร คะแนน 48.16 49.06 59.82 

คะแนนประเมินเฉลี่ยทุกหลักสูตร คะแนน 3.70 3.77 3.74 

ผลการประเมิน ระดับ ดี ดี ด ี

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 
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จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 พบว่า ผลรวมของค่าคะแนน
ประเมินของทุกหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 เท่ากับ 59.82 คะแนน คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยที่ได้เท่ากับ 3.74 
คะแนน  ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี  มีผลการดำเนินงาน ดังนี้  

1. การกำกับมาตรฐาน (องค์ประกอบที่ 1) ผ่านการกำกับมาตรฐาน จำนวน 16 หลักสูตร  
คิดเป็นร้อยละ 100  

2. หลักสูตรมีผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก จำนวน 6 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 
37.50 
ตารางท่ี 1.1-1 แสดงค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร (คะแนน) 59.82

จ านวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีคณะรับผิดชอบ (หลักสูตร) 16

คะแนนท่ีได้ 3.74
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ตารางท่ี 1.1-2 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

หลักสูตร-สาขาวิชา 

เกณฑ์
มาตรฐาน 
หลักสูตร 

ผลการประเมิน ผลการ
ประมิน องค์ประกอบท่ี 

1 
(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

องค์ประกอบท่ี 
2 - 6 

(คะแนนเฉลี่ย) 

ระดับปริญญาตรี 
1. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิง
อุตสาหกรรม 

2558 ผ่าน 3.86 ดี 

2. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2558 ผ่าน 4.04 ดีมาก 
3. วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล 

2558 ผ่าน 4.08 ดีมาก 

4. วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา 2558 ผ่าน 4.05 ดีมาก 
5. วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 2558 ผ่าน 4.12 ดีมาก 
6. วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 2558 ผ่าน 4.02 ดีมาก 
7. วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2558 ผ่าน 3.66 ดี 
8. วท.บ. สาขาวิชาเคมี   2558 ผ่าน 3.89 ดี 
9. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2558 ผ่าน 3.89 ดี 
10. ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 2558 ผ่าน 4.17 ดีมาก 
11. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส ุขภาพ
และสปา 

2558 ผ่าน 3.76 ดี 

12. ค.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ 2558 ผ่าน 3.27 ดี 
13. ค.บ. สาขาเคมี 2558 ผ่าน 3.13 ดี 
14. ค.บ. สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 2558 ผ่าน 3.13 ดี 
15. ทล.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพ่ือ
ความยั่งยืน 

2558 ผ่าน 3.22 ดี 

ระดับปริญญาโท 
1. ส.ม. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 2548 ผ่าน 3.53 ดี 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  59.82 
จำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ (หลักสูตร) 16 
คะแนนประเมินเฉลี่ยทุกหลักสูตร 3.74 ด ี
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หลักฐานอ้างอิง 
หมายเลข เอกสาร/หลักฐาน 

1.1-0-2  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

1.1-0-3  รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 
 

การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย        
ปีถัดไป 

1.1 3.80 คะแนน 3.74 คะแนน 3.74 คะแนน  3.80 คะแนน 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- อาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ทั้งด้านคุณวุฒิการศึกษาที่

ตรงสาขา คุณวุฒิปริญญาเอก มีตำแหน่งวิชาการ และมีผลงานวิชาการในรูปแบบของบทความวิจัย/
บทความวิชาการ 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- พัฒนาระบบการให้คำปรึกษาโดยเน้นการติดตาม กำกับการดำเนินงาน และมีการประเมินผลอย่าง

ต่อเนื่อง 
- มีระบบและกลไกในการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีความทันสมัย 

สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

https://drive.google.com/drive/folders/1Ny5cJ5eoDKZabAE-TWi76IJsca1XX_bO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ny5cJ5eoDKZabAE-TWi76IJsca1XX_bO?usp=sharing
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยนำเข้า (I) 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ อาจารย์ ดร.สายสิริ  ไชยชนะ 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที ่ต้องการบุคลากรที ่มีความรู้
ความสามารถ และความลุ ่มลึกทางวิชาการ เพื ่อปฏิบัติพันธกิจสำคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต 
ศึกษาวิจัยเพื่อติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารยท์ี่ มี
ระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือ
จุดเน้นของหลักสูตร 
 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 

ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 
 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ =  
 
 

จำนวนอาจารย์ประจำคณะทีม่ีคณุวุฒิปริญญาเอก 
 

จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมด 
X 100 

ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก 
ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 
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หมายเหตุ 
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การ

พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสำเร็จการศึกษา
ภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สำหรับกรณีที่ บางสาขา
วิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

2. การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ 

3. การนับจำนวนคุณวุฒิปริญญาเอกและตำแหน่งทางวิชาการ (ตัวตั้ง) และจำนวนอาจารย์ 
(ตัวหาร) พิจารณาจาก  

2.1 กรณีตัวตั้งให้นับเป็นจำนวนเต็ม 
2.2 กรณีตัวหาร 

2.2.1 เฉพาะอาจารย์ใหม่นับตามเกณฑ์ของ สกอ. 
การนับจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการทำงานสำหรับ

อาจารย์ที่บรรจุใหม่ ในปีที่ประเมิน ดังนี้ 
 9-12 เดือน   คิดเป็น 1 คน 
 6 เดือนข้ึนไป แต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
 น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถนำมานับได้ 

2.2.2 อาจารย์เก่านับเป็นจำนวนเต็ม อาจารย์เก่าที่ย้ายออกจากหลักสูตร/คณะให้
นับเป็นจำนวนเต็ม  

4. กรณีอาจารย์สังกัดหลักสูตรที่ไม่ได้อยู่ในคณะที่ตนเองสังกัด 
4.1 ระดับหลักสูตรให้นับในหลักสูตรที่สังกัด 
4.2 ระดับคณะให้นับในคณะที่สังกัด  

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ี 1.2 ปีการศึกษา 2562-2564 

 

อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก หน่วยวัด 
ปีการศึกษา  

2562 2563 2564 
จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมดที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

คน 39 39 39 

จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาต่อ 

คน 104 101 98.5 

ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที ่ม ีค ุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 37.50 38.61 39.59 

คะแนนประเมิน คะแนน 4.69 4.83 4.95 
ผลการประเมิน ระดับ ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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ผลการดำเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอาจารย์ประจำคณะทั ้งหมดที่
ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อ จำนวน 98.5 คน มีอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 39 
คน คิดเป็นร้อยละ 39.59 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเป็นเกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข ค่าร้อยละของอาจารย์
ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 40 ขึ้นไป ดังนั้นเมื่อคำนวณค่า
ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเท่ากับ 4.95 คะแนน รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 1.2-1 แสดงจำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะท้ังหมดรวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 1

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะท้ังหมดรวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 58.5

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะท้ังหมดรวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 39

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะท้ังหมดรวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 98.5

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 39.59

แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 4.95

คะแนนท่ีได้ 4.95
 

 

ตารางท่ี 1.2-2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 

ที ่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ-สาขาวิชา 
สังกัดหลักสูตร - 

สาขาวิชา 
1  อาจารย์ ดร.ศิรฉัตร  ทิพย์ศรี ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) วท.บ. คณิตศาสตร์ 

2  อาจารย์ ดร.ภัทราวรรณ เพชรแก้ว  วท.ด. (คณิตศาสตร์) วท.บ. คณิตศาสตร์ 

3  รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ ค.ด. (อุดมศึกษา) วท.บ. คหกรรมศาสตร์ 

4  อาจารย์ ดร.สุรีย์พร  กังสนันท ์ ปร.ด. (อาหารเพื่อสุขภาพและ
โภชนาการ) 

วท.บ. คหกรรมศาสตร์ 

5  ผศ.ดร.อำนาจ  ทองขาว Ph.D. (Information Systems) - 

6  ผศ.ดร.ศศลักษณ์  ทองขาว Ph.D. (Information Systems) วท.บ. เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรม
ดิจิทัล 

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

ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
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ที ่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ-สาขาวิชา 
สังกัดหลักสูตร - 

สาขาวิชา 
8  อาจารย์ ดร.เกศินี  บุญช่วย วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ทล.บ. นวตักรรม
การเกษตรเพ่ือความยั่งยนื 

9  ผศ.ดร.ทวีสิน  นาวารัตน์ วท.ด. (เคมี) ค.บ. เคมี 

10  ผศ.ดร.จารุวรรณ คำแก้ว Ph.D. (Environmental 
Chemistry) 

วท.บ. เคมี 

11  ผศ.ดร.วิภาพรรณ  คงเย็น ปร.ด. (เคมีอินทรีย์) วท.บ. เคมี 

12  อาจารย์ ดร.ระเบียบ สุวรรณเพ็ชร์ ปร.ด. (เคมีวิเคราะห์)  ค.บ. เคมี 

13  อาจารย์ ดร.ธีรยุทธ์  ศรียาเทพ ปร.ด. (เคมีประยุกต์) วท.บ. เคมี 

14  อาจารย์ ดร.นิศากร  วิทจิตสมบูรณ์ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) วท.บ. ชวีวิทยา 

15  ผศ.ดร.ปวีณา  ดิกิจ ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ) วท.บ. เทคโนโลยีชวีภาพ 

16  อาจารย์ ดร.สายใจ  วัฒนเสน ปร.ด. (จุลชีววิทยา) ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

17  ผศ.ดร.อัจฉรา  เพิ่ม  ปร.ด. (จุลชีววิทยา) วท.บ. เทคโนโลยีชวีภาพ 

18  ผศ.ดร.ภวิกา  มหาสวัสดิ์ Ph.D. (Medicine) วท.บ. เทคโนโลยีชวีภาพ 

19  อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ   
ยันต์วิเศษภักด ี

วท.ด. (พฤกษศาสตร์) วท.บ. ชวีวิทยา 

20  อาจารย์ ดร.นุชจรินทร์   
เพชรเกลี้ยง 

ปร.ด. (ชีววิทยา) วท.บ. ชวีวิทยา 

21  อาจารย์ ดร.สิริมาภรณ์ วัชรกุล ปร.ด. (จุลชีววิทยา) วท.บ. คหกรรมศาสตร์ 

22  ผศ.ดร.อนุมัติ  เดชนะ วท.ด. (ฟิสิกส์) ค.บ. ฟิสิกส์ 

23  ผศ.ดร.ธนพงศ์   พันธุ์ทอง ปร.ด. (ฟิสิกส์) วท.บ. วิทยาศาสตร์
ประยุกต์เชิง
อุตสาหกรรม 

24  อาจารย์ ดร.บรรจง  ทองสร้าง ปร.ด. (การพัฒนาที่ยั่งยืน)  ค.บ. ฟิสิกส์ 

25  อาจารย์ ดร.ปุรินทร  จันทร์เลิศ  Ph.D. (Condensed Matter 
Physics) 

วท.บ. วิทยาศาสตร์
ประยุกต์เชิง
อุตสาหกรรม 

26  อาจารย์ ดร.สุชีวรรณ  ยอยรู้รอบ วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) วท.บ. ชวีวิทยา 

27  อาจารย์ ดร.สายสิริ  ไชยชนะ Ph.D. (Environmental 
Sciences) 

วท.บ. ชวีวิทยา 

28  อาจารย์ ดร.สิริพร  บริรักวิสิฐศักดิ์ Ph.D. (Civil and 
Environmental Engineering) 

วท.บ. วิทยาศาสตร์
ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม 
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ที ่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ-สาขาวิชา 
สังกัดหลักสูตร - 

สาขาวิชา 
29  ผศ.ดร.พลพัฒน์ รวมเจริญ Ph.D. (Polymerization 

Engineering) 
วท.บ. วิทยาศาสตร์
ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม 

30  อาจารย์ ดร.วัชรินทร์  สายน้ำใส ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์) 

- 

31  อาจารย์ ดร.วรพล  หนูนุ่น ปร.ด. (การพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน) 

ส.บ. สาธารณสุขชุมชน 

32  อาจารย์ ดร.ยุทธพงศ์  หลี้ยา ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์)  ส.ม. สาธารณสุขชุมชน 

33  อาจารย์ ดร.จีราพัชร์  พลอยนิล
เพชร  

ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์)  ส.ม. สาธารณสุขชุมชน 

34  ผศ.ดร.คันธมาทน์  กาญจนภูม ิ ปร.ด. (ชีววิทยาโมเลกุลและ    
ชีวสารสนเทศ) 

ส.ม. สาธารณสุขชุมชน 

35  อาจารย์ ดร.จิตรวี   เชยชม วท.ด. (วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข) 

ส.บ. สาธารณสุขชุมชน 

36  อาจารย์ ดร.ภัชชนก  รัตนกรปรีดา ปร.ด. (การพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน) 

ส.บ. สาธารณสุขชุมชน 

37  อาจารย์ ดร.วันฉัตร  ศิริสาร  Ph.D. (Medicine) ส.ม. สาธารณสุขชุมชน 

38  อาจารย์ ดร.ศศิน จันทร์พวงทอง  Ph.D. (Computer Science) - 

39  ผศ.ดร.กฤษณ์วรา  รัตนโอภาส ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) วท.บ. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

หมายเหตุ : - ไม่สังกัดหลักสูตร 
 

หลักฐานอ้างอิง 
หมายเลข เอกสาร/หลักฐาน 

1.2-0-1 ตารางแสดงจำนวนอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2564  
จากตารางที่ 8 แสดงจำนวนอาจารย์ประจำคณะ ปีการศึกษา 2564 

 

การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย         
ปีถัดไป 

1.2 ร้อยละ 40 ร้อยละ 39.59 4.95 คะแนน  ร้อยละ 40 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- อาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ทั้งด้านคุณวุฒิการศึกษาท่ี

ตรงสาขา คุณวุฒิปริญญาเอก มีตำแหน่งวิชาการ และมีผลงานวิชาการในรูปแบบของบทความวิจัย/
บทความวิชาการ 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- พัฒนาระบบการให้คำปรึกษาโดยเน้นการติดตาม กำกับการดำเนินงาน และมีการประเมินผลอย่าง

ต่อเนื่อง 
- มีระบบและกลไกในการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีความทันสมัย 

สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

52 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยนำเข้า (I) 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ อาจารย์ ดร.สายสิริ  ไชยชนะ 
  

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
มหาวิทยาลัยถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์

ในมหาวิทยาลัยทำการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือนำไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
เป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน

ระหว่าง 0 - 5 
 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 
 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ =  
 
 
หมายเหตุ 

1. การนับจำนวนอาจารย์ประจำ ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ 

2. การนับจำนวนคุณวุฒิปริญญาเอกและตำแหน่งทางวิชาการ (ตัวตั้ง) และจำนวนอาจารย์ 
(ตัวหาร) พิจารณาจาก  

2.1 กรณีตัวตั้งให้นับเป็นจำนวนเต็ม 

จำนวนอาจารย์ประจำคณะทีด่ำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
 

จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมด 
X 100 

ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะทีด่ำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะทีด่ำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 
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2.2 กรณีตัวหาร 
2.2.1 เฉพาะอาจารย์ใหม่นับตามเกณฑ์ของ สกอ. 

การนับจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการทำงานสำหรับ
อาจารย์ที่บรรจุใหม่ ในปีที่ประเมิน ดังนี้ 

9-12 เดือน   คิดเป็น 1 คน 
6 เดือนข้ึนไป แต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
น้อยกว่า 6 เดือน  ไม่สามารถนำมานับได ้

2.2.2 อาจารย์เก่านับเป็นจำนวนเต็ม อาจารย์เก่าที่ย้ายออกจากหลักสูตร/คณะให้
นับเป็นจำนวนเต็ม  

3. กรณีอาจารย์สังกัดหลักสูตรที่ไม่ได้อยู่ในคณะที่ตนเองสังกัด  
3.1 ระดับหลักสูตรให้นับในหลักสูตรที่สังกัด 
3.2 ระดับคณะให้นับในคณะที่สังกัด 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ี 1.3 ปีการศึกษา 2562-2564 

 
ผลการดำเนินงาน 

ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอาจารย์ประจำคณะทั ้งหมดที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จำนวน 98.5 คน มีอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการทั้งหมด 
จำนวน 33 คน จำแนกได้ดังนี้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 32  คน  
รองศาสตราจารย์ จำนวน 1   คน  
คิดเป็นร้อยละ 33.50  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเป็นเกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข ค่าร้อยละของ

อาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป   

อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ 

หน่วยวัด 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาต่อ 

คน 104 101 98.5 

จำนวนอาจารย์ประจำคณะที ่ดำรงตำแหน่ง             
ทางวิชาการ 

คน 28 31 33 

ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 26.92 30.69 33.50 

คะแนนที่ได้ คะแนน 2.24 2.56 2.79 
ผลการประเมิน ระดับ พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
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ดังนั้น เมื่อคำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเท่ากับ 
2.87 คะแนน รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 1.3-1 แสดงจำนวนอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ 65.5

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 32

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 1

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ -

รวมอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ.+รศ.+ศ.) 33

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 98.5

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 33.5

แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 2.79

คะแนนท่ีได้ 2.79  
 

ตารางท่ี 1.2-2 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
ที ่ ชื่อ-สกุล สาขาที่ยื่น สังกัดหลักสูตร 

1  รศ.ดร.ทัศนา   ศิริโชติ คหกรรมศาสตร์ วท.บ. คหกรรมศาสตร์ 

2  ผศ.พิกุล   สมจิตต์ คอมพิวเตอร์ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 

3  ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว คอมพิวเตอร์ - 

4  ผศ.ดร.ทวีรัตน์ นวลช่วย คอมพิวเตอร์ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 

5  ผศ.ดร.ศศลักษณ์  ทองขาว คอมพิวเตอร์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมดิจิทัล 

6  ผศ.นลินี   อินทมะโน เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมดิจิทัล 

7  ผศ.สารภี   จุลแก้ว เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

8  ผศ.ดินาถ   หลำสุบ เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมดิจิทัล 

9  ผศ.กฤษณ์วรา  รัตนโอภาส วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

10  ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารัตน์ เคมี ค.บ. เคมี 

11  ผศ.เชาวนีพร  ชีพประสพ เคมี ค.บ. เคมี 

12  ผศ.ดร.จารุวรรณ  คำแก้ว เคมี วท.บ. เคมี 

13  ผศ.ดร.วิภาพรรณ คงเย็น เคมี วท.บ. เคมี 
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ที ่ ชื่อ-สกุล สาขาที่ยื่น สังกัดหลักสูตร 
14  ผศ.เมสันต์   สังขมณี เคมี - 

15  ผศ.คทาวุธ   ไชยเทพ ชีววิทยา - 

16  ผศ.เสาวนิตย์   ชอบบุญ จุลชีววิทยา ทล.บ. นวตักรรมการเกษตร
เพ่ือความยั่งยืน 

17  ผศ.ดร.อนุมัติ  เดชนะ ฟิสิกส์ ค.บ. ฟิสิกส์ 

18  ผศ.ขวัญกมล   ขุนพิทักษ์ การจัดการสิ่งแวดล้อม วท.บ. วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

19  ผศ.ดร.คันธมาทน์  กาญจนภูมิ ชีววิทยา ส.ม. สาธารณสุขชุมชน 

20  ผศ.ดร.พลพัฒน์   รวมเจริญ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์ 

วท.บ. วิทยาศาสตร์ประยุกต์
เชิงอุตสาหกรรม 

21  ผศ.วิภาวรรณ   วงศ์สุดาลักษณ์ คหกรรมศาสตร์ วท.บ. คหกรรมศาสตร์ 

22  ผศ.ฐิติมาพร   ศรีรักษ์ คหกรรมศาสตร์ วท.บ. คหกรรมศาสตร์ 

23  ผศ.พรชัย   พุทธรักษ์ คหกรรมศาสตร์ วท.บ. คหกรรมศาสตร์ 

24  ผศ.ดร.อัจฉรา เพ่ิม เทคโนโลยีชีวภาพ วท.บ. เทคโนโลยีชวีภาพ 

25  ผศ.ดร.ภวิกา มหาสวัสดิ์ เทคโนโลยีชีวภาพ วท.บ. เทคโนโลยีชวีภาพ 

26  ผศ.หิรัญวดี สุวิบูรณ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม -ลาศึกษาต่อ- 

27  ผศ.ดร.ปวีณา ดิกิจ  เทคโนโลยีชีวภาพ วท.บ. เทคโนโลยีชวีภาพ 

28  ผศ.พิชญ์พิไล ขุนพรรณราย ฟิสิกส์ ค.บ. ฟิสิกส์ 

29  ผศ.มูรณี  ดาโอะ ฟิสิกส์ -ลาศึกษาต่อ- 

30  ผศ.ดร.ธนพงศ์  พันธุ์ทอง ฟิสิกส์ วท.บ. วิทยาศาสตร์ประยุกต์
เชิงอุตสาหกรรม 

31  ผศ.ดร.สุรีย์พร   กังสนันท์ คหกรรมศาสตร์ วท.บ. คหกรรมศาสตร์ 

32  ผศ.สายใจ เพชรคงทอง คณิตศาสตร์ ค.บ. ฟิสิกส์ 

33  ผศ.พะเยาว์ ยงศิริวิทย์ ฟิสิกส์ วท.บ. วิทยาศาสตร์ประยุกต์
เชิงอุตสาหกรรม 

หมายเหตุ : - ไม่สังกัดหลักสูตร 
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หลักฐานอ้างอิง 
หมายเลข เอกสาร/หลักฐาน 

1.3-0-1  ตารางแสดงจำนวนอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2564  
จากตารางที่ 8 แสดงจำนวนอาจารย์ประจำคณะ ปีการศึกษา 2564 

การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย         
ปีถัดไป 

1.3 ร้อยละ 40 ร้อยละ 33.50 2.87 คะแนน  ร้อยละ 40 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- จัดโครงการเข้าค่ายจัดทำผลงานทางวิชาการโดยมีพี่เลี้ยงอาจารย์ในสาขาที่ตรงกัน และที่ประสบ

ความสำเร็จในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ดูแล และให้คำปรึกษา 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ (P) 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ อาจารย์อดิศักดิ์  เด็นเพ็ชรหน๋อง 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 

มหาวิทยาลัยควรจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้คำปรึกษา  
ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุน 
การศึกษาต่อการบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่ จำเป็นแก่นักศึกษาและ
ศิษย์เก่า  
     
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. จัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษา 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 - 3 ทุกข้อไม่ต่ำกว่า 3.51  

จากคะแนนเต็ม 5 
5. นำผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งผลให้

การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
3 – 4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
6 ข้อ 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 ปีการศึกษา 2562 – 2564  

 
ผลการดำเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ที ่ 1.4 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
จำนวน  6 ข้อ ดังนี้  

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดำเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

1. จัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 

ผลการดำเนินงาน 
 คณะมีการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาภายในคณะดังนี้ 
1. มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทุกห้อง ทุกชั้นปี เพื่อทำหน้าที่พบปะนักศึกษา ให้ข้อคิด ให้คำแนะนำ 
ปรึกษาหารือ และให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาในกลุ่มที่รับผิดชอบ ทั้งในด้านการศึกษา ด้านส่วนตัว 
ด้านสังคม และด้านอาชีพ ตามความเหมาะสม  
ด้านวิชาการ  

1) ช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร การลงทะเบียนวิชาเรียน วิธีการ
เรียน การวัดผล ตลอดจนแนวทางการศึกษาที ่นักศึกษาสามารถจบหลักสูตรไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา  
1) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับและบริการต่าง ๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย  
2) ให้คำปรึกษาเกี ่ยวกับปัญหาส่วนตัวและสังคม เช่น ปัญหาสุขภาพ ทั ้งสุขภาพกายและ

สุขภาพจิต การคบเพื่อน ฯลฯ  
3) ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ ความประพฤติ และจริยธรรม  
4) ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านอาชีพ เช่น ลักษณะงาน สภาพแวดล้อมของงานตลาดแรงงาน 

ตลอดจนจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  
5)  ให้การแนะนำเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาตามที่คณะและมหาวิทยาลัยกำหนด 

  โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ทุกวันพฤหัสบดี คาบท่ี 7-8 เป็นคาบโฮมรูม โดยงดการเรียน
การสอนเพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบปะกับนักศึกษาเพื่อให้คำปรึกษาทางวิชาการ เช่น การลงทะเบียน 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

ข้อ 6 ข้อ (ข้อ 1-6) 6 ข้อ (ข้อ 1-6) 6 ข้อ (ข้อ 1-6) 

คะแนนประเมิน คะแนน 5.00 5.00 5.00 
ผลการประเมิน ระดับ ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดำเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

การวางแผนการเรียน อบรมชี้แนะนักศึกษาให้สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและปลอดภัย ให้
ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่มีปัญหาด้านต่าง ๆ  

คณะฯ เห็นความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งมีความใกล้ชิดกับนักศึกษามาก
ที่สุด โดยการมอบนโยบายการดูแลและจัดบริการให้คำปรึกษาและมีการเน้นย้ำอาจารย์ที่ปรึกษาทุก
ท่านในเรื่องการให้คำปรึกษาและดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดติดตามและคอยช่วยเหลือนักศึกษา เพื่อลด
ปัญหานักศึกษาที่เรียนไม่เป็นไปตามแผน และการลาออกของนักศึกษา ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาต้อง
ดำเนินการดังนี้ 

1. จัดทำแบบทะเบียนประวัติของนักศึกษาทุกคน 
2. จดบันทึกการให้คำปรึกษาท้ังแบบรวมและรายบุคคล 

 พบว่านักศึกษามีความใกล้ชิดกับอาจารย์ที่ปรึกษา สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อน ๆ และปรับตัวใน
การใช้ชีวิตทั้งในรั้วและนอกรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข อาจารย์สามารถรับรู้เรื่องราว หรือปัญหา
ของนักศึกษาและสามารถช่วยแก้ไขปัญหา หรือรับฟังปัญหาได้เป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้
จัดทำระบบที่ปรึกษาออนไลน์ คือ ระบบบริการการศึกษา เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถตรวจสอบผล
การเรียน เพ่ือดูแลนักศึกษาและวางแผนการลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามแผน หรือแก้ปัญหาการเรียน
เมื่อนักศึกษามีปัญหา ส่งผลให้ภาวะการตกออกของนักศึกษาลดลง หรือนักศึกษาที่จะย้ายคณะ หรือ
ย้ายมหาวิทยาลัย ตัดสินใจศึกษาต่อ เนื่องจากมีความผูกพันและมั่นใจกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
2. มีการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาโดยการส่งอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
อาจารย์เข้าใจระบบการให้การช่วยเหลือนักศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับบทบาท
ของอาจารย์ที่ปรึกษาในการดูแลนักศึกษาและให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบนโยบายของมหาวิทยาลัยใน
การดำเนินงานด้านอาจารย์ที่ปรึกษา 
   นอกจากนี้ยังมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำคณะ และประจำกองพัฒนานักศึกษา นักแนะแนว
การศึกษาและอาชีพ  รวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมของแต่ละชมรมคอยให้คำปรึกษาในด้านการจัด
กิจกรรม เสริมหลักสูตรและโครงการอื่น ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้นักศึกษา
สามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู ้อื ่นได้อย่างมีความสุข และเป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ        
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
 จากการจัดกิจกรรม/โครงการการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา พบว่าช่วยพัฒนาและส่งเสริมระบบการ
ให้คำปรึกษา เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษามากขึ้น โดยเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ที่ยัง
ไม่เคยมีประสบการณ์ และอาจารย์ที่ผ่านประสบการณ์มาแล้วก็อาจลืมหน้าที่บางประการ อาจารย์มีเวลา
ให้คำปรึกษาในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ จึงสามารถรับรู้ และสามารถแก้ไขปัญหาให้นักศึกษาได้
อย่างถูกต้อง เช่น ปัญหาด้านการเรียนในบางรายวิชา ปัญหาค่าใช้จ่ายที่เกินความจำเป็นในบางกิจกรรม 
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดำเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

ปัญหาการเลือกเรียนรายวิชา หรือปัญหาการอยู่ร่วมกันการปรับตัว เป็นต้น ส่งผลให้นักศึกษาได้รับความ
ช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  
2. คณะร่วมกับมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลสงขลา จัดบริการด้านงานพยาบาลโดยมีแพทย์ และ
พยาบาลวิชาชีพ  บริการรักษาและให้คำแนะนำเรื่องข้อมูลด้านสุขภาพกาย และสุขภาพจิตใจ ตลอดจน
ให้ความรู ้การปฐมพยาบาลเบื ้องต้น การป้องกันเมื ่อมีเพศสัมพันธ์ รวมถึงอันตรายจากสิ ่งเสพติด 
มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาใหม่ทุกคนตรวจสุขภาพตลอดจนสารเสพติด เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับดแูล
นักศึกษา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้ทำประกันชีวิตให้กับนักศึกษาทุกคน เพื่อเป็นความคุ้มครอง
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา  
  โดยห้องพยาบาลของมหาวิทยาลัย มีบริการถุงยางอนามัยและความรู้ในเรื่องเพศศึกษา ไม่ใช่เพ่ือ
ส่งเสริมการมีเพศสัมพันธ์ แต่เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อโรคภัยต่าง ๆ รวมถึงปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควรที่จะเกิดกับนักศึกษา ซึ่งเป็นการช่วยเหลือดูแลนักศึกษาอีกช่องทางหนึ่ง โดยส่งผลให้นักศึกษาใช้ชีวิต
อย่างปลอดภัยทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย มีสุขภาพกายและใจที่ดี ลดภาวะการตั้งครรภ์ระหว่างเรียนได้  
  สำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาด้านสุขภาพ หรือประสบอุบัติเหตุ ก็ได้รับความคุ้มครองตามประกัน
ชีวิต สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ หรือนักศึกษาที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต ก็จะได้รับการดูแลด้วย
หน่วยให้คำปรึกษาของกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งทำงานร่วมกันกับโรงพยาบาลจิตเวชสงขลา มั่นใจได้ว่า
นักศึกษาได้รับการดูแลภายใต้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ  

จากการบริการดังกล่าว ส่งผลให้นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตรงตาม
เป้าหมาย  
3. คณะได้ดำเนินการจัดโครงการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ ดังนี้ 

3. โครงการสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แนะแนวทางการปฏบิัติ
ตนในการทำงานได้ในสถานประกอบการ เพ่ือเตรียมนักศึกษาเข้าสู่งานในอนาคต 

4. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ประมวลความรู้ที ่ได้
เรียนมาใช้ในการทำงาน ณ สถานประกอบการ 

5. โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยน
ความรู ้ความเข ้าใจ และประสบการณ์ท ี ่ ได ้จากการฝ ึกประสบการณ์ว ิชาช ีพในสถาน
ประกอบการ รวมถึงมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครงานหลังจากสำเร็จการศึกษา 

  ด้วยการบริการที่ครอบคลุมทั้งเรื่องของวิชาการ และการใช้ชีวิตทำให้นักศึกษาสามารถ
แก้ปัญหาต่าง ๆ มีความมั่นใจต่อระบบการให้บริการ โดยคณะได้ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาในการ
สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 
2564 โดยรวมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความพึงพอใจต่อการควบคุมดูแลให้ปรึกษา 
เฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก โดยมีหัวข้อการประเมิน 6 ด้าน ดังนี้ 

1. คุณลักษณะด้านความสามารถเชิงวิชาการ เฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
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2. คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ เฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
3. คุณลักษณะด้านเจตคติ เฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
4. ด้านคุณลักษณะจรรยาบรรณ เฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
5. คุณลักษณะทักษะด้านการปฏิบัติงาน เฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
6. คุณลักษณะด้านความรับผิดชอบ เฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 ข้อที่ 1 

1.4-1-1 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 1464/2564 เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคปกติ 
ประจำปีการศึกษา 2564 

1.4-1-2 ผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2564 
1.4-1-3 โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1  

2.มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา 

ผลการดำเนินงาน 
 คณะมีบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา เช่น ข่าวบริการการศึกษา ข่าวรับสมัคร
งาน ฐานข้อมูลสถานประกอบการสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ข่าวงานวิจัยทุนการศึกษาต่อ
พร้อมแหล่งทุนสนับสนุน ข่าวกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ข่าวกิจกรรมนักศึกษา ข่าวการแข่งขัน /
ประกวด ข่าวทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและข้อมูลข่าวสารอื ่น ๆ ทั ้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกเหนือจากการเรียนการสอน  มีการ
จัดระบบเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ที่เอ้ือต่อนักศึกษาในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง ทั่วถึง 
รวดเร็ว ทันสมัยและง่ายดาย โดยมีช่องทางต่าง ๆ ดังนี้  ตลอดจนมีระบบการติดตาม  ประเมินการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าคณะ/หลักสูตร 
- เว็บไซต์คณะ/หลักสูตร/มหาวิทยาลัย 
- Facebook คณะและบางหลักสูตร 
❖ เพจ Facebook : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จะเป็นเพจ

หลักของคณะในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา รวมไป
ถึงช่องทางการรับสมัครงาน กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
แก่นักศึกษา 

 นอกจากนี้ยังมีเพจอื่น ๆ เพื่อรองรับกิจกรรมที่แตกต่างออกไป  
❖ เพจ Facebook : Sci&Tech Student Affairs ซึ่งเป็นเพจของ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ

กิจการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะคอยประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งใน

https://drive.google.com/file/d/1U0bA4WLq83xs-CB7Ur7nf_MJkd-wf-ae/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U0bA4WLq83xs-CB7Ur7nf_MJkd-wf-ae/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g7F56iFnXBc2Xz3wgEZ_vbAurNvSiLNs/edit#gid=1232659688
https://drive.google.com/file/d/1lYpLtjJ07u9GsdiRacmvf14MT4sZU7EE/view?usp=sharing


 

62 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดำเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย เพจนี้ดูแลโดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาดังนั้นจึงเป็นเพจที่คอย
ให้ข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือ และเป็นปัจจุบันให้กับนักศึกษาเพื่อลดความสับสนของจำนวน
ข้อมูลที่มีมากเกินไปได้  

❖ เพจ Facebook : SKRUsMOWiT ซ่ึงเป็นเพจของ สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จะคอยประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย 
เพจนี้ดูแลโดยสโมสรนักศึกษาดังนั้นจึงสามารถเข้าถึงนักศึกษาด้วยกันได้มากกว่า แต่อยู่
ภายใต้การดูแลของคณะ โดยมีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษเป็นที่ปรึกษา 

❖ เพจ Facebook : Regis SKRU ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่คอยให้ข้อมูล
และข่าวสารเกี่ยวกับระบบบริการการศึกษา รวมถึงสหกิจศึกษา เป็นต้น  

❖ เพจ Facebook : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นช่องทางสำหรับ
เข้าถึงข้อมูลการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา รวมถึง กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 

❖ ในปีการศึกษา 2564 คณะได้เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่าน Line Open chat  : คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

- สารประชาสัมพันธ์ของคณะ และมหาวิทยาลัย 
- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
- การประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 
- การประชาสัมพันธ์ผ่านคู่มือนักศึกษา 
- ห้องสมุดคณะเพ่ือให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

 จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้นักศึกษาสามารถทำงานเสริมได้นอกเวลาเรียน สามารถ
กู้ยืมเงินเพื ่อการศึกษา เลือกเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ นอกหลักสูตรที ่นักศึกษาสนใจ ผ่านช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย และหลากหลาย ทำให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ถูกส่งถึงนักศึกษาได้
รวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาซึ่งเป็นตัวแทนอาจารย์จากทุกหลักสูตรให้
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาของคณะ ที่มีส่วนช่วย
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้แก่นักศึกษาซึ่งคณะมีระบบการติดตาม ประเมินการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 ข้อที่ 2 

1.4-2-1 คำสั ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 458/2564 เรื ่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา 

1.4-2-2 คำสั ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 466/2564 เรื ่องแต่งตั ้งคณะกรรมการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ / สหกิจศึกษา 

1.4-2-3 Face book คณะและบางหลักสูตร 
1.4-2-4 เว็บไซต์คณะ / หลักสูตร/ กองพัฒนานักศึกษา 

https://sci.skru.ac.th/a/activities/sci_qa/file/order_operation/2564/file_04.pdf
https://sci.skru.ac.th/a/activities/sci_qa/file/order_operation/2564/file_04.pdf
https://drive.google.com/file/d/1NnINYl9hmQ7LWLn6ot6aWMMyJVH6xa6T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NnINYl9hmQ7LWLn6ot6aWMMyJVH6xa6T/view?usp=sharing
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3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

ผลการดำเนินงาน 
  คณะมีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาให้แก่นักศึกษา โดย
ทุกปีการศึกษาจะกำหนดให้นักศึกษาปีสุดท้ายได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา เพ่ือ
เสริมสร้างทักษะการทำงาน ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานจริง พร้อมทั้ง
ฝึกฝนการทำงานร่วมกับผู้อื่น  เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
จากสถานประกอบการจริง โดยจัดผ่านโครงการ ดังนี้ 

1. โครงการสัมมนา “พัฒนาประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพเพ่ือก้าวสู่วัยทำงานแก่นักศึกษา เมื่อ
วันที่ 31 มีนาคม 2565  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิต ในเรื่องการ
สมัครงาน การสัมภาษณ์งาน และพัฒนาบุคลิกภาพเพื ่อให้เดินหน้าสู ่อาชีพ และประสบ
ความสำเร็จในการประกอบอาชีพได้ 

2. โครงการอบรมเรื ่อง สหกิจศึกษากับการพัฒนาอาชีพ เมื ่อวันที ่ 26 มีนาคม 2565 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษาและสามารถนำ
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

  จากการจัดกิจกรรม/โครงการส่งผลให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลสำหรับการ
สมัครงาน รวมถึงการเตรียมตัวเองให้พร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่วัยทำงาน ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมทางด้าน
วิชาชีพ หรือทางด้านบุคลิกภาพ นักศึกษาส่วนใหญ่จึงมีความพร้อมและความมั่นใจ สามารถมีงานทำ
เมื่อสำเร็จการศึกษา 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 ข้อที่ 3 

1.4-3-1 โครงการสัมมนาก่อน-ฝึก-หลังประสบการณ์วิชาชีพ 
1.4-3-2 โครงการสัมมนา “พัฒนาประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพเพ่ือก้าวสู่วัยทำงานแก่นักศึกษา 
1.4-3-3 โครงการอบรมเรื่อง สหกิจศึกษากับการพัฒนาอาชีพ 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ำกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

ผลการดำเนินงาน 
  คณะได้มีการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรม เพื่อใช้ในการปรับปรุงแก้ไข
ข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน และการประเมินผลการจัดบริการด้านต่าง ๆ ในข้อ 1-3 โดยการสำรวจ
ความพึงพอใจกับนักศึกษา โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้  
1. ด้านจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ ค่าเฉลี่ย 4.33 ผลการ

ประเมินอยู่ในระดับดี 

https://drive.google.com/drive/folders/19LYbnYTrNiX-_eHCnHEWMMl9UOtZZ_-A?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1QPi0YErqlddpOlwzhktZzJN21quEnUTN?usp=sharing
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2. ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานบริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา  ค่าเฉลี่ย 
4.30 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

3. ด้านจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา  ค่าเฉลี่ย 4.21 
ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

 รวมทุกด้านมีผลคะแนนเฉลี่ย 4.28 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 ข้อที่ 4 

1.4-4-1 สรุปผลการประเมินคุณภาพของ “การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและการจัดบริการแก่
 นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564”  

5. นำผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการ
ประเมินสูงข้ึนหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

ผลการดำเนินงาน 
 จากผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ ในปีการศึกษา 2564 คณะได้
ดำเนินการหาแนวทางการปรับปรุง ดังนี้ 

1. การบริการด้านการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ปรับปรุงการให้บริการ คือเพ่ิมช่องทางการบริการ
ที่ทันสมัย ซึ่งคณะได้สร้างกลุ่ม line open chat สำหรับนักศึกษาชั้นที่ 1 ในกลุ่มอาจารย์ที่
ปรึกษาเพ่ือการติดต่อที่รวดเร็ว ในข่าวสารของคณะ  

2. การบริการแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยได้เพิ่มข้อมูลเพจ
ของหลักสูตร ข้อมูลแหล่งงานไว้ในหน้าเว็บของคณะ  

จากการปรับปรุงพัฒนาการบริการและการให้ข้อมูล ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรม
และการจัดบริการ ในปีการศึกษา 2564 สูงขึ้นและเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา  

ด้าน 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. ด้านจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการใช้

ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
4.25 4.11 4.24 4.32 4.33 

2. ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานบริการแหล่งข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 

4.17 4.33 4.19 4.28 4.30 

3. ด้านจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทำงานเมื่อ
สำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

4.37 4.41 4.15 4.20 4.21 

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1ksJ_WE4S5iNEjsrjqKioP3K2aeuz3S8iE9Z246P0lcM/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1ksJ_WE4S5iNEjsrjqKioP3K2aeuz3S8iE9Z246P0lcM/edit#responses
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดำเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 ข้อที่ 5 

1.4-5-1 สรุปผลการประเมินคุณภาพของ “การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและการจัดบริการแก่
 นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564” 

6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

ผลการดำเนินงาน 
 คณะและหลักสูตรมีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่าผ่านช่องทางต่าง ๆ 
เช่น Facebook คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเว็บไซต์ของคณะ เป็นต้น 
 คณะได้ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า โดยการจัดโครงการสัมมนา 
“พัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า” ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ศิษย์เก่าได้แลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ทักษะวิชาชีพและนำได้
ความรู้เทคนิควิธีการต่าง ๆ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงาน นอกจากนี้เพจนี้ยังเป็นแหล่งข้อมูล
การหางาน รวมถึงข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า ในการทำงาน หรือการสมัครงาน 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 ข้อที่ 6 

1.4-6-1 โครงการสัมมนา “พัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า” 

https://docs.google.com/forms/d/1ksJ_WE4S5iNEjsrjqKioP3K2aeuz3S8iE9Z246P0lcM/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1ksJ_WE4S5iNEjsrjqKioP3K2aeuz3S8iE9Z246P0lcM/edit#responses
https://drive.google.com/drive/folders/1DJOqaJeRotnBSNFNBoxe0-ujRBngtmNo?usp=sharing
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ตารางท่ี 1.4-5-1 ตารางแสดงผลการปรับปรุงการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการให้บริการนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 
ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ 

ปีการศึกษา 2563 
ผลการปรับปรุง 

ปีการศึกษา 2564 
ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ 

ปีการศึกษา 2564 
ผลการดำเนินงาน 
ปีการศึกษา 2564 

แนวทางปรับปรุง 
ปีการศึกษา 2565 

ด้านจัดบริการให้คำปรึกษา
ทางวิชาการ และการใช้ชีวิต
แก่นักศึกษาในคณะ ปี
การศึกษา 2563 มีผลการ
ประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการ 
คะแนนเฉลี่ย 4.32 อยู่ใน
ระดบัดี 

เพ่ิมช่องทางการบริการที่
ทันสมัย ซึ่งคณะได้สร้างกลุ่ม 
line open chat สำหรับ
นักศึกษาชั้นที่ 1 ในกลุ่ม
อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือการ
ติดต่อที่รวดเร็ว ในข่าวสาร
ของคณะ 

ด้านจัดบริการให้คำปรึกษา
ทางวิชาการ และการใช้ชีวิต
แก่นักศึกษาในคณะ               
ปีการศึกษา 2564 มีผลการ
ประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการ 
คะแนนเฉลี่ย 4.33 ระดับดี 

คณะให้ความสำคัญและ
ติดตามการทำงานของ
อาจารย์ที่ปรึกษาอย่างจริงจัง
ผ่านการประสานงานของ
หลักสูตร  

ปัจจุบันช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารมีมากมาย ทาง
คณะจะไม่เพ่ิมช่องทางการ
ติดต่อเพ่ือป้องกันความสับสน
ของข่าวสารและการเข้าถึง
ของข้อมูล แต่จะพัฒนาระบบ
ให้ดีมากยิ่งขึ้น สร้างความ
ชัดเจนของกรอบการทำงาน 
และให้บริการนักศึกษาตาม
ความต้องการมากท่ีสุด 

ด้านการให้ข้อมูลของ
หน่วยงานที่ให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษา ปีการศึกษา 
2563 มีผลการประเมิน
คุณภาพของการจัดกิจกรรม

การบริการแหล่งข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยได้
เพ่ิมข้อมูลเพจของหลักสูตร 
ข้อมูลแหล่งงานไว้ในหน้าเว็บ
ของคณะ 

ด้านการให้ข้อมูลของ
หน่วยงานที่ให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษา                
ปีการศึกษา 2564 มีผลการ
ประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการ 

มีการดำเนินงานผ่านช่องทาง 
Facebook : Sci&Tech 
Student Affairs และกลุ่ม
ไลน์กรรมการฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา กลุ่มไลน์
กรรมการบริหารคณะฯ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้ถึงข้อมูล
ข่าวสารมากที่สุด  

สร้างเครือข่ายระหว่างคณะ
เพ่ิมมากข้ึนเพ่ือแลกเปลี่ยน
กิจกรรมที่น่าสนใจ 
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ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ 
ปีการศึกษา 2563 

ผลการปรับปรุง 
ปีการศึกษา 2564 

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ 
ปีการศึกษา 2564 

ผลการดำเนินงาน 
ปีการศึกษา 2564 

แนวทางปรับปรุง 
ปีการศึกษา 2565 

และการจัดบริการ คะแนน
เฉลี่ย 4.28 อยู่ในระดับดี 

คะแนนเฉลี่ย4.30 อยู่ในระดับ
ดี 

ด้านการจัดกิจกรรมเตร ียม
ความพร้อมเพื ่อการทำงาน
เม ื ่ อสำ เ ร ็ จการศ ึ กษ าแก่
นักศึกษา ปีการศึกษา 2563  
มีผลการประเมินคุณภาพของ
การจ ั ดก ิ จ กร รมและการ
จัดบริการ คะแนนเฉลี่ย4.20 
อยู่ในระดับดี 

การจัดกิจกรรมเตรียมความ
พร ้อมเพ ื ่ อการทำงานเมื่อ
สำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา  

ด้านการจัดกิจกรรมเตร ียม
ความพร้อมเพื ่อการทำงาน
เม ื ่ อสำ เ ร ็ จการศ ึ กษาแก่
นักศึกษา ปีการศึกษา 2564  
มีผลการประเมินคุณภาพของ
การจ ั ดก ิ จ กร รมและการ
จัดบริการ คะแนนเฉลี่ย4.21 
อยู่ในระดับดี 

คณะได้ดำเนินการจัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อมเพื ่อการ
ทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565  

ปร ั บ ร ู ปแบบก ิ จกรรมให้
ท ั น ส ม ั ย  ต ร ง ต า ม ค ว า ม
ต้องการของนักศึกษาเพิ่มมาก
ขึ ้น เพื ่อสร้างแรงจูงใจและ
กระตุ้นการเตรียมความพร้อม
ให้กับนักศึกษา 
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การประเมินตนเอง 
ตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย         
ปีถัดไป 

1.4 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  6 ข้อ 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- มีการจัดให้บริการด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาครอบคลุมทุกด้าน 
- คณะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ทุกกลุ่มเรียน 
- มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ และวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าอย่าง

ต่อเนื่อง 
- มีช่องทางการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้นักศึกษา ศิษย์เก่า ได้รับรู้หลากหลายช่องทาง 
- มีการจัดให้บริการข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.5   กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ (P) 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ อาจารย์อดิศักดิ์  เด็นเพ็ชรหน๋อง 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน 
กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดำเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา  
เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาส ได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรม
จริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการจัดทำแผนและการจัดกิจกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ให้ครบถ้วนและครอบคลุมมาตรฐาน
การศึกษาอย่างน้อยสะท้อนผลลัพธ์ผู้เรียน 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
3. ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ มีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ

นำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่อไป 
4. ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
5. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
3 - 4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
6 ข้อ 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 ปีการศึกษา 2562 – 2564  

 
ผลการดำเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่  1.5 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
จำนวน   6 ข้อ ดังนี้  

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดำเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

1. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดทำแผนและการจัดกิจกรรม 

ผลการดำเนินงาน 
 คณะมีการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาภาพรวม ซึ่งอิงจากแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา พ.ศ. 2561-2565 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 โดยให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการจัดทำแผนและการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน (TQF) และครบถ้วนและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา เพื่อให้
สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ เป็น
คนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ  ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ 
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรมโดยคณะมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครอบคลุม
ทุกประเภทอย่างเหมาะสม โดยมีรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ฝ่าย
พัฒนานักศึกษา) คณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา เป็นผู้ดูแล
และรับผิดชอบ  

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 ข้อที่ 1 

1.5-1-1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2564 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

ข้อ 6 ข้อ(ข้อ 1-5) 6 ข้อ(ข้อ 1-5) 6 ข้อ (ข้อ 1-5) 

คะแนนประเมิน คะแนน 5.00 5.00 5.00 
ผลการประเมิน ระดับ ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

https://sci.skru.ac.th/a/activities/sci_qa/file/operation/2564/file_02.pdf
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2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ให้ครบถ้วนและครอบคลุมมาตรฐาน
การศึกษาอย่างน้อยสะท้อนผลลัพธ์ผู้เรียน 

ผลการดำเนินงาน 
 คณะมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่หลากหลายโดยนำความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการจัดกิจกรรมและแต่ละกิจกรรมได้นำกระบวนการ PDCA มาใช้
โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ  

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

โครงการ/กิจกรรม 
ความสอดคล้อง 

1 2 3 4 5 
1. ประกวดผลงานสร้างสรรค์ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2. สัมมนาค่ายผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3. สัมมนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า ✓ ✓  ✓  

4. สัมมนาเรื่องการพัฒนาประสบการณ์วิชาการ และวิชาชีพเพ่ือก้าวสู่วัย
ทำงานแก่นักศึกษา 

✓ ✓  ✓ ✓ 

5. อบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษ English WISH Camp ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

และครบถ้วนและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย 
1. ผู้เรียนรู้ (Learner Person) เพ่ือสร้างงานและคุณภาพชีวิตที่ดี  
2. ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Co-creator) เพ่ือสังคมที่มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
3. พลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) เพ่ือสันติสุข 

 โครงการ/กิจกรรม 
ความสอดคล้อง 

1 2 3 
1. ประกวดผลงานสร้างสรรค์ ✓ ✓ ✓ 

2. สัมมนาค่ายผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ✓ ✓ ✓ 

3. สัมมนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า ✓ ✓ ✓ 
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4. สัมมนาเรื่องการพัฒนาประสบการณ์วิชาการ และวิชาชีพเพ่ือก้าวสู่
วัยทำงานแก่นักศึกษา 

✓ ✓ ✓ 

5. อบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษ English WISH Camp ✓ ✓ ✓ 
 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 ข้อที่ 2 

1.5-2-1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2564 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 

ผลการดำเนินงาน 
 คณะได้จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาโดยผ่าน
โครงการ ดังนี้ 
1. คณะร่วมกับมหาวิทยาลัยในการดำเนินกิจกรรม Start up Freshy Life Sci & Tech 

2020  (ปฐมนิเทศ) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 เพ่ือให้นักศึกษาทราบแนวปฏิบัติด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมนักศึกษา รวมทั้งข้อมูลสวัสดิการต่าง ๆ  
 เพ่ือชี้แนะแนวทางการเรียน และการใช้ชีวิตนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 เพื ่อให้นักศึกษามีสัมพันธภาพและทัศนคติที ่ด ีต่อคณะฯ และบุคลากรของคณะฯ เกิด

ความคุ้นเคยและเกิดความรู้สึกเป็นกันเอง 
2. โครงการสัมมนาค่ายผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม 

2565  สโมสรนักศึกษาและตัวแทนนักศึกษาจากทุกหลักสูตรของคณะได้เข้าร่วมโครงการ โดย
วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในเรื่องบทบาทหน้าที่ของผู้นำนักศึกษา เตรียมความพร้อมในการจัด
กิจกรรม และเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาในเรื่องระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น  

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 ข้อที่ 3 

1.5-3-1 โครงการสัมมนาค่ายผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4. ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ มีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนำผล
การประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่อไป 

ผลการดำเนินงาน 
 ทุกโครงการที่คณะดำเนินการมีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ
นำผลการประเมินของทุกกิจกรรมมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่ อไป จากผลการประเมิน
กิจกรรมนำไปสู่รูปแบบการจัดกิจกรรมใหม่ ๆ และลดกิจกรรมบางอย่างที่ไม่ได้ตอบวัตถุประสงค์หรือ

https://sci.skru.ac.th/a/activities/sci_qa/file/operation/2564/file_02.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1rqUbk6bol5Xf2hOlwvD_5-mlLGTw_OUD?usp=sharing
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ตามความต้องการของนักศึกษา และเพื่อลดความซ้ำซ้อนของการจัดกิจกรรม เพื่อให้การจัดกิจกรรม
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่นักศึกษาและคณะโดยมีการสรุปผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลการประเมิน 

โครงการประกวด
ผลงานสร้างสรรค ์

1. ส่งเสริมนักศึกษาในเรื่องของ
ความคิดสร้างสรรค ์กล้าแสดงออก 
เป็นนักสื่อสารที่ดี สามารถทำงาน
ร่วมกันเป็นทีม และทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้  

2. เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านเทคโนโลยี
และดิจิทัล  

นักศึกษาได้แสดงความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างสรรค์
ผลงาน และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้กับงานอื่น ๆ ท่ีเกิด
ประโยชน์ท้ังต่อตนเองและองค์กรได้ 

สัมมนาค่ายผู้นำ
นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1. เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาในเรื่อง
บทบาทหน้าท่ีของผู้นำนักศึกษา 

2. เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้นำ
นักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมในปี
การศึกษา 2564  

3. เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาในเรื่อง
ระบบประกันคุณภาพและการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 

นักศึกษานำกระบวนการจากการจัด
โครงการแบบวิทยาศาสตร์ซึ่ง
หมายถึง การเรียนรู้ การใช้เหตุผล 
การอยู่ร่วมกัน การมีความคิดท่ีดี 
ความเข้าใจ 
ท่ีสอดคล้องกับปรัชญาของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ี “เน้น
คุณธรรม นําวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า 
พัฒนาท้องถิ่น” และเพื่อนําไปสู่
วิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท่ีว่า คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีจะผลิตบัณฑิต ท่ีมี
ความรู้คู่คุณธรรม ซึ่งจะสามารถ
เป็นแบบอย่างท่ีดีและมีคุณภาพของ
นักศึกษา 

สัมมนาพัฒนาความรู้
และประสบการณ์แก่
ศิษย์เก่า 

1. เพื่อเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
สถาบันกับนักศึกษาศิษย์เก่า ศษิย์
ปัจจุบัน คณาจารย์ตลอดจนบุคลากร  

2. เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณแ์ละ
ชื่อเสียงของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์
เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องการ
สมัครงานการสมัภาษณ์งาน และ
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อมั่นใจ
เดินหน้าสู่อาชีพ 
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดำเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

3. เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ด้านวิชาชีพ
และประสบการณ์ระหว่างศิษย์เก่า 
และศิษย์ปัจจุบัน 

4. เพื่อสร้างความเป็นหน่ึงเดียวของทุก
สาขาวิชา 

5. เพื่อให้นักศึกษารักและเชิดชูใน
สถาบัน ยกย่องและเชิดชูเกียรติศิษย์
เก่าท่ีทำคุณประโยชน์ให้กับองค์กร 
และสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน 

สัมมนา เร ื ่อง การ
พัฒนาประสบการณ์
วิชาการและวิชาชีพ
เพื ่อก้าวสู ่วัยทำงาน
แก่นักศึกษา 
 

1. เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จ
การศึกษาได้ทราบข้อมูลสำคัญ และ
เตรียมความพร้อมในการเข้าสูอ่าชีพ 

2. เพื่อให้นักศึกษาได้เสริมสร้างความรู้
และประสบการณ์ทางวิชาชีพ  

3. เพื่อให้นักศึกษามีความมั่นใจใน
ตนเองในการก้าวสู่โลกของการ
ทำงาน 

4. เพื่อแนะแนวทางนักศึกษาสู่การ 
5. เป็นผู้ประกอบการหรือ ประกอบ

อาชีพอิสระ 

นักศึกษาได้รับความรู้ ความเขา้ใจ 
และความมั่นใจในการศึกษา
วิชาการเพื่อเข้าสู่วิชาชีพ และคาด
ว่าจะสามารถนำความรู้ท่ีได้รับไปใช้
ประโยชน์ได้โดยวิธีการสุ่มสัมภาษณ์
หลังจัดกิจกรรม 

โครงการ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
ภาษาอังกฤษ 
English WISH 
Camp 

1. เพื่อส่งเสริมทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา 

2. เพื่อส่งเสริมนักศึกษาให้มีความ
มั่นใจทางภาษาเพิ่มมากขึ้น 

3. พัฒนาความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษได้ตามมาตรฐาน 
CEFR (B1) 

นักศึกษานำความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษท่ีได้ใช้สอบ
ภาษาอังกฤษ และสามารถนำไป
ปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และ
ประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ 

 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 ข้อที่ 4 

1.5-4-1 แบบสรุปผลการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนา
 นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1rqUbk6bol5Xf2hOlwvD_5-mlLGTw_OUD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rqUbk6bol5Xf2hOlwvD_5-mlLGTw_OUD?usp=sharing
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5. ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ผลการดำเนินงาน 
คณะมีผลการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 

วัตถุประสงค์
ของแผน 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
การ
บรรลุ 

เพ่ือให้การจัด
กิจกรรม
นักศึกษาต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสม
และครบถ้วน 
พัฒนา
สติปัญญา 
สังคม อารมณ์ 
ร่างกาย และ
คุณธรรม
จริยธรรม 
สอดคล้องกับ
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 

-  เชิงปริมาณ  
1. สามารถดำเนินกิจกรรม

ที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
5 ประการ ให้ครบถ้วน
และครอบคลุมมาตรฐาน
การศึกษา 

2. มีโครงการ/กิจกรรมให้
ความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา   
 

 
 
 

 

 

 

 

เพ่ือให้
นักศึกษาเป็น
คนที่มี
ความสุข มี
ทักษะชีวิต 
ผ่านการทำ
กิจกรรม หรือ
การเข้าร่วม
กิจกรรมที่
คณะฯ ได้
ดำเนินการ 

เชิงปริมาณ  
1. คณะดำเนินกิจกรรม

ที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ 
ให้ครบถ้วนและ
ครอบคลุมมาตรฐาน
การศึกษา 

2. มีโครงการ/กิจกรรม
ให้ความรู้และทักษะ
การประกันคุณภาพ
แก่นักศึกษา 2 
โครงการ 

✓ 

เชิงคุณภาพ  
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 มีความ
พึงพอใจต่อการจัด
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการทุก
โครงการมีความพึงพอใจ 
ต่อการจัดโครงการไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 

✓ 

-  เชิงเวลา สามารถ
ดำเนินงานได้เสร็จภายใน
เวลาที่กำหนด 
 

คณะสามารถดำเนินงาน
ทุกโครงการได้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาที่
กำหนด 
 

✓ 
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หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 ข้อที่ 5 

1.5-5-1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2564 

6. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

ผลการดำเนินงาน 
 จากการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะได้
พิจารณาเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 

1. ปรับปรุงโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 
2. ลดความซ้ำซ้อนของการจัดกิจกรรม 
3. ปรับเปลี ่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมให้มีความทันสมัยและตอบสนองความต้องการของ

นักศึกษาเป็นหลัก 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 ข้อที่ 6 

1.5-6-1  (ร่าง) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2565 

 

https://sci.skru.ac.th/a/activities/sci_qa/file/operation/2564/file_02.pdf
https://sci.skru.ac.th/a/activities/sci_qa/file/operation/2564/file_02.pdf
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การประเมินตนเอง 
ตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย         
ปีถัดไป 

1.5 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 คะแนน  6 ข้อ 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
กิจกรรมนักศึกษาสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมาตรฐานการศึกษา 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.6  การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
รอบวงปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ อาจารย์ ดร.สายสิริ  ไชยชนะ และ อาจารย์อดิศักดิ์  เด็นเพ็ชรหน๋อง 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใช้ในการแสวงหาองค์ความรู้เพ่ือ
พัฒนาตนเอง กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ นโยบายหนึ่งที่สำคัญ คือ การส่งเสริมการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ด้วยโครงการพิเศษด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยจึงต้องพัฒนาศักยภาพของ
บัณฑิตให้เป็นไปตามนโยบาย ซึ่งจะนำไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
2. มีการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ จากการมีส่วนร่วมของหลักสูตร            

โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ 
3. มีการจัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษา           

ด้านภาษาอังกฤษ 
4. มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการนำผลจากการประเมิน               

มาปรับปรุงในปีถัดไป 
5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR (B1) ไม่น้อยกว่า            

ร้อยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
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หมายเหตุ  
ข้อ 5 ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาจัดให้นิสิตนักศึกษาทุกคน ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ตามแบบทดสอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาที่สถาบันสร้างขึ้น หรือที่เห็นสมควรจะนำมาใช้วัดสมิทธิภาพ
ทางภาษาอ ังกฤษ (English Proficiency) โดย สามารถเท ียบเค ียงผลก ับ Common European 
Framework of Reference for Languages (CEFR) หรือมาตรฐานอ่ืน เพ่ือให้ทราบระดับความสามารถ
ของนิสิตนักศึกษาแต่ละคน โดยการเทียบเคียงคะแนนจะต้องมีหลักฐานรับรองการเทียบเคียงจากเจ้าของ
แบบทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ โดยนักศึกษาที่เข้าสอบ
ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมดในปีที่ประเมิน 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 ปีการศึกษา 2562 – 2564  

 
ผลการดำเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
จำนวน  5 ข้อ ดังนี้  

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดำเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

1. มีระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 

ผลการดำเนินงาน 
 คณะมีระบบและกลไกในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษโดย
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร ซึ่งคณะมีนโยบายทางด้านการเตรียมพร้อมสู่
สากลที่ชัดเจนและปฏิบัติได้  โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และรอง
คณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพ โดยเฉพาะการเสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ ให้สามารถสื่อสารและใช้ในการแสวงหาองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองได้  รวมทั้งยังมีการ
แตง่ตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ตามคำสั่งคณะฯ ที่ 
461/2564 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 โดยมีหน้าที่ดังนี้  

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
การส่งเสริมสมรรถนะและ
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

ข้อ 5 ข้อ (ข้อ 1-5) 5 ข้อ (ข้อ 1-4) 5 ข้อ (ข้อ 1-5) 

คะแนนประเมิน คะแนน 5.00 4.00 5.00 
ผลการประเมิน ระดับ ดีมาก ดี ดีมาก 
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดำเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

1. จัดทำแผนพัฒนาส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา จากการมี
ส่วนร่วมของหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ  

2. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการดำเนินการตาม
แผนพัฒนาส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 

3. สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษามีการพัฒนาความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ ติดตาม 
ประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และนำผลจากการประเมินมาปรับปรุง
ในปีถัดไป 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 ข้อที่ 1 

1.6-1-1 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 461/2564 เรื่องส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 

1.6-1-2 นโยบายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2561-2565  (ข้อ 10) 

2. มีการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ จากการมีส่วนร่วมของหลักสูตร โดยผ่าน 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ 

ผลการดำเนินงาน 
 คณะกรรมการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ตามคำสั่ง
คณะฯ ที่ 461/2564 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 และได้มีการประชุมในในวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 
13.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting https://zoom.us/j/99533875024 เพ่ือจัดทำ (ร่าง) 
แผนส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งอิงจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
พ.ศ. 2561-2565  และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 และผ่านความเห็นชอบ
ตามลำดับดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารคณะ ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564 
2. คณะกรรมการประจำคณะ ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 ข้อที่ 2 

1.6-2-1 แผนส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  

3. มีการจ ัดสรรงบประมาณ และส ิ ่งสน ับสน ุนการดำเน ินการตามแผนพัฒนาน ักศ ึกษา                      
ด้านภาษาอังกฤษ 

https://sci.skru.ac.th/a/activities/sci_qa/file/order_operation/2564/file_06.pdf
https://sci.skru.ac.th/a/activities/sci_qa/file/order_operation/2564/file_06.pdf
https://sci.skru.ac.th/a/monthadvertise/data/2022-01-19_1251.pdf
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F99533875024%3Ffbclid%3DIwAR2X4rPUliIvHsJYBOEVDGlRQwwlpxeD0vmM_OKKtIAvHswR6R80BGE35Jo&h=AT3HVwksYAONu4lgaIIfhRQgltNwq5cTYARnGCydYlE62iQCtL9Eyj9RPKYk2aEIL8WYetaddIAITCEqDQIEc5XgvCIP9kgepotJQ3Y8fjPTWBSkf8mWAJi8A4zZVA2ozaQ
https://sci.skru.ac.th/a/activities/sci_qa/file/operation/2564/file_03.pdf
https://sci.skru.ac.th/a/activities/sci_qa/file/operation/2564/file_03.pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดำเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินการให้สอดคล้องตามนโยบายและแผนพัฒนา
นักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งจะระบุอยู่ในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี
โครงการ / กิจกรรม ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ โดย
อาจารย์ชาวต่างชาติ  

ไม่ใช้งบ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

2. มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
“Science and Tech Festival” 

2,000 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และกิจการพิเศษ 

3. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 
English WISH  Camp 

4,500 

 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 ข้อที่ 3 

1.6-3-1 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1.6-3-2 ตารางสอนอาจารย์ชาวต่างชาติ 

4. มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการนำผลจากการประเมิน               
มาปรับปรุงในปีถัดไป 

ผลการดำเนินงาน 
 คณะฯ มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ    
ดังรายงานตารางที่ 1.6-4-1 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 ข้อที่ 4 

1.6-4-1 การประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ประจำปี
 งบประมาณ 2563 (ตาราง 1.6-4-1) 

5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR (B1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายท่ีเข้าสอบ 

ผลการดำเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2564 คณะมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายจำนวน 295 คน เข้าสอบวัด
มาตรฐานภาษาอังกฤษ จำนวน 295 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่เข้าสอบ มีนักศึกษาสอบ
ผ่าน จำนวน 289 คน คิดเป็นร้อยละ 97.97 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่าน 

https://sci.skru.ac.th/a/monthadvertise/data/2022-01-19_1251.pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดำเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 ข้อที่ 5 

1.6.-5-1   มตสิภาให้ความเห็นชอบการเทียบเคียงเกณฑ์ภาษาอังกฤษ (CEFR) สําหรับการประกัน
 คุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก ประจําปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 
1.6-5-2 https://drive.google.com/drive/folders/1VfbT9-asZUyDxnk04vg4HZ-
 17E3M4PGh?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1ZxIrrRUshz8Nc9j118WQHFtXxAkcz86G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZxIrrRUshz8Nc9j118WQHFtXxAkcz86G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VfbT9-asZUyDxnk04vg4HZ-%0917E3M4PGh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1VfbT9-asZUyDxnk04vg4HZ-%0917E3M4PGh?usp=sharing
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ตารางท่ี 1.6-4-1 แสดงผลการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

แนวทางการปรับปรุง 

สร้างระบบและกลไก
การพัฒนาทักษะ 
ภาษาอังกฤษของ 
นักศึกษา 

ร้อยละของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีปี
สุดท้ายที่ผ่าน 
เกณฑ์การวัดผล CEFR 
(B1) ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ50 ของนักศึกษาชั้น
ปีสุดท้ายที่เข้าสอบ 

ผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย  
 

ร้อยละ 50  
 

ปีการศึกษา 2564 คณะมี
นักศึกษาระดับปริญญาตรีปี
สุดท้ายจำนวน 323 คน เข้า
สอบวัดมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ จำนวน 295 
คน คิดเป็นร้อยละ 91.33 
ของนักศึกษาที่เข้าสอบ มี
นักศึกษาสอบผ่าน จำนวน 
288 คน คิดเป็นร้อยละ 
97.63 ของนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายที่สอบผ่าน 

 1. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าทดสอบ
และอบรมภาษาอังกฤษ 

2. การพัฒนาและทดสอบ
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 
(Speexx) 

3. จัดอบรมเตรียมสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษ ก่อนสำเร็จ
การศึกษาเช่น Speexx และ
รวมถึงการวัดความรู้อ่ืน ๆ เช่น 
TOEIC, TOEFL และ IELTS 

4. กำกับติดตามและส่งเสริมให้
นักศึกษามีความพร้อมด้านการ
เข้าร่วมโครงการที่มหาวิทยาลัย
กำหนด โดยการประชุม
นักศึกษาและคณะกรรมการ
บริหารวิชาการท่ีประกอบด้วย
ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร
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วัตถุประสงค์ของแผน ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

แนวทางการปรับปรุง 

เพ่ือกำหนด วัน –เวลาที่
นักศึกษาสามารถเข้าร่วม
โครงการโดยไม่กระทบต่อการ
เรียน และกิจกรรมของหลักสูตร  
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การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย         
ปีถัดไป 

1.6 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 คะแนน ✓ 5 ข้อ 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.7  การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
รอบวงปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ อาจารย์อดิศักดิ์  เด็นเพ็ชรหน๋อง และ อาจารย์ญาณพัฒน์  ชูชื่น 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 

ความสามารถด้านดิจิทัลเป็นสิ่งที่สามารถสะท้อนถึงความสามารถของบัณฑิตที่มีความรู้ และ
ทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ การ
แก้ไขปัญหาการสื่อสาร ตลอดจนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อรู้เท่าทันการใช้งานและ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ การสร้าง
นวัตกรรม และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตัวบ่งชี้นี้ประเด็นการพิจารณาประกอบด้วย ระดับความสามารถ
ด้านดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถ            
ด้านดิจิทัล 

2. มีการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล จากการมีส่วนร่วมของ
หลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ 

3. มีการจัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาให้มี
ความสามารถด้านดิจิทัล 

4. มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการนำผลจากการประเมินมา
ปรับปรุงในปีถัดไป 

5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที ่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่า หรือตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
 
หมายเหตุ  
 ข้อ 5 นักศึกษาท่ีเข้าสอบต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมดของคณะใน
ปีที่ประเมิน 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ีที่ 1.7 ปีการศึกษา 2562 – 2564  

 
ผลการดำเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
จำนวน  5 ข้อ ดังนี้  

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดำเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

1. มีระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล 

ผลการดำเนินงาน 
 คณะมีระบบและกลไกในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้าน
ดิจิทัล โดยความร่วมมือระหว่างคณะฯ กับหลักสูตร โดยมีรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพ ความสามารถด้านดิจิทัล รวมทั้งยังมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564      
ทำหน้าที ่

1. จัดทำแผนพัฒนาส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา จากการมีส่วนร่วมของ
หลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ 

2. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดสรรงบประมาณ และสิ ่งสนับสนุนการดำเนินการตาม
แผนพัฒนาส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา 

3. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล 
4. ติดตาม ประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และนำผลจากการประเมินมา

ปรับปรุงในปีถัดไป 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 1.7 ข้อที่ 1 

1.7-1-1 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 462/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม
สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 

 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
การส่งเสริมสมรรถนะและ
ทักษะด้านดิจิทัล 

ข้อ 5 ข้อ (ข้อ 1-5) 5 ข้อ (ข้อ 1-5) 5 ข้อ (ข้อ 1-5) 

คะแนนประเมิน คะแนน 5.00 5.00 5.00 
ผลการประเมิน ระดับ ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

https://sci.skru.ac.th/a/activities/sci_qa/file/order_operation/2564/file_07.pdf
https://sci.skru.ac.th/a/activities/sci_qa/file/order_operation/2564/file_07.pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดำเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

2. มีการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล จากการมีส่วนร่วมของหลักสูตร 
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ 

ผลการดำเนินงาน 
 คณะได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา ตาม
คำสั่งคณะฯ ที่ 462/2564 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 และได้มีการประชุมในวันที่ ในวันที่ 9 กันยายน 
2564 เวลา 15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting https://zoom.us/j/93334983851   
เพื่อจัดทำ (ร่าง) แผนส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งอิงจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2561-2565  และ
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 และผ่านความเห็นชอบตามลำดับดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารคณะ ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564 
2. คณะกรรมการประจำคณะ ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 1.7 ข้อที่ 2 

1.7-2-1 แผนส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีการศึกษา 2564 

3. มีการจัดสรรงบประมาณ และสิ ่งสนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาให้มี
ความสามารถด้านดิจิทัล 

ผลการดำเนินงาน 
 คณะฯมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินการให้สอดคล้องตามนโยบายและ
แผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล ซึ่งจะระบุอยู่ในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
โดยมีโครงการ / กิจกรรม ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้  

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการคิดของนัก

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
900 

วท.บ.วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านแอปพลิเคชันของ
นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

5,400 วท.บ.วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

3. สัมมนาเตรียมความพร้อมสร้างทักษะในศตวรรษท่ี 21 
และทักษะในวิชาชีพแก่นักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลด้านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

7,200 
 

 

วท.บ.เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และนวัตกรรม
ดิจิทัล 

https://zoom.us/j/93334983851
https://sci.skru.ac.th/a/activities/sci_qa/file/operation/2564/file_04.pdf
https://sci.skru.ac.th/a/activities/sci_qa/file/operation/2564/file_04.pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดำเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

4. สัมมนาเตรียมความพร้อมสร้างทักษะในศตวรรษท่ี 21 
และทักษะในวิชาชีพแก่นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลด้านมัลติมีเดียและ
แอนิเมชัน 

7,200 
 
 

 

วท.บ.เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และนวัตกรรม
ดิจิทัล 

5. สัมมนาเตรียมความพร้อมสร้างทักษะในศตวรรษท่ี 21 
และทักษะในวิชาชีพแก่นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ 

10,800 
 
 

 

วท.บ.เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และนวัตกรรม
ดิจิทัล 

6. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการออกแบบสื่อเพ่ือ
นำเสนอผลงานในศตวรรษที่ 21 

32,800 
 

วท.บ.  
คณิตศาสตร์ 

7. อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม R เพ่ือใช้ในงานสถิติ
และงานวิจัย 

18,400 
 

วท.บ. 
คณิตศาสตร์ 

8. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเอกสารวิชาการทาง
คณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรมเลเท็ก (LaTeX)”   

15,900 วท.บ.  
คณิตศาสตร์ 

9. อบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความรู้และเสริมสร้าง 
ทักษะการคำนวณ ร่วมกับการผลิตสื่อมัลติมีเดียร์และ
พัฒนาทักษะการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 สำหรับงาน
สุขภาพและสปา 

3,600 
 

วท.บ. วิทยาศาสตร์
สุขภาพและสปา 

10. อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะเพ่ือพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพผลลัพธ์การเรียนรู้สำหรับนักศึกษาชีววิทยา 

23,200 วท.บ. ชวีวิทยา 

 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 1.7 ข้อที่ 3 

1.7-3-1  แผนส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
 เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีการศึกษา 2564 
1.7-3-2 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

4. มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการนำผลจากการประเมินมา
ปรับปรุงในปีถัดไป 

ผลการดำเนินงาน 
 คณะฯ มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้าน
ดิจิทัลสำหรับนักศึกษา และมีการนำผลจากการประเมินมาปรับปรุงในปีถัดไป ดังรายงานตารางที่ 1.7-4-1 

https://sci.skru.ac.th/a/activities/sci_qa/file/operation/2564/file_04.pdf
https://sci.skru.ac.th/a/activities/sci_qa/file/operation/2564/file_04.pdf
https://sci.skru.ac.th/a/monthadvertise/data/2022-02-07_1276.pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดำเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 1.7 ข้อที่ 4 

1.7-4-1  แสดงผลการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนานักศึกษาแผนพัฒนา 
 นักศึกษาด้านดิจิทัล (ตามตาราง 1.7-4-1) 

5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่า หรือตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายท่ีเข้าสอบ 

ผลการดำเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2564 คณะมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายจำนวน 295 คน เข้าสอบวัด
สมรรถนะพื้นฐานด้านไอที (IC3) จำนวน 295 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่เข้าสอบ มี
นักศึกษาสอบผ่าน จำนวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 94.24 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สอบผ่าน    

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 1.7 ข้อที่ 5 

1.7-5-1 https://passport.skru.ac.th/dashboard/# 

 

https://passport.skru.ac.th/dashboard/
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ตารางท่ี 1.7-4-1 แสดงผลการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนานักศึกษาแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล 
วัตถุประสงค์ 

ของแผน 
ตัวช้ีวัด 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

แนวทางการปรับปรุง ผลการปรับปรุง 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ทางด้าน
ภาษาอังกฤษและ
ดิจิทัลให้กับ
นักศึกษา 
 

ร้อยละของ
ปริญญาตรีปี
สุดท้ายที่ผ่าน
เกณฑ์ IC3 หรือ
เทียบเท่า หรือ
ตามท่ี
มหาวิทยาลัย
กำหนดไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 
ของนักศึกษา
ชั้นปีสุดท้ายที่
เข้าสอบ 

ผลการทดสอบ
สมรรถนะ
พ้ืนฐานด้านไอที 
The 
Internetand 
computing 
Core IC3) ของ
นักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย 
 

ร้อยละ 80 นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีปีสุดท้าย
จำนวน 323 คน เข้า
สอบวัดสมรรถนะ
พ้ืนฐานด้านไอที 
(IC3) จำนวน 323 
คน คิดเป็นร้อยละ 
100 ของนักศึกษาที่
เข้าสอบ มีนักศึกษา
สอบผ่าน จำนวน 
285 คน คิดเป็นร้อย
ละ 88.24 ของ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
ที่สอบผ่าน 

 กำกับติดตามและ
ส่งเสริมให้นักศึกษามี
ความพร้อมด้านการ
เข้าร่วมโครงการที่
คณะ / มหาวิทยาลัย
กาหนด 

นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ 80% และ
สามารถทดสอบผ่าน
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กาหนด 
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การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย         
ปีถัดไป 

1.7 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 คะแนน  5 ข้อ 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะมีการส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถด้านดิจิทัล 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.8  ผลลัพธ์ของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ (O) 
รอบวงปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีสิน  นาวารัตน์ และ อาจารย์ ดร.สายสิริ  ไชยชนะ 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 

ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาชาติที่กำหนดให้นักศึกษาเป็นผู้ร่วมสร้าง
นวัตกรรม หลักสูตรจึงควรผลักดันให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างผลงานนวัตกรรมโครงงานหรือ
งานวิจัยหรือบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ที่เป็นงานพัฒนาที่สามารถแก้ไขปัญหาให้ชุมชนหรือท้องถิ่น  

 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร ้อยละของหลักสูตรที ่น ักศ ึกษามีส ่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม  

ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
 

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณค่าร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 
 
 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้ =  
 
 
หมายเหตุ  

1. นวัตกรรมที่ชุมชนยอมรับโดยมีหลักฐานการใช้ประโยชน์จากชุมชน 
2. ความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง นักศึกษามีการวางแผนการดำเนินงาน และการ

ประเมินผล 
3. นวัตกรรมดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในชุมชน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 
4. หลักฐานประกอบ ได้แก่ ชื่อนวัตกรรม ลักษณะของนวัตกรรม กระบวนการที่ นักศึกษามี

ส่วนร่วม ผู้ใช้ประโยชน์ (ชื่อหน่วยงาน ตำแหน่ง) ผลที่เกิดขึ้นกับการนำนวัตกรรมไปใช้ โดยนวัตกรรมที่มี
ส่วนร่วมควรตรงหรือสัมพันธ์กับศาสตร์ของ นักศึกษา 

จำนวนหลักสตูรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 
 

จำนวนหลักสตูรทั้งหมดในคณะ 

ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามสีว่นร่วมในการสร้างนวัตกรรม 
 

ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามสีว่นร่วมในการสร้างนวัตกรรม 
ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 
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หน่วยงานที่สามารถรับรองการใช้ประโยชน์ได้ 

การแบ่งส่วนงาน หน่วยงาน ผู้มีสิทธิ์ลงนามรับรอง 

1. หน่วยงาน
ราชการ 

1.1 ราชการ
ส่วนกลาง 

สำนักนายกรัฐมนตรี 1.สำนักงานเลขานุการ
นายกรัฐมนตรี 
2.กรมเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 

กระทรวงหรือทบวงที่มี
ฐานะเทียบเท่ากระทรวง 

1.สำนักงานเลขานุการ
นายกรัฐมนตรี 
2. สำนักงานปลัดกระทรวง 

ทบวง 1.สำนักงานเลขานุการ
นายกรัฐมนตรี 
2. สำนักงานปลัดกระทรวง 

กรม 1.อธิบดี 
2.รองอธิบดี 

1.2 ราชการส่วน
ภูมิภาค 

จังหวัด 1.ผู้ว่าราชการจังหวัด 
2.รองผู้ว่าราชการจังหวัด 

อำเภอ 1.นายอำเภอ 
2.ปลัดอำเภอ 

1.3 ราชการส่วน
ท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วน
จังหวัด 

1.นายก อบจ. 
2.รองนายก อบจ. 
3.ปลัด อบจ. 

 
เทศบาล 1.นายกเทศมนตรี 

2.ปลัดเทศบาล 

 
องค์การบริหารส่วน
ตำบล 

1.นายก อบต. 
2.รองนายก อบต. 
3.ปลัด อบต. 

 
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่
กฎหมายกำหนด (กทม.
และเมืองพัทยา) 

1. ผู้ว่าการ 
2. รองผู้ว่าการ 

2. หน่วยงานเอกชน 
  

  1.กรรมการบริหาร 
2.ผู้จัดการ 
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หมายเหตุ  
1. วิสาหกิจชุมชน ผู้มีสิทธิ์ลงนามรับรอง ประธาน และรองประธานกลุ่ม  
2. ส่วนงานส่งเสริมสุขภาพ ผู้มีสิทธิ์ลงนามรับรอง ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ  
3. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้มีสิทธิ์ลงนามรับรอง ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่

การศึกษา (กรณีสถานศึกษาในกรุงเทพฯ กำหนดให้ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาของเขต)  
4. สถานศึกษาระดับวิชาชีพ ผู้มีสิทธิ์ลงนามรับรอง  ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ

สถานศึกษา  
5. สถานศึกษาระดับปริญญา ผู้มีสิทธิ์ลงนามรับรอง อธิการบดี และรองอธิการบดี 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ี 1.8 ปีการศึกษา 2562-2564 

 
ผลการดำเนินงาน   

  ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษา  
มีส่วนร่วมในการสร้างผลงานนวัตกรรมโครงงานหรืองานวิจัยหรือบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ที่เป็นงานพัฒนา
ที่สามารถแก้ไขปัญหาให้ชุมชนหรือท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน พบว่า มีหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมทั้งหมด จำนวน 16 หลักสูตร คิดเป็น
ร้อยละ 100  เท่ากับ 5.00 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 

ตารางท่ี 1.8-1 จำนวนหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม

ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564

จ านวนหลักสูตรท่ีนักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 16

จ านวนหลักสูตรท้ังหมดของคณะ 16

ร้อยละของหลักสูตรท่ีนักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 100

แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 5

คะแนนท่ีได้ 5

หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
สร้างนวัตกรรม 

หน่วยวัด 
จำนวน/ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
จำนวนหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การสร้างนวัตกรรม 

หลักสูตร 6 12 16 

จำนวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ หลักสูตร 13 13 16 
ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

ร้อยละ 46.15 92.31 100 

คะแนนประเมิน คะแนน 2.31 4.62 5.00 
ผลการประเมิน ระดับ พอใช้ ดีมาก ดีมาก 
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ตารางท่ี 1.8-2 แสดงจำนวนหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

ลำดับ ชื่อหลักสูตร ชื่อนวัตกรรม 
ชื่อนักศึกษาที่มีส่วนร่วมและ

อาจารย์ 
การมีส่วนร่วมของนักศึกษา 

หน่วยงาน/ชุมชนที่นำไปใช้
ประโยชน์และผลการใช้

ประโยชน์ 
1. 
2. 
 
 

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
 
 
 

ระบบการบริหาร
จัดการแปลงผัก
เกษตรอินทรีย์ 
 

นักศึกษา:  
1. นายอมรกิจ รุยัน  
2. นางสาวดวงฤทัย อนุโต  
อาจารย์:  
1. อาจารย์ ดร.เกศินี บุญช่วย  
2. อาจารย์ยุพดี อินทสร 
3. อาจารย์พัฒนะ  วรรณวิไล 
4. อาจารย์สกรรจ์  รอดคล้าย 
5. อาจารย์คมกฤช เจริญ 
 
 
 
 

นักศึกษาประชุมร่วมกับอาจารย์
เพ่ือวางแผนการจัดเก็บความ
ต้องการของผู้ใช้งานนวัตกรรม 
เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบนวัตกรรม 

 

หน่วยงาน/ชุมชนที่นำไปใช้
ประโยชน์ 
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ PGS สมาย
ฟาร์ม ภายใต้กลุ ่มว ิสาหกิจ
ชุมชนหม่อนผลแปรรูป กลุ่มใต้
ร ่มบุญ ตําบลพะตง อําเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ล ั ก ษ ณ ะ ก า ร น ำ ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ 
เชิงพาณิชย์ : เพ่ือเพ่ิมผลผลิต
และการบริหารจัดการแปลง
เกษตรของเกษตรกรในกลุ่มฯ 
ผลการใช้ประโยชน์ 
เซิร์ฟเวอร์ที่ทางกกลุ่มใช้เป็น
เซ ิ ร ์ฟ เวอร ์ฟร ี  ด ั งน ั ้ นพอ
นำไปใช้จร ิงทำให้ไม่สมารถ
รองรับต่อจำนวนเกษตรกรที่
อยู ่ในกลุ ่มได้ทุกคน มีแก้ไข
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ลำดับ ชื่อหลักสูตร ชื่อนวัตกรรม 
ชื่อนักศึกษาที่มีส่วนร่วมและ

อาจารย์ 
การมีส่วนร่วมของนักศึกษา 

หน่วยงาน/ชุมชนที่นำไปใช้
ประโยชน์และผลการใช้

ประโยชน์ 
ปัญหาโดยขอที่จัดเก็บขอ้อมูล
ของมหาว ิทยาล ั ย ราชภัฏ
สงขลา ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้
ให้อนุเคราะห์ซึ ่งอยู ่ระหว่าง
กระบวนการดำเนินการ 

3. 
4. 
5. 
6. 

วท.บ. ชวีวิทยา 
วท.บ. ฟิสิกส์ 
ค.บ. ฟิสิกส์ 
วท.บ. วิทยาศาสตร์ประยุกต์
และเชิงอุตสาหกรรม 
 

ก า ร เ ล ี ้ ย ง ด ้ ว ง ใ น
กะละมังและขอนไม้ 

นักศึกษา:  
1. น.ส.จุฬาลักษณ์ อินทนิน 

2. น.ส.สุไรด่ มาซูรี 
3. น.ส.นัจนันท์ สุนททรรัตน์ 
4. น.ส.กัญญารัตน์ เจ๊ะยะหลี 
5. น.ส.จันทรัศม์   

วิสมิตนันท์ 
6. นายจิรวัฒน์  กกแก้ว 

7. น.ส.นิรศรา ทองชะอุ่ม 
อาจารย์:  
1. อาจารย์วีรยุทธ ทองคง 
2. อาจารย์ ดร.ธีรยุทธ ศรียา

เทพ 

นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้าง
นวัตกรรม  
ดำเนินงาน  การให้ข้อมูลและการ
ให้ความรู้ขั้นตอนการเลี้ยงด้วง  
ประเมินผล : ประเมินผลจากที่
ผ ู ้ เข ้าร ่วมโครงการสามารถนำ
ความร ู ้ ไปประกอบอาช ีพเสริม 
เพ่ิมพูนรายได้แก่ครอบครัว 

หน่วยงาน/ชุมชนที่นำไปใช้
ประโยชน์ 
องค ์การบร ิหารส ่วนตำบล    
ท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลา 
ล ั ก ษ ณ ะ ก า ร น ำ ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ 
เชิงสาธารณะ : เพ่ือนำไป
เลี้ยงเพ่ือประกอบอาหารและ
จำหน่าย พร้อมให้ วัสดุ และ 
อุปกรณ์ที่จำเป็นทุกอย่างเพ่ือ
สามารถนำไปเลี้ยงและ
ขยายพันธุ์ด้วยตนเองได้ทันที   
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ลำดับ ชื่อหลักสูตร ชื่อนวัตกรรม 
ชื่อนักศึกษาที่มีส่วนร่วมและ

อาจารย์ 
การมีส่วนร่วมของนักศึกษา 

หน่วยงาน/ชุมชนที่นำไปใช้
ประโยชน์และผลการใช้

ประโยชน์ 
3. อาจารย์ศราวุฒิ ชูโลก 

4. อาจารย์นวรัตน์ สีตะพงษ์ 
5. ผศ.พิชญ์พิไล ขุนพรรณ

ราย 

ผลการใช้ประโยชน์ 
ประชาชนที่ได้รับการอบรมนำ
ด้วงที ่เลี ้ยงได้ไปรับประทาน 
ทำพ่อพันธุ ์แม่พันธุ ์ และขาย
เป็นรายได้ให้กับครัวเรือน 

 วท.บ. ชีววิทยา 
วท.บ. ฟิสิกส์ 
ค.บ. ฟิสิกส์ 
วท.บ. วิทยาศาสตร์ประยุกต์
และเชิงอุตสาหกรรม 

การเลี้ยงชันโรง นักศึกษา:  
1. น.ส.จุฬาลักษณ์ อิน

ทนิน 

2. น.ส.สุไรด่ มาซูรี 
3. น.ส.นัจนันท์ สุนททรรัตน์ 
4. น.ส.กัญญารัตน์ เจ๊ะยะหลี 
5. น.ส.จันทรัศม์   

วิสมิตนันท์ 
6. นายจิรวัฒน์  กกแก้ว 

7. น.ส.นิรศรา ทองชะอุ่ม 
อาจารย์:  
1. อาจารย์วีรยุทธ ทองคง 
2. อาจารย์ ดร.ธีรยุทธ ศรียา
เทพ 

นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้าง
นวัตกรรม  
ดำเน ินงาน  การให้ข ้อมูลและ
ความรู ้ข ั ้นตอนการเลี ้ยงชันโรง 
และการสร้างรังชันโรงด้วยวัสดุที่
หาได้จากท้องถิ ่น และการเก็บ
น้ำหวานจากชันโรง 
ประเมินผล : ประเมินผลจากที่
ผ ู ้ เข ้าร ่วมโครงการสามารถนำ
ความร ู ้ ไปประกอบอาช ีพเสริม 
เพ่ิมพูนรายได้แก่ครอบครัว 

หน่วยงาน/ชุมชนที่นำไปใช้
ประโยชน์  
องค ์การบร ิหารส ่วนตำบล    
ค ล อ ง รี  อ ำ เ ภ อส ท ิ ง พ ร ะ 
จังหวัดสงขลา 
ล ั ก ษ ณ ะ ก า ร น ำ ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ 
เชิงสาธารณะ  
เพ่ือนำไปเลี้ยงชันโรงและ
น้ำผึ้งที่ได้ไปบริโภค จำหน่าย 
หรือแปรรูปเพื่อจำหน่าย 
พร้อมให้ วัสดุ และ อุปกรณ์ท่ี
จำเป็นทุกอย่างเพ่ือสามารถ
นำไปเลี้ยงด้วยตนเองได้ทันที   
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ลำดับ ชื่อหลักสูตร ชื่อนวัตกรรม 
ชื่อนักศึกษาที่มีส่วนร่วมและ

อาจารย์ 
การมีส่วนร่วมของนักศึกษา 

หน่วยงาน/ชุมชนที่นำไปใช้
ประโยชน์และผลการใช้

ประโยชน์ 
3. อาจารย์ศราวุฒิ ชูโลก 
4. อาจารย์นวรัตน์ สีตะพงษ์ 
5. ผศ.พิชญ์พิไล ขุนพรรณราย 

ผลการใช้ประโยชน์ 
ม ี ช ั น โ ร งมาทำร ั ง แล ะอยู่
ระหว่างกระบวนการรอเก็บ 
น้ำผึ้ง 

7. 
. 
 

วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ ครีมแก้น้ำกัดเท้าผสม
สารสกัดสมุนไพร 

นักศึกษา 
1. น.ส.วลิาสิณี ทองเกลี้ยง 
2. น.ส.นันทกานต์ นุ้ยแนบ 
อาจารย ์
1. ผศ.ดร.ภวิกา มหาสวัสดิ์ 
2. ผศ.ดร.อัจฉรา เพ่ิม 
3. ผศ.ดร.ปวีณา ดิกิจ 
 

นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้าง
นวัตกรรม ดังนี้ 
1. วางแผน  : ร ่วมวางแผนการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้แก่ 
ร ่ วมค ัด เล ื อกสม ุน ไพรท ี ่ จะ
นำมาใช้ ร่วมพัฒนาวิธีการสกัด
เบื ้องต้น และร่วมพัฒนาสูตร
สำหรับใส่สารสกัดสมุนไพร  

2. ดำเนินการ : ลงพื ้นที ่ร ่วมกับ
อาจารย์ในการถ่ายทอดวิธีการ
เตรียมครีมแก้น้ำกัดเท้าผสมสาร
สกัดสมุนไพร 

ประเม ินผล  : ประเม ินจากที่
ผู้เข้าร่วมสามารถนำผลิตภัณฑ์ไป
ใช้จริง และเห็นผลหลังจากการใช้

หน่วยงาน/ชุมชนที่นำไปใช้
ประโยชน์ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลพรวน อำเภอสทิงพระ 
จังหวัดสงขลา 
ล ั ก ษ ณ ะ ก า ร น ำ ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ 
 เชิงสาธารณะ  
รพ.สต.พรวน ได้นำครีมแก้น้ำ
กัดเท้าผสมสารสกัดสมุนไพร
ไปแจกจ่ายให้ชุมชน และ
โรงเรียน เนื่องจากท่ีผ่านมา 
ยังขาดแคลน งบประมาณใน
ส่วนของการซื้อครีมแก้น้ำกัด
เท้า  
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ลำดับ ชื่อหลักสูตร ชื่อนวัตกรรม 
ชื่อนักศึกษาที่มีส่วนร่วมและ

อาจารย์ 
การมีส่วนร่วมของนักศึกษา 

หน่วยงาน/ชุมชนที่นำไปใช้
ประโยชน์และผลการใช้

ประโยชน์ 
ผล ิ ตภ ัณฑ ์  ร วมท ั ้ ง ช ุ มชนลด
รายจ่ายจากการซื้อครีมแก้น้ำกัด
เท้า 

 การใช้ประโยชน์ทางอ้อม
ของงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์  

อาจารย์ได้ทราบถึง
ประสิทธิภาพของครีมแก้น้ำ
กัดเท้าที่เตรียมได้ ซึ่งสามารถ
นำมาใช้ในเชิงพานิชย์ได้ต่อไป   
ผลการใช้ประโยชน์ 
รพ.สต.พรวน ได้นำครีมแก้น้ำ
กัดเท้าผสมสารสกัดสมุนไพร
ไปแจกจ ่ายให ้ช ุมชน และ
โรง เร ี ยน ส ่ งผลให ้ช ุ มชน
สามารถลดรายจ่ายในการซื้อ
ครีมแก้น้ำกัดเท้าลงได ้

 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 
 

แหนมจากเห็ด นักศึกษา 
1. นางสาวสุญาณี สีมาลย์ 
2. นางสาวนาซีฟะห์ เจ๊ะโซ๊ะ 
อาจารย ์
1. ผศ.ดร.ปวีณา ดิกิจ  

นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้าง
นวัตกรรม ดังนี้ 
1.วางแผน : ร ่วมวางแผนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์แหนมจากเห็ด 
ได้แก่ ร่วมพัฒนาสูตรแหนมจาก

หน่วยงาน/ชุมชนที่นำไปใช้
ประโยชน์ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สตรีเพาะ
เห็ดนางฟ้า องค์การบริหาร
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ลำดับ ชื่อหลักสูตร ชื่อนวัตกรรม 
ชื่อนักศึกษาที่มีส่วนร่วมและ

อาจารย์ 
การมีส่วนร่วมของนักศึกษา 

หน่วยงาน/ชุมชนที่นำไปใช้
ประโยชน์และผลการใช้

ประโยชน์ 
2. ผศ.ดร.อัจฉรา เพ่ิม 
3. ผศ.ดร.ภวิกา มหาสวัสดิ ์
 

เห็ด และร่วมทดลองชิมผลิตภัณฑ์
ที่ได้ 
2.ดำเนินงาน : ลงพื ้นที ่ร ่วมกับ
อาจารย์ในการถ่ายทอดวิธ ีการ
เตรียมผลิตภัณฑ์แหนมจากเห็ด   
3.ประเมินผล : ประเมินจากการที่
กลุ ่มสามารถทำผลิตภัณฑ์แหนม
จากเห ็ดได ้ด ้วยตนเอง และนำ
ผล ิตภ ัณฑ ์ท ี ่ตนเองเตร ียม ไป
จำหน่ายในงานต่าง ๆ ที่ทางกลุ่ม
ได้เข้าร่วม 

ส่วนตำบลสนามชัย อำเภอ
สทิงพระ จังหวัดสงขลา 
ล ั ก ษ ณ ะ ก า ร น ำ ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ 
 เชิงพาณิชย์  
กลุ่มสามารถทำผลิตภัณฑ์
แหนมจากเห็ด และนำ
ผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายในงาน
ต่าง ๆ ที่ทางกลุ่มได้เข้าร่วม 
 การใช้ประโยชน์ทางอ้อม

ของงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์  

อาจารย์ได้นำข้อมูลที่ได้ไปใช้
ในการวางแผนเพ่ือขอทุนวิจัย
ต่อไป และนักศึกษานำประสบ
การณืที่ได้ไปใช้เป็นหัวข้อวิจัย
ในรายวิชาวิจัยเฉพาะทางฯ 
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ลำดับ ชื่อหลักสูตร ชื่อนวัตกรรม 
ชื่อนักศึกษาที่มีส่วนร่วมและ

อาจารย์ 
การมีส่วนร่วมของนักศึกษา 

หน่วยงาน/ชุมชนที่นำไปใช้
ประโยชน์และผลการใช้

ประโยชน์ 
ผลการใช้ประโยชน์ 
กลุ่มมีผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการ
แปรรูปจากเห็ดเพิ ่มขึ ้นอีก 1 
ผลิตภัณฑ์ และกลุ ่มมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการขายแหนมจาก
เห็ด 

8. 
 
9. 
10. 
11. 
12. 

วท.บ. วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 
วท.บ. เคมี 
ค.บ. เคม ี
ส.บ. สาธารณสุขชุมชน 
ส.ม. สาธารณสุขชุมชน 
 
 

ถังขยะมหัศจรรย์ นักศึกษา:  
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 

(624259) วท.บ.การ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

2. น.ส.ฟารีดา สะลีหมีน 

3. น.ส.โนเรียม  สาและ 

4. น.ส.ทิวาพร  พรหมมา 
5. น.ส.วรรณวสิา หัสรังส ี

6. น.ส.นภสัสร นุ่นทอง 
7. น.ส.เบญญาภา แพทย์ศรี 
8. น.ส.กมลพร บันดาล 

9. นายเฉลิมพล สบาย 

10. น.ส.ณัฐวรรณ กาเจตอแล 

นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้าง
นวัตกรรม ดังนี้ 
ว า ง แ ผ น : ออก แ บ บ ถ ั ง ข ย ะ
มหัศจรรย์ 
ดำเนินงาน : ให้ความรู ้เกี ่ยวกับ
การค ัดแยกและการกำจ ัดขยะ
เปียกในการนำกลับไปใช้ประโยชน์
โดยการทำเป็นวัสดุปรับปรุงดิน 
ประเมินผล : ผู ้เข้าร่วมโครงการ
สามารถนำความรู ้ที ่ได้ไปพัฒนา
ทักษะการทำวัสดุปรับปรุงดินจาก
ขยะเปียกในครัวเรือน 

หน่วยงาน/ชุมชนที่นำไปใช้
ประโยชน์ 
องค ์การบร ิหารส ่วนตำบล    
ท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลา 
ล ั ก ษ ณ ะ ก า ร น ำ ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ 
 เชิงสาธารณะ  
เพ่ือนำขยะเปียก (ถังขยะ
มหัศจรรย์) มาใช้ประโยชน์ใน
การทำเป็นวัสดุปรับปรุงดิน 
ผ ล ก า ร ใ ช ้ ป ร ะ โ ย ช น์  
ประชาชนสามารถนำขยะ
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ลำดับ ชื่อหลักสูตร ชื่อนวัตกรรม 
ชื่อนักศึกษาที่มีส่วนร่วมและ

อาจารย์ 
การมีส่วนร่วมของนักศึกษา 

หน่วยงาน/ชุมชนที่นำไปใช้
ประโยชน์และผลการใช้

ประโยชน์ 
อาจารย์:  
1. ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ์ 
2. อ.ดร.สุชีวรรณ  ยอยรู้รอบ 
3. อ.ดร.สายสิริ  ไชยชนะ 
4. อ.นัดดา  โปดำ 
5. อ.ดร.สิริพร  บริรักวิสิฐศักดิ์ 
6. อ.กมลนาวิน  อินทนูจิตร 
7. อ.ดร.ธีรยุทธ์  ศรียาเทพ 

เปียก (ถังขยะมหัศจรรย์) มา
ใช้ประโยชน์ในการทำเป็นวัสดุ
ป ร ั บปร ุ ง ด ิ น  ทำ ให ้ ด ิ นมี
คุณภาพดีเหมาะแก่การปลูก
พีช 
 

13. 
 

วท.บ. คหกรรมศาสตร์ 
 

เยลล ี ่พร ้อมดื ่มจาก
น้ำตาลโตนดสด 

นักศึกษา:  
1.นางสาววรรณภา ธรรมชาติ 
2. นางสาวนิพาดา แก้วเพ็ง 
3. นางสาวรอกีเยอะ สาและดิง 
4. นางสาวเบญญา แซะอาหลี 
อาจารย์:  
1.ผศ.ดร.สุรีย์พร กังสนันท์ 
2.ผศ.ฐิติมาพร ศรีรักษ์ 
3.ผศ.พรชัย พุทธรักษ์ 
 

นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้าง
นวัตกรรม ดังนี้ 
วางแผน  
นักศึกษาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
วางแผนทำการทดลองสูตรการทำ
เยลลี ่พร้อมดื ่มเพื ่อดำเนินการใน
รายวิชาวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ 
หลังจากนั้นเมื่อได้เป็นผลิตภัณฑ์
สำเร็จแล้วจึงได้มีการนำนักศึกษา
ร่วมลงพื้นที่ในการถ่ายทอดความรู้
ให้แก่ชุมชน 

หน่วยงาน/ชุมชนที่นำไปใช้
ประโยชน์ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลพรวน อำเภอสทิงพระ 
จังหวัดสงขลา 
ล ั ก ษ ณ ะ ก า ร น ำ ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ 
 เชิงวิชาการ  
ชุมชนได้รับความรู้ด้านคุณค่า
ทางโภชนาการของน้ำตาล
โตนดสด และมีความเข้าใจ
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ลำดับ ชื่อหลักสูตร ชื่อนวัตกรรม 
ชื่อนักศึกษาที่มีส่วนร่วมและ

อาจารย์ 
การมีส่วนร่วมของนักศึกษา 

หน่วยงาน/ชุมชนที่นำไปใช้
ประโยชน์และผลการใช้

ประโยชน์ 
ดำเนินงาน   
1.จัดหาเครื ่องมือและอุปกรณ์ใน
การผลิตสำหรับสาธิตและแจกจ่าย
ให้แก่ชุมชนเพื่อนำไปผลิตเองหลัง
การอบรม 
2. ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
เยลลี่น้ำตาลโตนดสดในด้านความรู้
ด ้านคุณค่าทางโภชนาการและ
กรรมวิธีการผลิตเยลลี่น้ำตาลโตนด
สด 
ประเมินผล 
นักศึกษาสามารถถ่ายทอดความรู้
จากการวิจัยให้แก่คนในชุมชนได้  

ประโยชน์ของการบริโภคมาก
ขึ้น 
 เชิงสาธารณะ  
ชุมชนสามารถนำน้ำตาลโตนด
สดมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้
หลากหลายมากข้ึน  
• เชิงพาณิชย์  
       ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ต่อกันว่าบ้านใด
มีการผลิตน้ำตาลโตนดสด เพื่อ
นำมาผลิตเป็นเยลลี่พร้อมดื่ม 
ทำให้เกิดการช่วยเหลือและ
เพิ ่มรายได้ต่อผู ้ผลิตน้ำตาล
โตนดสดและผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความต ั ้ ง ใจว ่ าจะผล ิต เ พ่ือ
จำหน่าย 
 การใช้ประโยชน์ทางอ้อม

ของงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์  
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ลำดับ ชื่อหลักสูตร ชื่อนวัตกรรม 
ชื่อนักศึกษาที่มีส่วนร่วมและ

อาจารย์ 
การมีส่วนร่วมของนักศึกษา 

หน่วยงาน/ชุมชนที่นำไปใช้
ประโยชน์และผลการใช้

ประโยชน์ 
       ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถ
นำความรู้เรื ่องการผลิตเยลลี่
พร ้อมดื ่มไปประยุกต ์ใช ้กับ
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดอื่นได้ 
ผลการใช้ประโยชน์ 
    ม ีผ ู ้ ให ้ความสนใจในตัว
ผล ิตภ ัณฑ ์ เยลล ี ่พร ้อมดื่ ม
จำนวนมาก 

14. วท.บ. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
และสปา 
 

น้ำมันสมนุไพรเพื่อ
สุขภาพ 

นักศึกษา:  
1. น.ส.วรรณวิษา หนูทอง  
2. น.ส.พิยดา พรหมดี  
3. น.ส.รุสนานี แวหน ิ 
4. น.ส.สวุนันท์ คงเรือง  
5. น.ส.พีรดา เศียรอุ่น  
6. นายฉัตรดนัย จันทร์แก้ว 

อาจารย์:  
1.อาจารย์ณฐวรท บุญรัตนา 
2.อาจารย์ธนพร อิสระทะ 
3.อาจารย์วัชราภรณ์ พัทคัน 

นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้าง
นวัตกรรม ดังนี้ 
วางแผน  
การจัดบทบาทหน้าที่ในการดำเนิน
กิจกรรม ตั้งแต่ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
การเป็นพ่ีเลี้ยงในการฝึกปฏิบัติการ
ก ิจกรรมน ้ำม ันสม ุนไพรจนถึง
ก ร ะบวนกา รส ร ุ ป ผลกา ร ท ำ
กิจกรรม เมื่อวันที่ 24 พค 65 
ดำเนินงาน  
1.นักศึกษาเป็นผู้ดำเนินรายการ 

หน่วยงาน/ชุมชนที่นำไปใช้
ประโยชน์ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลพรวน อำเภอสทิงพระ 
จังหวัดสงขลา 
ล ั ก ษ ณ ะ ก า ร น ำ ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ 
 การใช้ประโยชน์ทางอ้อม

ของงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์  
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ลำดับ ชื่อหลักสูตร ชื่อนวัตกรรม 
ชื่อนักศึกษาที่มีส่วนร่วมและ

อาจารย์ 
การมีส่วนร่วมของนักศึกษา 

หน่วยงาน/ชุมชนที่นำไปใช้
ประโยชน์และผลการใช้

ประโยชน์ 
 2.อาจารย ์ เป ็นว ิทยากรให้องค์

ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและวิธีการ
ผลิตปฏิบัติการทำน้ำมันสมุนไพร
และให้คำปรึกษาแนะนำ 

 
 

 
 
 
 

นำผลงานวิจัยมาบูรณาการกับ
บริการวิชาการเก่ียวกับ
น้ำมันสปาสมุนไพรของคูเต่า
มาปรับใช้กับชุมชนท่าหินเพ่ือ
ความเหมาะสม 
ผลการใช้ประโยชน์ 
1. ชุมชนท่าหินได้ใช้น้ำมัน

สมุนไพรที่มีสรรพคุณ
บรรเทาอาการปวดเมื่อย 
ลดปัญหาสุขภาพของคน
ในบ้าน 

2. เป็นแนวทางท่ีสามารถนำ
สมุนไพรในท้องถิ่นของท่า
หินมาพัฒนาต่อยอดในการ
สร้างผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เกี่ยวกับน้ำมันนวดแก้ปวด
เมื่อยต่อไป 
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ลำดับ ชื่อหลักสูตร ชื่อนวัตกรรม 
ชื่อนักศึกษาที่มีส่วนร่วมและ

อาจารย์ 
การมีส่วนร่วมของนักศึกษา 

หน่วยงาน/ชุมชนที่นำไปใช้
ประโยชน์และผลการใช้

ประโยชน์ 
ประเมินผล 
ประเมินจากที่ผู้เข้าร่วมสามารถนำ
ความรู้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพใน
คร ั ว เ ร ื อนและสามารถนำ ไป
ประกอบอาชีพเสริมได้ 

15. ทล.บ. นวัตกรรมการเกษตร
เพ่ือความยั่งยืน 

การเพ่ิมมูลค่าปุ๋ย
ชีวภาพด้วยเครื่อง
ผลิตปุ๋ยอัดเม็ด 

นักศึกษา:  
1.นายนราทิป  ชูช่วง 
2.นายสิทธิพงศ์  ชุมแดง 
3.นายอฟันดี้  ยอดแก้ว 
4. น.ส.เบญจวรรณ  หวังรัตน์ 
5. นายมุกีต  โส๊ะเต่ง 
6. นายวชิรวิชญ์  ยอดเครือ 
7.นายปริวรรตณ์  สวนแก้ว 
อาจารย์:  
1.ผศ.เสาวนิตย์  ชอบบุญ 
2.อาจารย์ ดร.ทัศนี  ศรีมาชัย  
3. ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์  รัตน
ดิลก ณ ภูเก็ต 
4.ดร.เกศินี  บุญช่วย 

นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้าง
นวัตกรรม ดังนี้ 
วางแผน : วางแผนการดำเนินงาน
ระหว่างชุมชนที่ต้องการเพิ่มมูลค่า
มูลว ัวในกลุ ่ม กับอาจารย์ และ
นักศึกษา โดยการนำความรู ้จาก
การวิชาการผลิตพืชอย่างยั่งยืน มา
ประยุกต์ใช้ 
การดำเนินงาน : ประชุมวางแผน 
ขออน ุ ม ั ต ิ โ ค ร ง ก า ร  แต ่ ง ตั้ ง
คณะทำงาน ดำเนินการตามแผน 
โดยมีอาจารย์และนักศึกษาลงพ้ืนที่
ก ล ุ ่ มนคร ี ล ะ ง ู ป า ร ์ ค  อ . ละงู   
จ.สตูล   

หน่วยงาน/ชุมชนที่นำไปใช้
ประโยชน์ 
ศูนย์เรียนรู้นครีละงูปาร์ค หมู่ 
2 ตำบลท่าชะมวง อำเภอละงู 
จังหวัดสตูล  
ล ั ก ษ ณ ะ ก า ร น ำ ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ 
เช ิงว ิชาการ  : ได ้ถ ่ายทอด
ความรู ้ในการนำมูลวัวในพ้ืน
ที ่มาปรับรุงคุณภาพโดยการ
หมักร่วมกับวัสดุอื ่น และอัด
เป็นเม็ด เพ่ือให้ใช้ประโยชน์ได้
ง่ายขึ้น และเพิ่มมูลค่ามูลวัวที่
มีในกลุ่ม นอกจากนี้สมาชิกยัง
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ลำดับ ชื่อหลักสูตร ชื่อนวัตกรรม 
ชื่อนักศึกษาที่มีส่วนร่วมและ

อาจารย์ 
การมีส่วนร่วมของนักศึกษา 

หน่วยงาน/ชุมชนที่นำไปใช้
ประโยชน์และผลการใช้

ประโยชน์ 
5.อาจารย์ศักดิ์ชาย  บุญช่วย 
 
 

ประเมินผล :จัดเมื ่อว ันที ่   25
พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้
นครีละงูปาร์ค หมู่ 2 ต.ท่าชะมวง 
อ.ละงู จ.สตูล  ประเมินผลจาก 
1.จำนวนเข้าร ่วมโครงการตาม
เป้าหมายจำนวน 30 คน รวมทั้ง
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 7 
คน  
3.ประเมินจากข้อสอบวัดความรู้
ของผู ้เข้าร่วมโครงการ และการ
สังเกต รวมทั ้งติดตามผลการนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพิ่มมูลค่ามูล
วัว และการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งใช้
ในกลุ่มสมาชิก และจำหน่าย 

สามารถปรับใช้กับมูลแพะได้
ด้วย  
เช ิงสาธารณะ : ผ ู ้ เข ้าร ่วม
โครงการเป ็นสมาช ิ กกลุ่ ม
อาชีพเลี้ยงแพะ และกลุ่มผลิต
ปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งรวมตัวกันเพ่ือ
นำความรู้มีปรับปรุงคุณภาพ
ปุ๋ยเพื ่อนำไปใช้ในสวนปาล์ม
ของสมาชิกเพ่ือลดค่าใช้จ่ายค่า
ปุ๋ยที่ต้องใช้ในสวนปาล์ม 
เชิงพาณิชย์ : กลุ ่มมีแผนใน
การผลิต และปรับปรุงคุณภาพ
มูลสัตว์ในพื้นที่เช่นมูลวัว มูล
แพะ เพ่ือจำหน่าย สร้างรายได้ 
สร้างอาชีพต่อไป 

16. วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมดิจิทัล 

ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์สำหรับ
พันธุ์พืชกระท่อม 

นักศึกษา:  
1. นายกูอาซวัน กูจิ  
2. น.ส.นิรชา หวันชิตนาย 
  

นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้าง
นวัตกรรม ดังนี้ 
วางแผน การดำเนินการเก็บข้อมูล
กระท่อม 

หน่วยงาน/ชุมชนที่นำไปใช้
ประโยชน์ 
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ลำดับ ชื่อหลักสูตร ชื่อนวัตกรรม 
ชื่อนักศึกษาที่มีส่วนร่วมและ

อาจารย์ 
การมีส่วนร่วมของนักศึกษา 

หน่วยงาน/ชุมชนที่นำไปใช้
ประโยชน์และผลการใช้

ประโยชน์ 
อาจารย์:  
ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว 
 
 

ดำเน ินงาน ช ่วยบ ันท ึกข ้อมูล
กระท่อม ลงในระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ 
ประ เ ม ิ นผล  ประ เม ิ น จ ากที่
ผ ู ้ เข ้าร ่วมสามารถนำความรู ้ไป
จำแนกพันธุ ์พืชกระท่อมในพื้นที่ 
และขยายพันธุ์เพื่อการเพิ่มรายได้
ให้กับครอบครัวได้ 

วิสาหกิจชุมชนพืชผักสมุนไพร
บ้านบางเหรียง อำเภอควน
เนียง จังหวัดสงขลา 
ล ั ก ษ ณ ะ ก า ร น ำ ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ 
 เชิงวิชาการ  
สามารถระบุตำแหน่ง
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของ
ต้นกระท่อมพืชสมุนไพรที่
สำคัญของตำบลบางเหรียง 
อำเภอควนเนียง จังหวัด
สงขลา 
 เชิงสาธารณะ  
ชาวบ้านได้ความรู้ในการ
เพาะพันธุ์สมุนไพรไทยพืช
กระท่อมและการจัดจำหน่วย
เพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ 
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ลำดับ ชื่อหลักสูตร ชื่อนวัตกรรม 
ชื่อนักศึกษาที่มีส่วนร่วมและ

อาจารย์ 
การมีส่วนร่วมของนักศึกษา 

หน่วยงาน/ชุมชนที่นำไปใช้
ประโยชน์และผลการใช้

ประโยชน์ 

 การใช้ประโยชน์ทางอ้อม
ของงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์  

สามารถนำมาวางแผน
การตลาดสำหรับชุมชนได้ 
ผลการใช้ประโยชน์ 
มีฐานข้อมูลทางภูม ิศาสตร์
ตำแหน ่ งท ี ่ ส ำค ัญของต้ น
กระท่อมในบริเวณพื้นที่ตำบล
บางเหร ียงอำเภอควนเนียง 
จังหวัดสงขลา และทางกลุ่มมี
ค ว า ม ร ู ้ เ พ ิ ่ ม เ ต ิ ม ใ น ก า ร
ขยายพันธุ ์พืชกระท่อม เพ่ือ
คงไว้ในการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช 
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หลักฐานอ้างอิง 
หมายเลข เอกสาร/หลักฐาน 

1.8-0-1  หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ 
 
การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย         
ปีถัดไป 

1.8 ร้อยละ 50 ร้อยละ 100 5.00 คะแนน  ร้อยละ 100 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะผลักดันให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างผลงานนวัตกรรมโครงงานหรืองานวิจัย 

 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/19CbkFX1ftbP6A4fenjUeVEPBqjVLvpuQ?usp=sharing
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ผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต  

ตัวบ่งช้ี/องค์ประกอบ คะแนนประเมิน

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.74

1.2 อาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 4.95

1.3 อาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2.79

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5

1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 5

1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 5

1.8 ผลลัพธ์ของหลักสูตรท่ีนักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 5

คะแนนเฉล่ียรายองค์ประกอบ 4.56

ผลการประเมิน ระดับดีมาก  
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องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและ

ความพร้อมของแต่ละมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม ทุกมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
พันธกิจมหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้องมีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่สร้างองค์ค วามรู้ใหม่หรือ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเชื ่อมโยงกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ ่งแวดล้อม โดยการมีส ่วนร่วมของช ุมชนหรือเครือข ่าย
ภายในประเทศหรือต่างประเทศในการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ตามศักยภาพและอัตลั กษณ์ของ
มหาวิทยาลัย มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ มีผลงานวิจัย/
นวัตกรรมที่นำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ชุมชนนำผลงานวิจัย/นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์พัฒนาตนเองได้ 

ตัวบ่งชี้ จำนวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
รอบวงปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ ผศ.ดร.ทวีสิน  นาวารัตน์ และ อาจารย์ ดร.ธีรยุทธ์  ศรียาเทพ 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 

มหาวิทยาลัยต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทาง 
การดำเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่
กำหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบัน
ให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็น ซึ่งรวมถึง
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม นำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไป
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนหรือชุมชน ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัยอย่าง
เหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
นำไปใช้ประโยชน์ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 

- ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์
เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ       

การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting 
Professor) 

3. จัดสรรงบประมาณเพื ่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  และสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

4. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 

5. มีการดำเนินงานกับเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
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6. มีระบบและกลไกการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาผู้เรียนหรือชุมชนและดำเนินการตามระบบที่กำหนด 

7. มีระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์
และดำเนินการตามระบบท่ีกำหนด 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 - 6 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

7 ข้อ 
 
หมายเหตุ  

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 7 แนวทางการรายงานต้องมีการดำเนินการอย่างน้อยเกินก่ึงหนึ่งของ
ระบบที่ดี ในระบบใดระบบหนึ่ง เช่น ระบบการคุ้มครองสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ฯลฯ 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ปีการศึกษา 2562 – 2564  

 
ผลการดำเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
จำนวน  7 ข้อ ดังนี้  

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดำเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ 

ผลการดำเนินงาน 
คณะดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยโดยการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการ

พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการงานวิจัย ดังนี้ 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
ระบบและกลไกงานว ิจ ัย  งาน
สร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 

ข้อ 7 ข้อ  
(ข้อ 1-7) 

7 ข้อ  
(ข้อ 1-7) 

7 ข้อ  
(ข้อ 1-7) 

คะแนนประเมิน คะแนน 5.00 5.00 5.00 
ผลการประเมิน ระดับ ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดำเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

1. ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการทะเบียนคุมทุนวิจัย สารสนเทศที่ได้จากระบบดังกล่าว ช่วยในการ
บริหารจัดการข้อมูลทุนวิจัย ได้แก่ การทำสัญญา  เบิกจ่ายงวดเงิน รายงานความก้าวหน้า 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาในสัญญารับทุน 

2. ระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามงานวิจัย สารสนเทศที่ได้จากระบบดังกล่าว ช่วยในการติดตามงานวิจัย
ให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ได้แก่ ติดตามรายงานความก้าวหน้า 6 เดือน ติดตามรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ก่อนสิ้นสุดสัญญา ติดตามรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์หลังสิ้นสุดสัญญา ครั้งที่ 1 ติดตามราย
งานวิจัยฉบับสมบูรณ์หลังสิ้นสุดสัญญา ครั้งที่ 2 ติดตามรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์หลังสิ้นสุดสัญญา 
ครั้งที ่3 

3. ระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการข้อมูลตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย สารสนเทศที่ได้จากระบบดังกล่าว 
ช่วยในการวางแผนนโยบายในการให้รางวัลตอบแทนการตีพิมพ์ของนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัย 
นำไปสู ่การร่างระเบียบกองทุนวิจัยในเรื ่องของการสนับสนุนค่าตอบแทนในการตีพิมพ์
ผลงานวิจัย 

4. ระบบสารสนเทศรายงานสถิติผลดำเนินการวิจัย สารสนเทศที่ได้จากระบบดังกล่าว ช่วยในการ
วางแผนนโยบายในการจัดการงบประมาณวิจัย ทั้งแหล่งทุนภายในและภายนอก และสามารถ
แสดงข้อมูลผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา เพ่ือนำไปสู่การค้นหา Tacit Knowledge เพ่ือพัฒนาไปสู่ 
Explicit Knowledge ในสาขานั้น ๆ 

5. ระบบเบิกรางวัลตอบแทนการตีพิมพ์เผยแพร่ออนไลน์ สารสนเทศที่ได้จากระบบดังกล่าว  ช่วย
สนับสนุนการบริหารจัดการงานด้านการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มผู้ใช้เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานคณะ อาจารย์ และนักวิจัยสามารถติดตามสถานะการเบิกจ่ายค่าตอบแทน และ
ผู้บริหารสามารถที่จะดูรายงานสรุปต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น รองรับการทำงาน
แบบทันสถานการณ ์

6. คณะยังได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยของนักศึกษา โดยจัดเก็บไว้ในห้องสมุดของคณะ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า และการวิจัยของนักศึกษาต่อไป 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ข้อที่ 1 

2.1-1-1  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือ

ศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

https://drive.google.com/file/d/1X7IBxboGm6IyGbNSPcMHQhmj2EJTS6pZ/view?usp=sharing
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดำเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

- สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 

- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor) 

ผลการดำเนินงาน 
คณะดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์โดย

ได้ดำเนินการจัดหาทรัพยากรในด้านงบประมาณห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัย แหล่ง
ค้นคว้าทางวิชาการและระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัย ดังนี้ 

1. ศูนย์ว ิทยาศาสตร์มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื ่อสนับสนุนด้านการวิจัยที ่มีเครื ่องมือ
วิทยาศาสตร์ในสาขาฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยาขั้นพื้นฐาน ในการทำวิจัย เช่น เครื่อง pHmeter 
เครื่อง UV-Vis          เครื่อง Spectrophotometry เครื่อง FTIR เครื่อง GC และเครื่อง HPLC 
พร้อมมีระบบความปลอดภัยที่พร้อมใช้งานเมื่อเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน เช่น อุปกรณ์ดับเพลิงสัญญาณ
เตือนภัยจากควันไฟ เป็นต้น 

2. มีการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยวิจัยและการบริหารหน่วยวิจัยขึ้น เพื่อส่งเสริมการ
ดำเนินงานวิจัยของบุคลากร ที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ่ือการดำเนินงานวิจัยเฉพาะ
ด้านใดด้านหนึ่งบรรลุเป้าหมายเดียวกัน 

3. มีสิ ่งอำนวยความสะดวกในการสนับสนุนการทำวิจัยโดยผ่านระบบสารสนเทศเพื่อใช้เป็นแหล่ง
ค้นคว้าจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Science Direct , IEEE , Springerlink ProQuest และ
ระบบฐานข้อมูลวารสารการวิจัย (JDS : Journal Database System) เป็นต้น 

4. มีการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยที่อำนวยความสะดวกแก่นักวิจัยและผู้ที่สนใจ
ได้แก่ ข้อมูลด้านแหล่งทุนวิจัย ข้อมูลด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย ข้อมูลแหล่งวารสารเผยแพร่
ผลงานวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวิจัยและข้อมูลประชาสัมพันธ์ข่าวสารอื่น ๆ 
ซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยป้องกันในการเข้าใช้ข้อมูล 

5. มีการดำเนินงานโดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ด้านการ
วิจัยในมนุษย์ และคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือ
ทำหน้าที ่วางแผนและกำกับดูแลและพิจารณาตรวจสอบจริยธรรมการวิจ ัยในมนุษย์ 
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง และด้านการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ือการศึกษาวิจัย 

6. คณะเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่าย
ภาคใต้ คร ั ้งท ี ่  7  (The 7 th Nation Science and Technology Conference) ผ ่านระบบ 
Zoom Application ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจได้นำเสนอและ
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เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู ่สาธารณชนและชุมชน พร้อมแลกเปลี ่ยนข้อคิดเห็นและ
ประสบการณ์สู่การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางวิชาการ 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ข้อที่ 2 

2.1-2-1 เว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการวิจัย 
2.1-2-2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งหน่วยวิจัย พ.ศ. 2561  
2.1-2-3 ระบบสารสนเทศแหล่งค้นคว้าจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ScienceDirect, IEEE  
2.1-2-4 เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.1-2-5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2.1-2-6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานานาชาติ 

ผลการดำเนินงาน 
มหาวิทยาลัย 
1. มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีการดำเนินงานการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน

งานวิจัยตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2563 โดยได้ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณ 

การวิจัยแก่อาจารย์และบุคลากรทั้งจากแหล่งทุนภายใน  ได้แก่ เงินรายได้ เงินบำรุงการศึกษา      

(บกศ.) และแหล่งทุนภายนอก ได้แก่ สกสว. วช. สวทช. และ บพข. โดยได้ดำเนินการจัดสรรโดย

ผ่านมหาวิทยาลัย จำนวน 12 เรื่อง จำนวนเงิน 15,260,000 บาท 

2. มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการดำเนินงานด้านการสนับสนุนงบประมาณในการสร้าง

แรงจูงใจในการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ตามประกาศคณะกรรมการกองทุน

วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์

ผลงานวิจัยและการเผยแพร่งานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2557 โดยคณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่  29 เมษายน 2565 ซึ่งได้อนุมัติงบประมาณ

สนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและการเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็น

บทความวิจัย จำนวน 209 บทความ งบประมาณที่สนับสนุนจำนวน 558,100 บาท และผลงานสร้างสรรค์ 

จำนวน 14 ชิ้น จำนวนเงิน 120,000 บาท   

https://drive.google.com/file/d/1itm1vKPhg1fJe8JSNSyR4t3nab4OJUcI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YUVM0J-Umv6Wg_J91GmaWMCxiRNMlnXl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wHFb5bzsTZ0-JcuYSOQooWBZ8p79iEuv/view?usp=sharing
http://ird.skru.ac.th/2558/
https://drive.google.com/file/d/1OMToyFJFpmGG9s0_9iioaCvx8-s4YX5-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f_pBR7Y6Zg7HTrCc000UEoRGoeBh_MBo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f_pBR7Y6Zg7HTrCc000UEoRGoeBh_MBo/view?usp=sharing
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3. มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการดำเนินงานด้านการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่

ผลงานวิจัย ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  เรื่อง หลักเกณฑ์การ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ พ.ศ. 2565 โดยคณะกรรมการบริหาร

งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ซึ่ง

ได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์งานวิจัยระดับนานาชาติ  ปีการศึกษา 2564 

จำนวน 4 เรื่อง งบประมาณท่ีสนับสนุน จำนวน 48,000 บาท 

คณะ 
1. คณะได้จัดสรรทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 400,000 บาท ซึ่งแบ่งเป็นจำนวน 

8 ทุน ในการทำวิจัยสู่การนำไปใช้งานจริงหรือเผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติได้ 
ในปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัย
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 13 เรื่อง รวมเงินสนับสนุน 5,825,110 บาท 

2. การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยคณะดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานในการ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยดังนี้ มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์กา ร
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานวิจัยและค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์งานวิจัยระดับนานาชาติ 
พ.ศ. 2557 

3. คณะมีการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องทุน
สนับสนุนในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ซึ่งในปีการศึกษา 2564 คณะมีผลงานวิจัย
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ จำนวน 120 เรื่อง 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ข้อที่ 3 

2.1-3-1 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2563 
2.1-3-2 ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์การ

สนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและการเผยแพร่งานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2557 
2.1-3-3 ประกาศคณะกรรมการกองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ พ.ศ. 2565 
2.1-3-4 รายงานสรุปข้อมูลงานวิจัยที่ได้รับการจัดสรรทุน ปีการศึกษา 2564 
2.1-3-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที ่1/2564 
2.1-3-6 เอกสารการสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์     

ปีการศึกษา 2564 

https://drive.google.com/file/d/1tcXfKin6flKKaaudVjWq3yOC5zcTeUsm/view?usp=sharing
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4. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 

ผลการดำเนินงาน 
1. คณะมีการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย ตามผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้าง

องค์ความรู้ ดังนี้ 
- โครงการอบเรมเชิงปฏิบัติ เรื่องการ ยกร่างคำขอทรัพย์สินทางปัญญา  ในวันที่ 2 พฤษภาคม 

2565  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการของคณาจารย์ในส่วนของ
งานวิจัย / อนุสิทธิบัตร  

คณะส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ซึ่งจัดโดยสถาบันและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ดังนี้ 
- จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับ

เป้าหมายและนโยบายของประเทศ” เพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย ระหว่างวันที่ 10-
11 มกราคม 2565  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์และนักวิจัยมีความรู้และความเข้าใจ
การเขียนข้อเสนอการวิจัยที ่สอดคล้องตามประเด็นที ่สำคัญตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศและสามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัย concept proposal ที่สามารถยื่นเสนอขอรับทุน
วิจัย 

2. คณะร่วมกับมหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างแรงจูงใจในการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผลงานวิจัยตามประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัย การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ และ
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2565  

3. คณะมีการยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ได้รางวัลในการนำเสนอผลงานวิชาการ และอาจารย์ที่มี
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ การประชุม
อาจารย์และบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2564 และผ่านเว็บไซต์ของคณะ และเพจคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ข้อที่ 4 

2.1-4-1 โครงการอบเรมเชิงปฏิบัติ เรื่องการ ยกร่างคำขอทรัพย์สินทางปัญญา   
2.1-4-2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนข้อเสนอแผนงานวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับ

เป้าหมายและนโยบายของประเทศ 
2.1-4-3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์

บทความวิจัย การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 
2565 

https://drive.google.com/file/d/1uJFwguMDDaBLEmuAMZX2OYGdm2ArEnNf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uJFwguMDDaBLEmuAMZX2OYGdm2ArEnNf/view?usp=sharing
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2.1-4-4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์
บทความวิจัยในวารสารวิชาการ  ระดับชาติและนานาชาติ   พ.ศ. 2565 

2.1-4-5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนำเสนอ
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ  พ.ศ. 2565 

5. มีการดำเนินงานกับเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

ผลการดำเนินงาน 
  คณะการดำเนินงานกับเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม ระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ อย่างต่อเนื่อง คือเครือข่าย 
7 สถาบัน 8 หน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย  

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (โดยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร)  
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี (โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและคณะพยาบาล

ศาสตร์)  
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
7. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช  

 ได้ทำการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการร่วมกั นตามโครงการ
เครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และต้องการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนงานวิจัยอันทรงคุณค่า นำไปสู่การใช้ประโยชน์และ
การเผยอย่างกว้างขวางระหว่างนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย ในเครือข่ายและ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในประเทศไทยเครือข่ายภาคใต้ ซึ ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สนับสนุน
อาจารย์และนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 7 ในระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี (รูปแบบออนไลน์) 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ข้อที่ 5 

2.1-5-1 บันทึกความร่วมมือเครือข่าย 7 สถาบัน 
2.1-5-2 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

https://drive.google.com/file/d/1XFWsimJxOUEWhdDRLMBkgq0859eB7AO4/view?usp=sharing
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6. มีระบบและกลไกการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ผู้เรียนหรือชุมชนและดำเนินการตามระบบท่ีกำหนด 

ผลการดำเนินงาน 
 คณะมีระบบและกลไกการนำผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์
เชิงรุกที่ 2 สร้างชุมชนแห่งปัญญา Objective 2.1 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้บนฐานองค์ความรู้จากการ
วิจัยและนวัตกรรม Key result 2.1.1 ผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติหรือผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
ต่อชุมชนและ สังคม เป้าหมาย 15 เรื่อง โปรแกรมที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการ สร้างสรรค์ผลงานวิจัย 
งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์สู่การใช้ ประโยชน์ต่อชุมชนและ สังคมอย่างเป็นรูปธรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ซึ่งมีรองคณบดีฝ่ายวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธาน และตัวแทนอาจารย์
ในแต่ละหลักสูตรเป็นกรรมการเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการดำเนินการตามระบบที่กำหนด โดยมีระบบและ
กลไกการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนหรือชุมชน 
ได้แก่  

1. ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
2. ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือ

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
3. ระบบการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีจากงานวิจัยสู่ชุมชนท้องถิ่นและกลุ่มเป้าหมาย  

 โดยมีการบูรณาการร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา และหน่วยงานระดับคณะซึ่ง
มีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้  

1. ศึกษาและสำรวจปัญหา และความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น เพื่อกำหนดโจทย์วิจัยและ
บริการวิชาการในพื้นที่เป้าหมาย 

2. กลั่นกรองและประเมินโครงการ โดยมีรายละเอียดผลผลิตและตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับกรอบ
ประเด็นการให้งบประมาณสนับสนุน 

3. สนับสนุนการทุนวิจัยของนักวิจัยจากแหล่งทุนภายในและแหล่งทุนภายนอก  
4. จัดการผลงานวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์โดยการให้บริการวิชาการถ่ายทอดสู่ชุมชน/ท้องถิ่น 

หรือบูรณาการสู่การเรียนการสอน/การตีพิมพ์เผยแพร่โดย 
5. สำรวจความพึงพอใจและติดตามผลการนำองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี จากงานวิจัย

ไปใช้ประโยชน์ 
 และจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะได้พิจารณาและกำหนดกรอบการจัดสรรทุนวิจัย
คณะ โดยกำหนดให้เป็นทุนวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม คณะจึงได้ระบุในประกาศเปิดรับข้อเสนอ 
และระบุในสัญญารับทุนวิจัย  
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 ซึ่งในปีการศึกษา 2564 ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนหรือชุมชน จำนวน 
15 ผลงาน รายละเอียดตามตัวบ่งชี้ที่ 2.4  

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ข้อที่ 6 

2.1-6-1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
2.1-6-2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
2.1-6-3 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือ

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
2.1-6-4 ระบบการคัดสรร วิเคราะห์  สังเคราะห์งานวิจัย เพื ่อการตีพิมพ์ เผยแพร่และการนำไปใช้

ประโยชน์ 
2.1-6-5 ระบบการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีจากงานวิจัยสู่ชุมชนท้องถิ่นและกลุ่มเป้าหมาย 
2.1-6-6 ระบบและกลไกการสนับสนุนงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ 

7. มีระบบและกลไกการคุ ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที ่นำไปใช้ประโยชน์และ
ดำเนินการตามระบบท่ีกำหนด 

ผลการดำเนินงาน 
 คณะร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินงานในการคุ้มครองสิทธิ ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีนำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ คือ  

1. มีขั้นตอน แนวปฏิบัติ และแบบฟอร์มสำหรับอาจารย์ บุคลากรและนักวิจัยที่มีความประสงค์
จะยื่นการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  

2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร เพ่ืออำนวยความสะดวกและ
บริหารจัดการด้านการยื่นขอจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร  

3. ในปีการศึกษา 2564 คณะมีผลงานที่จดอนุสิทธิบัตรจำนวน 1 ชิ ้นงาน คือ ไม้เท้าระบุ
สภาพแวดล้อมด้วยเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตา เลขที่อนุสิทธิบัตร 18985 ซึ่งเป็นผลงาน
ของ อาจารย์ภาณุกร  ภูริปัญญานันท์ ออกให้ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564 

 และยังมีผลงานที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานด้านการยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งอยู่
ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ จำนวน 9 ชิ้นงาน ได้แก่      

1. คุกกี้ข้าวยำ คำขอเลขที่ 1503001420  
2. ซอสบูดูสําหรับข้าวยําในรูปแบบขนมครกญี่ปุ่น เลขคำขอเลขที่ 1703001336  
3. ข้าวเกรียบรสข้าวยำเครื่องแกง คำขอเลขที่ 1803000276  
4. ซอสบาร์บีคิวจากเปลือกแตงโม เลขท่ีคำขอ 2003002878  
5. ขนมปั้นขลิบทอดไส้ปลาเสริมเปลือกกุ้ง เลขที่คำขอ 2003002876  
6. กาแฟสำเร็จรูปผสมเห็ดแครงผงและกรรมวิธีการผลิต เลขท่ีคำขอ 2003002879  

https://drive.google.com/file/d/1zMLJWbqs3fsWW8_nG7Ei95sHJlXLqawT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tV2hoCh-PtuluVsd9ywFUoklwHguvSAx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a1HVoytw4hSRT0-aDFWDkX0etPWk6nzP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a1HVoytw4hSRT0-aDFWDkX0etPWk6nzP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1150UQAdb1t0UKq_Jwm18exiO3dbC64Ac/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1150UQAdb1t0UKq_Jwm18exiO3dbC64Ac/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kq8GdAng26WIvjg2NezQFT6uBNRAAFTe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L77X338NSw5z_ZdAIH7o4xRqxjaGL7on/view?usp=sharing
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7. แผ่นแป้งเปาะเปี๊ยะเสริมแป้งกากถั่วเหลือง เลขที่คำขอ 2003002874 
8. ไก่หยองรสเครื่องแกงมัสมั่น เลขที่คำขอ 2003002105 
9. โรตีกรอบเสริมกากถ่ัวเหลือง เลขที่คำขอ 2003003433 

 และนอกจากนี้ยังมีผลงานที่ยื่นขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร จำนวน 9 ชิ้นงาน ได้แก่      
1. ขนมไข่รสจำปาดะ 

2. ข้าวเหนียสเหลือกรอบหน้ากุ้ง 
3. เค้กไข่ไต้หวันจากแป้งข้าวหอมมะลิ 
4. เค้าไข่ไต้หวันลดพลังงาน 

5. คุกกี้เสริมแกนสับปะรดและเนื้อตาล 

6. โรตีกรอบมัลเบอร์รี่ลดการอมน้ำมัน 

7. กัมมี่เยลลี่จากน้ำตาลโตนดสด 

8. ผลโรยข้าวจากน้ำพริกไตปลา 
9. ชิฟฟ่อนเสริมใบขลู่ 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ข้อที่ 7 

2.1-7-1 ระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
2.1-7-2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
2.1-7-3 แบบฟอร์มและเอกสารการยื่นจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
2.1-7-4 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิ

ประโยชน์จากงานวิจัย พ.ศ. 2553 
2.1-7-5 สำเนาใบอนุสิทธิบัตร (เอกสารตามตัวบ่งที่ 2.3) 
2.1-7-6 บันทึกข้อความขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร 

 

การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย         
ปีถัดไป 

2.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 คะแนน  7 ข้อ 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีระบบสารสนเทศตอบสนองกับงานวิจัยทุกด้านทั้งนักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา ผู้บริหาร ผ่านระบบ
สารสนเทศออนไลน์ทั้งจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัย อันได้แก่ สถาบันวิจสอดคล้องกับการเข้าถึง
แหล่งวิจัย ทั้งภายใน และภายนอกตามงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

https://drive.google.com/file/d/1RegdZQcB743FA5-D8eXJxCh2CBwZCXjd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PHI8lglZ7N2w1y1N8zwfjAqS6looPyYv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tEAS-l7TctMbp8qV2LgcH6zoaF1jr5mH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E7weSGF1jjbPkimmfV4-rMXHq4APTNMV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E7weSGF1jjbPkimmfV4-rMXHq4APTNMV/view?usp=sharing
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยนำเข้า (I) 
รอบวงปีการเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ ผศ.ดร.ทวีสิน  นาวารัตน์  และ อาจารย์ ดร.ธีรยุทธ์  ศรียาเทพ 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 

ปัจจ ัยสำค ัญที ่ส ่งเสร ิมสน ับสนุนให ้เก ิดการผลิตงานว ิจ ัยหร ืองานสร ้างสรรค ์ใน
สถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรร
เงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการทำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมี
ประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน 

นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็น         
ตัวบ่งชี้ที่สำคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงจำนวนเงินต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
  
เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
 
สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย 

 
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 

 
 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
 

จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย 
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2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ =  
 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 

คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการประเมินที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 
 
หมายเหตุ 

1. จำนวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับ
รวมผู้ลาศึกษาต่อ 

2. ให้นับจำนวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปี
ปฏิทินนั้น ๆ ไม่ใช่จำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริง กรณีที่งานวิจัยมีระยะเวลามากกว่า 1 ปี ให้เฉลี่ยงบประมาณ
ตามจำนวนปีที่ได้รับการพิจารณาจากงบประมาณทั้งหมด 

3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุน
หรือหลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ 
กรณีท่ีไม่มีหลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 

4. การนับจำนวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลง
นามในสัญญารับทุนโดยอาจารย์ประจำหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากร
สายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดำเนินการ 
ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ปีการศึกษา 2562 – 2564 

 
 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

หน่วยวัด 
จำนวน/ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์จากภายใน และภายนอก
สถาบัน 

บาท 5,466,934 5,748,752.73 5560835 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด  
(ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ) 

คน 96 93 92.5 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ 

บาท/คน 
56,947.23 61,814.55 64,723.44 

คะแนนประเมิน คะแนน 4.75 5.00 5.00 
ผลการประเมิน ระดับ ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 
 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ ท่ีกำหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 
X 5 
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ผลการดำเนินงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีงบประมาณเงินสนับสนุน

งานวิจัยกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งภายในและภายนอก จำนวน  13 เรื่อง เป็นจำนวน
เงินทั้งสิ้น 5,560,835 บาท  ซึ่งมคี่าเฉลี่ยคะแนนผลการประเมิน เท่ากับ 5.00 คะแนน  โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
ตารางท่ี 2.2-1 แสดงค่าเฉลี่ยคะแนนผลการประเมินที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายใน 365,435.00             

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายนอก 5,195,400.00           

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายในและภายนอก 5,560,835

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวมผู้ท่ีลาศึกษาต่อ 92.5

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าและนักวิจัย

              60,117.14

ค่าร้อยละท่ีค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 5

คะแนนท่ีได้ในระดับคณะ 5  
 
ตารางท่ี 2.2-2 งบประมาณเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ที ่ ชื่อผู้รับทุน ชื่องานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

เลขที่สัญญา 
/แหล่งทุน/ ระยะเวลา 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายใน 
1.  ทวีสิน  นาวารัตน์ 

ธีรยุทธ์  ศรียาเทพ 
ฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ 
จากใบ ผล กาบ และงวง 
ของตาลโตนด 

001/2565 
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
15 ม.ค. 65-30 ก.ย. 65 

50,000 

2.  อำนาจ  ทองขาว 
ศศลักษณ์  ทองขาว 
โชติธรรม  ธารรักษ์ 

ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์สําหรับการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
กระท่อม (M. Speciosa) 
และการทําตลาดออนไลน์
ทางการเกษตรเพ่ือยกระดับ
รายได้วิสาหกิจชุมชน 

002/2565 
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
15 ม.ค. 65-30 ก.ย. 65 

29,400 
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ที ่ ชื่อผู้รับทุน ชื่องานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

เลขที่สัญญา 
/แหล่งทุน/ ระยะเวลา 

งบประมาณ 
(บาท) 

3.  สุรีย์พร  กังสนันท์ 
 

เยลลี่พร้อมดื่มจากใบขลู่ที่มี
ฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ
และตา้นการอักเสบ 

003/2565 
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
15 ม.ค. 65-30 ก.ย. 65 

50,000 

4.  สิริมาภรณ์  วัชรกุล 
ผจงสุข  สุธารัตน์ 

พัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์แผ่
นพลาสเตอร์ปิดแผลจาก
น้ำมันหอมระเหยต้นตะไคร้
บ้านในพื้นที่อําเภอสทิงพระ 
เพ่ือลดการอักเสบ และเกิด
หนองจากการติดเชื้อ 
Staphylococcus aureus 

004/2565 
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
15 ม.ค. 65-30 ก.ย. 65 

50,000 

5.  เสาวนิตย์  ชอบบุญ
ศักดิ์ชาย  คงนคร 
ปริญญา  ทับเที่ยง 

การศึกษาไส้เดือนกําจัดขยะ
อินทรีย์ในครัวเรือน 

005/2565 
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
15 ม.ค. 65-30 ก.ย. 65 

50,000 

6.  ธีรยุทธ์  ศรียาเทพ 
ทวีสิน  นาวารัตน์ 

การเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการคงสภาพ
ผลละมุด โดยสารสกัดไคโต
ซานจากเปลือกกุ้งก้ามกราม
ด้วยวิธีการเคลือบผิวโดยตรง 
และชนิดขึ้นแผ่นฟิล์ม 

006/2565 
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
15 ม.ค. 65-30 ก.ย. 65 

50,000 

7.  พิขญ์พิไล ขุนพรรณ
ราย 
พะเยาว์  ยงศิริวิทย์ 

ความเป็นไปได้ในการ
ป้องกันรังสีแกมมาของหิน
ตะกอนในอุทยานธรณีสตูล 

007/2565 
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
15 ม.ค. 65-30 ก.ย. 65 

26,800 

8.  วันฉัตร  ศิริสาร 
ทวีสิน  นาวารัตน์ 

การพัฒนาสูตรและการ
ประยุกต์ใช้ผงกาแฟเพ่ือเพ่ิม
มูลค่า อัตลักษณ์และคุณค่า
ทางโภชนาการ ของขนม
กลีบลําดวนสูตรโบราณ 

008/2565 
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
15 ม.ค. 65-30 ก.ย. 65 

47,910 
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ที ่ ชื่อผู้รับทุน ชื่องานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

เลขที่สัญญา 
/แหล่งทุน/ ระยะเวลา 

งบประมาณ 
(บาท) 

9.  ศศลักษณ์  ทองขาว ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้
ช่องทางออนไลน์เพ่ือซื้อ
สินค้าเกษตร 

1.10/2565 
คณะวิทยาการจัดการ 

15 ม.ค. 65-30 ก.ย. 65 

22,650 
(50%) 
11,325 

รวมเงิน 365,435 
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก 
10. วีรยุทธ ทองคง 

ศักดิ์ชาย คงนคร 
นวรัตน์ สีตะพงษ์ 
ศราวุฒ ชูโลก 
ธีรยุทธ์ ศรียาเทพ 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ป้องกัน
ปลวกในสวนยางพารา และ
การนำดินจอมปลวกไปใช้ 
ประโยชน์ ในพื ้นที ่ภาคใต้
ของประเทศไทย 

กองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (ววน.)  
25 ม.ค. 65-24 ม.ค. 66  
 

2,980,000 
(85%) 

2,533,000 
 
 

11. นุชจรินทร์ เพชรเกลี้ยง 
ผจงสุข สุธารัตน์ 
สายใจ วัฒนเสน 
สัลวา ตอปี 
สุธินี หีมยิ 

การใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพของ
ทรัพยากรชายฝั่งทะเลเพ่ือ
การท่องเที่ยวและการ
อนุรักษ์ตามวิถีชุมชนใน
อุทยานธรณีโลกสตูล : 
กรณีศึกษาเกาะสาหร่าย 

กองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (ววน.)  
25 ม.ค. 65-24 ม.ค. 66 

 
 

1,400,000 
(90%) 

1,260,000 

12. สิริพร  บริรักวิสิฐศักดิ์ พัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ไทยและเกาหลีใต้ในการ
สร้างนวัตกรรมระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียนเพ่ือเมือง
ฉลาดรู้ที่ยั่งยืน 
 

หน่วยบริหารและ
จัดการทุนด้านการเพ่ิม
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

(บพข.) 
ม.ค. 65 -ม.ค. 66 

3,000,000 
(20%) 

600,000 

13. สิริพร  บริรักวิสิฐศักดิ์ 
สายสิริ  ไชยชนะ 
ขวัญกมล  ขุนพิทักษ์ 
นัดดำ  โปดำ 
 

PSC Baseline 
Assessment and Action 
Plans for the city 
Municipalities of Surat 
Thani, Samui, Songkhla, 
and Hat Yai 

องค์การกองทุนสัตว์ป่า
โลกสากล สำนักงาน

ประเทศไทย  
(WWF-Thailand) 
ต.ค. 64 - มิ.ย. 65 

5,900,000 
(13.6%) 
802,400 

รวมเงิน 5,195,400 
รวมเงินทั้งสิ้น 5,560,835 
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หลักฐานอ้างอิง 
หมายเลข เอกสาร/หลักฐาน 

2.2-0-1  สัญญาการรับเงินทุนสนับสนุนเงินวิจัยและงานสร้างสรรค์  
 

การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย         
ปีถัดไป 

2.2 60,000 บาท 60,117.14 บาท 5.00 คะแนน  60,000 บาท 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
คณะควรกระตุ้นนักวิจัยรุ่นใหม่ที่จะเข้าสู่การขอทุนในปีงบประมาณ 2566 และเพิ่มเติมทุนวิจัยสำหรับ
งบประมาณ 2565 ที่ยังเปิดรับในบางแหล่งทุนต่อไป 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ (O) 
รอบวงปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ ผศ.ดร.ทวีสิน  นาวารัตน์ และ อาจารย์ ดร.ธีรยุทธ์  ศรียาเทพ 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 

ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สำคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจำและนักวิจัยได้
สร้างสรรค์ขึ ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง                 
เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและ การแข่งขัน
ของประเทศ ผลงานทางวิชาการ อยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 
ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมิน
ตำแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ ตำราหรือ
หนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 
โดยมีวิธีการคิด ดังนี้ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ
และนักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา ดังนี้ 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่

กำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่

กำหนดไว้เป็น คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่

กำหนดไว้เป็น คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป  
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สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 

 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 

คะแนนที่ได้ =  
 

 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 
 คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการประเมินที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ปีการศึกษา 2562 – 2564 

 
ผลการดำเนินงาน  

 ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจำนวน
อาจารย์ประจำและนักวิจัยทั้งหมด 98.5 คน มีผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 120 เรื่อง  คิดเป็นผลรวมค่าถ่วง
น้ำหนักเท่ากับ 43.60  ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 44.26 เท่ากับ 5.00 คะแนน  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ หน่วยวัด 
จำนวน/ปีการศึกษา  

2562 2563 2564 
จำนวนผลงานทางว ิชาการของอาจารย์
ประจำและนักวิจัย 

ร้อยละ 39.80 43.00 44.26 

จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยทั้งหมด  คน 104 101 98.5 
คะแนนประเมิน คะแนน 5.00 5.00 5.00 
ผลการประเมิน ระดับ ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนกัวิจัย 
 

จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจยัทั้งหมด 
X 100 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของ 
อาจารย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 
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ตารางท่ี 2.3-1 แสดงค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท้ังหมด   43.60

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท้ังหมด 98.5

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 44.26

ค่าร้อยละท่ีค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 5.00

คะแนนท่ีได้ในระดับคณะ 5.00
 

 

ตารางท่ี 2.3-1 แสดงจำนวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 
ที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิชาการ สถานที่/วันที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (ค่าน้ำหนัก 0.20)  จำนวน 84 เรื่อง  ค่าถ่วงน้ำหนัก 16.80 

1  ฐิติมาพร ศรีรักษ์ ผลของการเสริมใบขลู่และทดแทน
น้ำตาลด้วยสารให้ความหวานใน
ผลิตภัณฑ์ชิฟฟ่อนเค้กแป้งข้าวหอม
มะลิ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ 
ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สุราษฎร์ธานี 
10-11 มีนาคม 2565 
 

2  ฐิติมาพร ศรีรักษ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวจาก
น้ำพริกไตปลา 

3   สุรีย์พร กังสนันท์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่พร้อมดื่ม
จากน้ำตาลโตนดสดเสริมอินนูลิน 

4  สุรีย์พร กังสนันท์ การพัฒนาโดนัทเค้กทดแทนแป้ง
สาลีด้วยแป้งข้าวกล้องหอมมะลิและ
ใช้สารทดแทนไขมันจากสาหร ่าย
เกาะยอ 

5  สุรีย์พร กังสนันท์ การใช้แป้งเมล็ดขนุนเป็นสารให้
ความคงตัวในไอศกรีมกะทิเสริม
บรอกโคลีผง 

6  พรชัย พุทธรักษ์  
ทัศนา  ศิริโชติ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซาลาเปาไส้ถั่ว
แดงเสริมน้ำใบขลู่ 

7  พรชัย พุทธรักษ์ การใช้ซูคราโลสทดแทนน้ำตาลใน
ผลิต ภัณฑ์ซาลาเปาไส้ถั่วแดงเสริม
น้ำใบขลู่ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ 
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ที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิชาการ สถานที่/วันที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 
8  พรชัย พุทธรักษ์ ความร ู ้ท ัศนคต ิและพฤต ิกรรม

สุขาภิบาลอาหารของผู ้จำหน่าย
อาหารในมหาว ิทยาล ัยราชภัฏ
สงขลา 

ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สุราษฎร์ธานี 
10-11 มีนาคม 2565 
 

9  พรชัย พุทธรักษ์ ความส ัมพ ันธ ์ระหว ่างท ัศนคติ  
พฤติกรรมการบริโภคเคร ื ่องดื่ม 
และภาวะโภชนาการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

10  สิริมาภรณ์ วัชรกุล ฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากต้น
ตะไคร้บ้านในจังหวัดสงขลาต้าน
เชื้อแบคทีเรียก่อโรค 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
ครั้งที่ 14  
14 ธันวาคม 2565 11  วิภาพรรณ คงเย็น 

สิริมาภรณ์ วัชรกุล 
ฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยต่อการ 
ต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรค 

12  วันฉัตร ศิริสาร  
  

ขนมทองพับแป้งข้าวฟ่างเสริมดอก
ไม้อบแห้ง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนำเสนอผลงานวิจัย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 4 
20 พฤษภาคม 2565 

13  ปวีณา ดิกิจ การคัดเลือกแบคทีเรียแลคติกที่มี
คุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรียก่อ
โรคจากแหนมเห็ดนางฟ้า 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์  
19 มีนาคม 2565 

14  อัจฉรา เพ่ิม ผลของสารสก ัดช ุมเห ็ดไทยต่อ 
Cell-Surface Hydrophobicity 
ของเช ื ้ อ  Methicillin-Resistant 
Staphylococcus aureus 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ครั้งที่ 4  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  
30 สิงหาคม 2564 

15  อัจฉรา เพ่ิม คุณสมบัติพรีไบโอติกเบื้องต้นของ
โอลิโกแซกคาไรด์จากเห็ดนางฟ้า
และเห็ดนางรม 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 32  
25  มีนาคม 2565  

https://drive.google.com/file/d/1KnF3y1FSc9HwCOCbNq1sLaKbSlGOZk-f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KnF3y1FSc9HwCOCbNq1sLaKbSlGOZk-f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1g8XLQu6e68dyXP4doso-G4MQEhNdPqtO
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1g8XLQu6e68dyXP4doso-G4MQEhNdPqtO


 

136 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิชาการ สถานที่/วันที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 
16  อัจฉรา เพ่ิม ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบ

จากหอมแดงการในย ับย ั ้ ง เชื้ อ 
Staphylococcus aureus แ ล ะ 
Escherichia coli 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ครั้งที่ 3  
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   
17 มีนาคม 2565 

17  ภวิกา มหาสวัสดิ์ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้ง
เอนไซม์ไลเปสของสารสกัดหยาบ
ข้าวหอมกระดังงา 59 และข้าวซีบู
กันตัง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม NCST 2022  
ครั้งที่ 4  
8 เมษายน 2565 

18  นันธิดา ลิ่มเสฎโฐ 
เชาวนีพร ชีพประสพ 
  

องค์ประกอบทางเคมีในแป้งกล้วย
น้าว้า ต้าบลปากรอ อ้าเภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ 
ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สุราษฎร์ธานี 
10-11 มีนาคม 2565 
 

19  นันธิดา ลิ่มเสฎโฐ 
เชาวนีพร ชีพประสพ 
  

วิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในสา
รสกัดข้าวสายพันธุ์ กข 43 ปากรอ 
และกข 43 ระโนด 

20  ศักดิ์ชาย คงนคร พลวัตการเปลี่ยนแปลงชายหาด
พ้ืนที่ชายฝั่งบริเวณ ตำบลบ่อยาง 
จังหวัดสงขลา ประเทศไทย ด้วย
ระบบภูมิสารสนเทศ 

21  ศักดิ์ชาย คงนคร ออกแบบและทดสอบปะการังเทียม 
ลดความแรงของคลื่น 

22  ศักดิ์ชาย คงนคร 
  

ฐานข้อมูลจอมปลวกในสวน
ยางพาราในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ด้วยภูมิสารสนเทศ 

23  ศักดิ์ชาย คงนคร 
อนุมัติ เดชนะ 

ผลของจุลินทรีย์น้ำมะพร้าวน้ำหอม
ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของ
ต้นแตงกวา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ 
ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สุราษฎร์ธานี 
10-11 มีนาคม 2565 

24  ศักดิ์ชาย คงนคร 
อนุมัติ เดชนะ 

การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการ
เพ่ิมอัตราการงอกของเมล็ดข้าว 
 

https://drive.google.com/file/d/1-4QETNoyd152C2VuGA0Bjqm61N40mgje/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-4QETNoyd152C2VuGA0Bjqm61N40mgje/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-4QETNoyd152C2VuGA0Bjqm61N40mgje/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-4QETNoyd152C2VuGA0Bjqm61N40mgje/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-4QETNoyd152C2VuGA0Bjqm61N40mgje/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-4QETNoyd152C2VuGA0Bjqm61N40mgje/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y_IvRvw-0jeTOeSfJpUwQEEII85BPDut/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y_IvRvw-0jeTOeSfJpUwQEEII85BPDut/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y_IvRvw-0jeTOeSfJpUwQEEII85BPDut/view?usp=sharing


 

137 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิชาการ สถานที่/วันที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 
25  สารภี จุลแก้ว 

เกศินี บุญช่วย 
แอปพลิเคช ันจ ัดการข้อมูลสาร 
สนเทศโรงเร ียนส่งเสริมศาสนา    
วิทยามูลนิธิ 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ  
ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่  
25 มิถุนายน 2564 

26  ยุพดี อินทสร 
คมกฤช เจริญ 

การพัฒนาแอปพล ิเคช ันระบบ  
บริหารจัดการสนามฟุตบอลหญ้า 
เทียม/ 

27  สารภี  จุลแก้ว  

 

การพัฒนาแอปพลิเคชันประเมิน
ความพร้อมบ้านอุ่นใจ (Home 
Isolation) ผู้ปว่ย โควิด-19 
เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอ   
ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ประชุมวิชาการระดับชาติ 
(ออนไลน์)  ครั้งที่ 12 
ประจำปีการศึกษา 2564 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  
25 กุมภาพันธ์ 2565 

28  ยุพดี อินทสร 
คมกฤช เจริญ 
  

แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง เมืองสิงขรา 
  

การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติครบรอบ 15 ปี 
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
26 พฤศจิกายน 2564 

29  ยุพดี อินทสร 
คมกฤช เจริญ 
  

การพัฒนาแอปพลิเคชันระบบ 
บริหารจัดการร้านอาหาร  

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที ่12  
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 
25 กุมภาพันธ์ 2565 

30  ยุพดี อินทสร 
คมกฤช เจริญ 

แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง 
วิถีชีวิตชาวสวนยางพารา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ 
ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สุราษฎร์ธานี 
10-11 มีนาคม 2565 

31  ทวีรัตน์ นวลช่วย 
พิกุล สมจิตต์ 
  

การออกแบบและพัฒนาระบบยืม 
คืนและส่งซ่อมอุปกรณ์ไอที 
บริษัทไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด/ 

32  สารภี  จุลแก้ว  

 

ระบบจัดการการบริการของแผนก 
ทันตกรรม กรณีศึกษาโรงพยาบาล
เมืองสงขลา 

33  ดินาถ หลำสุบ, 
สกรรจ์ รอดคล้าย 
นลินี อินทมะโน 

ระบบขายอุปกรณ์ก่อสร้างบริษัท 
Ps. Power จำกัด/ 
  

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที ่14  
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
14 ธันวาคม 2564 

https://drive.google.com/file/d/1y_IvRvw-0jeTOeSfJpUwQEEII85BPDut/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y_IvRvw-0jeTOeSfJpUwQEEII85BPDut/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y_IvRvw-0jeTOeSfJpUwQEEII85BPDut/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iHHnFRDDWxg8K8Kgf72XCL4xD6PjTMWA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iHHnFRDDWxg8K8Kgf72XCL4xD6PjTMWA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iHHnFRDDWxg8K8Kgf72XCL4xD6PjTMWA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CidY1Iyx6UF3y2QqOn2OyPlO5RS8wcJv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DoqGo62pGnx_TML4wzFEzXUA5CVGr4xH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DoqGo62pGnx_TML4wzFEzXUA5CVGr4xH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UF6vq76tpLTFxq6EVNMPlL42xPNNWmo6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UF6vq76tpLTFxq6EVNMPlL42xPNNWmo6/view?usp=sharing


 

138 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิชาการ สถานที่/วันที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 
34  พัฒนะ วรรณวิไล 

กฤษณ์วรา รัตนโอภาส 
ดินาถ หลำสุบ 

ระบบการให้คำปรึกษาโครงงาน 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 
25 มีนาคม 2565 

35  ภัทราวรรณ สิงควานนท์ เส้นทางท่ีสั้นที่สุดในการทิ้งขยะ 
แบบถังคอนเทนเนอร์ในพ้ืนที่ตำบล
เขารูปช้าง อำเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา โดยใช้ Dijkstra’s 
Algorithm 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
ครั้งที่ 13  
15 มิถุนายน 2564 

36  ภัทราวรรณ สิงควานนท์ 
อดิศักดิ์ เด็นเพ็ชรหน๋อง 

ความสัมพันธ์ระหว่างลำดับฟีโบ 
นักชี ลำดับลูคัส และลำดับ
คล้ายลูคัส 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ 
ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สุราษฎร์ธานี 
10-11 มีนาคม 2565 

37  ภัทราวรรณ สิงควานนท์ 
ศรัณยา เฮงสวัสดิ์ 

จำนวนฟีโบนักชีและจำนวนลูคัส
ทั่วไป 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ครั้งที่ 4  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
8 เมษายน 2565 

38  อดิศักดิ์ เด็นเพ็ชรหน๋อง แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับ
การแพร่ระบาดโควิด 19 

39  ศรัณยา  เฮงสวัสดิ์ สมบัติบางประการของในทั่วไปใหม่
ของลำดับ (p,q)-ฟีโบนักชี 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ 
ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สุราษฎร์ธานี 
10-11 มีนาคม 2565 

40  ศรัณยา  เฮงสวัสดิ์ เอกลักษณ์สำหรับในทั่วไปใหม่ของ
ลำดับ (p,q)-ลูคัสทั่วไป 

41  สานิตย์ ฤทธิเดช จำนวนคล้ายสมดุลลูคัสอันดับ สาม
ทั่วไป 

42  อดิศักดิ์  เด็นเพ็ชรหน๋อง แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับ
การแพร่ระบาดโรคฉี่หนู 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด 
20 พฤษภาคม 2565 



 

139 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิชาการ สถานที่/วันที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 
43  วัชราภรณ์ พัทคัน การสํารวจการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

สมุนไพรของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ สงขลา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ 
ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สุราษฎร์ธานี 
10-11 มีนาคม 2565 

44  วัชราภรณ์ พัทคัน คุณภาพชีวิตและความสามารถใน
การทำกิจวัตรประจำวันของ
ผู้สูงอายุ ในตำบลสาคร  
อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 

45  ศราวุฒิ ชูโลก 

นวรัตน์  สีตะพงษ์ 
ชนิดของตัวประสานที่เหมาะสมใน
การผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือก
มังคุด 

46  ศราวุฒิ ชูโลก 

นวรัตน์  สีตะพงษ์ 
การพัฒนาฉนวนกันความร้อนจาก
ใบสับปะรดและใบไผ่ 

47  พิชญ์พิไล ขุนพรรณราย ซากดึกดำบรรพ์ในหินตะกอนที่บ่อ
ดินบ้านทุ่งเสม็ด อำเภอละงู 
อุทยานธรณีโลกจังหวัดสตูล 

การประชุมวิชาการและการ
นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยภาคเหนือ 
(GNRU) ครั้งที่ 21 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร 
9 มิถุนายน 2564 

48  บรรจง ทองสร้าง การจำแนกหินตะกอนโดยวิธีการเรื
องรังสีเอ็กซ์และอายุทางธรณีวิทยา
ของซากดึกดำบรรพ์ในเขตอุทยานธ
รณีโลกสตูล. 

การนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ  
ครั้งที่ 14  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน 
สุนันทา 
วันที่ 18 สิงหาคม 2564 

49  ศราวุฒิ ชูโลก การพัฒนานวัตกรรมหน้ากากกรอง
อากาศความดันบวกจากชุดกรอง
แมส 

การประชุมวิชาการฟิสิกส์และ
วิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขต
ภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 21
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 

https://drive.google.com/file/d/12fvEZX_ARbzJ-KZxLRIxSoMhB25lccV3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12fvEZX_ARbzJ-KZxLRIxSoMhB25lccV3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12fvEZX_ARbzJ-KZxLRIxSoMhB25lccV3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12fvEZX_ARbzJ-KZxLRIxSoMhB25lccV3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12fvEZX_ARbzJ-KZxLRIxSoMhB25lccV3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12fvEZX_ARbzJ-KZxLRIxSoMhB25lccV3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12fvEZX_ARbzJ-KZxLRIxSoMhB25lccV3/view?usp=sharing


 

140 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิชาการ สถานที่/วันที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 
 17 มีนาคม 2565 

50  ศราวุฒิ ชูโลก การใช้ภาพทางดาราศาสตร์ของ
เส้นแสงดาว (Star trails) เพ่ือ
ค้นหาการเคลื่อนที่ของโลก 

การประชุมวิชาการฟิสิกส์และ
วิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขต
ภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 21
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 
17 มีนาคม 2565 

51  สายใจ เพชรคงทอง เส้นทางท่ีสั้นที่สุดในการทิ้งขยะแบ
บถังคอนเทนเนอร์ในพ้ืนที่ตำบลเขา
รูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
โดยใช้ Dijkstra’s Algorithm 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏภูเก็ต 
15 มิถุนายน 2564 

52  กมลนาวิน อินทนูจิตร 
  

ความรู ้และแนวปฏิบัต ิเก ี ่ยวกับ
ธรรมชาติและจักรวาลเพื ่อการ
ปรับตัวในการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภ ูม ิอากาศในล ุ ่มน ้ำทะเล สาบ
สงขลา 

การประชุมวิชาการด้าน 
มนุษยศาสตร์และสังคม 
ศาสตร์ ระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ครั้งที่ 32   
3 สิงหาคม 2564  

53  ระเบียบ สุวรรณเพ็ชร์ 
  
  
 

การวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ
และทางเคมีของดินในแปลงนาข้าว
จากอำเภอสิงหนคร 
และอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ 
ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สุราษฎร์ธานี 
10-11 มีนาคม 2565 

54  นันธิดา ลิ่มเสฎโฐ 
เชาวนีพร ชีพประสพ 
  

องค์ประกอบทางเคมีในแป้งกล้วย
น้ำหว้า ตำบลปากรอ 
อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

55  นันธิดา ลิ่มเสฎโฐ 
เชาวนีพร ชีพประสพ 
  

วิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในสา
รสกัดข้าวสายพันธุ์ กข 43     
ปากรอ และกข 43 ระโนด 

56  ยุพดี อินทสร 
คมกฤช เจริญ 

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบจั
ดการแผงทุเรียนศรีระวรณ์ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 9 
วิทยาลัยนครราชสีมา 

https://drive.google.com/file/d/12fvEZX_ARbzJ-KZxLRIxSoMhB25lccV3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12fvEZX_ARbzJ-KZxLRIxSoMhB25lccV3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12fvEZX_ARbzJ-KZxLRIxSoMhB25lccV3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12fvEZX_ARbzJ-KZxLRIxSoMhB25lccV3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12WYntmaXbrHx3PBid_o8QKugo09LQ6UN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12WYntmaXbrHx3PBid_o8QKugo09LQ6UN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12WYntmaXbrHx3PBid_o8QKugo09LQ6UN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12WYntmaXbrHx3PBid_o8QKugo09LQ6UN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DnlY5e7lTeMoasmiMa9d9d6URxRtL2As/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DnlY5e7lTeMoasmiMa9d9d6URxRtL2As/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DnlY5e7lTeMoasmiMa9d9d6URxRtL2As/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d5LNgK3_37tkQCcKpi3BVgi7g-0tiabF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d5LNgK3_37tkQCcKpi3BVgi7g-0tiabF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d5LNgK3_37tkQCcKpi3BVgi7g-0tiabF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t2vX2AW5V6w8IAtlsRKKpXwU9qpxDoG5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t2vX2AW5V6w8IAtlsRKKpXwU9qpxDoG5/view?usp=sharing


 

141 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิชาการ สถานที่/วันที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 
14 พฤษภาคม 2565 

57  โชติธรรม ธารรักษ์ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ประมา
ณค่าประสิทธิภาพการทำสำเนาแบ
บสตรีมมิงด้วย PostgreSQL บน 
Single Board 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 
25 มีนาคม 2565 
 
 58  โชติธรรม ธารรักษ์ การทดสอบและวิเคราะห์ประสิทธิ

ภาพรายการเปลี่ยนแปลงฐาน 
ข้อมูลบนระบบการทำสำเนาแบบส
ตรีมมิงด้วย PostgreSQL  

59  นลินี อินทมะโน ระบบจัดการธนาคารโรงเรียนธรรม
โฆสิต 

60  พัฒนะ วรรณวิไล 
กฤษณ์วรา รัตนโอภาส 
ดินาถ หลำสุบ 

ระบบจัดการการให้คำปรึกษาโครง
งาน 
  

61  จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ 
นลินี อินทมะโน 

แอปพลิเคชันคิดแอทพรีสคูล 
 

62  ภาณุกร ภูริปัญญานันท์ การพัฒนาเกมอาร์พีจี 2 มิติ 
“ดันเจี้ยนผจญภัย” 

63  นลินี อินทมะโน โมบายแอปพลิเคชันเช็คการเข้าแถ
วและเช็คการละหมาดของนักเรียน 
โรงเรียนแสงธรรมวิทยามูลนิธิ 
จะนะ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
ครั้งที ่14 
14 ธันวาคม 2564 

64  นลินี อินทมะโน ระบบจัดการร้านขายเครื่องแต่งกา
ยออนไลน์ 
  

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏสุราษฎร์ธานวีิจัย  
ครั้งที ่16 
16-18 ธันวาคม 2564 

65  วรพล หนูนุ่น 
อนุมัติ เดชนะ 

ชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการพัฒ
นานวัตกรรมเครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแ
สงยูวีแบบเคลื่อนที่ ปลอดภัย 
และต้นทุนต่ำ 

การประชุมวิชาการการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับ
ชาติ ครั้งที่ 20 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศ
าสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.  
วันที่ 30 ก.ค. 64 



 

142 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิชาการ สถานที่/วันที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 
66  วรพล หนูนุ่น 

ภัชชนก รัตนกรปรีดา 
  

ประสิทธิผลของการสวดมนต์เพ่ือช่
วยในการนอนหลับของผู้สูงอายุใน
ตำบลกระแสสินธุ์ 
อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา 

การประชุมวิชาการการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นและสังคม
ระดับชาติ ครั้งที่ 20 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
30 กรกฎาคม 2565 
 
 

67  วรพล หนูนุ่น 
ภัชชนก รัตนกรปรีดา 

ประสิทธิผลของการใช้น้ำมันปาล์ม
ชุบเพื่อป้องกันแมลงวันตอมปลาระ
หว่างการตากแห้ง 

68  ภัชชนก รัตนกรปรีดา 
วรพล หนูนุ่น 

การรับรู้ความเสี่ยงทางสุขภาพของ
คนชายแดนไทย – มาเลเซีย 

69  ภัชชนก รัตนกรปรีดา 
วรพล หนูนุ่น 

การพัฒนากับดักแมลงสาบจากวัส
ดุธรรมชาติสำหรับร้านอาหาร 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม  
23  สิงหาคม 2565 

70  ภัชชนก รัตนกรปรีดา 
วรพล หนูนุ่น 

การพัฒนาเครื่องดักจับแมลงวันสำ
หรับผู้ประกอบอาชีพขายเนื้อ 

การประชุมวิชาการด้าน
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ระดับชาติ  
ครั้งที่ 1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
9  กันยายน 2664 

71  ภัชชนก รัตนกรปรีดา 
วรพล หนูนุ่น 

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่ว
ยโรคความดันโลหิตสูงในอำเภอเมือ
ง จังหวัดสงขลา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน  
21 กุมภาพันธ์ 2565 
 

72  สุรัตน์สวดี แซ่แต้ 
จิตรวี เชยชม 

พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของ 
ประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและห
ลอดเลือด 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที ่12  
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 



 

143 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิชาการ สถานที่/วันที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 
ในตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม 
จังหวัดสงขลา 

25 กุมภาพันธ์ 2565   

73  อาจารย์ ดร.จิตรวี 
เชยชม 
อาจารย์สุรัตน์สวดี 
แซ่แต้ 

การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ
ในพ้ืนที่ตำบลกำแพงเพชร 
อำเภอรัตภูมิ 
จังหวัดสงขลา 

74  สุรัตน์สวดี แซ่แต้ 
จิตรวี เชยชม 

คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลาก
รในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่
น อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ 
ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สุราษฎร์ธานี 
10-11 มีนาคม 2565 
 
 

75  สุรัตน์สวดี แซ่แต้ 
จิตรวี เชยชม 
  

ความมั่นใจในการปฏิบัติงานพัฒนา
สุขภาพชุมชนของอาสาสมัครสาธา
รณสุขประจำหมู่บ้าน 
อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 

76  จิตรวี เชยชม 
สุรัตน์สวดี แซ่แต้ 

พฤติกรพฤติกรรมป้องกันความเสี่ย
งจากการทำนา 

77  จิตรวี เชยชม 
สุรัตน์สวดี แซ่แต้ 

อุปสรรคในการทำงานคุ้มครองผู้บริ
โภคของอาสาสมัครสาธารณสุขปร
ะจำหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดสตูล 

78  เยาวลักษณ์ เตี้ยนวน ภูมิปัญญาการรักษาความเจ็บป่วยข
องหมอพ้ืนบ้านในชุมชนบ้านทุ่ง 
ขม้ิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 

79  เบญจวรรณ 
ยันต์วิเศษภักดี 

ฤทธิ์ต้านทานแบคทีเรียของสาร 
สกัดหยาบจากหญ้าตีนกา 
(Eleusine indica (L.) Gaertn.) 

80  เบญจวรรณ 
ยันต์วิเศษภักดี 

ผลของ 2, 4-D 
ต่อการชักนำแคลลัสในเมล็ดข้าว 
เฉี้ยงพัทลุง (Oryza sativa L.) 

81  วัชรินทร์ สายน้ำใส การเปรียบเทียบการผลิตหมึกพิมพ์
สกรีนระหว่างยางพาราสดกับยางพ
รีวัลคาไนซ์โดยใช้สารให้สี 
จากขมิ้น 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 13 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
12-13 พฤษภาคม 2565   
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82  คทาวุธ  ไชยเทพ ผลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมบาง

ประการต่อแมลงน้ำในลำธารน้ำตก
มโนราห์ จังหวัดพัทลุง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ 
ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สุราษฎร์ธานี 
10-11 มีนาคม 2565 

83  ธีระพงค์  คงเก้ือ ตัวแบบพยากรณ์จำนวนแรงงาน
ต่างด้าวของจังหวัดสงขลา 

การประชุมวิชาการการวิจัย
ดำเนินงานแห่งชาติ  
ประจำ พ.ศ. 2565  
มหาวิทยาสงขลานครินทร์ 
16-18 มีนาคม 2565 

84  ธีระพงค์  คงเก้ือ ตัวแบบพยากรณ์ปริมาณการ
จำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบในประเทศ
ไทย 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ             
ระดับนานาชาติ (ค่าน้ำหนัก 0.40)  จำนวน 8 เรื่อง  ค่าถ่วงน้ำหนัก 3.20 
85  พะเยาว์ ยงศิริวิทย์ 

พิชญ์พิไล ขุนพรรณ 
Urban heat island in Songkhla 
Province, Thailand.   

The 11th International 
Science, Social Science, 
Engineering and Energy 
Conference Congress 
2021, 24-25 June 2021, 
Thailand 

86  พิชญ์พิไล ขุนพรรณ 
พะเยาว์ ยงศิริวิทย์ 

Potentials for construction 
application from the point 
load strength index of 
sedimentary rocks at soil 
quarry Satun Geopark area  

87  สิริพร บริรักวิสิฐศักดิ์ LCA of WEEE Dismantling into 
Recycled Materials in 
Thailand  

The 8th 3R International 
Scientic Conference 
2022, 14-18 March 2022,  

88  สิริพร บริรักวิสิฐศักดิ์ Material Flow Analysis of 
WEEE dismantling in Thailand  

The 8th 3R International 
Scientic Conference 
2022, 14-18 March 2022,  

89  พลพัฒน์ รวมเจริญ Effect of modified PET and 
modified palm oil on the 
physical and mechanical 
properties of epoxy mortar  

Proceeding International 
Polymer Conference of 
Thailand (PCT-11), 2021, 
1-2, July, Bangkok. 
  

https://drive.google.com/file/d/1k0qpulA-ShNOG-W629xdvaozCc7E2mID/view
https://drive.google.com/file/d/1k0qpulA-ShNOG-W629xdvaozCc7E2mID/view
https://drive.google.com/file/d/1k0qpulA-ShNOG-W629xdvaozCc7E2mID/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KCw9m4pk17EGBipzUwTCmr_uFmEhXOSs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KCw9m4pk17EGBipzUwTCmr_uFmEhXOSs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KCw9m4pk17EGBipzUwTCmr_uFmEhXOSs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KCw9m4pk17EGBipzUwTCmr_uFmEhXOSs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KCw9m4pk17EGBipzUwTCmr_uFmEhXOSs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KCw9m4pk17EGBipzUwTCmr_uFmEhXOSs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fXJ8bY2-ZdwKRekuiOGsat6KO2GG6uvw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fXJ8bY2-ZdwKRekuiOGsat6KO2GG6uvw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fXJ8bY2-ZdwKRekuiOGsat6KO2GG6uvw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fXJ8bY2-ZdwKRekuiOGsat6KO2GG6uvw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LHwM4Gpl8yz2d-DDfar9BTTv3TBDFTo8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LHwM4Gpl8yz2d-DDfar9BTTv3TBDFTo8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LHwM4Gpl8yz2d-DDfar9BTTv3TBDFTo8/view?usp=sharing
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90  ดินาถ  หลำสุบ 

กฤษณ์วรา  รัตนโอภาส 
Trend-line Analysis on 
Apache Hive with HiveQL: A 
Case Study the Airline On-
Time Performance and 
Causes of Flight Delays 
(Bronze Medal Award) 
  
  

The 3rd International 
Conference on 
Informatics, Agriculture, 
Management, Business 
administration, 
Engineering, Science and 
Technology 26-27 May 
2022 

91  ศศลักษณ์  ทองขาว Rapid Design and 
Implementation of the 
Application for Safety 
Tourism after COVID-19 
Period. 
  

The 1st International 
Conference on 
Computing, Engineering 
and Applied Sciences 
(ICCEAS2021).12-13 July 
2021 

92  อำนาจ  ทองขาว VPN Security in Campus 
Network during Covid-19 
epidemic: Case Study in 
Southeast Asia 

Proc. of the International 
Conference on Electrical, 
Computer and Energy 
Technologies (ICECET) 
9-10 December 2021, 
Cape Town-South Africa 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (ค่าน้ำหนัก 0.60)  จำนวน 5 เรื่อง  ค่าถ่วงน้ำหนัก 3.00 
93  คันธมาทน์  กาญจนภูมิ  

  
  

ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้
ด้านทันตสุขภาพอิทธิพลของ
ครอบครัว และกลุ่มเพ่ือนกับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก
ของวัยรุ่นตอนต้นในจังหวัดยะลา 

วารสารสภาการสาธารณสุข
ชุมชน ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 
(กันยายน-ธันวาคม 2564) 

94  คันธมาทน์   กาญจนภูมิ  
  

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองคอหงส์  จังหวัด
สงขลา 

วารสารสภาการสาธารณสุข
ชุมชน ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2564) 

https://ieeexplore.ieee.org/document/9698672?fbclid=IwAR3gJ0GIhywmjS4C5WT_jPHmK1iUIqooVIYhJtO3gkNmFK2kohcjOmYCq8Y
https://ieeexplore.ieee.org/document/9698672?fbclid=IwAR3gJ0GIhywmjS4C5WT_jPHmK1iUIqooVIYhJtO3gkNmFK2kohcjOmYCq8Y
https://ieeexplore.ieee.org/document/9698672?fbclid=IwAR3gJ0GIhywmjS4C5WT_jPHmK1iUIqooVIYhJtO3gkNmFK2kohcjOmYCq8Y
https://ieeexplore.ieee.org/document/9698672?fbclid=IwAR3gJ0GIhywmjS4C5WT_jPHmK1iUIqooVIYhJtO3gkNmFK2kohcjOmYCq8Y
https://drive.google.com/file/d/1-eJvX7ypoLlR_JZsUG1O2M2V3tVgk9wI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-eJvX7ypoLlR_JZsUG1O2M2V3tVgk9wI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-eJvX7ypoLlR_JZsUG1O2M2V3tVgk9wI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-eJvX7ypoLlR_JZsUG1O2M2V3tVgk9wI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-eJvX7ypoLlR_JZsUG1O2M2V3tVgk9wI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G7p-WK4eGgDywtPQXUi2Q0l7rvmBDC9o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G7p-WK4eGgDywtPQXUi2Q0l7rvmBDC9o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G7p-WK4eGgDywtPQXUi2Q0l7rvmBDC9o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G7p-WK4eGgDywtPQXUi2Q0l7rvmBDC9o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G7p-WK4eGgDywtPQXUi2Q0l7rvmBDC9o/view?usp=sharing
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95  คันธมาทน์   กาญจนภูมิ  

  
พฤติกรรมการป้องกันโรคจากไวรัส
โคโรนา 2019 ของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

วารสารสภาการสาธารณสุข
ชุมชน ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2564) 

96  จีราพัชร์ พลอยนิลเพชร 
  

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสินใจของประชาชนในการเข้า
รับบริการการแพทย์แผนไทย 
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล : กรณีศึกษาอำเภอเมือง 
จังหวัดยะลา 

วารสารสภาการสาธารณสุข
ชุมชน ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 
(กันยายน-ธันวาคม 2564) 

97  ธีรยุทธ์ ศรียาเทพ 
ทวีสิน นาวารัตน์ 
  

สารกลุ่มเบนโซฟีโนนและกลุ่มแซน
โทนที่แยกได้จากผลชะมวงสุกเป็น
ตัวยับยั้งเอนไซม์ แอลฟา-
กลูโคซิเดส ที่มีประสิทธิภาพ 

PBRU Sciencs Journal 
(ออนไลน์) ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 
(มกราคม-มิถุนายน 2565) 

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (ค่าน้ำหนัก 0.80)  จำนวน 1 เรื่อง  ค่าถ่วงน้ำหนัก 0.80 
98  ภาณุกร  ภูริปัญญานันท์ ไม้เท้าระบุสภาพแวดล้อมด้วยเสียง

สำหรับผู้พิการทางสายตา 
เลขที่อนุสิทธิบัตร 18985  
ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู ่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
(ค่าน้ำหนัก 0.80)  จำนวน 11 เรื่อง  ค่าถ่วงน้ำหนัก 8.80 
99  ปวีณา ดิกิจ ประสิทธิภาพของสารลดแรงตึงผิว

ชีวภาพที่ได้จากการหมักเปลือกส้ม
โอในการยับยั้งแบคทีเรีย 

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
2564; 13(3) : 704-716 

100  กมลนาวิน  อินทนูจิตร 
  

Characterization of Dissolved 
Organic Matter and 
Humification Index in filtered 
Effluent Water of Lakeside 
Communities around 
Songkhla Lake Basin 

Thailand. J. Res. Unit Sci. 
Tech. Environ. Learning, 
JSTEL, 13 (1): 142-155. 
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1  
(มกราคม-มิถุนายน 2565) 

101  สุชีวรรณ ยอยรู้รอบ 
  

การเพ่ิมศักยภาพในการผลิตก๊าซ
มีเทน จากเส้นใยปาล์มโดยการ
ปรับสภาพด้วยเอทานอล 

Life Science and 
Environment Journal, 22(2) 
: 308-319  ปีที่ 22 ฉบับที่ 2  
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2564) 

https://drive.google.com/file/d/1yE6HovCj5UqDB_Sz3v0UnYyXW9PiQ61P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yE6HovCj5UqDB_Sz3v0UnYyXW9PiQ61P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yE6HovCj5UqDB_Sz3v0UnYyXW9PiQ61P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LbKZQlBjp-nvfme727CfTSfy6hyfVsNf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LbKZQlBjp-nvfme727CfTSfy6hyfVsNf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LbKZQlBjp-nvfme727CfTSfy6hyfVsNf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LbKZQlBjp-nvfme727CfTSfy6hyfVsNf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LbKZQlBjp-nvfme727CfTSfy6hyfVsNf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LbKZQlBjp-nvfme727CfTSfy6hyfVsNf/view?usp=sharing
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102  สุชีวรรณ ยอยรู้รอบ 

  
ผลของระยะเวลาปรับสภาพด้วย
ความร้อนท่ีมีต่อศักยภาพการผลิต
ก๊าซมีเทนจากเส้นใยปาล์ม 

วารสารวิชาการซายน์เทค 
มรภ.ภูเก็ต ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 
(มกราคม – มิถุนายน 2565) 

103  พลพัฒน์ รวมเจริญ The natural rubber latex 
development as medical 
device products: the effect 
study of H2-added reaction 
on the morphology of natural 
rubber latex particles in the 
colloid state  

Princess of Narathiwas 
University Journal, 14 (1), 
253-275. 

104  พลพัฒน์ รวมเจริญ 
สุชีวรรณ  ยอยรู้รอบ 

การย่อยสลายทางชีวภาพของแผ่น
พลาสติกชีวภาพจากแป้งมันสำปะ
หลังและแป้งสาค ู 

Unit Sci. Technol. 
Environ. Learning, 
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1  
(มกราคม-มิถุนายน 2565)  

105  ศศลักษณ์  ทองขาว 
อำนาจ  ทองขาว 

A Comparison of Machine 
Learning Algorithms for 
Internet Cost in Satun 
Education Sandbox. 
  
  

The 19th ECTI-CON by 
Electrical 
Engineering/Electronics, 
computer, 
Telecommunications and 
Information Technology 
(ECTI) 24-27 May 2022 

106  นุชจรินทร์ เพชรเกลี้ยง 
 
 

ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมจ่า
ยเลือดด้วยบาร์โค้ดในหน่วยคลังเลื
อดและ เวชศาสตร์บริการโลหิต 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศา
สตร์บริการโลหิต. 31(4), 
315:325. 
25 ตุลาคม 2564 

107  สุธินี หีมยิ การใช้สัตว์หน้าดินเป็นตัวบ่งชี้ทางชี
วภาพเพ่ือประเมินสภาวะมลพิษจา
กสารอินทรีย์ในแหล่งน้ำ 
บริเวณเกาะยอ จ.สงขลา 

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 
27(2): 825-849.  
  

108  คันธมาทน์ กาญจนภูมิ  พฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลนครสงขลา 

Thaksin University Online 
Journal Vol.2022  No.1  
27-28 พฤษภาคม 2565 

https://drive.google.com/file/d/1zHkfFVEGDMsrScUYjJG4uHZ_0vH6IYxX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zHkfFVEGDMsrScUYjJG4uHZ_0vH6IYxX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zHkfFVEGDMsrScUYjJG4uHZ_0vH6IYxX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zHkfFVEGDMsrScUYjJG4uHZ_0vH6IYxX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zHkfFVEGDMsrScUYjJG4uHZ_0vH6IYxX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zHkfFVEGDMsrScUYjJG4uHZ_0vH6IYxX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zHkfFVEGDMsrScUYjJG4uHZ_0vH6IYxX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zHkfFVEGDMsrScUYjJG4uHZ_0vH6IYxX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g757d8XplXK1DmhjaV-zrWyU_jz-y-7p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g757d8XplXK1DmhjaV-zrWyU_jz-y-7p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g757d8XplXK1DmhjaV-zrWyU_jz-y-7p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g757d8XplXK1DmhjaV-zrWyU_jz-y-7p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vXEHgBiJUAdnNDXGCAmPK-SNQxhjecBw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vXEHgBiJUAdnNDXGCAmPK-SNQxhjecBw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vXEHgBiJUAdnNDXGCAmPK-SNQxhjecBw/view?usp=sharing
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ที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิชาการ สถานที่/วันที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 
109  ศศลักษณ์  ทองขาว THE PHENOMENOLOGY 

AND THE STUDY OF FAMILY 
LIFE OF BEING NEW 
MOTHERS. 
  

Journal of Social Science 
and Buddhistic 
Anthropology, 6(10), 
67-79.(TCI Tier 1) 
October, 2021 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทาง วิชาการ พ.ศ. 
2562 (ค่าน้ำหนัก1.00)  จำนวน 11 เรื่อง  ค่าถ่วงน้ำหนัก 11.00 
110  ปวีณา  ดิกิจ Possibility of hydrogen 

production from glutamate-
acetate medium by 
Rhodopseudomonas palustris 
TN1 under a closed-light 
system combine with the 
solar light energy system 

Chiang Mai Journal of 
Science 2022; 49(2) :  
299-311. 

111  ภัทราวรรณ สิงควานนท์ Left and right magnifying 
elements in some 
generalized partial 
transformation semigroups 

Communications in 
Algebra, 2021, 
Vol. 49, No.7, 3176-3191,  
DOI: 
10.1080/00927872.2021.1
890104- 
ฐานข้อมูล  Scopus, Web of 
Scienceกรกฎาคม2564 

112  ภัทราวรรณ สิงควานนท์ A note on almost 
subsemigroups of semigroups 

International Journal of 
Mathematics and 
Computer Science, 2021, 
Vol. 16, No. 4, 1623-1629 
ฐานข้อมูล Scopus, 
Scimago 
9 มิถุนายน 2564 

https://doi.org/10.1080/00927872.2021.1890104
https://doi.org/10.1080/00927872.2021.1890104
https://www.zbmath.org/?q=in%3A469052
https://www.zbmath.org/?q=in%3A469052
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ที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิชาการ สถานที่/วันที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 
113  ศรัณยา เฮงสวัสดิ์ 

ภัทราวรรณ สิงควานนท์ 
A note of 2-distance 
balancing numbers 

International Journal of 
Mathematics and 
Computer Science, 2022,  
Vol. 17, No. 1, 135-142 
ฐานข้อมูล Scopus, Web of 
Science สิงหาคม 2564 

114  ภัทราวรรณ สิงควานนท์ On left and right bases of an 
ordered-semihypergroup 

International Journal of 
Innovative Computing, 
Information and Control 
ICIC International ©2011 
ISSN, 2021, Vol. 15, 
No.12, 1349-4198 
ฐานข้อมูล Scopus 
ธันวาคม2564 

115  ภัทราวรรณ สิงควานนท์ On left and right bases of po-
Gamma-semigroups 

Journal of Discrete 
Mathematical Sciences 
and Cryptography, 2022,   
Vol. 25, No.1, 159-170 
ฐานข้อมูล Scopus 
10 เมษายน 2565 

116  ภัทราวรรณ สิงควานนท์ Characterization of almost 
ternary subsemigroups and 
their fuzzifications 

Journal of Mathematics 
and Computer Science, 
2022 Vol. 27, No. 2,  
97-104 ฐานข้อมูล Scopus 
13 เมษายน 2565 

117  ศรัณยา เฮงสวัสดิ์ On left and right bases of LA-
gamma semihypergroups with 
pure left identity 

International Journal of 
Innovative Computing, 
Information and Control 
ICIC International ©2011 
ISSN, 2022, Vol. 16, No.7, 
713-721 ฐานข้อมูล Scopus 
พฤษภาคม 2565 
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ที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิชาการ สถานที่/วันที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 
118  พลพัฒน์ รวมเจริญ Antimicrobial film from 

PLA/NR-grafted-modified 
chitosan-chelated-silver ions 
blend  

Reactive and Functional 
Polymers, 169 (2021) 
105073. 

119  พลพัฒน์ รวมเจริญ Green rigid polyurethane 
foam from hydroxyl liquid 
natural rubbers as macro-
hydroxyl polyols  

Journal of Cellular 
Plastics, 58 (2022) : 
doi.org/10.1177/0021955
X221 074405 

120  ศศลักษณ์  ทองขาว The Development of 
Digital Knowledge Sets for 
Child Development First 1000 
Days. 
  

Journal of 
Positive Psychology and 
Wellbeing, 5(3) 
(Scopus index Q1)     
30 December 2021 

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยทั้งหมด      43.60 
 

หลักฐานอ้างอิง 
หมายเลข เอกสาร/หลักฐาน 

2.3-0-1  ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ ปีการศึกษา 2564  
 

การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย         
ปีถัดไป 

2.3 ร้อยละ 30 ร้อยละ 44.26 5.00 คะแนน  ร้อยละ 40 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- คณะมีงบประมาณสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งรูปแบบประชุมวิชาการ และวารสารสำหรับ

คณาจารย์ต่อเนื่องและไม่จำกัด 

https://drive.google.com/file/d/1Cb00vSpHhyeix7bMA4N5GSjTkhbUUaHr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cb00vSpHhyeix7bMA4N5GSjTkhbUUaHr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cb00vSpHhyeix7bMA4N5GSjTkhbUUaHr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cb00vSpHhyeix7bMA4N5GSjTkhbUUaHr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cb00vSpHhyeix7bMA4N5GSjTkhbUUaHr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o2HumPlgx7DaidhxHURg8V6maCpXp3Sh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o2HumPlgx7DaidhxHURg8V6maCpXp3Sh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o2HumPlgx7DaidhxHURg8V6maCpXp3Sh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o2HumPlgx7DaidhxHURg8V6maCpXp3Sh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o2HumPlgx7DaidhxHURg8V6maCpXp3Sh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Icr0mdtrnUuyxI1ZwUWdqpXPXQmML_k-?usp=sharing
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.4  งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ (O) 
รอบวงปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ ผศ.ดร.ทวีสิน  นาวารัตน์ และ อาจารย์ ดร.ธีรยุทธ์  ศรียาเทพ 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 

การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที ่สำคัญของมหาวิทยาลัย การดำเนินการตามพันธกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรมที่มีคุณภาพและมีประโยชน์สู่การนำไปใช้ จากการเปรียบเทียบจำนวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
หรือนวัตกรรมของอาจารย์ประจำที่นำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน
โครงการวิจัยและรายงานการวิจัย โดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวน (ชิ้น) งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชนทั้งหมดของคณะในปีที่ประเมิน ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30  
 
สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณค่าร้อยละของจำนวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์
ต่อชุมชน 
 
  
 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ =  
 

 
หมายเหตุ 

1. นับจำนวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในปีที่ประเมิน 
2. งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน อาจนับคะแนนซ้ำได้ ใน

กรณี ต่างชุมชนในปีที่รับการประเมิน กรณีที่มีการนำไปใช้ประโยชน์แต่ละชุมชน ต้องมีหลักฐานการ
พัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 

3. สำหรับงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เคยถูกนำไปใช้ประโยชน์ สามารถนำไปใชใ้น
การประเมินในปีถัดไปได้ โดยงานวิจัยดังกล่าวต้องแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรม 

ผลรวมของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
 

จำนวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมดของคณะในปทีี่ประเมินฯ 
X 100 

ร้อยละของจำนวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

ร้อยละของจำนวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนทั้งหมดของคณะ 

ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 



 

152 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

4. บุคคลที่สามารถรับรองการนำไปใช้ประโยชน์ได้ให้ใช้เกณฑ์เดียวกับตัวบ่งชี้ที่ 1.8 
5. คำอธิบายของสูตรคำนวณ 

ตัวตั้ง หมายถึง ผลรวมของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่ นำไปใช้ประโยชน์ที่ใช้
ประโยชน์ในปีที่ประเมิน  

ตัวหาร หมายถึง จำนวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมดใน ปีที่ประเมิน 
(งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยในปีที่ประเมินเท่านั้น โดยมีสัญญาการรับทุนสนับสนุนการวิจัย และ
ห้ามนับซ้ำ) 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 ปีการศึกษา 2562 – 2563 

 
ผลการดำเนินงาน  

ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจำนวนงานวิจัย ทั้งหมด 13 เรื่อง และ
มีจำนวนของงานวิจัย ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 13  เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 100 เท่ากับ 5.00 คะแนน  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

งานวิจ ัย งานสร ้างสรรค์ หร ือนว ัตกรรมที่
นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

หน่วยวัด 
จำนวน/ปีการศึกษา  
2562 2563 2564 

จำนวนของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม
ของสถาบันที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

เรื่อง 21 6 13 

จำนวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม
ทั้งหมดในปีที่ผ่านมา 

เรื่อง 14 14 13 

ร้อยละของจำนวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

ร้อยละ 150 42.86 100 

คะแนนประเมิน คะแนน 5.00 5.00 5.00 
ผลการประเมิน ระดับ ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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ตารางที ่ 2.4-1  แสดงค่าคะแนนร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564

จ านวนของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมของสถาบันท่ีน าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 13

จ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมท้ังหมดของสถาบันในปีท่ีประเมิน 13

ร้อยละของจ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมท่ีน าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 100

ค่าร้อยละท่ีค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 5

คะแนนท่ีได้ 5
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ตารางท่ี 2.4-2 แสดงงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมของสถาบันที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
ลำดับ ชื่องานวิจัย/งาน นวัตกรรม ชื่อของผลงาน หน่วยงาน/ชุมชนที่นำไปใช้

ประโยชน์ 
การใช้ประโยชน์และผลที่เกิดกับหน่วยงาน/ชุมชน 

1.  ระบบการบริหารจัดการแปลง
ผักเกษตรอินทรีย์ 
 

1. อาจารย์ ดร.เกศินี บุญช่วย  
2. อาจารย์ยุพดี อินทสร 
3. อาจารย์พัฒนะ  วรรณวิไล 
4. อาจารย์สกรรจ์  รอดคล้าย 
5. อาจารย์คมกฤช เจริญ 
 
 
 

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ PGS สมาย
ฟาร์ม ภายใต้กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนหม่อนผลแปรรูป กลุ่มใต้
ร่มบุญ ตำบลพะตง อำเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์:  
เพื่อเพิ่มผลผลิตและการบริหารจัดการแปลงเกษตรของ
เกษตรกรในกลุ่มฯ 
ผลการใช้ประโยชน์ 
เซิร์ฟเวอร์ที่ทางกลุ่มใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์ฟรี ดังนั้นพอนำไปใช้
จริงทำให้ไม่สมารถรองรับต่อจำนวนเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่ม
ได้ทุกคน มีแก้ไขปัญหาโดยขอที ่จ ัดเก็บขอ้อมูลของ
มหาว ิทยาล ัยราชภัฏสงขลา ทางศูนย ์คอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ให้อนุเคราะห์ซึ่งอยู่ระหว่าง
กระบวนการดำเนินการ 

2.  การพ ัฒนาแอปพล ิ เคชั น
ประเมินความพร้อมบ้านอุ่นใจ 
(Home  Isolation) ผู ้ป่วยโค
ว ิ ด -19 เ ค ร ื อข ่ า ยบร ิ ก า ร
สุขภาพอำเภอไชยา จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

ผศ.สารภี  จุลแก้ว โรงพยาบาลไชยา อำเภอไชยา 
จงัหวัดสุราษฎร์ธานี 

ใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ  :  ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล
ประเมินผู ้ป่วย covid 19 เพื ่อรักษาตัวใน HI ของโรง
พยายาล จ.สุราษฎร์ธานี 
ผลการใช้ประโยชน์ 
การดำเนินการเดิมของการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินความ
พร้อมของบ้าน ที่จะกลับมารักษาและดูแลตนเองที่บ้าน 
แบบเดิมจะใช้รูปแบบของการส่งข้อมูลด้วยการโทรศัพท์
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ลำดับ ชื่องานวิจัย/งาน นวัตกรรม ชื่อของผลงาน หน่วยงาน/ชุมชนที่นำไปใช้
ประโยชน์ 

การใช้ประโยชน์และผลที่เกิดกับหน่วยงาน/ชุมชน 

ติดต่อประสานงานกันระหว่างเจ้าหน้าที ่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตความรับผิดชอบของตนเองกับ
พยาบาลโรงพยาบาลไชยา ทำให้เกิดปัญหาความผิดพลาด 
ล่าช้าในการประสานงาน โทรติดต่อไม่ได้ และ 
ข้อมูลสูญหาย รวมถึงปัญหาความล่าช้าในการไปรับผู้ปว่ย
ที่บ้าน หลังจากได้นำแอปพลิเคชันไปใช้ประโยชน์ พบว่ามี
การเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การใช้งานที่สะดวกสบาย ประเมิน
ความพร้อมบ้านผู ้ป่วยได้ทันที มีความรวดเร็วในการ
ประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วย การสืบค้นข้อมูล
ผู้ป่วยย้อนหลัง บันทึกเบอร์โทรศัพท์และสามารถคลิกเพ่ือ
โทรศัพท์ติดต่อผู้ป่วยได้ในทันที โรงพยาบาลสามารถแชร์ 
ตำแหน่งบ้านของผู้ป่วยให้พนักงานขับรถสามารถไปรับได้
ตรงตำแหน่งบ้านได้อย่างถูกต้อง ทำให้เจ ้าหน้าที ่ที่
รับผิดชอบที่ได้นำแอปพลิเคชันไปใช้งานมีความพึงพอใน
และมีกำลังใจในการทำงานและมีความสุขในการทำงาน
มากขึ้น 
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ลำดับ ชื่องานวิจัย/งาน นวัตกรรม ชื่อของผลงาน หน่วยงาน/ชุมชนที่นำไปใช้
ประโยชน์ 

การใช้ประโยชน์และผลที่เกิดกับหน่วยงาน/ชุมชน 

3.  การเลี้ยงด้วงในกะละมังและ
ขอนไม้ 

อาจารย์วีรยุทธ  ทองคง 
อาจารย์ศราวุฒิ  ชูโลก 
อาจารย์ ดร.ธีรยุทธ์  ศรียาเทพ 
อาจารย์นวรัตน์  สีตะพงษ์ 
ผศ.พิชญ์พิไล  ขุนพรรณราย 
 
 

องค ์การบร ิหารส ่วนตำบล    
ท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลา 
 

หน่วยงาน/ชุมชนที่นำไปใช้ประโยชน์ 
ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ 
เชิงสาธารณะ : 
เพ่ือนำไปเลี้ยงเพ่ือประกอบอาหารและจำหน่าย พร้อมให้ 
วัสดุ และ อุปกรณ์ที่จำเป็นทุกอย่างเพ่ือสามารถนำไปเลี้ยง
และขยายพันธุ์ด้วยตนเองได้ทันที   
ผลการใช้ประโยชน์ 
ประชาชนที่ได้รับการอบรมนำด้วงที่เลี้ยงได้ไปรับประทาน 
ทำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ และขายเป็นรายได้ให้กับครัวเรือน 

4.  การเลี้ยงชันโรงในชุมชน อาจารย์วีรยุทธ  ทองคง 
อาจารย์ศราวุฒิ  ชูโลก 
อาจารย์ ดร.ธีรยุทธ์  ศรียาเทพ 
อาจารย์นวรัตน์  สีตะพงษ์ 
ผศ.พิชญ์พิไล  ขุนพรรณราย 
 
 

องค ์การบร ิหารส ่วนตำบล    
คลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลา 
 

เชิงสาธารณะ : 
เพ่ือนำไปเลี้ยงชันโรงและน้ำผึ้งที่ได้ไปบริโภค จำหน่าย 
หรือแปรรูปเพื่อจำหน่าย พร้อมให้ วัสดุ และ อุปกรณ์ท่ี
จำเป็นทุกอย่างเพ่ือสามารถนำไปเลี้ยงด้วยตนเองได้ทันที   
ผลการใช้ประโยชน์ 
มีชันโรงมาทำรังและอยู่ระหว่างกระบวนการรอเก็บ น้ำผึ้ง 
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ลำดับ ชื่องานวิจัย/งาน นวัตกรรม ชื่อของผลงาน หน่วยงาน/ชุมชนที่นำไปใช้
ประโยชน์ 

การใช้ประโยชน์และผลที่เกิดกับหน่วยงาน/ชุมชน 

5.  ครีมแก้น้ำกัดเท้าผสมสารสกัด
สมุนไพร 

4. ผศ.ดร.ภวิกา มหาสวัสดิ ์
5. ผศ.ดร.อัจฉรา เพ่ิม 
6. ผศ.ดร.ปวีณา ดิกิจ 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลพรวน อำเภอสทิงพระ 
จงัหวัดสงขลา 
 

เชิงสาธารณะ : 
ได้นำครีมแก้น้ำกัดเท้าผสมสารสกัดสมุนไพรไปแจกจ่ายให้
ชุมชน และโรงเรียน เนื่องจากที่ผ่านมา ยังขาดแคลน 
งบประมาณในส่วนของการซื้อครีมแก้น้ำกัดเท้า  
การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์  
อาจารย์ได้ทราบถึงประสิทธิภาพของครีมแก้น้ำกัดเท้าท่ี
เตรียมได้ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในเชิงพานิชย์ได้ต่อไป   
ผลการใช้ประโยชน์ 
รพ.สต.พรวน ได้นำครีมแก้น้ำกัดเท้าผสมสารสกัดสมุนไพร
ไปแจกจ่ายให้ชุมชน และโรงเรียน ส่งผลให้ชุมชนสามารถ
ลดรายจ่ายในการซื้อครีมแก้น้ำกัดเท้าลงได้ 

6.  แหนมจากเห็ด 4. ผศ.ดร.ปวีณา ดิกิจ  
5. ผศ.ดร.อัจฉรา เพ่ิม 
6. ผศ.ดร.ภวิกา มหาสวัสดิ ์
 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สตรีเพาะ
เห็ดนางฟ้า องค์การบริหาร
ส ่วนตำบลสนามชัย อำเภอ
สทิงพระ จังหวัดสงขลา 
 

ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ 
เชิงพาณิชย์  
กลุ่มสามารถทำผลิตภัณฑ์แหนมจากเห็ด และนำ
ผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายในงานต่าง ๆ ที่ทางกลุ่มได้เข้าร่วม 
การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์  
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ลำดับ ชื่องานวิจัย/งาน นวัตกรรม ชื่อของผลงาน หน่วยงาน/ชุมชนที่นำไปใช้
ประโยชน์ 

การใช้ประโยชน์และผลที่เกิดกับหน่วยงาน/ชุมชน 

อาจารย์ได้นำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนเพื่อขอทุนวิจัย
ต่อไป และนักศึกษานำประสบการณืท่ีได้ไปใช้เป็นหัวข้อ
วิจัยในรายวิชาวิจัยเฉพาะทางฯ 
ผลการใช้ประโยชน์ 
กลุ่มมีผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปจากเห็ดเพิ่มขึ้นอีก 1 
ผลิตภัณฑ์ และกลุ่มมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการขายแหนมจาก
เห็ด 

7.  เยลล ี ่พร ้อมดื ่มจากน้ำตาล
โตนดสด 

ผศ.ดร.สุรีย์พร  กังสนันท์ 
 
 

ประชาชนในพื้นท่ี ตำบลท่าหิน 
อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
 

เชิงวิชาการ : ชุมชนได้รับความรู้ด้านคุณค่าทาง
โภชนาการของน้ำตาลโตนดสด และมีความเข้าใจ
ประโยชน์ของการบริโภคมากขึ้น 
เชิงสาธารณะ  
      ช ุมชนสามารถนำน้ำตาลโตนดสดมาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายมากข้ึน  
เชิงพาณิชย์  
       ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีการประชาสัมพันธ์ต่อกันว่าบ้าน
ใดมีการผลิตน้ำตาลโตนดสด เพื ่อนำมาผลิตเป็นเยลลี่
พร้อมดื่ม ทำให้เกิดการช่วยเหลือและเพิ่มรายได้ต่อผู้ผลิต
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ลำดับ ชื่องานวิจัย/งาน นวัตกรรม ชื่อของผลงาน หน่วยงาน/ชุมชนที่นำไปใช้
ประโยชน์ 

การใช้ประโยชน์และผลที่เกิดกับหน่วยงาน/ชุมชน 

น้ำตาลโตนดสดและผู้เข้าร่วมอบรมมีความตั้งใจว่าจะผลิต
เพ่ือจำหน่าย 
การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์  
       ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้เรื่องการผลิตเยลลี่
พร้อมดื่มไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดอื่นได้ 
ผลการใช้ประโยชน์ 
    มีผู้ให้ความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์เยลลี่พร้อมดื่มจำนวน
มาก 

8.  น้ำมันสมนุไพรเพื่อสุขภาพ 1. อาจารย์ณฐวรท บุญรัตนา 
2. อาจารย์ธนพร อิสระทะ 
3. อาจารย์วัชราภรณ์ พัทคัน 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลพรวน อำเภอสทิงพระ 
จงัหวัดสงขลา 
 

ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ 
 การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์  

คือ นำผลงานวิจัยมาบูรณาการกับบริการวิชาการ
เกี่ยวกับน้ำมันสปาสมุนไพรของคูเต่ามาปรับใช้กับ
ชุมชนท่าหินเพื่อความเหมาะสม 

ผลการใช้ประโยชน์ 
1. ชุมชนท่าหินได้ใช้น้ำมันสมุนไพรที่มีสรรพคุณบรรเทา

อาการปวดเมื่อย ลดปัญหาสุขภาพของคนในบ้าน 
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ลำดับ ชื่องานวิจัย/งาน นวัตกรรม ชื่อของผลงาน หน่วยงาน/ชุมชนที่นำไปใช้
ประโยชน์ 

การใช้ประโยชน์และผลที่เกิดกับหน่วยงาน/ชุมชน 

2. เป็นแนวทางท่ีสามารถนำสมุนไพรในท้องถิ่นของท่า
หินมาพัฒนาต่อยอดในการสร้างผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เกี่ยวกับน้ำมันนวดแก้ปวดเมื่อยต่อไป 

9.  ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ท า ง
ภูมิศาสตร์สำหรับการอนุรักษ์
พ ั น ธ ุ ก ร ร ม พ ื ช ก ร ะท ่ อ ม 
(M.Speciose)  และการทำ
ตลาดออนไลน์ทางการเกษตร
เพ่ือยกระดับรายได้ชุมชน 

ผศ.ดร.ศศลักษณ์  ทองขาว 
 
 

วิสาหกิจชุมชนพืชผักสมุนไพร
บ้านบางเหรียง อำเภอควน
เนียง จังหวัดสงขลา 

ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ 
เชิงวิชาการ :  สามารถระบุตำแหน่งสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ของต้นกระท่อมพืชสมุนไพรที่สำคัญของตำบล
บางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 
เชิงสาธารณะ : ชาวบ้านได้ความรู้ในการเพาะพันธุ์
สมุนไพรไทยพืชกระท่อมและการจัดจำหน่วยเพื่อสร้าง
รายได้ให้กับชุมชนได้ 
การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์  
สามารถนำมาวางแผนการตลาดสำหรับชุมชนได้ 
ผลการใช้ประโยชน์ 
มีฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ตำแหน่งที่สำคัญของต้นกระท่อม
ในบริเวณพื้นที ่ตำบลบางเหรียงอำเภอควนเนียง จังหวัด
สงขลา และทางกลุ่มมีความรู้เพิ่มเติมในการขยายพันธุ์พืช
กระท่อม เพ่ือคงไว้ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
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ลำดับ ชื่องานวิจัย/งาน นวัตกรรม ชื่อของผลงาน หน่วยงาน/ชุมชนที่นำไปใช้
ประโยชน์ 

การใช้ประโยชน์และผลที่เกิดกับหน่วยงาน/ชุมชน 

10.  ถังขยะมหัศจรรย์ 1. อาจารย์ ดร.สายสิริ  ไชยชนะ 
2. ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ์ 
3. อาจารย์ ดร.สุชีวรรณ   

ยอยรู้รอบ 
4. อาจารย์นัดดา  โปดำ 
5. อาจารย์ ดร.สิริพร บริรักวิสฐิศักดิ์ 
6. อาจารย์กมลนาวิน อินทนูจิตร 

องค ์การบร ิหารส ่วนตำบล    
ท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลา 
 

ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ 
 เชิงสาธารณะ เพื่อนำขยะเปียก (ถังขยะมหัศจรรย์) มา

ใช้ประโยชน์ในการทำเป็นวัสดุปรับปรุงดิน 
ผลการใช้ประโยชน์ ประชาชนสามารถนำขยะเปียก     
(ถังขยะมหัศจรรย์) มาใช้ประโยชน์ในการทำเป็นวัสดุ
ปรับปรุงดิน ทำให้ดินมีคุณภาพดีเหมาะแก่การปลูกพีช 

11.  ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ 1. ผศ.เสาวนิตย์ ชอบบุญ 
2. อาจารย์ ดร.สายใจ วัฒนเสน 
3. อาจารย์ผจงสุข สุธารัตน์ 
4. อาจารย์ ดร.ธีรยุทธ์ ศรียาเทพ 
5. นายปริญญา  ทับเที่ยง 

องค ์การบร ิหารส ่วนตำบล    
ท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลา 
 

ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ 
 เชิงวิชาการ นำความรู้ที่ได้ไปย้อมผ้าเก่า (เสื้อผ้าที่มีอยู่) 

ทำให้สามารถลดรายจ่ายครัวเรือนได้ 
ผลการใช้ประโยชน์ 
ประชาชนทำให้สามารถลดรายจ่ายครัวเรือนได้ 

12.  การเพิ่มมูลค่าปุ๋ยชีวภาพด้วย
เครื่องผลิตปุ๋ยอัดเม็ด 

1. ผศ.เสาวนิตย์  ชอบบุญ 
2. อาจารย์ ดร.ทัศนี  ศรีมาชัย  
3. ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์  รัตนดิลก 
  ณ ภูเก็ต 
4. อาจารย์ ดร.เกศินี  บุญช่วย 
5. อาจารย์ศักดิ์ชาย  คงนคร 

ศูนย์เรียนรู้นครีละงูปาร์ค หมู่ 
2 ตำบลท่าชะมวง อำเภอละงู 
จังหวัดสตูล  
 

ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ 
เชิงวิชาการ : ได้ถ่ายทอดความรู้ในการนำมูลวัวในพ้ืนที่มา
ปรับรุงคุณภาพโดยการหมักร่วมกับวัสดุอ่ืน และอัดเป็นเม็ด 
เพ่ือให้ใช้ประโยชน์ได้ง่ายขึ้น และเพ่ิมมูลค่ามูลวัวที่มีใน
กลุ่ม นอกจากนี้สมาชิกยังสามารถปรับใช้กับมูลแพะได้ด้วย  



 

162 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ลำดับ ชื่องานวิจัย/งาน นวัตกรรม ชื่อของผลงาน หน่วยงาน/ชุมชนที่นำไปใช้
ประโยชน์ 

การใช้ประโยชน์และผลที่เกิดกับหน่วยงาน/ชุมชน 

 
 

เชิงสาธารณะ : ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพ
เลี้ยงแพะ และกลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งรวมตัวกันเพื่อนำ
ความรู้มีปรับปรุงคุณภาพปุ๋ยเพ่ือนำไปใช้ในสวนปาล์มของ
สมาชิกเพ่ือลดค่าใช้จ่ายค่าปุ๋ยที่ต้องใช้ในสวนปาล์ม 
เชิงพาณิชย์ : กลุ่มมีแผนในการผลิต และปรับปรุงคุณภาพ
มูลสัตว์ในพ้ืนที ่เช่นมูลวัว มูลแพะ เพื ่อจำหน่าย สร้าง
รายได้ สร้างอาชีพต่อไป 

13.  การบริหารความหลากหลาย
ทางช ีวภาพในระบบน ิ เวศ
ชายฝั่งทะเลอุทยานธรณีโลก
สตูล เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน 
(นกและสัตว์ไม่มีกระดูกสัน
หลัง) 

1. อาจารย์ ดร.นุชจรินทร์  
เพชรเกลี้ยง 

2. อาจารย์สุธินี  หีมยิ 

อุทยานธรณีโลกสตูล จังหวัด
สตูล 

ลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ 
เชิงวิชาการ : ฝึกอบรมโดยการให้องค์ความรู ้จากจาก
งานวิจัย เรื่องการบริหารความหลากหลายทางชีวภาพใน
ระบบนิเวศชายฝั่งทะเล อุทยานธรณีโลกสตูล เพื่อการนำ
ท่องเที่ยวยั่งยืนแก่ไกด์ท้องถิ่น กลุ่มวิสาหกิจ เยาวชน ใน
พื ้นที ่อ ุทยานธรณีโลกสต ูล ให ้สามารถถ่ายทอดให้
นักท่องเที่ยวและผู้สนใจมาใช้บริการได้ 
การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ : 
ช ุมชนตระหนักถ ึงความสำค ัญและเห ็นค ุณค ่าของ
ทรัพยากรในท้องถิ ่น และได้ฝ ึกนักศึกษาเป็นผู ้ช ่วย
ถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัย 
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ลำดับ ชื่องานวิจัย/งาน นวัตกรรม ชื่อของผลงาน หน่วยงาน/ชุมชนที่นำไปใช้
ประโยชน์ 

การใช้ประโยชน์และผลที่เกิดกับหน่วยงาน/ชุมชน 

ผลการใช้ประโยชน์ 
มีการปรับรูปแบบการท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวมูลค่า
สูงขึ ้น โดยไกด์ท้องถิ ่นสามารถนำความรู ้ที ่ได้จากการ
ฝ ึกอบรมไปใช ้แนะนำ ตอบคำถามด ้านว ิชาการแก่
นักท่องเที่ยวได้ ไม่ได้เป็นผู้นำทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว
เพียงอย่างเดียว สร้างประทับใจให้ผู ้ใช้บริการท่องเที่ยว 
และนักท่องเที ่ยวได้ร ับรู ้ตระหนักถึงความสำคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่อุทยานธรณีโลกสตูล 
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หลักฐานอ้างอิง 
หมายเลข เอกสาร/หลักฐาน 

2.4-0-1  หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ 
 

การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย         
ปีถัดไป 

2.4 ร้อยละ 30 ร้อยละ 115.38 5.00 คะแนน  ร้อยละ 30 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
คณะควรส่งเสริมสนับให้ทุกหลักสูตรมีงานงานวิจัย หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1mJkPwC5J8Lwwhp_VXy9RmZSJNhCGnV7V?usp=sharing
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ผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบ่งช้ี คะแนนประเมินตนเอง

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 5.00

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 5

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 5

2.4 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมท่ีน าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 5

คะแนนเฉล่ียรายองค์ประกอบ 5.00

ผลการประเมิน ระดับดีมาก
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องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท ปัญหาและความต้องการ

ของท้องถิ่น ชุมชน และสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของสถาบัน สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทั้งภายในและภายนอกในการทำงาน รวมทั้งบูรณาการกับพันธกิจอื่น ๆ ด้วยความโปร่งใส ชัดเจน 
และตรวจสอบได้ เพื่อให้ชุมชนนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นผลกระทบเชิงบวก สร้างคุณค่า 
สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่าง
เข้มแข็งยั่งยืน 

ตัวบ่งชี้  จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 จำนวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์กับชุมชน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
รอบวงปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ ผศ.ดร.ทวีสิน  นาวารัตน์ และ อาจารย์ธีรยุทธ์  ศรียาเทพ 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การบริการวิชาการแก่ท้องถิ ่น ชุมชน และสังคม เป็นภารกิจหลักประการหนึ ่งของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งพึงมีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคมที่เป็นรูปธรรม กำหนดเป้าหมาย
ในการให้บริการวิชาการที่ชัดเจนเพื่อเป็นกรอบในการจัดทำแผนดำเนินงานในการให้บริการวิชาการแก่
สังคม มีคณะกรรมการติดตาม กำกับ สนับสนุน การปฏิบัติงานตามภารกิจด้านบริการทางวิชาการแก่
สังคมของสถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมาย เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งของท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีส่วนร่วมกับสถาบันและชุมชนในการกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับบริบท ปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมตามจุดเน้น จุดเด่นของ
สถาบัน ตามศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชดำริ 

2. จัดทำแผนบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม ตามจุดเน้น จุดเด่น
ของสถาบันตามศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชดำริและแผนการนำไปใช้ประโยชน์ ที่มีการกำหนด
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการ และเสนอคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือ
พิจารณา 

3. ดำเนินการตามแผนการบริการทางวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม                         
ที่กำหนดไว้ตามข้อ 2 โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายในหรือภายนอกสถาบัน อย่างน้อย 1 โครงการ 

4. ประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ชุมชนหรือสังคมตามข้อ 2 และนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา 

5. นำผลการประเมินตามข้อ 4 ไปปรับปรุงแผนบริการวิชาการในปีต่อไป 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
 



 

168 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ปีการศึกษา 2562 – 2564  

 
ผลการดำเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 3.1  
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน  5 ข้อ ดังนี้  

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดำเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

1. มีส่วนร่วมกับสถาบันและชุมชนในการกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
บริบท ปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมตามจุดเน้น จุดเด่นของสถาบัน ตาม
ศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชดำริ 

ผลการดำเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับทุกคณะ และภาคีเครือข่ายส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด
สงขลา พัทลุง และสตูล โดยลงนามความร่วมมือกับจังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล และได้มีการประชุม
สร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ราชภัฏ   เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและให้ภาคีเครือข่ายส่วน
ราชการร่วมกันพิจารณากำหนดพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนา จากนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงได้
จัดทำประกาศมหาวิทยาลัย  ราชภัฏสงขลา เรื ่อง การกำหนดพื้นที ่เป้าหมายเพ่ื อพัฒนา     ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและคณะ ได้
มีการประชุมเมื่อวันที ่ 25 กันยายน 2562 เพื ่อพิจารณาคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ของชุมชนสู่ชุมชนต้นแบบ ซึ่งได้พิจารณา
คัดเลือกชุมชนเป้าหมาย จำนวน 7 พื้นที่ ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา จำนวน 3 พื้นที่ จังหวัดพัทลุง  
จำนวน 2 พื้นที่ และจังหวัดสตูล จำนวน 2 พื้นที่ อีกทั้งได้กำหนดให้ทุกคณะลงพื้นที่สำรวจปัญหาความ
ต้องการของชุมชนเป้าหมายที่รับผิดชอบในการพัฒนาสู่ชุมชนต้นแบบที่สอดคล้องกับบริบท ปัญหาความ
ต้องการของท้องถิ่น ตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย โดยไดน้้อมนำพระบรม   ราโชบายของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู ่หัวด้านการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ ่น ตามศาสตร์พระราชามาใช้ในการ
ดำเนินงาน ยึดหลัก การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัย
และพัฒนาร่วมกับคณะทุกคณะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชน ได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ปีการศึกษา  

2562 2563 2564 
ระบบและกลไกการบริการ
ว ิ ช าการ เพ ื ่ อกา รพ ัฒนา
ท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 

ข้อ 
5 ข้อ  

(ข้อ 1-5) 
5 ข้อ  

(ข้อ 1-5) 
5 ข้อ  

(ข้อ 1-5) 

คะแนนประเมิน คะแนน 5.00 5.00 5.00 
ผลการประเมิน ระดับ ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดำเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

และติดตามผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 8 กันยายน 2564 – วันที่ 13 กันยายน 2564 เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการวางแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในพื้นที่เป้าหมายที่กำหนดไว้เดิมอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การดำเนินงานได้คงพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเดิม จำนวน 7 
พ้ืนที ่ดังนี้  
จังหวัดสงขลา จำนวน 3 พื้นที่ ประกอบด้วย  

ลำดับ พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
1. ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
2. ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
3. ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จังหวัดพัทลุง จำนวน 2 พ้ืนที่ ประกอบด้วย 
ลำดับ พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

1. ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน คณะวิทยาการจัดการ 
2. ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

จังหวัดสตูล จำนวน 2 พ้ืนที่ ประกอบด้วย 
ลำดับ พื้นที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

1. ตำบลเขาขาว อำเภอละงู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

      อีกทั้ง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้เสนอพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการพัฒนา
เพ่ิมเติม 1 พื้นที่ เพ่ือพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ คือ ตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล  
      นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล เป็นพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาของมหาวิทยาลัยอีก
ด้วย โดยมอบหมายให้คณะครุศาสตร์ เป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนงานดังกล่าว ตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมขนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ข้อที่ 1 

3.1-1-1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับจังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล 
3.1-1-2 บันทึกสรุปประเด็นการประชุมหารือร่วมกับจังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล 
3.1-1-3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องกำหนดพ้ืนที่เป้าหมายฯ 
3.1-1-4 แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมขนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
 

https://drive.google.com/file/d/18lb2NHhv2Aienm73O6lrZefThnWwgiMe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qtw1-5nKdZE4gkp4Mx_6KxJy_mt6NNBd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1atUX-FV_EZgvVWe_jzPmIFqojouWyU94/view?usp=sharing
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดำเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

2. จัดทำแผนบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม ตามจุดเน้น จุดเด่นของ
สถาบันตามศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชดำริและแผนการนำไปใช้ประโยชน์ ที่มีการ
กำหนดตัวบ่งชี้ความสำเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการ และเสนอคณะกรรมการประจำ
คณะเพื่อพิจารณา 

ผลการดำเนินงาน 
 คณะมีการจัดทำแผนการบริการวิชาการและการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จใน
ระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ 
ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ข้อที่ 2 

3.1-2-1 แผนการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือ สังคม ประจำปีงบประมาณ 2565  
3.1-2-2 แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 

3. ดำเน ินการตามแผนการบริการทางวิชาการเพื ่อการพัฒนาท้องถิ ่น ช ุมชน หร ือสังคม                         
ที่กำหนดไว้ตามข้อ 2 โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายในหรือภายนอกสถาบัน อย่างน้อย 1 โครงการ 

ผลการดำเนินงาน 
 ตามแผนพัฒนาคุณภาพโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับการ
ขับเคลื่อนตั้งต่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สู่โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งได้รับการ
เรียนรู้และการติดตามประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง และในที่ประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ให้มติร่วมกันเพื่อให้เกิดโครงการต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง 1 
ชุมชน 1 คณะ โดยได้รับการแบ่งพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ 
อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ด้วยวิถีโหนด นา เล ถือเป็นวิถีพื้นบ้าน และส่วนราชการในพื้นที่ ได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าหิน (หมู่ที่ 1 -6) และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรวน (หมู่ที่ 7-9) โดยกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากปลายปีงบประมาณ 2564 และ
ปีงบประมาณ 2565 ดังนี้  
1. โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สู่โครงการประจำปี 2564 ด้วย
ความต่อเนื่องของโครงการต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง 1 ชุมชน 1 คณะ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีพื้นที่หลัก ณ ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา และได้รับความร่วมมือจากชุมชน ส่วนงาน
การปกครองท้องถิ่นต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2563 สำหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ เพื่อให้
เกิดความต่อเนื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกับการบูรณาการกับหน่วยงาน

https://sci.skru.ac.th/a/activities/sci_qa/file/operation/2564/file_05.pdf
https://sci.skru.ac.th/a/activities/sci_qa/file/operation/2564/file_06.pdf
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ราชการที่มีการพัฒนาร่วมกันในพ้ืนที่ โดยมีบทสรุปการสำรวจความสุขมวลรวมของชุมชนเพ่ือสร้างความ
รักความสามัคคีตามโครงการที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงได้กำหนดทิศทางในการพัฒนาที่เกิดจากความต้องการ
ของชุมชนตำบลท่าหินในปีนี้ กล่าวคือ แผนการพัฒนาน้ำสำหรับการบริโภคชุมชน และส่งเสริมการ
ให้บริการด้านสาธารณสุข ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโลน่า (COVID-19) เช่น  ชา
สมุนไพร ยาหม่องน้ำสมุนไพร และ น้ำยาเอนกประสงค์  เป็นต้น ซึ่งและคงไว้การส่งเสริมการปลูก
สมุนไพรระดับครัวเรือน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและใช้ประโยชน์ได้จากทรัพยากรท้องถิ่น
ด้านสมุนไพร สู่การลดรายจ่ายร่วมกับการส่งเสริมสุขภาพของ    
 ด้วยความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาระยะ 20 ปี และพันธกิจหลักของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้เกิดโครงการชุมนต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ในปีที่ 3 โดย
มีภารกิจในการยกระดับรายได้ด้วยการท่องเที่ยวจากวิถีชีวิตของชุมชนที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับ
ชีวิตประจำวัน ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนภายใต้สถานการณ์เชื้อไวรัสโค
โรนา (COVID-19) กิจกรรมอื่นๆ ไว้ที่สำคัญดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเลี้ยงด้วงในกะละมังและขอนไม้ ภายใต้งบประมาณ 

20,200 บาท 

 กิจกรรมที ่  2 อบรมเช ิงปฏิบ ัต ิการ เร ื ่อง การเตร ียมคร ีมแก้น ้ำก ัดเท้าผสมสารสกัดสมุนไพร  
ภายใต้งบประมาณ 24,600 บาท 

 กิจกรรมที ่3 การพัฒนาทักษะการปลูกสมุนไพรระดับครัวเรือน ภายใต้งบประมาณ 24,200 บาท 

 กิจกรรมที ่4 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมแหนมจากเห็ด ภายใต้งบประมาณ 19,000 บาท 

 กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การคัดแยกขยะ (ถังขยะมหัศจรรย์) ภายใต้งบประมาณ 
25,800 บาท 

 กิจกรรมที่ 6 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื ่อง การทำกระถางจากวัสดุธรรมชาติ ภายใต้งบประมาณ 
23,200 บาท 

 กิจกรรมที ่7  การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์จาวตาล  ภายใต้งบประมาณ 65,000 บาท 

 กิจกรรมที ่8 พัฒนา ปรับปรุง จุดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ภายใต้งบประมาณ 33,600 บาท 

 กิจกรรมที ่9 ติดตาม สำรวจปัญหา เก็บข้อมูล พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ภายใต้งบประมาณ 21,400 บาท 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 
 คณะดำเนินกิจกรรม เสริมสร้างอาชีพและการดูแลผู้สูงอายุ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
ภายใต้โครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก” เพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมแบบบูรณาการ โดยมี
เป้าหมายเพื่อให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างสมดุลและมีความเหมาะสม 
สามารถดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ิม
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คุณค่าและมูลค่าเสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความ เข้มแข็ง มั่นคง นำไปสู่การพึ่งพาตนเองและ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้ชุมชนหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่เพ่ิมขึ้น โดย
มีมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งให้ความรู้และเป็นที่พ่ึงพิงทางวิชาการ มีบุคลากร นักวิชาการท่ีมีศักยภาพในการ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนที่พร้อมจะขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 
บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิ ตของประชาชนใน
ชุมชนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
 กิจกรรมที ่1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ ภายใต้งบประมาณ 21,300 บาท 

 กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื ่อง การทำน้ำมันสมุนไพรเพื่อสุขภาพ  ภายใต้งบประมาณ
30,400 บาท 

 กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื ่อง การผลิตเยลลี ่พร้อมดื ่มจากน้ำตาลโตนดสด  ภายใต้
งบประมาณ 37,300 บาท 

 กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื ่อง การผลิตสบู่ก้อนสมุนไพรครัวเรือน ภายใต้งบประมาณ
28,800 บาท  

 กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำน้ำยาล้างจานผสมสมุนไพร  ภายใต้งบประมาณ
25,200 บาท 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ข้อที่ 3 

3.1-3-1 โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
3.1-3-2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 

4. ประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ชุมชนหรือสังคมตามข้อ 2 และนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณา 

ผลการดำเนินงาน 
 คณะมีการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
ประจำปีงบประมาณ 2564 แสดงตามตารางที่ 3.1-4-1 และนำเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะ 
(แบบออนไลน์) ครั้งที่ 3/2565  เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ข้อที่ 4 

3.1-4-1 ผลการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี
งบประมาณ 2565 (ตาราง 1.3-4-1) 

3.1-4-2 วาระการประชุมคณะกรรมการประจำครั้งที่ 3/2565 
 
 

https://drive.google.com/file/d/17dX8Z4yokF3adOHqZDIGeVGF-RIiG8_I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z1gAnQA9SgVrC9qC2DGR5SH5-S-_X9z9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z1gAnQA9SgVrC9qC2DGR5SH5-S-_X9z9/view?usp=sharing
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5. นำผลการประเมินตามข้อ 4 ไปปรับปรุงแผนบริการวิชาการในปีต่อไป 

ผลการดำเนินงาน  
 จากผลการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่  3/2565 ในวาระเพื่อพิจารณาประเมิน
ความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สรุปได้ว่าคณะกรรมการประจำคณะมีมติเห็นชอบ พร้อมมีข้อเสนอแนะในการจัดทำกิจกรรมบริการ
วิชาการที่ควรให้มีการเกิดรายได้ หรือ ใช้พื้นที่ในการพัฒนาแบบให้เปล่าบูรณการกับการเรียนเชิง
สมรรถนะและการทำหลักสูตรระยะสั้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้นำแนวคิดเพื่อขอกรอบ
วงเงินงบประมาณในกรอบตามพระราโชบาย โดยใช้พื้นที่ของ รพ.สต.ท่าหิน รพ.สต.บ้านพรวน และ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน   

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ข้อที่ 5 

3.1-5-1 วาระการประชุมคณะกรรมการประจำครั้งที่ 3/2565 
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ตารางที่ 3.1-4-1 แสดงผลการประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัดของแผนบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ชุมชนหรือสังคม  
ยุทธศาสตร์เชิงรุกที่ 2 สร้างชุมชนแห่งปัญญา 
Objective 2.1 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้บนฐานองค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรม 
Key result 2.1.1 ผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติหรือผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เป้าหมาย 15 เร่ือง  

Program ตัวชีวัด โครงการ ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

แนวทางการ
ปรับปรุง         

ผลการปรับปรุง 

1. สร้างเครือขา่ย
งานวิจัย
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

15 เรื่อง 1. โครงการพฒันาบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 

  

1 เรื่อง 2. โครงการสรา้งเครือข่ายการ
พัฒนาและยกระดับงานวิจัยจากงาน
ประจำของบุคลากรสาธารณสุข
ระดับตำบลในอำเภอเมืองสงขลา 
(ส.บ.(สาธารณสุขชุมชน)) 

ดำเนินการแล้ว 60 คน แต่ได้
เปลี่ยนพื้นท่ีเป้าหมายเป็น อ.สุไหง
ปาดี จ.นราธิวาส เนื่องจากพื้นท่ี
เป้าหมายเดิมติดขัดงบประมาณใน
การสนับสนุนจากพื้นท่ี 

 

รอผลการประเมิน
รองที่ 1 

 

1 เรื่อง 3. โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความ
ร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัย
ระหว่างไทย-ฝรั่งเศส เรื่อง New 
eco-efficient constructimg 
materials from waste 
polyethylene terepthalate 
(PET) and revewable resources 
(วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ประยุกต์) 

1.ได้เครือข่ายความร่วมมือกับ 
Université de Nantes, 
Université de Haute Alsace, 
และ Le Mans Université 
และ 
2.ได้ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ระดับ
นานาชาติจำนวน  2 เรื่อง 

         

- - 
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Program ตัวชีวัด โครงการ ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

แนวทางการ
ปรับปรุง         

ผลการปรับปรุง 

2.ส่งเสริม 
สนับสนุนการ
สร้างสรรค์
ผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ 
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์สู่การ
ใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคม
อย่างเป็นรูปธรรม 

5 เรื่อง 1. กิจกรรมท่ี 2 อบรมเชิงปฏิบัติ 
เรื่อง การยกร่างคำขอทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
2. โครงการจัดสรรทุนสนับสนุนการ
วิจัย (คณะวิทย์) 
3. โครงการพฒันาบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
ได้ดำเนินจัดสรรทุนสนับสนุนการ
วิจัย จำนวน 8 ทุน  

 
 
อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ 

 

4 เรื่อง 4. โครงการขยายผลจากผลงานวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมสุขภาพชมุชนสู่
การใช้ประโยชน์ในชุมชนท้องถิ่น 
ตำบลในอำเภอเมืองสงขลา (ส.บ.
(สาธารณสุขชุมชน)) 

ได้ดำเนินการแล้ว 4 เรื่อง โดย
ดำเนินการเอง 3 เรื่อง ณ ต.ทุ่งหวัง 
2 เรื่อง ต.เกาะแต้ว 1 เรื่อง และ
ร่วมกับ สวพ. 1 เรื่อง ในพื้นท่ี ต.ทุ่ง
หวัง+ต.เกาะแต้ว 

 

รอผลการประเมิน
รองที่ 1 

 

1เรื่อง 
 

1 เรื่อง 

5. โครงการพฒันาแอปพลิเคชนัใน
การบริหารจัดการการท่องเท่ียวแบบ
มีส่วนร่วม (วท.บ. สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ประยุกต์) 
6. โครงการต้นแบบดิจิทัลการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุด้วยสมุนไพรอย่าง
ยั่งยืน 
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Key result 2.1.2 ศูนย์บริการวิชาการสู่ท้องถิ่น เป้าหมาย 2 ศูนย์ 

Program ตัวชีวัด โครงการ ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

แนวทางการ
ปรับปรุง         

ผลการปรับปรุง 

1. ส่งเสริมให้
คณาจารย์นำ
ความรู้และ
ประสบการณ์
จากงานวิจัยมา
บริการวิชาการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้กับ
ท้องถิ่น 

1 งาน 
(คลินิก

วิชาการ) 

1. โครงการจัดสรร
ทุนสนับสนุนการ
วิจัย (คณะวิทย์) 

2. โครงการพ ัฒนา
ช ุ ม ชนต ้ น แ บบ 
อำเภอสท ิงพระ 
จังหวัดสงขลา 

1. ได้ดำเนินจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย 
จำนวน 8 ทุนได้นำผลการวิจัยถ่ายทอดให้แก่
ชุมชนจำนวน 2 เรื่อง 

2. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในโครงการพฒันา
ชุมชนต้นแบบ จำนวน 11 ชุมชน โดยแบ่ง
ตำบลท่าหิน จำนวน 9 ชุมชนตำบลคลองรี 
จำนวน 1 ชุมชน  และตำบลสนามชัย 
จำนวน 1 ชุมชนโดยแบ่งเป็นโครงการพัฒนา
ชุมชนต้นแบบ จำนวน 8 กิจกรรม 

✓ อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ 

 

2. สนับสนุนการ
จัดต้ัง
ศูนย์บริการ
วิชาการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

1 
ศูนย ์

1. จัดต้ัง
ห้องปฎิบัติการ
เครื่องมือกลางคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
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ยุทธศาสตร์เชิงรุกที่ 4 ธำรงศาสตร์พระราชาพัฒนาท้องถิ่นตนอย่างยั่งยืน 
Objective 4.1 มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย 
Key result 4.1.1 ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน เป้าหมาย 7 ชุมชน 

Program ตัวชีวัด โครงการ ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

แนวทางการ
ปรับปรุง         

ผลการปรับปรุง 

1. พัฒนา
ชุมชน
ต้นแบบให้
เกิดความ
ต่อเนื่อง
หรือยั่งยืน 

7 ชุมชน 1. โครงการพ ัฒนาช ุมชน
ต้นแบบ อำเภอสทิงพระ 
จังหวัดสงขลา 

2. โครงการยกระดับรายได้ 
อำเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลา 

1. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในโครงการ
พัฒนาชุมชนต้นแบบ จำนวน 11 ชุมชน 
โดยแบ่งตำบลท่าหิน จำนวน 9 ชุมชน
ตำบลคลองรี จำนวน 1 ชุมชน  และ
ตำบลสนามชัย จำนวน 1 ชุมชนโดย
แบ่งเป็นโครงการพฒันาชุมชนต้นแบบ 
จำนวน 8 กิจกรรม 

2. โครงการยกระดับรายได้ จำนวน 5 
กิจกรรม 

✓   

2 ชุมชน 3. โครงการพ ัฒนาช ุมชน
ต้นแบบด้านความรอบรู้
ทางสุขภาพ ม.4 ต.เกาะ
แต้ว อ.เมืองสงขลา (ส.บ.
(สาธารณสุขชุมชน)) 

4. โครงการพ ัฒนาช ุมชน
ต้นแบบด้านการบริหาร
จัดการขยะ ม.1 ต.ทุ่งหวัง 

ดำเนินการแล้ว และอยู่ในระหว่างการ
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
ดำเนินการแล้ว และอยู่ในระหว่างการ
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ร อ ผ ล ก า ร
ประเมินรอบ 
ท่ี 1 
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Program ตัวชีวัด โครงการ ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

แนวทางการ
ปรับปรุง         

ผลการปรับปรุง 

อ . เม ื อ งสงขลา  (ส .บ .
(สาธารณสุขชุมชน)) 

ร อ ผ ล ก า ร
ประเมินรอบ 
ท่ี 1 

1 ชุมชน 5. กิจกรรมบริการวิชาการ 
ส่งเสริมการเพาะปลูก
สมุนไพรท้องถิ่น เพื่อการ
ดูแลสุขภาพ 
(วิทยาศาสตร์สุขภาพ
และสปา) 

6. โครงการให้ความรู้ด้าน
การจัดเก็บข้อมูลอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชสำหรับ
เยาวชน (วท.บ. สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ประยุกต์) 

7. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านการใช้งาน
ซอฟต์แวร์สำหรับการ
บันทึกข้อมูลสำหรับผู้ดูแล
ระบบ (วท.บ. สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ประยุกต์) 

ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 ครัวเรือนได้

นำความรู้ท่ีได้ไปการเพาะปลูกสมุนไพรและ

การใช้ประโยชน์สมุนไพรเพื่อสุขภาพไปใช้ใน

การดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเอง 

 ม ีการสะท ้อน
ความค ิ ด เห็ น
เพิ ่มเติม เร ื ่อง 
สม ุน ไพรตาม
ฤด ู ก าล  หรื อ 
สมุนไพรสำหรับ
ทำอาหาร 

ค ั ด เ ล ื อ ก
ส ม ุ น ไ พ ร ท่ี
ตอบสนองความ
ต ้ อ ง ก า ร ข อ ง
ช ุ ม ช น  เ พื่ อ
ส ่ ง เ ส ร ิ ม ก า ร
เพาะปล ูกและ
การใช้ประโยชน์
ท่ียั่งยืน 



 

179 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 
Objective 4.2 เพิ่มเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ชุมชน 
Key result 4.2.1 ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในระดับจังหวัดหรือภูมิภาคอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น เป้าหมาย 1 เครือข่าย 

Program ตัวชีวัด โครงการ ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

แนวทางการปรับปรุง 
ผลการ
ปรับปรุง 

1. ส่งเสริม
กระบวนการ
สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ
เพื่อการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับชุมชน 
ท้องถิ่น ท้ังใน
ระดับจังหวัด
และระดับ
ภูมิภาคอย่าง
ต่อเนื่อง 

1 
เครือข่าย 

1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ค ร ู ส อ น ค ณ ิ ต ศ า ส ต ร์  
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
ในระบบการศึกษา เพื่อความ
มั่นคง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดำเนินงานกิจกรรมท่ี 1 ได้มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 46 คน 
และจากผลการจัดกิจกรรมท่ี 1 ได้มี
การสร้างความร่วมมือกัน 4 
หน่วยงาน คือ 1) คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา  
2)สำนักงานการศกึษาเอกชนจังหวัด
สงขลา  
3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสงขลา สตูล และ  
4) สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
และได้ร่วมกันสร้างคู่มือคู่มือการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เพื่อเป็นแนวทางการ

✓ 1. อยากให้มีการจัด
อบรอย่างต่อเนื่อง 

2. อยากให้จัดการ
อบรมเนื้อหาแต่ละ
วิชาเจาะจงแต่ละ
วิชา เช่น ฟิสิกส์ 
เคมี ชีววิทยา 

3. อยากให้มีการสร้าง
นวัตกรรมสื่อการ
เรียน การสอน 
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Program ตัวชีวัด โครงการ ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

แนวทางการปรับปรุง 
ผลการ
ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 

2. โครงการค่ายเสริมสร้างการ
เร ียนรู ้อาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ตามศาสตร์
พระราชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบรมพัฒนาศักยภาพครูในกิจกรรมท่ี 
2 จำนวน 1 เล่ม 
- ผลการดำเนินงานกิจกรรมท่ี 2 ได้มี
ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 
คนผ่านทางระบบออนไลน์ และได้ลง
ชื่อเข้าร่วมหน้างานจำนวน 3 คน 
จากการดำเนินในกิจกรรมดังกล่าวได้
เกิดการสร้างเครือข่ายระหว่างคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กับ
โรงเรียนในเขตพื้นที่ ได้รับผิดชอบ 
ทำให้เกิดการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และมีการให้โควต้าในการเข้าเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนใน
พื้นที่ 
ดำเนินการจัดโครงการจำนวน  2  รุ่น  
รุ่นท่ี 1 ในวันท่ี 4-8 ก.ค. 65  
รุ่นท่ี 2 ในวันท่ี 18-22 ก.ค. 65 
 



 

181 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

Program ตัวชีวัด โครงการ ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

แนวทางการปรับปรุง 
ผลการ
ปรับปรุง 

3. โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า ช ุ ม ช น
ต ้นแบบ อำเภอสท ิงพระ 
จังหวัดสงขลา 

ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในโครงการ
พัฒนาชุมชนต้นแบบ จำนวน 11 
ชุมชน โดยแบ่งตำบล 
ท่าหิน จำนวน 9 ชุมชน 
ตำบลคลองรี จำนวน 1 ชุมชน  และ
ตำบลสนามชัย จำนวน 1 ชุมชน 
โดยแบ่งเป็นโครงการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบ จำนวน 8 กิจกรรม 

2 
เครือข่าย 

4. กิจกรรมบริการวิชาการ
วิทยาการคอมพิวเตอร์รุ่นเยาว์ 
(วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

ผลการดำเนินงานบรรลุตาม 
(โรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ และ
โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม) 

 มีการดำเนินกิจกรรม
และสรุปการถอด
บทเรียนในการจัด
กิจกรรม ร่วมกับ
รายวิชา 4613623 
สัมมนาทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

การถอด
บทเรียนในการ
จัดกิจกรรม 
ร่วมกับ
รายวิชา 
4613623 
สัมมนาทาง
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
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Program ตัวชีวัด โครงการ ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

แนวทางการปรับปรุง 
ผลการ
ปรับปรุง 

ผู้เข้าร่วม 
ร้อยละ 80 

5. โครงการบริการวิชาการให้
ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
ไร้ประโยชน์แก่นักเรียนผู ้พิการ
ทางสายตา (วท.บ. สาขาวิชาค
หกรรมศาสตร์) 

อยู่ในระหว่างดำเนินการเก็บข้อมูล    

10 
ครัวเรือน 

6. ก ิจกรรมบร ิการว ิชาการให้
ความรู ้เกี ่ยวกับการจัดการขยะ
อ ินทร ีย ์ ในคร ั ว เร ือน (วท.บ. 
ส า ข า ว ิ ช า ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร์
สิ่งแวดล้อม) 

ผลการดำเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม 
- มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 80 

- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถกำจัด
ขยะอินทรีย์ในครัวเรือนได้อย่าง
เหมาะสม 

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้
ท่ีได้ไปพัฒนาทักษะการทำวัสดุ
ปรับปรุงดินจากขยะอินทรีย์ใน
ครัวเรือน 

 - มีการติดตามผลและ
ให้คำแนะนำในการ
ทำถังขยะมหัศจรรย์
ทางไลน์กลุ่ม 

- ควรมีการติดตามผล
ในการนำไปใช้
ประโยชน์ในการทำ
วัสดุปรับปรุงดิน 

เมื่อมีการ
ติดตามผลและ
ให้คำแนะนำ
ทางไลน์กลุ่ม
ทำให้การทำถัง
ขยะมหัศจรรย์
เป็นไปได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

5 
เรื่อง 

7. โครงการบริการวิชาการเพื่อ
ถ ่ า ย ท อ ด เ ท ค โ น โ ล ย ี จ า ก
ผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
สุขภาพชุมชนสู ่ช ุมชนท้องถิ่น 

ได้ดำเนินการแล้ว โดยการสนับสนุน
จาก สวพ. 1 ครั้ง และได้บูรณาการ
กับการจัดการเรียนการสอน ใน
รายวิชาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทาง

 รอผลการประเมิน 
รอบท่ี 1 
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Program ตัวชีวัด โครงการ ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

แนวทางการปรับปรุง 
ผลการ
ปรับปรุง 

ตำบลในอำเภอเมืองสงขลา (ส.บ.
(สาธารณสุขชุมชน)) 

สาธารณสุขชุมชน ท่ีจะเปิดสอนใน
ภาคเรียน 1/2565 มี นักศึกษา
เป้าหมายเข้าร่วม 82 คน  

ผู้เข้าร่วม 
ร้อยละ 80 

8. กิจกรรมบริการวิชาการ การ
ดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผน
ไทย  ( ว ิ ทยาศ าสตร ์ ส ุ ขภาพ
และสปา) 

ผู้เข้าร่วมผ่านการอบรมเชิงปฏบิัติการ
มีองค์ความรูแ้ละสามารถทำน้ำมัน
สมุนไพรเพื่อสุขภาพได้ 

 หลักสูตรและกลุ่มผู้ท่ี
สนใจ ระดมความ
คิดเห็นในการพัฒนานำ
สมุนไพรในท้องถิ่นมา
พัฒนาสูตรตำรับน้ำมัน
นวดเพื่อสดอาการปวด
เมื่อย 

อยู่ระหว่างการ
พัฒนาสูตร
ตำรับ 

 

 
 



 

184 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

การประเมินตนเอง 
ตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย         
ปีถัดไป 

3.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5  คะแนน  5 ข้อ 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- คณะมีการนำผลการวิจัยมาบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
- มีโครงการบริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น  
- สนับสนุนให้ทุกหลักสูตรมีส่วนร่วมในการจัดโครงการบริการวิชาการ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 จำนวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ (O) 
รอบวงปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ ผศ.ดร.ทวีสิน  นาวารัตน์   และ อาจารย์ ดร.ธีรยุทธ์  ศรียาเทพ 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏได้มีการกำหนดพื้นที ่รับผิดชอบในการพัฒนา และมีการกำหนด
เป้าหมายการพัฒนาไว้ในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ การจัดทำแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน         จึงต้องศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้บรรลุตามแผน 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผน
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 
 
สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณค่าร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 
 
 
  
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 

คะแนนที่ได้ =  
 

 
 
หมายเหตุ  

1. ต่อเนื่อง หมายถึง การดําเนินงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป 
2. กรณีมหาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเดิมต่อเนื่องมากกว่า 3 ปี จะต้องมีการเปลี่ยนประเด็น

การพัฒนา

จำนวนชุมชนเป้าหมายทีไ่ด้รบัการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กบัชุมชน 

 

จำนวนชุมชนเป้าหมายทั้งหมดของคณะ 
X 100 

ร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กบัชุมชน 

ร้อยละของจำนวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กบัชุมชน 

ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 ปีการศึกษา 2562 – 2564 

ผลการดำเนินงาน  
 ปีในปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนจำนวน 3 ชุมชน คือ 1) ตำบลท่าหิน อำเภอ
สทิงพระ จังหวัดสงขลา 2) ตำบลสนามชัย อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 3) ตำบลคลองรี อำเภอสทิง
พระ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเกิน 3 ปี 1 ชุมชน คือ ตำบล     
ท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา คิดเป็นร้อยละ 33.33 คิดเป็น 5.00 คะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางท่ี 3.2-1 ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564

จ านวนชุมชนเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชนของคณะ

1

จ านวนชุมชนเป้าหมายท้ังหมดของคณะ 3

ร้อยละของจ านวนชุมชนเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชนของคณะ

33.33

ค่าร้อยละท่ีค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 5

คะแนนท่ีได้ ระดับดีมาก
 

 

 

  

 

ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

หน่วยวัด 
จำนวน/ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
จำนวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื ่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน 

ชุมชน 
1 2 3 

ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

ร้อยละ 
100 50 33.33 

คะแนนประเมิน คะแนน 5.00 5.00 5.00 
ผลการประเมิน ระดับ ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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ตารางท่ี 3.2-2 ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

ลำดับ 
ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
การพัฒนา 

ปีการศึกษา 2562 /ปีงบประมาณ 2563 ปีการศึกษา 2563 /ปีงบประมาณ 2564 ปีการศึกษา2564 /ปีงบประมาณ 2565 
1.  ตำบลท่าห ิน อำเภอสทิง

พระ จังหวัดสงขลา 
มหาวิทยาลัยมีการแบ่งพื้นที่การให้บริการ
วิชาการใหม่ตามพ้ืนที่บริการพระราโชบาย 
โดยการประช ุมข ับเคล ื ่ อนโครงการ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ได้รับ
มอบหมาย อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
ให้กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
โดยดำเน ินการคืนข้อมูลให ้ก ับช ุมชน
ในช่วงท้ายของงานวิจัย และการเริ่มต้น
ดำเนินโครงการ สำหรับตำบลท่าหินมีการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมการท่องเที ่ยวร่วมใน
งานเที่ยวท่าหิน กินปลามิหลัง นั่งเรือแล
บัวชมพู เรียนรู้วิถีตาลโตนด ครั้งที ่1  
 

ดำเนินกิจกรรมหลัก ณ ตำบลท่าหิน  
ภายใต้โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอำเภอ

สทิงพระ จังหวัดสงขลา 
2. โครงการพัฒนาค ุณภาพช ีว ิตและ

ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐาน
ราก 

3. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 
มหาวิทยาลัย)  

 

ดำเนินกิจกรรมหลัก ณ ตำบลท่าหิน  
ภายใต้โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบอำเภอ

สทิงพระ จังหวัดสงขลา 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีว ิตและ

ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐาน
ราก 

3. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 
มหาวิทยาลัย)  
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หลักฐานอ้างอิง 
หมายเลข เอกสาร/หลักฐาน 

3.2-0-1 แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
 
การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย         
ปีถัดไป 

3.2 ร้อยละ 30 ร้อยละ 33.33 5.00 คะแนน  ร้อยละ 40 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 

 
ผลการประเมินตนเององค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งช้ี คะแนนประเมินตนเอง

3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน ชุมชน หรือสังคม 5.00

3.2 จ านวนชุมชนเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองตามแผนเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์กับชุมชน
5.00

คะแนนเฉล่ียรายองค์ประกอบ 5

ผลการประเมิน ระดับดีมาก  
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องค์ประกอบท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสำคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย  

ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงต้องมีระบบและกลไกการดำเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีการ
ดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย หรือ
การบริการวิชาการ ซึ่งนำไปสู่การสืบสานการสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและ
ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศ ก่อให้เกิดผลลัพธ์ของการจัดการศิลปวัฒนธรรม ทำ
ให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือสร้างโอกาส และมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ตัวบ่งชี้  จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4.1  ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
รอบวงปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ อาจารย์อดิศักดิ์  เด็นเพ็ชรหน๋อง 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 มหาวิทยาลัยมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการด้านการทะนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ทั้งการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่  ถ่ายทอดวัฒนธรรมไทย            
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้าง
โอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. กำหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยเพ่ือการพัฒนา
ต่อยอดและสร้างคุณค่าตามจุดเน้นของสถาบัน 

2. จัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และกำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน 

3. มีการส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน           
หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซึ่งนำไปสู่การสืบสานการสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม 
การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม 

4. มีการกำกับติดตามให้หน่วยงานมีการดำเนินงาน และประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้
ของแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารคณะ 

5. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ปีการศึกษา 2562 – 2564  

 
ผลการดำเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 5 ข้อ ดังนี้  

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดำเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

1. กำหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยเพื่อการพัฒนาต่อยอด
และสร้างคุณค่าตามจุดเน้นของสถาบัน 

ผลการดำเนินงาน 
  คณะมีระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมโดยความร่วมมือระหว่างคณะฯ กับสำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งคณะมีนโยบายทางด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่ชัดเจนและปฏิบัติได้  
โดยมีรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและ
นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประเพณีพื้นบ้าน และมี
จิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รวมทั้งยังมีการแต่งตั้งเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรม
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2564 ที่ 459/2564 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 รวมถึง
การแต่งตั ้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมระดับมหาลัย เพื ่อให้การ
ดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์เชิงที่รุกที่ 2 สร้างชุมชน
แห่งปัญญา  Objective 2.1 ส่งเสริม อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ ่น คงามเป็นไทยและ
สิ่งแวดล้อม 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ข้อที่ 1 

4.1-1-1 นโยบายคณะด้านด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ข้อ 9) 
4.1-1-2 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 459/2564 เรื ่องแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม

กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 

ข้อ 
6 ข้อ  

(ข้อ 1-6) 
5 ข้อ  

(ข้อ 1-5) 
5 ข้อ  

(ข้อ 1-5) 
คะแนนประเมิน คะแนน 5.00 5.00 5.00 
ผลการประเมิน ระดับ ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

https://drive.google.com/file/d/1-PZFhr9hE1VCXccpGs9348idJ_EqMVXi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jJJVwe5OzwcVrUtrUjmSS9648uYY0PPr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jJJVwe5OzwcVrUtrUjmSS9648uYY0PPr/view?usp=sharing
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดำเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

2. จัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และกำหนดตัวบ่งชี ้วัดความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน 

ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 คณะได้จัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์เชิงที่รุกที่ 2 สร้างชุมชนแห่งปัญญา  Objective 2.1 
ส่งเสริม อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น คงามเป็นไทยและสิ่งแวดล้อม  
 โดยแผนได้ผ่านการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
และความเป็นไทย ซึ่งได้มีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและกำหนดกิจกรรม/
โครงการ เพื่อให้สามารถดำเนินการให้สอดคล้องตามนโยบายและแผนงานส่งเสริมกิจกรรมการทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและความเป็นไทย ซึ่งจะระบุอยู่ในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 
2565 โดยมีกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
1 สานสัมพันธ์วัฒนธรรม ไทยพุทธ-มุสลิม 
2 อนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ 
4 เกษียณอย่างเกษม ประจำปี 2564 
5 มหกรรมวิทยาศาสตร์ “Sci&Tech Festival” 

 นอกจากนี้คณะยังมีกิจกรรมการแต่งกายผ้าไทยในหัวข้อกิจกรรม “งามอย่างไทย” ทุกวัน
อังคารต่อเนื่องเป็นปีที่ห้าอีกด้วย ซึ่งเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรม
ไทย    

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ข้อที่ 2 

4.1-2-1 แผนการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยประจำปีการศึกษา 2564 
4.1-2-2 โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม   ประจำปีการศึกษา 2564 

3. มีการส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
หรือการบริการวิชาการ ซึ่งนำไปสู่การสืบสานการสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การ
ปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม 

คณะมีการส่งเสริม สนับสนุนให้หลักสูตรมีการการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ ทุกหลักสูตรได้วางแผนและกำหนดรายวิชาที่จะดำเนิน
การบูรณาการกับพันธกิจ และมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนจัดทำรายละเอียดรายวิชา  (มคอ.3) ที่ระบุ
แผนการบูรณาศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ ดังนี้ 

https://sci.skru.ac.th/a/activities/sci_qa/file/operation/2564/file_07.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1Lfp15IPEcu_RsQ-yptlYqCPmRsHLH_YA?usp=sharing


 

194 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดำเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

- หลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์ มีการประชุมวางแผนการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจ 
คือ ด้าน การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร และกําหนดรายวิชาที่บูรณาการการเรียนการ
สอนกับพันธกิจ 

รายวิชา การบูรณาการ พันธกิจ 

การวิจัย การบริการ
วิชาการ 

การทำนุ
บำรุงฯ 

1. วิจัยทางคหกรรม
ศาสตร์ 

อาจารย์ผู้สอนนักศึกษาลงพ้ืนที่เพ่ือหา
โจทย์วิจัย จากการนำพืชท้องถิ่น หรือ
วัตถุดิบข้ึนชื่อในท้องถิ่น มาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และดําเนินการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการบริการวิชาการ โดย
ได้นําองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย และ
การเรียนการสอนไปถ่ายทอดสู่ชุมชน 

✓ ✓ ✓ 

3. การแปรรูปและการ
ถนอมอาหาร 

อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกความรู้และ
ทักษะที่นักศึกษาสามารถนำไปบูรณา
การกับงานวิจัยในรายวิชาวิจัยทางคหกร
รมศาสตร์ นำความรู้และทักษะใน
รายวิชาหลักการประกอบอาหาร อาหาร
ไทย ขนมไทย มาบูรณาการร่วมกัน ทำ
ให้นักศึกษาทราบถึงหลักการ และ
กระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น 

✓ ✓ ✓ 

4. หลักการประกอบ
อาหาร 

✓ ✓ ✓ 

5. อาหารไทย ✓ ✓ ✓ 

6. ขนมไทย ✓ ✓ ✓ 

7. การแกะสลักผักและ
ผลไม ้

อาจารย์ผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาการจัดดอกไม้และงานใบตอง 
รวมถึงรายวิชาการแกะสลักผักและผลไม้ 
ที่บูรณาการกับการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมในโครงการไหว้ครู โดยสอนให้
นักศึกษารู้จักการประยุกต์ใช้การจัด

 ✓ ✓ 

8. การแกะสลักการจัด
ดอกไม้และงานใบตอง 

 ✓ ✓ 
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ดอกไม้และงานใบตองในการประดิษฐ์
พานไหว้ครู 

9. สหกิจศึกษา อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกความรู้และ
ทักษะที่นักศึกษาสามารถนำไปบูรณา
การกับโครงงานวิจัยสหกิจศึกษาท่ีใช้
บริการวิชาการเป็นสื่อการเรียนรู้อาหาร
เฉพาะโรคที่ใช้ภาษาท้องถิ่นให้กับผู้ป่วย
ในโรงพยาบาล 

✓ ✓ ✓ 

- หลักสูตร ว.ทบ. สาขาวิชาเคมี มีการบรูณาการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปะรายวิชา 
4213304 ปฏิบัติการชีวเคมี 4213305 ปฏิบัติการเคมีอาหาร การนำเอาวัตถุดิบจากท้องถิ่นของ
สงขลามาบูรณาการกับการเรียนการสอน 

- หลักสูตร ทล.บ. นวัตกรรมเกษตรเพื่อความยั่งยืนมีการบูรณาการกับทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ดั้งนี้ 

1. โครงการจิตอาสาซอแรงดำนา เอามื้อสามัคคี ทุ่งใหญ่สารภีราชภัฏสงขลา วันที่ 8 
พฤศจิกายน 2564 

2. โครงการสืบสานประเพณี ซอแรงเกี ่ยวข้าวทุ่งใหญ่สารภี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา วันที่ 10 มีนาคม 2565   

3. โครงงานทำนุศิลปะวัฒนธรรมได้ฝึกทำเครื่องจักรสานจากไม้ไผ่ วันที่ 31 พฤษภาคม 
2565 

- หลักสูตร ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ได้การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มี
การบูรณาการกับกระบวนการทำนุบารุงศิลปและวัฒนธรรมจำนวน 1 เรื่อง คือ การแข่งขันกีฬา
พ้ืนบ้านสาสุข ซ่ึงนำไปสู่การสืบสานการสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและ
ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม 

- หลักสูตร ว.ทบ. สาขาวิชาชีววิทยา มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ในรายวิชาวิธีวิจัยทางชีววิทยาโดยนักศึกษา นางสาวรัญชนา สีคงแก้ว และ 
นางสาวช่อทิพย์ คงชุม มีดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง ผลของ 2, 4-D ต่อการชักนำแคลลัสในเมล็ดข้าว
เฉี้ยงพัทลุง (Oryza sativa L.) และมีการนำเสนอผลงานและเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 
2565 เพ่ือเป็นการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น และอนุรักษ์ข้าวพ้ืนเมืองให้อยู่ในวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น
ต่อไป 
 



 

196 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดำเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ข้อที่ 3 

4.1-3-1 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 (ตังบ่งชี้ที่ 5.2) 

4. มีการกำกับติดตามให้หน่วยงานมีการดำเนินงาน และประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผน
ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารคณะ 

ผลการดำเนินงาน 
 คณบดีมีการติดตามผลการดำเนินงานที่ได้มอบหมายให้แต่ละฝ่ายดำเนินการ โดยติดตามผล
การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เป็นการรายงานผลการ
ดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรก และครั้งที่ 2 เป็นการรายงานผลเมื่อใกล้จะครบหนึ่งปีงบประมาณ และมี
การประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์เชิงที่รุกที่ 2 สร้างชุมชนแห่งปัญญา  
Objective 2.1 ส่งเสริม อนุร ักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ ่น คงามเป็นไทยและสิ ่งแวดล้อม         
โดยการนำเข้าท่ีประชุมกรรมการบริหารคณะเพ่ือรายงาน 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ข้อที่ 4 

4.1-4-1 ผลการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม (ตามตาราง 4.1-4-1) 

5. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

ผลการดำเนินงาน 
 คณะกรรมการฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมได้นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยคณะกรรมการมีมติเห็นว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
คณะควรจัดโครงการ/กิจกรรมด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมกิจกรรมด้านอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และจำนวนกิจกรรมในภาพรวมทั้งหมดของคณะ และควรปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมให้มี
ส่วนร่วมกับชุมชนเพ่ิมข้ึน  

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ข้อที่ 5 

4.1-5-1 (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ส่งเสริม อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยอย่าง
 ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1Z-gTGOA9s7AzmV7lTSHXmrtQ7xcLPcsP?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1joewA2j5OyJSMU9Y1-kEOvmvU--mLdQR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1joewA2j5OyJSMU9Y1-kEOvmvU--mLdQR/view?usp=sharing
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ตารางท่ี 4.1-4-1 แสดงผลการประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัดของแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

Objectives Key Result 
Program 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 2565 

ยุทธศาสตร์เชิงรุกที่ 2 สร้างชุมชนแห่งปัญญา 
2.3 ส่งเสริม อนุรักษ์ 
ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ความเป็นไทย และ
สิ่งแวดล้อม  

2.3.1 คณะมีแหล่ง
เรียนรู้ทางศิลปะและ
วัฒนธรรม  

สนับสนุนการสร้าง
แหล่งเรียนรู้ทาง
ศิลปะและ 
วัฒนธรรม 

สร้างศูนย์การเรียนรู้เรื่อง
การจักสานให้กับชุมชน 
ตำบลท่าหิน อำเภอสทิง 
พระ จังหวัดสงขลา 

1 แหล่ง มีการประสานงานกับชุมชนตำบล
ท่าหิน อำเภอสทิง พระ จังหวัด
สงขลา  เก ี ่ ย วก ับข ้อม ู ลและ
ผลิตภัณฑ์จากเครื ่องจักสาน มา
จัดแสดง ณ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาราชภัฏ
สงขลา เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 
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การประเมินตนเอง 
ตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย         
ปีถัดไป 

4.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน  5 ข้อ 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะมีการกำหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
ผลการประเมินตนเององค์ประกอบท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ตัวบ่งช้ี คะแนนประเมินตนเอง 
4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 5.00 
คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ 5.00 
ผลการประเมิน ดีมาก 
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องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
มหาวิทยาลัยต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่ใน

การกำกับดูแลการทำงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจะต้องบริหารจัดการด้านต่าง 
ๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง  
การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
(Good Governance) 

ตัวบ่งชี้ จำนวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน  

และเอกลักษณ์ของคณะ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.1  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
รอบวงปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ อาจารย์ ดร.สายสิริ  ไชยชนะ 
  
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการกับการ
ทำงานเพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่หลากหลายของ
ประเทศ ทั ้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถาน
ประกอบการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกให้หลักสูตรจัดทำแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน 
2. มีการกำกับ ติดตามให้หลักสูตรดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับ

การทำงานตามท่ีกำหนด 
3. มีการกำกับ ติดตามให้หลักสูตรประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนที่กำหนด 
4. มีการนำผลไปปรับปรุงแผนจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
5. มีแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 
5 ข้อ 

 
หมายเหตุ  

1. เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน 
หลักสูตรจะต้องอธิบายถึงผลการดำเนินงานที่ดำเนินการในสถานประกอบการ 

2.  เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 หมายถึง การปรับปรุงแผนตามเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ปีการศึกษา 2562 – 2564  

 
ผลการดำเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ที ่ 5.1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
จำนวน  4 ข้อ ดังนี้  

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดำเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

1. มีระบบและกลไกให้หลักสูตรจัดทำแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน 

ผลการดำเนินงาน 
 คณะมีระบบและกลไกให้หลักสูตรจัดทำแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน โดยมี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบ มีการจัดแต่งตั้งคณะเรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน (WIL) ประจำปีการศึกษา 2564 ตามคำสั่ง 
คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 459/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการเรียนรู้แบบบูรณา
การกับการทำงาน (WIL) ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 ซึ่งมาจากตัวแทนของทุกหลักสูตร ร่วมกันจัดทำ
แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานของคณะ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะ 
จากนั้นหลักสูตรจัดทำแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานของหลักสูตร โดยกำหนดให้แต่ละ
หลักสูตรมีการปฏิบัติสหกิจศึกษา และในแต่ละปีการศึกษาหลักสูตรจะคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ
เข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ข้อที่ 1 

5.2-1-1 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 456/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการเรียนรู้
แบบบูรณาการกับการทำงาน (WIL) ประจำปีการศึกษา 2564 

5.2-1-2 แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564 
5.2-1-3 แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน ระดับหลักสูตร 

2. มีการกำกับ ติดตามให้หลักสูตรดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ทำงานตามที่กำหนด 

ผลการดำเนินงาน 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
กับการทำงาน 

ข้อ 
4 ข้อ 

(ข้อ 1-4) 
4 ข้อ 

(ข้อ 1-4) 
4 ข้อ 

(ข้อ 1-4) 
คะแนนประเมิน คะแนน 4.00 4.00 4.00 
ผลการประเมิน ระดับ ระดับดี ระดับดี ระดับดี 

https://sci.skru.ac.th/a/activities/sci_qa/file/order_operation/2564/file_02.pdf
https://sci.skru.ac.th/a/activities/sci_qa/file/order_operation/2564/file_02.pdf
https://sci.skru.ac.th/a/activities/sci_qa/file/operation/2564/file_08.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1qadQERlUcGhNIcKXXvlFjMF-lfa6aJuQ?usp=sharing
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดำเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

 คณะมีการกำกับ ติดตามให้หลักสูตรดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ทำงานโดยผ่านคณะกรรมการในแต่ละหลักสูตร และผ่านการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ (กช.) 
โดยในปีการศึกษา 2564 มีการกำกับติดตามให้หลักสูตรดำเนินการ ดังนี้ 

เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ 
จำนวนและร้อยละของนักศึกษาที ่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา  

ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2564 

จำนวนและร้อยละของนักศึกษาที ่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
รายวิชาสหกิจศึกษา  

ส ัปดาห ์แรกของภาคเร ี ยน 
2/2564 

จำนวนอาจารย์/บุคลากรที ่ผ่านการอบรมหลักสูตรคณาจารย์
นิเทศสหกิจศึกษาและผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2564 

จำนวนอาจารย์ที ่ผ ่านการอบรมหลักสูตรการจัดสหกิจศึกษา
นานาชาติ 

เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2564 

ร้อยละการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา
จากสถานประกอบการภาพรวม 

เม ื ่อส ิ ้นส ุดการปฏิบ ัต ิสหกิจ
ศึกษา 

ร้อยละของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา
ภายใน 6 เดือน 

ภายหล ั ง น ั ก ศ ึ กษ าสำ เ ร็ จ
การศึกษา 

จำนวนรางวัลที่นักศึกษาท่ีได้รับจากการเข้าร่วมประกวดผลงานสห
กิจศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยต่อปี 

เมือ่สิ้นสุดปีการศึกษา 2564 

 ในปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษาที่ไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ จำนวน 89 คน 
คิดเป็นร้อยละ 98.89 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ข้อที่ 2 

5.1-2-1  แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน ปีการศึกษา 2564 

3. มีการกำกับ ติดตามให้หลักสูตรประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนที่กำหนด 

ผลการดำเนินงาน 
 คณะมีการกำกับ ติดตามให้หลักสูตรประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนที่กำหนด  ผ่าน
การประชุมกรรมการวิชาการคณะ มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 

https://sci.skru.ac.th/a/activities/sci_qa/file/operation/2564/file_08.pdf
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดำเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย ผลการ
ดำเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

1. เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอนในรูป 
แบบของการเรียนรู้
แบบบูรณาการกับ 
การทํางานอย่างเป็น
ระบบ 

1.1 คณะมีหลักสูตรที่จัดการเรียน
รู้แบบบูรณา การกับการทํางาน 

11 หลักสูตร 7 
หลักสูตร 

 

1.2 จํานวนและร้อยละของ
นักศึกษาท่ีมี นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนรายวิชาเตรียมสหกิจ ศึกษา 

90 คน 
(ร้อยละ 30) 

90 คน 
(ร้อยละ 
100) 

✓ 

1.3 จํานวนและร้อยละของ
นักศึกษาท่ีมี นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนรายวิชาสหกิจศึกษา 

90 คน 
(ร้อยละ 30) 

90 คน 
(ร้อยละ 
98.88) 

✓ 

1.4 จํานวนอาจารย์ที่ผ่านการ
อบรมหลักสูตร อาจารย์นิเทศสห
กิจศึกษา 

7 คน 15 คน ✓ 

1.5 จํานวนอาจารย์ที่ผ่านการ
อบรมหลักสูตร การจัดสหกิจ
ศึกษานานาชาติ 

1 คน 0  

2. เพ่ือให้นักศึกษามี
ทักษะตาม 
มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ด้านสหกิจ
ศึกษา 

2.1 ผลการประเมินการทํางาน
ของสถานประกอบการอยู่ใน
ระดับดีมาก 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 82 ✓ 

3.เพ่ือให้คณะมี
เครือข่ายความ
ร่วมมือ กับ
หน่วยงานภายนอก 

3.1 มีการทํา MOU หรือมี
เครือข่ายกับหน่วย งานภายนอก
ด้านสหกิจศึกษา 

1 แห่ง 0  

4. ความก้าวหน้า 
หรือความสําเร็จจาก 
การเรียนรู้แบบ
บูรณาการกับการ
ทํางาน 

4.1 ร้อยละของนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาที่ได้งาน ทําหลังสําเร็จ
การศึกษาภายใน 6 เดือน 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 
26.97 

✓ 

4.2 จํานวนรางวัลที่นักศึกษาที่
ได้รับจากการเข้า ร่วมประกวด
ผลงานสหกิจศึกษาภายนอก 
มหาวิทยาลัย 

1 รางวัล 1 รางวัล ✓ 
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดำเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

 จากผลการดำเนินการพบว่า มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย 6 เป้าหมาย และไม่บรรลุ
เป้าหมาย 3 เป้าหมาย คือ คณะมีหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทํางาน , จํานวน
อาจารย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ และการทํา MOU หรือมีเครือข่ายกับ
หน่วย งานภายนอกด้านสหกิจศึกษา 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ข้อที่ 3 

5.1-3-1 ผลการกำกับ ติดตามประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน (ตารางท่ี 5.1-4-1) 

4. มีการนำผลไปปรับปรุงแผนจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ผลการดำเนินงาน 
 คณะกรรมการการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน (WIL) ได้ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาผล
การดำเนินการในปีการศึกษา 2564 พบว่า ประเด็นที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ คณะมีหลักสูตรที่
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทํางาน , จํานวนอาจารย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดสหกิจ
ศึกษานานาชาติ และการทํา MOU หรือมีเครือข่ายกับหน่วย งานภายนอกด้านสหกิจศึกษา ซึ่งคณะได้
นำข้อมูลดังกล่าวมาการปรับปรุงแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานในปีการศึกษา 2565 
ต่อไป  

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ข้อที่ 4 

5.1-4-1 ผลการปรับปรุงแผนจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (ตารางท่ี 5.1-4-1) 

5. มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน 

ผลการดำเนินงาน 
- 
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ตารางท่ี 5.1-4-1 แสดงผลการประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัดของแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย ผลการ

ดำเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

แนวทางการปรับปรุง         

1. เพ่ือสนับสนุนการเรียน
การสอนในรูป แบบของ
การเรียนรู้แบบบูรณาการ
กับ การทํางานอย่างเป็น
ระบบ 

1.1 คณะมีหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการกับการทํางาน 

11  
หลักสูตร 

7 
หลักสูตร 

  

1.2 จํานวนและร้อยละของนักศึกษาท่ีมี 
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียม
สหกิจ ศึกษา 

90 คน 
 (ร้อยละ 30) 

90 คน 
(ร้อยละ 
100) 

✓  

1.3 จํานวนและร้อยละของนักศึกษาท่ีมี 
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจ
ศึกษา 

90 คน  
(ร้อยละ 30) 

90 คน 
(ร้อยละ 
98.88) 

✓  

1.4 จํานวนอาจารย์ที่ผ่านการอบรม
หลักสูตร อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 

7 คน 15 คน ✓  

1.5 จํานวนอาจารย์ที่ผ่านการอบรม
หลักสูตร การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ 

1 คน 0  เนื่องจากในปีการศึกษา 2564 อยู่ภายใต้
สถานการณ์โควิด-19 ทำให้การจัดอบรม
น้อยลง อย่างไรก็ตามหากมีการจัดอบรม
คณะจะประชาสัมพันธ์คณาจารย์ภายใน
คณะทันที 
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วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย ผลการ
ดำเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

แนวทางการปรับปรุง         

2. เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะ
ตาม มาตรฐานผลการเรียน
รู้ด้านสหกิจศึกษา 

2.1 ผลการประเมินการทํางานของสถาน
ประกอบการอยู่ในระดับดีมาก 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 82 ✓  

3. เพ่ือให้คณะมีเครือข่าย
ความร่วมมือ กับหน่วยงาน
ภายนอก 

3.1 มีการทํา MOU หรือมีเครือข่ายกับ
หน่วย งานภายนอกด้านสหกิจศึกษา 

1 แห่ง 0   

4. ความก้าวหน้า หรือ
ความสําเร็จจาก การเรียนรู้
แบบบูรณาการกับการ
ทํางาน 

4.1 ร้อยละของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ได้
งาน ทําหลังสําเร็จการศึกษาภายใน 6 
เดือน 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 
26.97 

✓  

4.2 จํานวนรางวัลที่นักศึกษาที่ได้รับจาก
การเข้า ร่วมประกวดผลงานสหกิจศึกษา
ภายนอก มหาวิทยาลัย 

1 รางวัล 1 รางวัล ✓  
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การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย         
ปีถัดไป 

5.1 5 ข้อ 4 ข้อ (1-4) 4.00  คะแนน  5 ขอ้ 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
คณะควรส่งเสริมมีแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของคณะ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
รอบวงปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ,์ อาจารย์ ดร.สายสิริ ไชยชนะ,  
 ผศ.ดร.ภวิกา  มหาสวัสดิ์, นางพิไลพร  คงเรือง 
  

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 คณะมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการ
ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก แต่ละคณะจำเป็นต้องมีการจัดทำแผน
เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและการดำเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ตลอดจนมีการ
บริหารทั ้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี ่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื ่อสนับสนุนการ
ดำเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงความ
หลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัว โปร่งใส
และตรวจสอบได้ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 
และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัว
บ่งช ี ้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู ้บร ิหารระดับสถาบันเพื ่อพิจารณาอนุมัต ิ ( เสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย) 

2. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที ่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง              
เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาส
ในการแข่งขัน 

3. ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะ
และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิมอย่างน้อย 1 เรื่อง 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดำเนินงาน
อย่างชัดเจน (ให้แสดงผลการดำเนินงานในปีที่ประเมิน) 

5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และ
แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
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6. การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร              
สายวิชาการและสายสนับสนุน 

7. ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็น 
 ส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ 
และการประเมินคุณภาพ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 - 6 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

7 ข้อ 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ปีการศึกษา 2562 – 2564 

 
ผลการดำเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ที ่ 5.2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
จำนวน  7 ข้อ ดังนี้  

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดำเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของคณะ มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และ
พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตาม
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ (เสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย) 

ผลการดำเนินงาน 
 คณะมีกระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
การบริหารของคณะเพ่ือการกำกับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของคณะ 

ข้อ 7 ข้อ  
(ข้อ 1-7) 

7 ข้อ  
(ข้อ 1-7) 

7 ข้อ  
(ข้อ 1-7) 

คะแนนประเมิน คะแนน 5.00 5.00 5.00 
ผลการประเมิน ระดับ ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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2565 เพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาคณะให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย ในรูปแบบ Objectives & Key Results  (OKR) โดยมีขั้นตอนในการ
จัดทำดังนี ้
1. คณบดีได้เชิญรองคณบดี หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ผู้รับชอบ เพ่ือประชุมจัดทำ

ร่างแผน โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) ของคณะและวิเคราะห์
ความเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

2. นำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้จากการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) เข้าที ่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั ้งที่ 
10/2564 วาระท่ี 5.1 วันที่ 21  ตุลาคม  2564  เพ่ือพิจารณาและปรับแผนตามข้อเสนอแนะ 

3. นำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้จากการพิจารณา
จากคณะกรรมการบริหารคณะ เข้าที ่ประชุมคณาจารย์และบุคลากร ครั ้งที ่ 1/2564 โดยผ่าน
โครงการ “ประเมินผลปฏิบัติงานประจำ ปรับแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ” เมื่อวันที่ 21 
กรกฎาคม 2564 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจพันธกิจ และนโยบายการบริหารงานคณะฯ 
ให้ตอบรับตามพันธกิจที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเพื่อนำผลการปฏิบัติงานประจำปีมาปรับแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนให้
สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มคณะกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 

4. นำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้จากการวิเคราะห์
และการส่วนร่วมของคณาจารย์และบุคลากร เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2564 
วาระท่ี 5.2 วันที่ 18  พฤศจิกายน 2564 

5. คณะส่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที ่ผ่านการความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ เสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเพื่อพิจารณา
อนุมัติ   

   เข้าสู่กระบวนการในการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 เป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย มีข้ันตอนดังนี ้
1. คณบดีได้เชิญรองคณบดี หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อประชุม

จัดทำแผนด้วยการวิเคราะห์โครงการ / กิจกรรม ที่เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์คณะ แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย และนำเข้า 
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2. นำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที ่ผ่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการบริหารคณะ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2564 วาระที่ 5.1 วันที่ 18 
พฤศจิกายน 2564 เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 

3. คณะส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที ่ผ ่านการความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจำคณะ เสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 เข้าสู ่กระบวนการในการแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนยุทธศาสตร์ทางการเงิน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยคณบดีได้เชิญรองคณบดี หัวหน้าสำนักงาน และเจ้าหน้าที่ผู้รับชอบจัดทำ
นโยบายและแผน เพ่ือประชุมจัดทำร่างแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ด้วยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค (SWOT) ของคณะและวิเคราะห์เช ื ่อมโยงแผนยุทธศาสตร์คณะ แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ข้อที่ 1 

5.2-1-1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ระยะปี 5 (พ.ศ. 2561-2565)  ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

5.2-1-2 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
5.2-1-3 แผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ ่ายเพื ่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเร ียนการสอน อย่างต่อเนื ่อง              
เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแข่งขัน 

ผลการดำเนินงาน 
  คณะดำเนินการร่วมกับงานนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการวิเคราะห์

ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยมี
กระบวนการ กำกับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้คณะดำเนินการดังนี้ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานต้นทุนผลผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและตัวแทนจากทุกคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีกอง
นโยบายและแผนเป็นฝ่ายเลขานุการ  

2. กองนโยบายและแผน จัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายบุคลากร และจำแนกค่าใช้จ่ายทุกหน่วยงาน ทุก
กิจกรรมของคณะ  

3. จัดประชุมคณะทำงานดำเนินงานพร้อมชี้แจงหลักเกณฑ์ แนวทางการจัดเก็บข้อมูลจ่ายจริงในระบบ 
MIS ในวันที่ 13 มกราคม 2565 

4. คณะดำเนินการจัดเก็บค่าใช้จ่ายจริงในระบบ MIS 

https://sci.skru.ac.th/a/monthadvertise/data/2022-01-19_1251.pdf
https://sci.skru.ac.th/a/monthadvertise/data/2022-01-19_1251.pdf
https://sci.skru.ac.th/a/monthadvertise/data/2022-02-07_1276.pdf
https://sci.skru.ac.th/a/activities/sci_qa/file/operation/2564/file_11.pdf
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5. จัดประชุมคณะทำงาน เพื่อกำกับ ติดตาม ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ในวันที่ 31 มกราคม 
2565 

6. จัดสนทนากลุ่ม เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระดับหลักสูตร และ
ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของข้อมูล 3 ครั้ง ดังนี้ 

- ครั้งที่ 1  วันที่  7 กุมภาพันธ์ 2565 
- ครั้งที่ 2  วันที่  24 กุมภาพันธ์ 2565 
- ครั้งที่ 3  วันที่  7 มีนาคม 2565 

7. จัดสนทนากลุ่ม แนวทางการวิเคราะห์ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของระดับหลักสูตร และ
ความคุ้มค่าของต้นทุนผลผลิตระดับหลักสูตร ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 

8. จัดสนทนากลุ่ม เรื่อง เทียบเคียงมหาวิทยาลัยคู่แข่ง และการนำต้นทุนผลผลิตไปใช้ ในวันที่ 21 
มีนาคม 2565 

9. กองนโยบายและแผน ดำเนินการจัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต พร้อมทั้งจัดทำรูปเล่มสรุป
เป็นภาพรวม เพื่อใช้ข้อมูลประกอบการจัดทำ SAR ระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 

 ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ข้อ 2 ในปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการตรวจประเมินได้มี
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำรายงานต้นทุนผลผลิตระดับหลักสูตร คณะควรระบุต้นทุนต่อหน่วยของ
การผลิตบัณฑิตกับสถาบันคู่เทียบด้วย เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ 
ดังนั้นคณะจึงกำหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นมหาวิทยาลัยคู่เทียบ ผลการเทียบเคียง
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยคู่เทียบ ซึ่งโอกาสในการแข่งขันมีประเด็นในการเทียบเคียง 4 
ประเด็น ได้แก่ 1) ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 2) อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 3) อาจารย์ที่
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 4) ผลงานวิชาการของอาจารย์ 
 คณะกำหนดให้มีการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ประจำปีการศึกษา 2563 กับหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทั้ง 13 ตัวบ่งชี้ ต้องมีผลการ
ประเมินรวมสูงกว่าจึงจะถือว่ามีโอกาสในการแข่งขัน ถ้าไม่มีหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยคู่เทียบก็
ให้ถือว่าคณะมีโอกาสในการแข่งขันเช่นกัน 

 คณะวิเคราะห์ผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  สรุปเป็นภาพรวมคณะ ได้ดังนี้ 

 

หลักสูตร FTES โครงการผลิตบัณฑิต 
โครงการพัฒนา

บุคลากร 
โครงการพัฒนา

นักศึกษา 
รวมต้นทุน
ต่อหน่วย 

วท.บ.คณิตศาสตร ์ 190.89 189,879,813.60 5,511,397.71 5,511,397.71 131,028 
วท.บ.คหกรรม
ศาสตร ์

163.59 23,550,366.33 686,156.94 686,156.94 130,560 

วท.บ.เคม ี 81.03 20,191,675.39 588,026.68 588,026.68 130,618 



 

213 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดำเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

วท.บ.ชีววิทยา 132.34 10,165,135.20 291,263.54 291,263.54 132,638 
วท.บ.จุลชีววิทยา
ประยุกต ์

88.00 16,347,020.01 475,698.09 475,698.09 130,712 

วท.บ.เทคโนโลยี
ยางและพอลิเมอร์ 

46.45 10,957,281.27 316,317.31 316,317.31 131,704 

วท.บ.เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

164.14 5,845,427.47 166,965.21 166,965.21 133,032 

วท.บ.ฟิสิกส ์ 63.50 20,324,707.20 590,003.67 590,003.67 131,014 
วท.บ.วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

114.67 7,877,705.58 228,251.69 228,251.69 131,247 

วท.บ.การจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

88.00 14,303,829.81 412,183.02 412,183.02 131,928 

ส.บ.สาธารณสุข
ชุมชน 

352.45 10,957,281.27 316,317.31 316,317.31 131,704 

วท.บ.วิทยาศาสตร์
สุขภาพและสปา 

48.22 43,426,927.05 1,266,886.76 1,266,886.76 130,403 

รวม 1,533.28 189,879,813.60 5,511,397.71 5,511,397.71 130,218 

 ผลการวิเคราะห์ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโอกาสในการแข่งขัน คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการจัดทำเป็นเอกสารแนบ (ตารางที่ 5.2-2-1 และ 5.2-2-2)  
 คณะจะนำผลจากการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตไปใช้ประโยชน์ เพื ่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเรียนการสอน ภาระงานและการบริหารหลักสูตร 
โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความเข้มแข็งของผลการดำเนินงาน และให้
ความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ข้อที่ 2 

5.2-0-1 สรุปจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ประจำปีงบประมาณ 2564 
5.2-0-2 เกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายเข้าสู่ศูนย์ต้นทุนหลัก ประจำปีงบประมาณ 2564 
5.2-0-3 รายงานการประชุมกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ระดับคณะ 
5.2-0-4 รายงานต้นทุนผลผลิต ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปี

งบประมาณ 2563 
5.2-0-5 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

https://drive.google.com/file/d/1Nl6ShCV9mxiX9Ysb3ISvaWUrRRZuS46z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vqh3cPHzQ0HK5LRhusE3m6K0zcMQhDUx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZxwOWnxNy6bYDLOOwmkNfph1cltXlAqP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZxwOWnxNy6bYDLOOwmkNfph1cltXlAqP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rdd8c3brc9TSl5lTcY7VKeu-rTSFuc1F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rdd8c3brc9TSl5lTcY7VKeu-rTSFuc1F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ll2lvVwEFn7Z6mu2ggHLkH7YuhP0oZRe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ll2lvVwEFn7Z6mu2ggHLkH7YuhP0oZRe/view?usp=sharing
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3. ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะ
และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิมอย่างน้อย 1 เรื่อง 

ผลการดำเนินงาน 
1. คณะได้แต่งตั้งคำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ

คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 3 
กันยายน 2564 ประกอบด้วยคณบดี รองคณบดี ประธานหลักสูตร และเจ้าหน้าที ่ของคณะ เพ่ือ
ดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

2. คณะได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเมื่อวันที่ 17 กันยายน 
2564 โดยได้เชิญคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเพ่ือจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ซึ่งมีการสำรวจและวิเคราะห์ความเสี่ยง เพ่ือระบุปัจจัยเสี่ยงทั้งที่ควบคุมได้และไม่สามารถ
ควบคุมได้ ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินงานให้บรรลุพันธกิจของคณะ มีการประเมินความเสี่ยงเพ่ือจัดลำดับ
ความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น และการควบคุมความ
เสี่ยงดังกล่าว ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามพันธกิจ และประเด็น
ยุทธศาสตร์ของคณะ ประกอบด้วย 7 เรื่อง โดยเรียงจากการจัดลำดับความเสี่ยงจากมากไปหกน้อย 
ดังนี้  

ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 
1. สถานการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน 16 
2. งบประมาณจากเงินรายได้คณะไม่เป็นไปตามแผน 16 
3. การปรับปรุงหลักสูตรไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 12 
4. ความไม่ปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน 10 
5. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษามีแนวโน้มลดลง 9 
6. นักศึกษาไม่ผ่านรายวิชาพ้ืนฐานของคณะ และรายวิชาวิจัย 9 
7. จำนวนรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับ 4 

 

3. คณะมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสีย่ง 
ดัชนีชี้วดัความเสี่ยง

หลัก (KRI) 

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

จากการดำเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง

พบว่า 

1. สถานการณ์ฉุกเฉิน
ที่ส่งผลกระทบต่อ

1. เกิดความชำรุดเสียหาย
ของฝ้า/เพดาน หรือ
หลังคารั่ว ทำให้ไม่

สามารถจัดการ
เรียนใน

สถานการณ์

16 ระดับความเสี่ยง
ลดลง อยู่ที่ระดบั
ปานกลาง (9) 
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การจ ัดการเร ียน
การสอน 

 

สามารถใช้อาคาร/
ห้องเรียนได้ตามวันเวลา
ที่กำหนด 

2. เกิดสถานการณ์การ
ระบาดของโรค COVID-
19 ทำให้นักศึกษาขาด
โอกาสในการใช้
ห้องปฏิบัติการ และการ
ออกภาคสนาม รวมถึง
วัสดุอุปกรณ์ในการเรียน
การสอนและการวิจัย 

3. นักศึกษาขาดแคลน
อุปกรณ์ในการเรียน
ออนไลน ์

ฉุกเฉินได้ 
(ออนไลน)์ อย่าง
น้อยร้อยละ 80 

สามารถจัดการเรียน
ในสถานการณ์
ฉุกเฉินได้ 
(ออนไลน)์ ได้ร้อย
ละ 100  

2. งบประมาณจาก
เงินรายได้คณะไม่
เป็นไปตามแผน 

หลักสูตรฝึกอบรมไม่เป็นไป
ตามความต้องการของตลาด 

มีรายได้จากการ
จัดโครงการ 

0.5 ล้านบาท/ 
ปีงบประมาณ 

16 ระดับความเสี่ยง
ลดลง อยู่ที่ระดบั
ปานกลาง (9) มี
รายได้จากการจัด
โครงการ 
0.5 ล้านบาท/ 
ปีงบประมาณ 

3. การปรับปรุง
หลักสูตรไม่ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

 

1. ความต้องการของผู้เรียน
มีหลากหลาย  

2. ข้อจำกัดด้านอาจารย์ที่มี
คุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ของหลักสูตรที่
ต้องการพัฒนา 

ปรับปรุง /พัฒนา 
/ หลักสูตรระยะ
สั้น อย่างน้อย 1 

หลักสูตร 

12 ระด ับความเส ี ่ยง
เท่าเดิม อยู่ที่ระดับ
ปานกลาง (12) 

4. ความไม่ปลอดภัย
ของชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

1. ภาวะเสี่ยงในการเกิด
อัคคีภัย  

2. ไฟฟ้าลัดวงจรทำให้เกิด
ไฟฟ ้าด ับ ไฟกระชาก 
เก ิดความเส ียหายแก่
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

มีการจัดโครงการ
อบรมเรื่องความ
ปลอดภัยอย่าง 1 

โครงการ/ ปี
การศึกษา 

10 ระดับความเสี่ยง
ลดลง อยู่ที่ระดบั
ปานกลาง (9) มี
การจัดโครงการ
อบรมการฝึกซ้อม
ดับเพลิงและอพยพ
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หนีไฟ เมื่อวันที่ 6 
พฤษภาคม 2565 

5. อัตราการคงอยู่
ของนักศึกษามี
แนวโน้มลดลง 

1. นักศึกษามีผลการเรียน
ไม่ผ่านเกณฑ ์

2. นักศึกษาไม่สามารถ
ปรับตัวในการใชช้ีวิตใน
รั้วมหาวิทยาลัย 

อัตราการคงอยู่
ของนักศึกษา 
ร้อยละ 80 

9 ระดับความเสี่ยง
ลดลง อยู่ที่ระดบั
ปานกลาง (9) 
อัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษา ร้อยละ 
80  

6. นักศึกษาไม่ผา่น
รายวิชาพื้นฐาน
ของคณะ และ
รายวิชาวิจัย 

1. นักศึกษามีความรู้
พื้นฐานด้าน
วิทยาศาสตร์น้อย 

2. นักศึกษาทำวจิัยไม่แลว้
เสร็จภายในระยะเวลาที่
กำหนด 

3. งบประมาณในการซ่อม
บำรุงวัสดุครุภัณฑ์ในการ
เรียนการสอน 
 

นักศึกษาผ่าน
รายวิชาพื้นฐาน
ของคณะ และ
รายวิชาวิจัย  
ร้อยละ 70 

9 ระดับความเสี่ยง
ลดลง อยู่ที่ระดบั
ปานกลาง (9) 
นักศึกษาผ่าน
รายวิชาพื้นฐานของ
คณะ และรายวชิา
วิจัย ร้อยละ 70 

7. จำนวนรับ
นักศึกษาไม่เปน็ไป
ตามแผนรบั 

1. หลักสูตรไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของ
ผู้เรียน 

จำนวนรับ
นักศึกษา 

ปีการศึกษา 
2565 เป็นไปตาม

แผน  
ร้อยละ 80 

4 ระดับความเสี่ยง 
เท่าเดิม อยู่ที่ระดับ
ปานกลาง (4) 
จำนวนรับนักศึกษา 
ปีการศึกษา 2565 
เป็นไปตามแผน 
ร้อยละ 77.37 

 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ข้อที่ 3 

5.2-3-1 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 455/2564  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง และคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 

5.2-3-2 แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 

https://sci.skru.ac.th/a/activities/sci_qa/file/order_operation/2564/file_01.pdf
https://sci.skru.ac.th/a/activities/sci_qa/file/order_operation/2564/file_01.pdf
https://sci.skru.ac.th/a/activities/sci_qa/file/operation/2564/file_13.pdf
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4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดำเนินงานอย่าง
ชัดเจน  

ผลการดำเนินงาน 
  ผู้บริหารของคณะมีการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลโดยคำนึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งได้มีการประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงานด้วยความมีคุณธรรมและความ
โปร่งใส ดังนี้ 
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 

- ผู้บริหารมีการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 และบรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย และตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร รวมถึงมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงาน ตามไตรมาส และมีการนำเข้าที ่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพ่ือ
ปรับปรุง และติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะ ได้มีการ
กำหนดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีทั้งหมด จำนวน 23 ตัวชี้วัด และมีตัวชี้วัดที่บรรลุ
ตามเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี จำนวน 17 ตัวชี้วัด (ไตรมาส 3) คิดเป็นร้อยละ 

73.91  เท่ากับ 4.62 คะแนน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวชี้วดั เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

1.  คณะมหีลักสูตรทันสมัยและ
หลักสตูรแนวใหม่  

2 หลักสูตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะไมม่ีการพัฒนา / 
ปรับปรุงหลักสูตร 

 

2.  ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ  1 ศูนย์ อยู่ระหว่างดำเนินการจดัตั้งหน่วยวิจัย
เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์และการใช้ประโยชน์
จากผลติภณัฑ์ธรรมชาติ (Microbial 
Biotechnology and Utilization of Natural 
Products Research Unit) 

 

3.  เครือข่ายดา้นวิชาการ  1 เครือข่าย ความร่วมมือเครือข่ายภายใตด้้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 7 ประจำปี 2565 เมื่อ
วันท่ี 10-11 มีนาคม 2565 

✓ 

4.  อัตราการรับเข้านักศึกษาใหม่  ร้อยละ 80 
(488 คน) 

อัตราการรับเข้านักศึกษาใหม่ จำนวน 360 คน 
คิดเป็นร้อยละ 73.77 

 

5.  ร้อยละผูส้ำเรจ็การศึกษาจบ
การศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสตูร  

ร้อยละ 60 
(197 คน) 

 

นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษา 
2/2564 มีผู้สำเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร จำนวน 476 คน 

✓ 

https://docs.google.com/document/d/1rdyrMvk4zckGKMXThdoDWyVeG_jDRTm6/edit?usp=sharing&ouid=116041973157331275521&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1rdyrMvk4zckGKMXThdoDWyVeG_jDRTm6/edit?usp=sharing&ouid=116041973157331275521&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1rdyrMvk4zckGKMXThdoDWyVeG_jDRTm6/edit?usp=sharing&ouid=116041973157331275521&rtpof=true&sd=true
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6.  ผู้สำเร็จการศึกษาประกอบ
อาชีพอิสระ/ผู้ประกอบการ  

ร้อยละ 40 
(132 คน) 

 

ผู้สำเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ/
ผู้ประกอบการ 130 คน คิดเป็น รอ้ยละ 98.48 

✓ 

7.  นักศึกษาในระบบสหกจิศึกษา
หรือสหกิจนานาชาติ  

ร้อยละ 30 
(90 คน) 

 

มีนักศึกษาในระบบสหกิจศึกษา จำนวน 87 คน 
คิดเป็นร้อยละ 96.67 

✓ 

8.  นักศึกษาได้รบัรางวัล
ระดับชาตหิรือนานาชาติ  

11 คน นักศึกษาได้รบัรางวัลระดับชาติหรอื 15 คน ✓ 

9.  อาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ  

ร้อยละ 33 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอาจารย์
ประจำคณะทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ จำนวน 98.5 คน มีอาจารย์ประจำ
คณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการทั้งหมด จำนวน 
33 คน จำแนกเป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จำนวน 32 คน รองศาสตราจารย์ จำนวน 1 คน  
คิดเป็นร้อยละ 33.50 

✓ 

10.  อาจารยไ์ด้รับรางวัลใน
ระดับชาตหิรือนานาชาติ  

6 คน อาจารยไ์ด้รับรางวัลในระดับชาติ 8 คน ✓ 

11.  ผลงานตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติหรือผลงานวิจัย
นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน
และสังคม  

15 เรื่อง - ผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 12 เรื่อง (ตัว
บ่งช้ีที่ 2.3) 

- ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคม 15 เรื่อง  
(ตัวบ่งช้ี 2.4) 

✓ 

12.  ศูนย์บริการวิชาการสู่ท้องถิ่น  1 ศูนย์ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 

 

13.  หลักสตูรระยะสั้นหรือ
หลักสตูรความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดสตูล  

1 หลักสูตร 

 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 

 

 

14.  คณะมีแหล่งเรียนรู้ทางศลิปะ

และวัฒนธรรม  

1 แหล่ง 

 

มีการประสานงานกับชุมชนตำบลท่าหิน อำเภอ
สทิง พระ จังหวัดสงขลา เกีย่วกับข้อมูลและ
ผลิตภณัฑ์จากเครื่องจักสาน มาจดัแสดง ณ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาราช
ภัฏสงขลา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ใหก้ับนักศึกษา 
และบุคคลทั่วไป 

✓ 

15.  คณะวิทย์น่าอยู่ (Eco-WISH 

Faculty) 

1 โครงการ 

 

กิจกรรม big Cleaning Day Back to 
University 
 

✓ 
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16.  ผลการประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสตูร (ระดับดีมาก)  

ร้อยละ 20 ผลการประเมินประกันคณุภาพการศึกษาภายใน
ระดับดีมาก 6 หลักสูตร ดังนี้ คิดเป็นร้อยละ 
37.50 
1. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
2. วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและ

นวัตกรรมดิจิทัล  
3. วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา  
4. วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
5. วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
6. ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  

✓ 

17.  ผลการประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะอยู่ในระดับดีมาก  

4.58 
คะแนน 

ผลการประเมินประกันคณุภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะอยู่ในระดับดีมาก คะแนน 4.69 

✓ 

18.  คณะมีแผนเตรียมความพร้อม
ในสถานการณ์ฉุกเฉินและ
สภาวะวิกฤต  

1 แผน โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนเตรียม
ความพร้อมในสถานการณฉ์ุกเฉินและสภาวะ
วิกฤต ตามคำสั่งคณะวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีที่ 131/2565 ลงวันท่ี 2 มีนาคม 
2565 

✓ 

19.  รายได้จากทรัพยส์ินทาง
ปัญญา ทุนวิจยั บริการ
วิชาการ และบริการอื่น ๆ  

0.5 ล้าน
บาท 

อยู่ระหว่างดำเนินการ จดัทำระเบยีบเบิกจ่าย 
ทุนวิจัยภายนอก จำนวน 5,195,400 บาท ดังนี้ 
1. กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (ววน.) (85%) 2,533,000 บาท 
2. กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (ววน.)  (90%) 1,260,00 บาท 
3. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่ม

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
(บพข.) (20%) 600,000 บาท 

4. องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงาน
ประเทศไทย (WWF-Thailand) (13.6%) 
802,400 บาท 

✓ 

20.  หลักสตูรระยะสั้นเพื่อจดัหา
รายได้ระดับคณะ  

2 หลักสูตร 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
ปฏิบัติการวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
(หลักสูตรเวชกรรมไทยรุ่นท่ี 2 ระยะที่ 6) 
จัดโครงการเมื่อวันที 8, 9, 15, 16, 22, 23 
มกราคม 2565 

✓ 
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2. อบรม “หัวข้อ : Food hygiene handling 
training” ให้กับบริษัทโซเด็กซโ์ซ่ อมฤต 
(ประเทศไทย) จำกัด ในวันท่ี 7 กรกฎาคม 
2565 

21.  ชุมชนต้นแบบท่ีได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน  

7 ชุมชน ชุมชนต้นแบบท่ีได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ของคณะ คือ ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ 
จังหวัดสงขลา 
ภายใต้แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสรมิสร้างพลังทาง
สังคม โครงการยุทธศาสตรม์หาวทิยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมพฒันาชุมชน
ต้นแบบอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยมี
กิจกรรมย่อยท่ีจัดให้ชุมชน จำนวน 15 กิจกรรม 
ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างเดือนมีนาคม เป็นต้นไป 

✓ 

22.  องค์ความรู้ หรือนวัตกรรมที่
นำไปใช้ประโยชน์ในการ
ส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชน
สามารถพึ่งพาตนเองได้  

5 เรื่อง/ช้ิน องค์ความรู้ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ 
15 เรื่อง / ช้ิน (ตัวบ่งช้ีที่ 2.4) 

✓ 

23.  ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นในระดับจังหวัด
หรือภูมภิาคอย่างยั่งยืนเพิม่ขึ้น  

1 เครือข่าย อยู่ระหว่างดำเนินการ  

รวม บรรลุ 17  ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 73.91 
ไม่บรรลุ 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 26.09 

- มีการบริหารงบประมาณและบริหารทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เน้นที่ผลลัพธ์เพ่ือ
ใช้ทรัพยากรให้ได้ประโยชน์สูงสุดและสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิผล 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  
 มีการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานต่าง ๆ โดยควบคุมค่าใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในแต่ละโครงการ/กิจกรรม และมีการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงาน เช่น E-Document, E-
Meeting (ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ, ประชุมคณะกรรมการวิชาการ) ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ตัดสินใจ เป็นต้น และนอกจากนี้มีการจัดหาจัดซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก ครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์เพ่ือ
ใช้ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติตามภารกิจต่าง ๆ  อย่างเพียงพอและทั่วถึง 
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  
 ผู้บริหารสามารถดำเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ  ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดและสร้างความ
เชื่อมั่นความไว้วางใจรวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรในด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องโดยคำนึงถึง
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ระเบียบที่เกี ่ยวข้อง ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความคุ้มค่าและความคุ้มทุน เช่น  การซ่อมบำรุง
ครุภัณฑ์ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน การซ่อมแซมอาคารสถานที่
ต่าง ๆ รวมถึงงบประมาณในการพัฒนาตนเองของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนภายในคณะ 
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  
 ผู้บริหารมีการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้คณบดี
เป็นตัวแทนปฏิบัติงานต่าง ๆ  ตามที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมาย เช่น การประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย การประชุมคณะกรรมการวิชาการ  การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล การเป็น
กรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย  ซึ่งผู้บริหารได้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเต็มกำลัง
ความสามารถโดยการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะต้องผ่านความเห็นชอบของคณบดีเสมอ 
5) หลักความโปร่งใส (Transparency)  
 ผู ้บริหารปฏิบัติงานอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาทุกคนมีส่วนร่วมรับรู ้ ซึ ่งดูได้จากการจัดสรร
งบประมาณ จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อชี้แจงให้รับทราบงบประมาณที่ได้รับจาก
มหาวิทยาลัย และสามารถตรวจสอบได้ ดังรายงานผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการของคณะและ
รายงานการใช้จ่ายเงินของคณะ (สงป.301) และมีการกำกับ ติดตาม ทวงถาม การใช้จ่ายงบประมาณ
ของหลักสูตรอยู่เป็นระยะในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  
 ผู้บริหารได้เปิดโอกาสให้คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้เรียนรู้ทำความ
เข้าใจร่วมแสดงความคิดเห็นรวมถึงการเสนอปัญหาหรือประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้องร่วมหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาร่วมกันในกระบวนการตัดสินใจและร่วมกระบวนการพัฒนาคณะผ่านการแต่งตั้ง
คณะกรรมการฝ่าย ๆ ของคณะ เป็นประจำทุกปีการศึกษา และปีงบประมาณ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน (WIL)  
2. คณะกรรมการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
4. คณะกรรมการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา 
5. คณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
6. คณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / สหกิจศึกษา 
7. คณะกรรมการฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
8. คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 
9. คณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ 
10.คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
11.คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่ 
12.คณะกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
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13.คณะอนุกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
14.คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (กบ.) และคณะกรรมการวิชาการ (กช.) เดือนละ 1 ครั้ง 
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ (กป.) ทุก 3 เดือนครั้ง และประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำทุก
ภาคการศึกษา นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้คณาจารย์และบุคลากรของคณะมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงานของคณะได้หลายช่องทาง เช่น ทางการประชุมอาจารย์และบุคลากร 
สายตรงคณบดีบนเว็บไซต์คณะ โทรศัพท์สายตรงหรือไลน์ โดยตรง และขอเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือ 
เสนอแนวทางต่าง ๆ มีการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ (Line) โดยจะมี Line กลุ่มของคณะกรรมการ
ประจำคณะ คณะกรรมการบริหารคณะ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะ และของสำนักงานคณบดี ทำ
ให้ติดต่อประสานงานได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
7) หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)  
 ผู้บริหารได้ให้อำนาจในการตัดสินใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาตามความเหมาะสมโดยกำหนดภาระหน้าที่
ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน  มีการดำเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการ
มอบหมายอำนาจในการตัดสินใจแก่รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีแต่ละฝ่าย เพ่ือให้การดำเนินงานของแต่
ละฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
- มีการแต่งตั ้งรองคณบดี 3 ท่าน และผู้ช่วยคณบดี 3 ท่าน รับผิดชอบดูแลงานด้านต่าง ๆ ทั้ง 4     

พันธกิจหลักของคณะ และพันธกิจอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
1. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
2. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
3. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
4. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
6. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 

- มีการแต่งตั้งประธานหลักสูตรทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานภายในหลักสูตรเพื่อความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการเรียนการสอนให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามคำสั่ง คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 75/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 และ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 93/2565 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพ่ิมเติม) ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 

- มีการแต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานคณบดีดูแลรับผิดชอบการบริหารงานภายในสำนักงานคณบดีเพ่ือความ
คล่องตัวในการบริหารงานภายในสำนักงานคณบดี 

- มีการแต่งตั้งหัวหน้างาน 2 งาน ได้แก่ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป และหัวหน้างานพันธกิจเพ่ือความ
คล่องตัวในการบริหารงานภายในสำนักงานคณบดี 
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- มีการแต่งตั้งเป็นคำสั่งมอบหมายงานในสำนักงานคณบดีเพื่อแบ่งภาระหน้าที่ให้แต่ละบุคคลอย่าง
ชัดเจนในช่วงที่คณบดีติดราชการหรือมีภารกิจอื่น ๆ จะมีการมอบหมายงานให้รองคณบดี หรือ
ประธานหลักสูตรดูแลรักษาราชการแทน 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law)  
 มีการใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารโดยเป็นธรรม โดยดูแลให้อาจารย์
และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง  การลงเวลาปฏิบัติราชการ การลา
ราชการ และความรับผิดชอบด้านการปฏิบัติงานเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามลำดับสายการบังคับบัญชาอย่างเป็นระบบ ปีละ 2 ครั้ง โดยผ่าน
การพิจารณาจากผู้บังคับบัญชาขั้นต้น เข้าสู่คณะกรรมการกลั่นกรอง โดยมีข้อตกลงร่วมกันอย่างชัดเจน 
9) หลักความเสมอภาค (Equity)  
 ผู้บริหารมีความเสมอภาค ในการบริหารดูแลบุคลากรทุกฝ่ายทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน
บริการ เช่น ส่งเสริมให้ทุกคนได้พัฒนาตนเองทั้งการเข้ารับการอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ การเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและการได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานอย่าง
เท่าเทียมกันตามสิทธิที่ทุกคนมีอยู่ รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ 
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)  
 ผ ู ้บร ิหารย ึดหลักฉ ันทามต ิโดยผ ่านการประช ุมคณะกรรมการบร ิหารคณะทุกเด ือน 
คณะกรรมการประจำคณะทุก 3 เดือน และประชุมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำภาคเรียน ๆ ละ 1 ครั้ง 
เพื่อให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาไปในทิศทาง
เดียวกัน  

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ข้อที่ 4 

5.2-4-1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื ่องเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงานด้วยความมี
คุณธรรมและความโปร่งใส 

5.2-4-2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

5.2-4-3 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
5.2-4-4 คู่มือเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
5.2-4-5 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่าง ๆ  

5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง 

https://sci.skru.ac.th/a/activities/sci_qa/file/operation/2563/file_08.pdf
https://sci.skru.ac.th/science/index.php
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ผลการดำเนินงาน 
1. คณะได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ (Knowledge Management) โดยมี

คณบดีเป็นประธาน และรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นรองประธาน
กรรมการและตัวแทนอาจารย์จากทุกทุกหลักสูตรเป็นกรรมการ ตามคำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ 547/2564 ลงวันที่ 3 กันยายน 2565  

2. คณะได้เชิญกรรมการจัดการความรู้ร่วมประชุม เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ตามที่บันทึก
ข้อความคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ ควท.ว621/2564 เรื่องขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน เพื่อกำหนดหัวข้อการจัดการความรู้ ซึ ่งที่ประชุมได้
กำหนดหัวข้อการจัดการความรู้ 

ด้าน ประเด็นความรู้ 
การเรียนการสอน เทคนิคการสอนออนไลน์ (ทฤษฎี ปฏิบัติการ การทำข้อสอบที่หลากหลาย) 
การวิจัย วิธีการเขียนขอทุนวิจัย (วช. สวทช.) เช่น ชุดโครงการ 

3. คณะกรรมการได้มีการประชุมร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 
2564  ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ โดยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัยและมีการกำหนดประเด็นและเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของคณะอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  

4. คณะมีการนำแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้ประสบการณ์ตรง และ
แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง ดังนี้ 
4.1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน : : เทคนิคการสอนออนไลน์ สอน

อย่างไรให้ผู้เรียนว้าว  วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์  โดยมีผู ้
1. อาจารย์เสรี ชะนะ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ / อาจารย์ประจำหลักสูตร วท.บ. 
เทคโนโลยีสารเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 

2. อาจารย์อดิศักดิ์  เด็นเพ็ชรหน๋อง รองคณบดี / อาจารย์ประจำหลักสูตร  วท.บ. 
คณิตศาสตร์ 

3. อาจารย์ญาณพัฒน์  ชูชื่น ผู้ช่วยคณบดี / อาจารย์ประจำหลักสูตร วท.บ. 
เทคโนโลยีสารเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 

4.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน วิธีการเขียนขอทุนวิจัย (วช. สวทช.) 
เช่น ชุดโครงการ  ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-11.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้
ถ่ายทอดหลัก ดังนี้ 
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดำเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

1.1 ดร.วรายุทธ สะโจมแสง นักว ิจ ัยอาว ุโส ทีมว ิจ ัยนาโนเทคโนโลยีเพ่ือ
สิ่งแวดล้อมกลุ่มวิจัยวัสดุผสมและการเคลือบนา
โน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ / ได้รับการจัด
อันดับอยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก 
(WORLD’S TOP 2% SCIENTISTS) ป ร ะจ ำ ปี  
2564  ของท ี มน ั กว ิ ทยาศาสตร ์  Stanford 
University, USA ใน Database ของสำนักพิมพ์ 
Elsevier / รางว ัลการว ิจ ัยแห ่งชาติ  : รางวัล
ผลงานประดิษฐ์ค ิดค้น ประจำปีงบประมาณ 
2565 

1.2 ผศ.ดร.ภวิกา  มหาสวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดี / ประธานหลักสูตร  วท.บ.
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

1.3 ผศ.ดร.ศศลักษณ์  ทองขาว อาจารย ์ประจำหล ักส ูตร วท.บ. สาขาว ิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรมมดิจิทัล 

1.4 อาจารย์ ดร.สิริพร บริรักวิสิฐศักดิ์ อาจารย ์ประจำหล ักส ูตร วท.บ. สาขาว ิชา
วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม 

 คณะได้จัดเก็บความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร เพ่ือที่จะให้คณาจารย์และผู้สนใจได้นำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ข้อที่ 5 

5.2-5-1 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 547/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) 

5.2-5-2 แผนการการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
5.2-5-3 เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนงานการจัดการความรู้  

6. การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

ผลการดำเนินงาน 
 คณะได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีคณบดี

เป็นประธานมีหน้าที่วางแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนซึ่งมีการสำรวจ
ข้อมูลพื้นฐานความต้องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์และการสำรวจ
ความต้องการพัฒนาตนเองของอาจารย์เพ่ือเป็นข้อมูลในการสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ ้น และเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ พร้อมทั้งจัดให้มีโครงการพัฒนาบุคลากร และพัฒนา

https://drive.google.com/file/d/1i4hJU5-MDjsn1DcN_1AZobslHnPcFGew/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i4hJU5-MDjsn1DcN_1AZobslHnPcFGew/view?usp=sharing
https://sci.skru.ac.th/a/activities/sci_qa/file/operation/2564/file_12.pdf
https://sci.skru.ac.th/science/activities/km/index.php
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดำเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

ศักยภาพผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง โดยระบุในแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561-2565 และแผนปฏบิตัิ
ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีการจัดสรรงบประมาณไปสู่หลักสูตรอย่าง
ทัว่ถึง เพ่ือให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองตามที่ต้องการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง/คน 

    จากการกำกับติดตามผลการดำเนินงานแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน รวมถึงผลการดำเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า 
บุคลากรสายวิชาการ 
ด้านคุณวุฒ ิ
- อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 39 คน คิดเป็นร้อยละ 39.59 
- อาจารย์ที่กลับจากศึกษาต่อและอยู่ระหว่างการดำเนินการอนุมัติจบจำนวน 6 คน ดังนี้ 

1. อาจารย์เอกฤกษ์  พุ่มนก 
2. อาจารย์ผจงสุข  สุธารัตน์ 
3. อาจารย์กนิษฐา พงศ์อาทิตย์ 
4. อาจารย์ปิยธิดา  บุญสนอง 
5. อาจารย์สัลวา  ตอปี 
6. ผศ.เมสันต์  สังขมณี 

- อาจารย์ที่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อจำนวน 6 คน ดังนี้ 
1. อาจารย์ชาญยุทธ  ฟองสุวรรณ 
2. ผศ.หิรัญวดี  สุวิบูรณ์ 
3. ผศ.วิภาวรรณ  วงศ์สุดาลักษณ์ 
4. อาจารย์นรารัตน์  ทองศรีนุ่น 
5. ผศ.มูรณี  ดาโอะ 
6. อาจารย์รัฐพงษ์  หนูหมาด  

ด้านตำแหน่งทางวิชาการ 
 มีอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นจาก 31 คน เพิ่มขึ้นเป็น 33 คน  คิดเป็นร้อยละ 33.50 
ซึ่งในปีการศึกษา 2564 มีอาจารย์ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 คน ได้แก ่

1) ผศ.สายใจ  เพชรคงทอง 
2) ผศ.พะเยาว์  ยงศิริวิทย์ 

 อยู่ระหว่างกระบวนการมหาวิทยาลัย จำนวน 9 คน ได้แก ่

1) อาจารย์ชาญยุทธ  ฟองสุวรรณ 
2) อาจารย์นวรัตน์  สีตะพงษ์ 
3) อาจารย์ศราวุฒิ  ชูโลก 
4) อาจารย์นันธิดา  ลิ่มเสฏโฐ 
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดำเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

5) อาจารย์ญาณพัฒน์  ชูชื่น 
6) อาจารย์ ดร.บรรจง  ทองสร้าง 
7) อาจารย์ศักดิ์ชาย  คงนคร 
8) อาจารย์กมลนาวิน อินทนูจิตร 
9) อาจารย์ ดร.ภัทราวรรณ สิงควานนท์ 
อยู่ระหว่างกระบวนการคณะ  จำนวน 2 คน ได้แก ่
1) อาจารย์กมลนาวิน อินทนูจิตร  
2) อาจารย์ศรัณยา  เฮงสวัสดิ์ 

บุคลากรสายสนับสนุน 
 ในปีการศึกษา 2564 คณะมีบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 17 คน โดยจำแนกตามระเอียด ดังนี้ 

ประเภทของบุคลากร (คน) จำนวน (คน) 
ข้าราชการ 1 
พนักงานมหาวิทยาลัย 9 
พนักงานราชการ 2 
พนักงานประจำตามสัญญา 5 
รวม 17 

ระดับการศึกษา จำนวน (คน) 
ปริญญาตรี (คน) 16 
ปริญญาโท (คน) 1 

รวม 17 

 ทั้งนี้ได้ขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ ดังนี้ 
ที ่ ชื่อ – สกลุ ตำแหน่ง ประเภท ขอกำหนดตำแหน่งท่ีสูงขึน้ 

ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ 
2564 2565 2566 2567 2568 

1 นางพไิลพร  คงเรือง หัวหน้าสำนักงานคณบด ี ข้าราชการ      

2 นางสุรัตนา  เพ็ญจำรัส เจ้าหนา้ที่บริหารงาน

ทั่วไปชำนาญการ  

ปฏิบัติหนา้ที่ในตำแหนง่

หัวหน้างานบริหารงาน

ทั่วไป 

พนักงาน

มหาวิทยาลยั 
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดำเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

3 นางอมรรัตน์ ชชูื่น นักวิชาการศึกษาชำนาญ

การ (หนว่ยวชิาการ) 

ปฏิบัติหนา้ที่ในตำแหนง่

หัวหน้างานสนับสนนุ 

พันธกิจอุดมศึกษา 

พนักงาน 

มหาวิทยาลยั 

     

4 นางสาวกุสุมา  

เจะอาแซ 

เจ้าหนา้ที่บริหารงาน

ทั่วไปชำนาญการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลยั 

     

5 นางจำเนียน สืบแสง เจ้าหนา้ที่บริหารงาน

ทั่วไปชำนาญการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลยั 

     

6 นายป.ทัน มนตร ี นักวิชาการคอมพวิเตอร ์ พนักงาน

มหาวิทยาลยั 

     

7 นางสุณี เพ็ชรนลิ เจ้าหนา้ที่บริหารงาน

ทั่วไป 

พนักงานราชการ      

8 นางสาวยุพดี พันธุส์ะ เจ้าหนา้ที่บริหารงาน

ทั่วไป 

พนักงานราชการ      

9 นางสาวรสสุคนธ์   

ราชแก้ว 

เจ้าหนา้ที่บริหารงาน

ทั่วไป 

พนักงานประจำ

ตามสญัญา 

     

10 นายประภัสสร นุน่แก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์   พนักงานประจำ  

  ตามสัญญา 

     

11 นางเสาวลักษณ์     

ลอยลิบ 

เจ้าหนา้ที่บริหารงาน

ทั่วไป 

พนักงานประจำ

ตามสญัญา 

     

12 นางสุภาพ วฒุิพันธุ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญ

การ (ฟิสิกส์) 

พนักงาน

มหาวิทยาลยั 

     

13 นายปริญญา ทบัเที่ยง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญ

การ (ชีววิทยา) 

พนักงาน

มหาวิทยาลยั 

     

14 นางวรรณฤดี หมื่นพล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญ

การ (ยาง) 

พนักงาน

มหาวิทยาลยั 

     

15 นางสาวฤทัยทิพ  

อโนมุณ ี

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญ

การ (เคมี) 

 พนักงาน   

 มหาวิทยาลัย 
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16 นางสาวสุไวดา สัสด ี เจ้าหน้าที่

ห้องปฏิบัติการ  

(ชีววิทยา) 

พนักงานประจำ

ตามสญัญา 

     

17 นายหาสันต์ สาเหล็ม นักวิทยาศาสตร์ (เคมี) พนักงานประจำ

ตามสญัญา 

     

 นอกจากนี้คณะมีการติดตามการพัฒนาตนเองโดยกำหนดให้หลังจากที่คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนได้มีการพัฒนาตนเองผ่านการประชุม อบรม สัมมนา แล้วต้องเขียนรายงานการไปราชการ 
(บร.1) เพ่ือสรุปสาระสำคัญหรือประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนา เพ่ือนำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
และสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้รับรู้ ซึ่งได้มีการติดตามให้คณาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาตนเองในการนำ
ความรู้  และทักษะที่มีอยู่และที่ได้จากการฝึกอบรม มาใช้บูรณาการร่วมกันกับการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยติดตามจากการจัดทำ มคอ.5 หรือเอกสารประกอบการสอน และการประเมินผล
สัมฤทธิ ์ของพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะมีระบบติดตามโดยการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรสายสนับสนุนถึงการนำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาพัฒนาการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องในแต่ละด้าน 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ข้อที่ 6 

5.2-6-1 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่ 467/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและ
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

5.2-6-2 แผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2564-2568 
5.2-6-3 รายงานการไปราชการ (บร.1) 

7. ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที ่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ีได้ปรับให้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

ผลการดำเนินงาน 
1. คณะมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม และสอดคล้องกับพันธกิจและ

พัฒนาการของคณะตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และดำเนินการตามระบบที่กำหนดดังนี้ 
1) การพัฒนาคุณภาพ 
- มีนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีคณะต้องถือปฏิบัติ 

https://drive.google.com/file/d/1VtYaJ--zEJN0BS8LTe-iS_BxgJYGAgKq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VtYaJ--zEJN0BS8LTe-iS_BxgJYGAgKq/view?usp=sharing
https://sci.skru.ac.th/a/activities/sci_qa/file/operation/2563/Scan_0001.pdf
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- มีการจัดทำแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งจะมีการกำหนด
ผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้ที่ปรากฏในแผนการประกันคุณภาพการศึกษา 

- มีการจัดทำปฏิทินดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อกำหนด
ระยะเวลาการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 

- มีการแต่งตั ้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการตรวจ ติดตาม การ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งในระดับคณะ/ หลักสูตร เป็นประจำทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะดำเนินไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

- มีการจัดทำแผนการพัฒนาแต่ละด้านอย่างชัดเจน เช่น แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา แผนพัฒนาตนเองของคณาจารย์ แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
แผนการจัดกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม แผนวิจัยและบริการวิชาการ เป็นต้น 

2) การติดตามคุณภาพ 
- มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เป็นประจำทุกปีการศึกษา ทั้งในระดับหลักสูตรและ

ระดับคณะ 
- มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการ

ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือนและนอกจากนั้นยังมีการติดตามจากงาน
มาตรฐานคุณภาพ มหาว ิทยาล ัยต ิดตามผลการดำเนินงานในการจ ัดทำ SAR หล ักฐาน/
เอกสารอ้างอิง รวมถึงปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะอื ่น ๆ และสิ ่งที ่ต ้องการให้ทางสำนักฯ 
ช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษา 

3) การประเมินคุณภาพ 
- มีการประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการดำเนินการประเมินคุณภาพ

การศึกษาทั้งในระดับคณะ/หลักสูตรโดยมีการดำเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
3.1 การเตรียมการ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ และมีการ
จัดทำแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีการระบุรายชื่อผู้กำกับตัวบ่งชี้และผู้จัดเก็บ
หลักฐาน 

3.2 การดำเนินการ 
- มีการวางแผนการปฏิบัติงานโดยยึดนโยบาย แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และ

ปฏิทินการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
- ดำเนินการตามแผน ซึ่งมีการระบุรายชื ่อผู ้กำกับตัวบ่งชี้เพื่อรวบรวมข้อมู ลในการจัดทำ

รายงานการประเมินตนเอง 
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- ตรวจสอบประเมินผลโดยคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการดำเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

- มีการนำผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป 
3.3 การรายงานผล 

- จัดทำรายงานการประเมินตนเองโดยรวบรวมผลการดำเนินงานวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ในแต่ละ
องค์ประกอบ/มาตรฐาน 

2. คณะมีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญ เรื ่องการประกันคุณภาพการศึกษา โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีคณบดีเป็นประธานกรรมการ และรองคณบดีฝ่าย
วิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาเป็นรองประธาน ภายใต้การมีส่วนร่วมของรองคณบดี 
หลักสูตรต่าง ๆ ทั้ง 16 หลักสูตร และงานมาตรฐานคุณภาพและระบบบริหาร และในปีการศึกษา 
2564 คณะได้ให้ความสำคัญกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งได้ส่งให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการ
ดังนี้ 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564 
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-16.00 น. แบบออนไลน์
โดยใช้ระบบ Zoom Cloud Meeting  

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนและประเมินผลลัพธ์ประกันคุณภาพการศึกษาและการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 
เวลา 08.30-16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ 

3. คณะมีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยยึด
หลักกระบวนการ PDCA ดังนี้ 

1)  การควบคุม การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 
P : วางแผนปฏิบัติการ 

- มีการควบคุมคุณภาพโดยเริ่มตั้งแต่ระดับภาพรวมของการร่วมผลักดัน วิสัยทัศน์  กลยุทธ์ ไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีการพิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อให้มี
ความสมบูรณ์และครอบคลุม ทุกโครงการ/กิจกรรม ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติงาน ผลลัพธ์จากการ
ดำเนินงาน มีการควบคุมภายในระดับโครงการ/กิจกรรม โดยส่งเสริมการพัฒนา/การปรับปรุง
โครงการ/กิจกรรม ให้มีวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ การจัดกิจกรรมและการวัดประเมินผล 
และมีการตรวจติดตามคุณภาพ โดยจัดให้มีผู ้ร ับผิดชอบแต่ละโครงการ/กิจกรรม มีการวัดและ
ประเมินผลงาน และในทุกไตรมาสมีการจัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินตามโครงการต่าง ๆ  มีการประเมิน
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี  

- แต่งตั้งคณะคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งในระดับคณะและระดับหลักสูตร 
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- มีการจัดทำปฏิทินดำเนินงานเพื่อกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพให้
เป็นไปอย่างเหมาะสม 

2) การจัดทำรายงานประจำปี 
D : ดำเนินการตามแผน 

- คณะส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจและชี้แจงบุคลากรของคณะเกี่ยวกับระบบ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอก 

- จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
- จัดทำรายงานประจำปี การประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งในระดับคณะ และระดับหลักสูตรอย่าง

ต ่อเน ื ่อง และเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะ เสนอต่อมหาว ิทยาล ัยและสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกำหนดเวลาโดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดใน CHE QA Online 

C : ตรวจสอบ / ประเมินผล 
- มีคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
- มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการประกันคุณภาพภายในเพื่อวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควร

พัฒนา และแนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
3) การนำผลการประเมินคุณภาพไปทำแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ 
A : การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการ 
 หลังจากการประเมินคณะได้ประชุมทบทวนระบบและกลไกประเมินผลลัพธ์การประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการ
ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพมีการประชุมทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภา พและ
ประเมินผลลัพธ์การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ข้อที่ 7 

5.2-7-1 รายงานประจำปีการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำการศึกษา 2564 
5.2-7-2 คำสั ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่ 513 /2564 เรื ่องแต่งตั ้งอนุกรรมการประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
5.2-7-3 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ 498/2564 เรื ่องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตาม

องค์ประกอบคุณภาพ ระดับหลักสูตร 
5.2-7-4 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 
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สรุปผลการวิเคราะห์ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
 ตารางที่ 5.2-2-1 สรุปผลการวิเคราะห์ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต  

 หลักสูตร-สาขาวชิา 

ความมีประสทิธิภาพ 
การวิเคราะห์ความมี

ประสิทธิผล 
การมีโอกาสในการแข่งขัน 

ต้นทุนต่อหน่วย 
ปีงบประมาณ 

2563 

ต้นทุนต่อหน่วย 
ปีงบประมาณ 

2564 

ผลการ
ประเมิน  
ปี 2563 

ผลการ
ประเมิน  
ปี 2564 

มี
ประสิทธภิาพ 

ผลการ
ประเมิน  
ปี 2564 

มี
ประสิทธิผล 

ผลการประเมิน  
ปี 2563  

มรภ.สุราษฎร์ธานี 

ผลการประเมิน  
ปี 2564 

มรภ.สงขลา 

โอกานใน
การ

แข่งขัน 

1. วท.บ.คณิตศาสตร ์ 97,722.20 131,028 4.60 4.69  4.69  3.80 3.66  
2. วท.บ.การจัดการสิ่งแวดล้อม 99,252.02 130,560 4.63 4.36  4.36  3.44 3.89  
3. วท.บ.วิชาเทคโนโลยีชวีภาพ 100,010.42 130,618 4.30 4.60  4.60  - 4.02  
4. วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 98,258.85 132,638 4.35 4.51  4.51  3.68 4.04  
5. วท.บ.เคมี 100,981.58 130,712 4.92 4.92  4.92  3.64 3.89  
6. ส.บ.สาธารณสุขชุมชน  104,525.60 131,704 4.97 4.94  4.94  3.57 4.17  
7. วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศและ

นวัตกรรมดิจิทัล 
99,208.31 133,032 4.69 4.51 

 
4.51  

3.66 4.08  

8. วท.บ.เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 104,647.09 131,014 4.64 4.60  4.60  - 3.86  
9. วท.บ.วิชาชีววิทยา 99,878.43 131,247 4.87 4.67  4.67  3.93 4.05  
10. วท.บ.ฟิสิกส ์ 101,415.00 131,928 4.65 4.60  4.60  3.81 3.86 ✓ 
11. วท.บ.คหกรรมศาสตร์ 97,308.33 131,704 4.85 4.77  4.77  - 4.12  
12. วท.บ. วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 113,080.35 130,403 - - - - - - 3.76  

 
 
 



 

234 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ตารางที่ 5.2-2-2 สรุปผลการวิเคราะห์โอกาสในการแข่งขัน 

หลักสูตร-สาขาวิชา 
การมีโอกาสในการแข่งขัน 

ผลการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2563 
มรภ.สุราษฎร์ธาน ี มรภ.นคร มรภ.สงขลา โอกาสในการแข่งขัน 

วท.บ.คณิตศาสตร์ 3.60 4.12 3.73  
วท.บ.การจัดการสิ่งแวดล้อม 3.80 4.04 3.78  
วท.บ.วิชาเทคโนโลยีชีวภาพ - 3.26 3.58 ✓ 
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.78 3.67 3.81 ✓ 
วท.บ.เคมี 3.80 4.02 4.02 ✓ 
ส.บ.สาธารณสุขชุมชน  3.62 4.03 4.17 ✓ 
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.62 3.92 3.80 ✓ 
วท.บ.เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ - - 3.74 ✓ 
วท.บ.วิชาชีววิทยา 4.11 3.95 3.97 ✓ 
วท.บ.ฟิสิกส์ 3.89 3.76 3.64  
วท.บ.คหกรรมศาสตร์ 4.02 3.69 4.21 ✓ 
วท.บ. วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา - - 3.24 ✓ 
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การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย         
ปีถัดไป 

5.2 7 ข้อ 6 ข้อ 
(ข้อ 1-4 และ 6-7) 

4.00 คะแนน  7 ข้อ 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- คณะมีการบริหารเพ่ือการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจตามเกณฑ์มาตรฐานครบทุกข้อ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.3  ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
รอบวงปีการเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ อาจารย์ ดร.สายสิริ  ไชยชนะ และ ผศ.ดร.ภวิกา  มหาสวัสดิ์ 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 บทบาทหน้าที ่ของคณะในการกำกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักส ูตร                      
มีการดำเนินการตั ้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ                
การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน จะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการ
ประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กำหนด 
สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

2. มีคณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กำหนดในข้อ 1 และ
รายงานผลการติดตามให้กรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกำหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการ
ประเมินให้กรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา 

5. นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจำคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 
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หมายเหตุ 
คุณภาพหลักสูตรดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้พิจารณาตามเกณฑ์ทั้ง 2 ประเด็นดังนี้  
1. ผลรวมของคะแนนเฉลี ่ยทุกหลักสูตรต้องดีขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง โดย ไม่พิจารณาจาก

เส้นแนวโน้ม (Trendline) (ใช้ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง)  
2. ผลการประเมินคุณภาพฯ ของแต่ละหลักสูตรต้องดีขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 

50 ของหลักสูตรทั้งหมด โดยไม่พิจารณาเส้นแนวโน้ม (Trendline) (ใช้ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง)  
** กรณีท่ีหลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การกำกับมาตรฐาน จะไม่พิจารณาผ่านเกณฑ์

ข้อที่ 5 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 ปีการศึกษา 2562 – 2564  

 

ผลการดำเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ที ่ 5.3 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
จำนวน  6 ข้อ ดังนี้  

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดำเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

1. มีระบบและกลไกในการกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

ผลการดำเนินงาน 
 คณะมีระบบและกลไกในการกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ดังนี้ 
- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ประจำการศึกษา 2564 
- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 
- คณะได้ชี้แจงคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพเพ่ือพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้ 

1. ตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบ ระดับหลักสูตร  
2. (ร่าง) รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและรายงานผลการดำเนินงานของ

หลักสูตร (มคอ.7) 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
ระบบกำกับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

ข้อ 6 ข้อ (ข้อ 1-6) 6 ข้อ (ข้อ 1-6) 6 ข้อ (ข้อ 1-6) 

คะแนนประเมิน คะแนน 5.00 5.00 5.00 
ผลการประเมิน ระดับ ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดำเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจตามตัวบ่งชี้  
4. การจัดเก็บข้อมูล ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  
5. ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร 
6. ปัญหาและอุปสรรค อ่ืน ๆ ในการดำเนินงาน   

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 ข้อที่ 1 

5.3-1-1 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 513/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกัน
คุณภาพหลักสูตร ประจำการศึกษา 2564 

5.3-1-2 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 498/2564 เรื่องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตาม
องค์ประกอบคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 

2. มีคณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กำหนดในข้อ 1 และรายงาน
ผลการติดตามให้กรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

ผลการดำเนินงาน 
คณะมีการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามระบบโดย 
- ภาคการศึกษา 1/2564 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร ได้มีการติดตามผลการ

ดำเนินงานประกันคุณภาพตามองค์ประกอบ ระดับหลักสูตร ตามบันทึกข้อความคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่ ควท.ว629/2564 เรื ่องแผนติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 และคณะได้นำผลการดำเนินงานเข้าที่ประชุมและผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 พบว่าแต่
ละหลักสูตรส่วนใหญ่ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่ได้จากประเมินคุณภาพหลักสูตร และได้
ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรรอบ 5 ปี  

- ภาคการศึกษา 2/2564 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร ได้มีการติดตามผลการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพตามองค์ประกอบ ระดับหลักสูตร ซึ่ง ในระหว่างเดือนมิถุนายน 2564 
คณะได้กำหนดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 
2564 ทั้งหมด 16 หลักสูตร โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 จากภายนอกมหาวิทยาลัยและภายในมหาวิทยาลัยซึ่งจากการ
ตรวจประเมินพบว่าหลักสูตรของคณะที่ เปิดการเรียนการสอนทั้งสิ ้น จำนวน 16 หลักสูตร นั้น 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และคณะได้รายงานผลการติดตามดังกล่าวให้กรรมการประจำคณะเพ่ือ
พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 5 กรกฎาคม  2565 

 
 

https://sci.skru.ac.th/a/activities/sci_qa/file/order_operation/2564/file_14.pdf
https://sci.skru.ac.th/a/activities/sci_qa/file/order_operation/2564/file_14.pdf
https://sci.skru.ac.th/a/activities/sci_qa/file/order_operation/2564/file_13.pdf
https://sci.skru.ac.th/a/activities/sci_qa/file/order_operation/2564/file_13.pdf


 

239 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดำเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 ข้อที่ 2 

5.3-2-1 บันทึกข้อความติดตามการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
ที่ ควท.ว629/2564 

5.3-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 

3.  มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

ผลการดำเนินงาน 
 คณะมีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร ดังนี้ 
- การส่งเสริมการพัฒนาตนเองของบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ความสามารถเพื่อการจัดการเรียนการสอน

ที่มีคุณภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะได้สนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 1 พัฒนาอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน เป็นเงินจำนวน 
1,277,500 บาท 

- การส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะได้สนับสนุนงบประมาณโครงการ
พัฒนาคุณภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เป็นเงินจำนวน 1,126,300 บาท 

- สนับสนุนให้มีจุดเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และช่องสัญญาณ Wireless  ครอบคลุมทุก
บริเวณของคณะ 

- จัดหาทรัพยากรในด้านงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัย 
แหล่งค้นคว้าทางวิชาการและระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัย 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 ข้อที่ 3 

5.3-3-1 คู่มือเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

4.  มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกำหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้
กรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณา 

คณะมีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกำหนดเวลาทุกหลักสูตร โดยมีกำหนดการตรวจประเมิน
รายละเอียด ดังนี้  



 

240 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดำเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

หลักสูตร วันที่ตรวจ 
1. วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 13 มิถุนายน 2565 
2. วท.บ.วิชาเทคโนโลยชีีวภาพ 13 มิถุนายน 2565 
3. วท.บ.คหกรรมศาสตร์ 13 มิถุนายน 255 
4. วท.บ.เคมี 14 มิถุนายน 2565 
5. ส.ม.สาธารณสุขชุมชน 14 มิถุนายน 2565 
6. ค.บ. ฟิสิกส์ 14 มิถุนายน 2565 
7. ทล.บ. นวัตกรรมเกษตรเพ่ือความยั่งยืน 14 มิถุนายน 2565 
8. วท.บ.การจัดการสิ่งแวดล้อม 15 มิถุนายน 2565 
9. วท.บ. วิทยาศาสตรสุขภาพและสปา 15 มิถุนายน 2565 
10. ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 15 มิถุนายน 2565 
11. วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 16 มิถุนายน 2565 
12. ส.บ.สาธารณสุขชุมชน  16 มิถุนายน 2565 
13. วท.บ. วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม 16 มิถุนายน 2565 
14. วท.บ.คณิตศาสตร์ 16 มิถุนายน 2565 
15. วท.บ.วิชาชีววิทยา 18 มิถุนายน 2565 
16. ค.บ. เคม ี 18 มิถุนายน 2565 

 เมื่อดำเนินการตรวจประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วคณะได้นำรายงานผลการตรวจประเมินระดับ
หลักสูตรเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (กบ.) และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ 
(แบบออนไลน์) ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เพื่อให้กรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 ข้อที่ 4 

5.3-4-1 วาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2565  
5.3-4-2 ผลการพิจารณาการประเมินคุณภาพหลักสูตรจากคณะกรรม การประจำคณะ 

5. นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจำคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ผลการดำเนินงาน 
 หลักสูตรได้นำผลการพิจารณาการประเมินคุณภาพและข้อเสนอแนะที่ได้จากคณะกรรมการ
ประจำคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 มาปรับปรุงหลักสูตรและส่งผลให้หลักสูตรมีการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพดีข้ึนอย่างเนื่องโดยสามารถเปรียบเทียบได้จากตารางดังนี้ 



 

241 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดำเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

หลักสูตร-สาขาวิชา 
คะแนนประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
1. ส.บ.  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  4.17 4.17 4.17 
2. วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 4.12 4.21 4.12 
3. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3.68 3.78 3.98 
4. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.59 3.80 4.04 
5. วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
 ดิจิทัล 

3.74 3.81 4.08 

6. 6.  วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
 วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์  
 (ปรับปรุงหลักสูตรแบบร่วม )  
 *วท.บ. วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชงิอุตสาหกรรม 

3.56 3.74 3.68 
3.55 3.64 3.68 

7. วท.บ. สาขาวิชาเคมี 3.89 4.02 3.89 
8. วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3.67 3.73 3.66 
9. วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 4.07 3.58 4.02 
10. วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา 3.88 3.97 4.05 
11. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 2.97 3.24 3.76 
12. ค.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ - - 3.27 
13. ค.บ. สาขาเคมี - - 3.13 
14. ค.บ. สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา - - 3.13 
15. ทล.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อ ความยั่งยืน - - 3.22 
16. ส.ม. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 3.29 3.37 3.53 

 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 ข้อที่ 5 

5.3-5-1 ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจำคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 
5.3-5-2 รายงานผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 
5.3-5-3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ตารางท่ี 5.3-5-1) 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

ผลการดำเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2564 คณะรับผิดชอบเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี จำนวน 15 
หลักสูตร และระดับปริญญาโทจำนวน 1 หลักสูตร ทุกหลักสูตรมีผลการประเมินคุณภาพผ่าน
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 

https://drive.google.com/drive/folders/10kwk1Cb3CN0lFt6-DgtZaWlom7PbrYb0?usp=sharing


 

242 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดำเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 ข้อที่ 6 

5.3-6-1 รายงานผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 

 

ตารางท่ี 5.3-5-1 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

หลักสูตร-สาขาวิชา 
คะแนนประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา ผลประเมิน 

 2562 2563 2564 
ระดับปริญญาตรี 
1. ส.บ.  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  4.17 4.17 4.17 เท่าเดิม 
2. วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 4.12 4.21 4.12 ลดลง 
3. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3.68 3.78 3.98 ดีขึ้น 
4. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.59 3.80 4.04 ดีขึ้น 
5. วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

นวัตกรรมดิจิทัล 
3.74 3.81 4.08 

ดีขึ้น 

6. วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยียางและพอลิ
เมอรว์ท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ (ปรับปรุง
หลักสูตรแบบร่วม )  

 *วท.บ. วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม 

3.56 3.74 3.68 ลดลง 
3.55 3.64 3.68 ดีขึ้น 

7. วท.บ. สาขาวิชาเคมี 3.89 4.02 3.89 ลดลง 
8. วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3.67 3.73 3.66 ลดลง 
9. วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ 4.07 3.58 4.02 ลดลง 
10. วท.บ. สาขาวิชาชีววทิยา 3.88 3.97 4.05 ดีขึ้น 
11. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 2.97 3.24 3.76 ดีขึ้น 
12. ค.บ. สาขาวชิาฟสิิกส ์ - - 3.27 - 
13. ค.บ. สาขาเคมี - - 3.13 - 
14. ค.บ. สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา - - 3.13 - 
15. ทล.บ. สาขาวิชานวตักรรมการเกษตรเพื่อ

ความยั่งยืน 
- - 3.22 

- 

ระดับปริญญาโท 
16. ส.ม. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 3.29 3.37 3.53 ดีขึ้น 

คะแนนประเมินเฉลี่ยทุกหลักสูตร 3.70 3.77 3.74 ลดลง 
ผลการประเมินคุณภาพฯ ของแต่ละหลักสูตรต้องดีขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของหลักสูตรทั้งหมด 

ร้อยละ 
58.33 

https://drive.google.com/drive/folders/10kwk1Cb3CN0lFt6-DgtZaWlom7PbrYb0?usp=sharing
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การประเมินตนเอง 
ตัว
บ่งชี้ 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย         
ปีถัดไป 

5.3 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 คะแนน  6 ข้อ 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพหลักสูตรตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
- มีการกำกับติดตามดำเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.4  ตัวช้ีวัดที่บรรลุตามเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ (O)  
วงรอบปีการเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ ์
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้  
พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจำปี  

 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ที่กำหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 80 
สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณค่าร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ตามสูตร 
 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้ =  

 
 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ี 5.4 ปีการศึกษา 2562-2564 

 

ผลการดำเนินงาน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดตาม

แผนปฏิบัติราชการประจำปีทั้งหมด จำนวน 23 ตัวชี้วัด และมีตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี จำนวน 17 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 73.91  เท่ากับ 4.62 คะแนน  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ตัวช้ีวัดที่บรรลุตามเป้าหมาย 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 

หน่วยวัด 
ปีการศึกษา  

2563 2564 
ร้อยละของตัวชี ้ว ัดที ่บรรลุตามเป้าหมายตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี 

ร้อยละ 
83.33 73.91 

คะแนนที่ได ้ คะแนน 4.17 4.62 
ผลการประเมิน ระดับ ระดับดี ระดับดีมาก 

 

ตัวช้ีวัดที่บรรลุตามเป้าหมายตามแผนปฏิบัตริาชการประจำป ี
ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบตัิราชการประจำปีทั้งหมด 

 

X 100 

 

ร้อยละของตัวช้ีวัดที่บรรลตุามเป้าหมายตาม 
แผนปฏิบัตริาชการประจำป ี

ร้อยละของตัวช้ีวัดที่บรรลตุามเป้าหมายตาม 
แผนปฏิบัตริาชการประจำปี ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 100 
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ตารางท่ี 5.4-1 แสดงค่าร้อยละของตัวช้ีวัดที่บรรลุตามเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวช้ีวัดท่ีบรรลุตามเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 17

ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีท้ังหมด 23

ร้อยละของตัวช้ีวัดท่ีบรรลุตามเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 73.91

ค่าร้อยละท่ีค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 4.62

คะแนนท่ีได้ 4.62
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ตารางท่ี 5.4-2 ตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
การ
บรรลุ 

1  คณะมีหลักสูตรทันสมัย
และหลักสูตรแนวใหม่  

2 หลักสูตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะไม่มีการ
พัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร 

 

2  ศูนย์ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ  

1 ศูนย์ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งหน่วยวิจัย
เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์และการใช้
ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
(Microbial Biotechnology and 
Utilization of Natural Products 
Research Unit) 

 

3  เครือข่ายด้านวิชาการ  1 เครือข่าย ความร่วมมือเครือข่ายภายใต้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 7 
ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 
2565 

✓ 

4  อัตราการรับเข้า
นักศึกษาใหม่  

ร้อยละ 80 
(488 คน) 

อัตราการรับเข้านักศึกษาใหม่ จำนวน 360 
คน คิดเป็นร้อยละ 73.77 

 

5  ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา
จบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร  

ร้อยละ 60 
(197 คน) 

 

นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษา 
2/2564 มีผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา
ตามมาตรฐานหลักสูตร จำนวน 476 คน 

✓ 

6  ผู้สำเร็จการศึกษา
ประกอบอาชีพอิสระ/
ผู้ประกอบการ  

ร้อยละ 40 
(132 คน) 

 

ผู้สำเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ/
ผู้ประกอบการ 130 คน คิดเป็น ร้อยละ 
98.48 

✓ 

7  นักศึกษาในระบบสหกิจ
ศึกษาหรือสหกิจ
นานาชาติ  

ร้อยละ 30 
(90 คน) 

 

มีนักศึกษาในระบบสหกิจศึกษา จำนวน 87 
คน คิดเป็นร้อยละ 96.67 

✓ 

8  นักศึกษาได้รับรางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติ  

11 คน นักศึกษาได้รับรางวัลระดับชาติหรือ 15 คน ✓ 

9  อาจารย์ที่ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ  

ร้อยละ 33 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอาจารย์
ประจำคณะทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ จำนวน 98.5 คน มีอาจารย์ประจำ
คณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการท้ังหมด 
จำนวน 33 คน จำแนกเป็นตำแหน่งผู้ช่วย

✓ 

https://docs.google.com/document/d/1rdyrMvk4zckGKMXThdoDWyVeG_jDRTm6/edit?usp=sharing&ouid=116041973157331275521&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1rdyrMvk4zckGKMXThdoDWyVeG_jDRTm6/edit?usp=sharing&ouid=116041973157331275521&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1rdyrMvk4zckGKMXThdoDWyVeG_jDRTm6/edit?usp=sharing&ouid=116041973157331275521&rtpof=true&sd=true
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
การ
บรรลุ 

ศาสตราจารย์ จำนวน 32 คน รอง
ศาสตราจารย์ จำนวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 
33.50 

10  อาจารย์ได้รับรางวัลใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ  

6 คน อาจารย์ได้รับรางวัลในระดับชาติ 8 คน ✓ 

11  ผลงานตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติหรือ
ผลงานวิจัยนำไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคม  

15 เรื่อง - ผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 12 เรื่อง 
(ตัวบ่งชี้ที่ 2.3) 

- ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคม 15 เรื่อง (ตัวบ่งชี้ 2.4) 

✓ 

12  ศูนย์บริการวิชาการสู่
ท้องถิ่น  

1 ศูนย์ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 

 

13  หลักสูตรระยะสั้นหรือ
หลักสูตรความร่วมมือ
เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่
จังหวัดสตูล  

1 หลักสูตร 

 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 

 

 

14  คณะมีแหล่งเรียนรู้ทาง

ศิลปะและวัฒนธรรม  

1 แหล่ง 

 

มีการประสานงานกับชุมชนตำบลท่าหิน 
อำเภอสทิง พระ จังหวัดสงขลา เกี่ยวกับ
ข้อมูลและผลิตภัณฑ์จากเครื่องจักสาน มาจัด
แสดง ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาราชภัฏสงขลา เพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้กับนักศึกษา และบุคคลทั่วไป 

✓ 

15  คณะวิทย์น่าอยู่ (Eco-

WISH Faculty) 

1 โครงการ 

 

กิจกรรม big Cleaning Day Back to 
University 

✓ 

16  ผลการประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร 
(ระดับดีมาก)  

ร้อยละ 20 ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับดีมาก 6 หลักสูตร ดังนี้ คิดเป็น
ร้อยละ 37.50 
7. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
8. วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และนวัตกรรมดิจิทัล  
9. วท.บ. สาขาวิชาชวีวิทยา  

✓ 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
การ
บรรลุ 

10. วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
11. วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพ  
12. ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  

17  ผลการประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะอยู่ใน
ระดับดีมาก  

4.58 
คะแนน 

ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะอยู่ในระดับดีมาก คะแนน 
4.69 

✓ 

18  คณะมีแผนเตรียมความ
พร้อมในสถานการณ์
ฉุกเฉินและสภาวะวิกฤต  

1 แผน โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนเตรียม
ความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินและสภาวะ
วิกฤต ตามคำสั่งคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ 131/2565 ลงวันที่ 2 มีนาคม 
2565 

✓ 

19  รายได้จากทรัพย์สินทาง
ปัญญา ทุนวิจัย บริการ
วิชาการ และบริการอ่ืน ๆ  

0.5 ล้าน
บาท 

อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำระเบียบเบิกจ่าย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะได้รับทุน
วิจัยภายนอก จำนวน 5,195,400 บาท ดังนี้ 
1. กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (ววน.) (85%) 2,533,000 บาท 
2. กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (ววน.)  (90%) 1,260,00 บาท 
3. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพ่ิม

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
(บพข.) (20%) 600,000 บาท 

4. องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล 
สำนักงานประเทศไทย (WWF-Thailand) 
(13.6%) 802,400 บาท 

✓ 

20  หลักสูตรระยะสั้นเพ่ือ
จัดหารายได้ระดับคณะ  

2 หลักสูตร 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
ปฏิบัติการวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
(หลักสูตรเวชกรรมไทยรุ่นที่ 2 ระยะที่ 6) 
จัดโครงการเมื่อวันที 8, 9, 15, 16, 22, 
23 มกราคม 2565 

✓ 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
การ
บรรลุ 

2. อบรม “หัวข้อ : Food hygiene 
handling training” ให้กับบริษัทโซเด็กซ์
โซ่ อมฤต (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 7 
กรกฎาคม 2565 

21  ชุมชนต้นแบบที่ได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
หรือยั่งยืน  

7 ชุมชน ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องของคณะ คือ ตำบลท่าหิน อำเภอ
สทิงพระ จังหวัดสงขลา 
ภายใต้แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง
ทางสังคม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม
พัฒนาชุมชนต้นแบบอำเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลา โดยมีกิจกรรมย่อยที่จัดให้ชุมชน 
จำนวน 15 กิจกรรม ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่าง
เดือนมีนาคม เป็นต้นไป 

✓ 

22  องค์ความรู้ หรือ
นวัตกรรมที่นำไปใช้
ประโยชน์ในการส่งเสริม
และพัฒนาให้ชุมชน
สามารถพ่ึงพาตนเองได้  

5 เรื่อง/ชิ้น องค์ความรู้ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้
ประโยชน์ 15 เรื่อง / ชิ้น (ตัวบ่งชี้ที่ 2.4) 

✓ 

23  ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นในระดับ
จังหวัดหรือภูมิภาคอย่าง
ยั่งยืนเพิ่มขึ้น  

1 เครือข่าย อยู่ระหว่างดำเนินการ  

รวม บรรลุ 17  ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 73.91 
ไม่บรรลุ 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 26.09 
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หลักฐานอ้างอิง 
หมายเลข เอกสาร/หลักฐาน 

5.4-0-1 แผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย         
ปีถัดไป 

5.4 ร้อยละ 80 ร้อยละ 73.91 4.62 คะแนน  ร้อยละ 80 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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ผลการประเมินตนเององค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งช้ี คะแนนประเมินตนเอง

5.1  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 4.00
5.2  การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน  

       และเอกลักษณ์ของคณะ
4.00

5.3  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 5.00

5.4  ร้อยละของตัวช้ีวัดท่ีบรรลุตามเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 4.62

คะแนนเฉล่ียรายองค์ประกอบ (ตบช.มรภ) 4.33

ผลการประเมิน ระดับดี

คะแนนเฉล่ียรายองค์ประกอบ (ตบช.มรภ+ตบช.มรภ.สงขลา) 4.41

ผลการประเมิน ระดับดี  
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง 
 

ตารางท่ี 3.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ   

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน คะแนน

การ
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรอืสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชีท้ี่  1.1 3.80 59.82 3.74 
16 

ตัวบ่งชีท้ี่  1.2 ร้อยละ 40 39 x 100 39.59 x 5 4.95 
98.5 40 

ตัวบ่งชีท้ี่  1.3 ร้อยละ  35 33 x 100 33.50 x 5 2.79 
98.5 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 1-5) 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 16 x 100 100  x 5 5.00 

16 100 
ตัวบ่งชีท้ี่  2.1 7 ข้อ (ข้อ 1-7) 7 ข้อ (ข้อ 1-7) 5.00 
ตัวบ่งชีท้ี่  2.2 60,000 บาท 5,560,835 60,117.14 x 5   500 

92.5 60,000 
ตัวบ่งชีท้ี่  2.3 ร้อยละ 30 44.80  x 100 45.48 x 5 5.00 

98.5 30 
ตัวบ่งชีท้ี่  2.4 ร้อยละ 30 13 x 100 100 x 5 5.00 

13 30 
ตัวบ่งชีท้ี่  3.1 5 ข้อ (ข้อ 1-5) 5 ข้อ  (ข้อ 1-5) 5.00 
ตัวบ่งชีท้ี่  3.2 ร้อยละ 30 1 x 100   x 5 5.00 

1 30 
ตัวบ่งชีท้ี่  4.1 5 ข้อ (ข้อ 1-5) 5 ข้อ  (ข้อ 1-5) 5.00 
ตัวบ่งชีท้ี่  5.1 5 ข้อ (ข้อ 1-5) 4 ข้อ (ข้อ 1-4) 4.00 
ตัวบ่งชีท้ี่  5.2 7 ข้อ (ข้อ 1-7) 6 ข้อ  (ข้อ 1-4 และ 6-7) 4.00 
ตัวบ่งชีท้ี่  5.3 6 ข้อ (ข้อ 1-6) 6 ข้อ  (ข้อ 1-6) 5.00 
ตัวบ่งชีท้ี่ 5.4 ร้อยละ 80 ร้อยละ 73.91 4.62 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 18 ตัวบ่งชี้ 4.69 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ (ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 19 ตัวบ่งชี้ 4.69 
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ตารางท่ี 3.2-1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับคณะ (ตบช.มรภ.) 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50   ต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50   ระดับพอใช้ 
3.51 - 4.50   ระดับดี 
4.51 - 5.00   ระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 4.56 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 4.33 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 18 ตัวบ่งช้ี 4.69 ดีมาก 

 
ตารางท่ี 3.2-2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับคณะ (ตบช.

มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

0.00 - 1.50   ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50   ต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50   ระดับพอใช้ 
3.51 - 4.50   ระดับดี 
4.51 - 5.00   ระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 4.56 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  
(ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 

4.41 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 19 ตัวบ่งช้ี 
(ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.)  

4.69 ดีมาก 
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ตารางท่ี 3.3-1 การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับคณะ (ตบช.มรภ) 

องค์ประกอบ/มาตรฐานการศึกษา  
จำนวน
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ปัจจัยนำเข้า  กระบวนการ  ผลลัพธ ์ รวม  

0.0  - 1.50  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50  ต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50  ระดับพอใช้ 
3.51 - 4.50  ระดับดี 
4.51 - 5.00  ระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิต
บัณฑิต (มาตรฐานด้านผลลัพธ์
ผู้เรียน) 

8 3.87 5.00 4.37 4.56 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย  
(มาตรฐานด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม) 

4 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการ
วิชาการ  
(มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการ
วิชาการ)  

2 - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย  
(มาตรฐาน ที่ 4 ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย) 

1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหาร
จัดการ 
(มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหาร
จัดการ) 

3 - 4.33 - 4.33 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 18 
ตัวบ่งชี้ 

4.25 4.80 4.75 4.69  ดีมาก 

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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ตารางท่ี 3.3-2 การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับคณะ (ตบช.มรภ+
ตบช.มรภ.สข.) 

องค์ประกอบ/มาตรฐานการศึกษา  
จำนวน
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ปัจจัยนำเข้า  กระบวนการ  ผลลัพธ ์ รวม  

1.0  - 1.50  ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51 - 2.50  ต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50  ระดับพอใช้ 
3.51 - 4.50  ระดับดี 
4.51 - 5.00  ระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิต
บัณฑิต (มาตรฐานด้านผลลัพธ์
ผู้เรียน) 

8 3.87 5.00 4.37 4.56 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย  
(มาตรฐานด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม) 

4 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการ
วิชาการ  
(มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการ
วิชาการ)  

2 - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย  
(มาตรฐาน ที่ 4 ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย) 

1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหาร
จัดการ 
(มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหาร
จัดการ) 

3 - 4.33 4.62 4.41 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 18 
ตัวบ่งชี้ 

4.25 4.80 4.73 4.69 ดีมาก 

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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ภาคผนวก 
 
รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2564 
ลำดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 
ข้อมูลชุดที่ 1 จำนวนหลักสูตร 

1 จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 16 
2 - ---ระดับปริญญาตรี 15 
3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต  
4 - ---ระดับปริญญาโท 1 
5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
6 - ---ระดับปริญญาเอก  

ข้อมูลชุดที่ 2 จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง 
7 จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง  
8 - ---ระดับปริญญาตรี  
9 - ---ระดับ ป.บัณฑิต  
10 - ---ระดับปริญญาโท  
11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
12 - ---ระดับปริญญาเอก  
13 จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 1,239 
14 - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 1,231 
15 - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต  
16 - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 8 
17 - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง  
18 - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก   

ข้อมูลชุดที่ 4 จำนวนอาจารย์จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ 
19 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 98.5 

20 
- ---จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า  

1 

21 
- ---จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญา
โทหรือเทียบเท่า 

58.5 

22 
- ---จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า  

39 

23 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 65.5 



 

257 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ลำดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 

24 
- ---จำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบเท่า 

1 

25 
- ---จำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า 

41.5 

26 
- ---จำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

23 

27 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 32 

28 
- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า 

 

29 
- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

17 

30 
- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

15 

31 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 

32 
- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า 

 

33 
- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

 

34 
- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

1 

35 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์  

36 
- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า 

 

37 
- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

 

38 
- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

 

ข้อมูลชุดที่ 5 คุณวุฒิ/ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
39 จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 80 
40 - - --ระดับปริญญาตรี  
41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต  
42 - - --ระดับปริญญาโท 41 



 

258 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ลำดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 
43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
44 - - --ระดับปริญญาเอก 39 
45 จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 80 
46 - - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ 53 
47 - - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 26 
48 - - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 
49 - - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีตำแหน่งศาสตราจารย์  

ข้อมูลชุดที่ 6 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
50 จำนวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 125 

51 
- - --จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

91 

52 - - --จำนวนผลงานที่มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร  

53 
- - --จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

9 

54 - - --จำนวนผลงานที่มีการยื่นจดสิทธิบัตร  

55 
- - --จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

 

56 
- - --จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 

6 

57 - - --จำนวนผลงานที่มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์  
58 - - --จำนวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  

59 
- - --จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐาน ข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

8 

60 

- - --จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2562 

11 

61 - - --จำนวนผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  



 

259 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ลำดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 

62 
- - --จำนวนผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 

 

63 - - --จำนวนผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ  

64 
- - --จำนวนผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน 

 

65 
- - --ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทาง
วิชาการ 

 

66 
- - --จำนวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

 

67 - - --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน  
68 - - --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  

69 
- - --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

 

70 - - --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  
71 - - --จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ   

72 
- - -จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิง
ในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร 

 

ข้อมูลชุดที่ 7 การมีงานทำของบัณฑิต 
73 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 455 

74 
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำภายใน 1 ปี 
หลังสำเร็จการศึกษา 

444 

75 
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่
ประกอบอาชีพอิสระ) 

277 

76 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 127 
77 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา 8 
78 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว 2 
79 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 5 
80 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท  
81 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 7 

82 
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งาน
ทำหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

11,906 



 

260 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ลำดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 

83 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของอาจารย์จ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

4.59 

ข้อมูลชุดที่ 8 ผลงานทางวิชาการของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

84 
จำนวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

8 

85 - ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง   

86 
- ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

5 

87 
- ---จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 

 

88 - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  

89 
- ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที ่2 

1 

90 
- ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

2 

91 

- ---จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ. 2562 

 

92 - ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร  

93 
- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

 

94 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน  
95 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  

96 
- ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

 

97 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  
98 - ---จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ   

99 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบ
ประเมิน) 
 
  

8 



 

261 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ลำดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 
ข้อมูลชุดที่ 9 นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) 

100 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 1,604.51 
101 - ---ระดับอนุปริญญา  
102 - ---ระดับปริญญาตรี 1,604.51 
103 - ---ระดับ ป.บัณฑิต  
104 - ---ระดับปริญญาโท  
105 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  
106 - ---ระดับปริญญาเอก  

ข้อมูลชุดที่ 10 จำนวนเงินสนับสนุนและงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

107 
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
สถาบัน 

5,560,835 

108 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 365,435 
109 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 365,435 
110 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
111 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
112 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 5,195,400 
113 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5,195,400 
114 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
115 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
116 จำนวนอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 92.5 
117 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 92.5 
118 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
119 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
120 จำนวนนักวิจัยประจำที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)  
121 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
122 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
123 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
124 จำนวนอาจารย์ประจำที่ลาศึกษาต่อ 6 
125 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  6 
126 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
127 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   



 

262 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ลำดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 
128 จำนวนนักวิจัยประจำที่ลาศึกษาต่อ  
129 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
130 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    
131 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
132 จำนวนผลงานทางวิชาการท้ังหมด 120 

133 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

84 

134 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 84 
135 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
136 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
137 จำนวนผลงานที่มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร  
138 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
139 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
140 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

141 
จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
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142 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 
143 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
144 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
145 ผลงานที่มีการยื่นจดสิทธิบัตร  
146 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
147 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
148 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

149 
จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

 

150 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
151 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
152 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

153 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
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263 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ลำดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 
154 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 
155 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
156 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
157 จำนวนผลงานที่มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์  
158 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
159 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
160 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
161 จำนวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 1 
162 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 
163 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
164 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

165 
จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 
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166 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 
167 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
168 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

169 

จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการ ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2562 
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170 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 
171 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
172 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
173 จำนวนผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  
174 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
175 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
176 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

177 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

 

178 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  



 

264 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ลำดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 
179 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
180 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
181 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ  
182 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
183 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
184 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
185 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน  
186 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
187 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
188 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

189 
จำนวนผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 

 

190 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
191 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
192 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

193 
ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 

 

194 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
195 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
196 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

197 
งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

 

198 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
199 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
200 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
201 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน  
202 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
203 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
204 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
205 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
206 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  



 

265 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ลำดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 
207 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
208 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
209 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  
210 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
211 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
212 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
213 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  
214 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
215 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
216 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
217 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  
218 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
219 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
220 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ชุดที่ 11 หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม  
221 จำนวนหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 16 

ชุดที1่2 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมดของสถาบันในปีทีประเมิน                 
222 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมดของสถาบันในปีทีประเมิน               13 

ชุดที1่3 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน  

223 
จำนวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน
ทั้งหมดของสถาบัน  

13 

ชุดที ่ 14 ชุมชนเป้าหมายที ่ ได ้ร ับการพัฒนาอย่างต่อเน ื ่องตามแผนเสริมสร ้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

 

224 
จำนวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

1 

 

 



คำนำ 

  

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของคณะ ในรอบปีการศึกษา 2564 

(1 มิถุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565) ทั้งนี้ เพื่อคณะได้นำผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการวางแผน 

แก้ไข ส่งเสริมสนับสนุนงานของคณะให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป 

การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับ

ความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสาขาวิชา และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ ในด้าน

การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานของ

หลักสูตรสาขาวิชา และนำมาสังเคราะห์เป็นรายงานการประเมินตนเองในระดับคณะฉบับนี้ 

ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของคณะคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีทุกท่าน หวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานของคณะคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีต่อไป 

 

 

 

 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญกมล  ขุนพิทักษ์) 

    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

           วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 
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มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา

1 มถินุายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2565

ประจาํป�การศึกษา

2564

รายงานการประเมนิคณุภาพการศึกษาภายใน
Self-Assessment Report : SAR

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี



คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา
160 ม.4 ถ.กาญจนวนชิ ต.เขารูปชา้ง อ.เมอืงสงขลา จ.สงขลา 90000
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