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คำนำ 
  

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญเพ่ือประเมินผลการดำเนินงานของคณะ ในรอบปีการศึกษา 
2563 (1 มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564) ทั้งนี้ เพ่ือที่คณะจะได้นำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูล
ในการวางแผนแก้ไขส่งเสริมสนับสนุนงานของคณะให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป 

การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับความ
ร่วมมืออย่างดียิ่งจากสาขาวิชา และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ ในด้านการ
จัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร เพ่ือนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานของ
หลักสูตรสาขาวิชา และนำมาสังเคราะห์เป็นรายงานการประเมินตนเองในระดับคณะฉบับนี้ 

ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ทุกท่าน หวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
ข้อมูลพื้นฐาน  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ดำเนินการภายใต้ปรัชญา “ความรู้คู่
คุณธรรม นำวิชาชีพสู่การพัฒนาท้องถิ่น” โดยมีวิสัยทัศน์ “คณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นองค์กรการศึกษา
ชั้นนำด้านเกษตรและอาหารเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ของภาคใต้ในปี 2564” อีกทั้งคณะยังมีพันธกิจสำคัญ 5
ประการ ได้แก่  

1. จัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตทางการเกษตรและอาหาร  
 2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางการเกษตรและอาหาร 
 3. บริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตร 
 5. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริและพระบรมราโชบาย 

ในปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีบุคลากรทั้งหมด 40 คน จำแนกเป็น
บุคลากรสายวิชาการ 30 คน และสายสนับสนุนวิชาการ 10 คน โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน จำนวน 5 หลักสูตร 
จำแนกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร โดยได้รับงบประมาณจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รวมทั้งสิ้น 3,767,030 บาท จำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 1,403,090 บาท และงบประมาณรายได้ 
2,636,940 บาท       

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้ดำเนินการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. 2561 คณะได้กำหนดกระบวนการทำงานเป็น 4 ส่วน ได้แก่ การวางแผน การดำเนินงานตามแผน การ

ตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2563 ได้มีการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับคณะ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 

ผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ตามองค์ประกอบคุณภาพ จำนวน 5 องค์ประกอบ  19 ตัวบ่งชี้  
ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ตบช.มรภ.) จำนวน 18 ตัวบ่งชี้ และตัว
บ่งชี้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ตบช.มรภ.สข.) จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ โดยจำแนกตามองค์ประกอบ
คุณภาพ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจำแนกตามองค์ประกอบคุณภาพ (ตบช.มรภ.) 

องค์ประกอบคุณภาพ จำนวนตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 8 4.32 ดี 
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 4.00 ดี 
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกองค์ประกอบ
(ตบช.มรภ.) 

18 4.53 ดีมาก 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 18 ตัวบ่งชี้   
ไดค้ะแนนประเมินเฉลี่ย 4.53 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 

เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบแล้ว พบว่า มีองค์ประกอบที่ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
จำนวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องคป์ระกอบที่ 2-4 ได้คะแนนประเมินเฉลี่ย 5.00 คะแนน องค์ประกอบที่
ผลการประเมินอยู่ในระดับดี จำนวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 และองค์ประกอบที่ 5  
ไดค้ะแนนประเมินเฉลี่ย 4.16 คะแนน  

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จำแนกตามองค์ประกอบคุณภาพ  

(ตบช.มรภ.+ ตบช.มรภ.สข.) 

องค์ประกอบคุณภาพ จำนวนตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 8 4.32 ดี 
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 3.94 ดี 

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

19 4.49 ดี 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรวมกับตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏสงขลา จำนวน 19 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนนประเมินเฉลี่ย 4.49 คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบแล้ว พบว่า มีองค์ประกอบที่ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
จำนวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2-4 ได้คะแนนประเมินเฉลี่ย 5.00 คะแนน องค์ประกอบที่ 
ผลการประเมินอยู่ ในระดับดี  จำนวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่  1 และองค์ประกอบที่  5  
ไดค้ะแนนประเมินเฉลี่ย 4.13 คะแนน 
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และ
ผลลัพธ์ (ตบช.มรภ.) 

องค์ประกอบ/มาตรฐานการศึกษา  
จำนวน
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ผลการ
ประเมิน 

ปัจจัย
นำเข้า  

กระบวน 
การ  

ผลลัพธ ์
คะแนน
เฉลี่ย 

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 8 4.31 4.75 3.49 4.32 ด ี

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 4 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 2 - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรม
และความเปน็ไทย 

1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 3 - 4.00 - 4.00 ด ี

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 18 ตัวบ่งชี้ 4.54 4.60 4.40 4.53 ดีมาก 

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดี  

การวิเคราะห์ผลการประเมินตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 18 ตัวบ่งชี้ 
จำแนกตามปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ พบว่า  

ปัจจัยนำเข้า (Input) มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.54  
กระบวนการ (Process) มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.60
ผลลัพธ์ (Output) มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และ
ผลลัพธ์ (ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 

องค์ประกอบ/มาตรฐานการศึกษา  
จำนวน
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ปัจจัย
นำเข้า  

กระบวนการ  ผลลัพธ ์
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00 - 1.50 ต้องปรบัปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 ต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 ระดับพอใช้ 
3.51 - 4.50 ระดับดี 
4.51 - 5.00 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลติบัณฑิต   
(มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรยีน) 

8 4.31 4.75 3.49 4.32 ด ี

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย  
(มาตรฐานด้านการวิจยัและนวัตกรรม) 

4 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  
(มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ)  2 - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 
(มาตรฐาน ท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย) 

1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
(มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ) 
(ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 

4 - 4.00 3.75 3.94 ด ี

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 19 ตัวบ่งชี้ 
(ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 

4.54 4.60 4.29 4.49 ดี 

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดี  

การวิเคราะห์ผลการประเมินตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรวมกับตัวบ่งชี้ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน 19 ตัวบ่งชี้ จำแนกตามปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ พบว่า 

ปัจจัยนำเข้า (Input) มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.54
กระบวนการ (Process) มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.60
ผลลัพธ์ (Output) มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 
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ตารางท่ี 5 ผลการดำเนินงานในปีท่ีผ่านมา 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 4.22 ดี 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 4.09 ดี 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 4.00 ดี 
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ  4.28 ดี 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของคณะ 
 
1.1 ชื่อหน่วยงาน ประวัติความเป็นมา และท่ีตั้ง 

ชื่อหน่วยงาน:  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ประวัติความเป็นมา:   

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็น 1 ใน 7 คณะของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลาที่จัดตั้งภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เพ่ือตอบสนองพันธกิจ 
ด้านต่าง ๆ แก่ท้องถิ่น อย่างไรก็ตามเมื่อย้อนกลับไปในอดีตตั้งแต่ พ.ศ. 2530 วิทยาลัยครูสงขลา ได้รับ
การอนุมัติให้จัดตั้งคณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม ประกอบด้วย ภาควิชาเกษตรศาสตร์ และภาควิชา
อุตสาหกรรมเกษตร โดยในภาควิชาเกษตรศาสตร์ได้เปิดสอนสาขาวิทยาศาสตร์ระดับอนุปริญญา ปริญญา
ตรี 2 ปีต่อเนื่อง ในวิชาเอกเทคโนโลยีการเกษตรและปริญญาตรี 4 ปี วิชาเอกเกษตรศาสตร์ ส่วนภาควิชา
อุตสาหกรรมเกษตร ได้เปิดสอนระดับอนุปริญญา วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม 

วิทยาลัยครูใหม่เป็นสถาบันราชภัฏ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารใหม่มีผลให้คณะวิชา

เกษตรและอุตสาหกรรมเปลี่ยนเป็นคณะเกษตรและอุตสาหกรรม มีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุด และมีการ

เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเพิ่มข้ึน 

 เมื่อวันที่  12  ตุลาคม พ.ศ. 2542 สถาบันราชภัฏสงขลา ได้เปลี่ยนชื่อคณะเกษตรและ

อุตสาหกรรม เป็น คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มีการบริหารแบบโปรแกรมวิชาประกอบด้วย 4 โปรแกรมวิชา 

คือ โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โปรแกรมวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และ

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

 ปัจจุบัน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดสอนในระดับปริญญาตรี  

5 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

(วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช, วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ) และ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

จึงมีความพร้อมที่จะมุ่งสู่วิสัยทัศน์ ที่ว่า “คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นองค์กรการศึกษาชั้นนำด้านเกษตร

และอาหารเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของภาคใต้ในปี 2564” อัตลักษณ์ “เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ” 

 ที่ตั้ง:  160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  

รหัสไปรษณีย์ 90000 โทรศัพท์ 0-7426-0272 โทรสาร 0-7426-0273 อีเมล์ agri@skru.ac.th  เว็บไซต์ 

https://agri.skru.ac.th/agri2020/index.php 
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1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และประเด็นยุทธศาสตร์ 
ปรัชญา:  ความรู้คู่คุณธรรม นำวิชาชีพสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์:  คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นองค์กรการศึกษาชั้นนำด้านเกษตรและอาหาร เพ่ือพัฒนา

ท้องถิ่นของภาคใต้ในปี 2564 
พันธกิจ:  1. จัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตทางการเกษตรและอาหาร 
 2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางการเกษตรและอาหาร 
 3. บริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตร 
 5. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริและพระบรมราโชบาย 
ค่านิยมองค์กร:  AGRI-SMART 

A :  Achievement    หมายถึง มีความมุ่งม่ันเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

G :  Good Governance หมายถึง การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

R :  Responsibility   หมายถึง ความรับผิดชอบ 

I  :  Information       หมายถึง ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล  

S :  Service mind   หมายถึง การบริการที่ด ี  

M :  Mastery  หมายถึง การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ 

A :  Attitude   หมายถึง การมีทัศนคติที่ด ี

R :  Relationships   หมายถึง การมีน้ำใจ เป็นพี่เป็นน้อง 

T :  Team work   หมายถึง การทำงานเป็นทีม 

ประเด็นยุทธศาสตร์:  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพตลอดช่วงชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างและพัฒนาท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

1.3 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
โครงสร้างองค์กร:  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีคณะกรรมการประจำคณะ และคณะกรรมการ

บริหารทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วางแผน และให้คำปรึกษาในการดำเนินงานของคณะ ซึ่งโครงสร้างการ
ทำงานภายในคณะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1. หลักสูตร ประกอบด้วย   
 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต มี 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชา 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
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 1.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต มี 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
(วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช, วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ)
และสาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร  

 มีภารกิจหลักในการดูแลงานวิชาการ โดยแต่ละหลักสูตรมีประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตร เป็นผู้บริหารจัดการ  

2. สำนักงานคณบดี  ประกอบด้วย 2 งาน คือ งานบริหารงานทั่วไป และงานสนับสนุนพันธกิจ
อุดมศึกษา โดยแต่ละงาน แยกออกเป็นหน่วยดังนี้ 

 2.1 งานบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย หน่วยธุรการและสารบรรณ หน่วยเลขานุการ 
หน่วยบุคคล หน่วยแผนและงบประมาณ หน่วยการเงิน หน่วยพัสดุ หน่วยบริการโสตและอาคารสถานที่ 

 2.2 งานสนับสนุนพันธกิจอุดมศึกษา ประกอบด้วย หน่วยวิชาการหน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยวิจัยและบริการวิชาการหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 

3. สถานีปฏิบัติการและหน่วยสนับสนุน  ประกอบด้วย สถานีปฏิบัติการสัตวบาล สถานี
ปฏิบัติการพืชไร่ สถานีปฏิบัติการพืชสวน สถานีปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สถานีปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 
หน่วยปฏิบัติการเบเกอรี่ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจเกษตรและอาหาร โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ย
ชีวภาพต้นแบบและห้องปฏิบัติการ 

โครงสร้างองค์กรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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โครงสร้างการบริหาร:   
โครงสร้างการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 
1.4 รายช่ือผู้บริหารคณะ คณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการประจำคณะชุดปัจจุบัน 

คณะกรรมการบริหารคณะ 
1) อ.ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
2)  ผศ.ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
3)  ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
4)  ผศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ 
5) ผศ.ณิศา มาชู  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. 

  สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
6) ผศ.ดร.ธิติมา พานิชย์  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. 

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
7) อ.ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. 

  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
8) ผศ.นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ทล.บ. 

  สาขาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
9) อ.ปิยะนันนท์ นวลหนูปล้อง ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ทล.บ. 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
10)  นางวริษฐา ตันติพงศ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี 
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คณะกรรมการประจำคณะ 
1) อาจารย์ ดร.มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
2) ผศ.ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
3) ศ.ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
4) รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5) คุณอุกฤฌ น้านิรัติศัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6) คุณชูศักดิ์ จริงจิต  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
7) ผศ.ณฐมน เสมือนคิด  ผู้แทนคณาจารย์ 
8) ผศ.ดร.จักรกริช อนันตศรัณย์ ผู้แทนคณาจารย์ 
9) ผศ.ดร.ธิติมา พานิชย์  ผู้แทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
10) อาจารย์ ดร.ปิยะนันท์ นวลหนูปล้อง ผู้แทนประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
11) นางวริษฐา ตันติพงศ์  หัวหน้าสำนักงานคณบดี 
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1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
ปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี 

จำนวน 5 หลักสูตร รายละเอียดตามตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 6 แสดงจำนวนหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดสอน จำแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้ 

หลักสูตร-สาขาวิชา 
ระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท 
1. หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์  - - 

2. หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  - - 

3. หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  - - 

4. หลักสูตร ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  - - 

5. หลักสูตร ทล.บ. สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภณัฑ์อาหาร  - - 

รวม 5 0 0 

                      ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 อ้างอิงข้อมูลจาก Common Data Set ประจำปีการศึกษา 2563 

 

1.6 จำนวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมดจำนวน 

588 คน ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้  

ตารางท่ี 7 แสดงจำนวนนักศึกษาจำแนกตามสาขาวิชาและระดับการศึกษา 

หลักสูตร-สาขาวิชา 
จำนวนนักศึกษาท้ังหมด 

ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท 

1. หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์ 80 - - 

2. หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 23 - - 

3. หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 52 - - 

4. หลักสูตร ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 353 - - 

5. หลักสูตร ทล.บ. สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภณัฑ์อาหาร 80 - - 

รวม 588 - - 

                      ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 อ้างอิงข้อมูลจาก Common Data Set ประจำปีการศึกษา 2563 
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1.7 จำนวนบุคลากร 
ปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีบุคลากรทั้งหมดจำนวน 40 คน แบ่งเป็นสายวิชาการ จำนวน 30 คน สายสนับสนุน จำนวน 10 คน รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้  

ตารางท่ี 8 แสดงจำนวนอาจารย์ประจำคณะ ปีการศึกษา 2563 

ลำดับ ชื่อสกลุ 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สังกัดหลักสูตร - สาขาวิชา 

วันที ่
เข้าทำงาน 

วันที ่
ลาศึกษาต่อ 

1 รศ.นฤมล อัศวเกศมณ ี รองศาสตราจารย ์ วท.ม. วิทยาศาสตรการประมง วท.บ. การเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ 13 ม.ค. 2540 - 

2 ผศ.ดร.ครวญ บัวคีร ี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ด. เทคโนโลยีการผลิตสตัว ์ ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร 14 ก.ค. 2536 - 

3 ผศ.สบาย ตันไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ม. วิทยาศาสตรการประมง ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร 10 มิ.ย. 2529 - 

4 ผศ.นพรัตน์ วงศ์หริัญเดชา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ม. เทคโนโลยีอาหาร ทล.บ. การผลิตและการจัดการ
ผลิตภณัฑ์อาหาร 

6 พ.ย. 2540 - 

5 ผศ.ณฐมน เสมือนคิด ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ กศ.ม. การบรหิารการศึกษา วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

24 ม.ค. 2537 - 

6 ผศ.ณศิา มาชู ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ม. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วท.บ. การเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ 1 ส.ค. 2539 - 

7 ผศ.ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

ทล.บ. การผลิตและการจัดการ
ผลิตภณัฑ์อาหาร 

1 มิ.ย. 2555 - 

8 ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. เภสัชศาสตร ์ ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร 21 พ.ค. 2553 - 

9 ผศ.ดร.จักรกริช อนันตศรณัย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. ชีววิทยา - 1 ก.ค. 2552 - 

10 ผศ.ดร.คริษฐส์พล หนูพรหม ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. พืชศาสตร ์ ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร 17 ต.ค. 2557 - 

11 ผศ.ดร.ธิติมา พานิชย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. Marine Life Science วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

5 พ.ย. 2547 - 

12 ผศ.ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. Molecular Biology วท.บ. เกษตรศาสตร ์ 1 ส.ค. 2540 - 
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ลำดับ ชื่อสกลุ 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สังกัดหลักสูตร - สาขาวิชา 

วันที ่
เข้าทำงาน 

วันที ่
ลาศึกษาต่อ 

13 ผศ.ขนิษฐา พันชูกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ม. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร 

ทล.บ. การผลิตและการจัดการ
ผลิตภณัฑ์อาหาร 

9 ก.พ. 2558 - 

14 ดร.ภวิกา บุณยพิพัฒน์ อาจารย ์ Ph.D. Agronomy วท.บ. เกษตรศาสตร ์ 19 ก.ย. 2537 - 

15 ดร.มงคล เทพรัตน ์ อาจารย ์ ปร.ด. สตัวศาสตร ์ ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร 22 ต.ค. 2542 - 

16 ดร.กมลทิพย์ นิคมรตัน ์ อาจารย ์ ปร.ด. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร 

ทล.บ. การผลิตและการจัดการ
ผลิตภณัฑ์อาหาร 

5 พ.ย. 2547 - 

17 ดร.อดิศรา ตันตสุทธิกุล อาจารย ์ ปร.ด. วิทยาศาสตร์การอาหาร วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

22 ก.ค. 2562 - 

18 ดร.ปิยะนันท์ นวลหนูปล้อง อาจารย ์ ปร.ด. การจัดการทรัพยากร
เกษตรเขตร้อน 

ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร 
9 พ.ย. 2552 - 

19 ดร.ศุภคัรชา อภิรติกร อาจารย ์ ปร.ด. พืชศาสตร ์ วท.บ. เกษตรศาสตร ์ 1 พ.ย. 2559 - 

20 ดร.อวิกา ศิรริัตนากร อาจารย ์ Ph.D. Food Science วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

15 มิ.ย. 2538 - 

21 อาจารยส์ุเพ็ญ ด้วงทอง อาจารย ์ วท.ม. เทคโนโลยีอาหาร วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

19 ก.พ. 2533 - 

22 อาจารย์ศรัณย์ รักษาพราหมณ ์ อาจารย ์ วท.ม. วิทยาศาสตรการประมง ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร 23 ก.พ. 2541 - 

23 อาจารย์ทวีศักดิ์ ทองไฝ อาจารย ์ วท.ม. สัตวศาสตร ์ ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร 12 พ.ย. 2544 - 

24 อาจารย์อภิชาติ พันชูกลาง อาจารย ์ วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตร 

วท.บ. เกษตรศาสตร ์
8 ธ.ค. 2557 - 

25 อาจารยส์ันติ หมดัหมัน อาจารย ์ วท.ม. สัตวศาสตร ์ - 
23 พ.ค. 2554 

23 ธ.ค. 2562 – 
22 ธ.ค. 2565 
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ลำดับ ชื่อสกลุ 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สังกัดหลักสูตร - สาขาวิชา 

วันที ่
เข้าทำงาน 

วันที ่
ลาศึกษาต่อ 

26 อาจารย์พงษ์ศักดิ์ มานสุริวงศ ์ อาจารย ์ วท.ม. พืชศาสตร ์ - 27 ก.ย. 2553 - 

27 น.สพ.รัญจวน อิสรรักษ์ อาจารย ์ กศ.ม. การจดัการทรัพยากร
การเกษตร 

- 
15 ม.ค. 2552 

1 พ.ย. 2560 – 
31 ต.ค. 2564 

28 อาจารย์วิจิตรา ตุ้งซี ่ อาจารย ์ วท.ม. วาริชศาสตร ์ วท.บ. การเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ 3 ก.ค. 2557 - 

29 อาจารย์ปรยิากร สุจิตพันธ ์ อาจารย ์ บธ.ม. การจัดการธุรกิจเกษตร ทล.บ. การผลิตและการจัดการ
ผลิตภณัฑ์อาหาร 

3 ก.ค. 2557 - 

30 Mr.Benoit Carette อาจารย ์ B.A. indetstrait production 
management 

- 
3 ต.ค. 2559 - 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 อ้างอิงข้อมูลจาก ฐานข้อมูลบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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ตารางท่ี 9 แสดงจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563
จำแนกตามคุณวุฒิ และตำแหน่งทางวิชาการ  

ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา 
รวม ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย์ 1 9 7 17 15 2 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - 5 7 12 12 - 

รองศาสตราจารย์ - 1 - 1 1 - 

ศาสตราจารย์ - - - 0 - - 

รวม 1 15 14 30 28 2 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 อ้างอิงข้อมูลจาก ฐานข้อมูลบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
หมายเหตุ   การนับจำนวนอาจารย์ประจำ 

ระยะเวลาการทำงาน การนับจำนวนอาจารย์ 

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

 

ตารางที่ 10 แสดงจำนวนบุคลากรสายสนับสนนุทั้งหมด ประจำปีการศึกษา 2563 

ตำแหน่ง จำนวน 
ข้าราชการ 1 
พนักงานราชการ 2 
พนักงานมหาวิทยาลัย 5 
พนักงานประจำตามสัญญา 2 

รวม 10 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 อ้างอิงข้อมูลจาก ฐานข้อมูลบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
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ตารางท่ี 11 แสดงจำนวนคุณวุฒ/ิตำแหน่งทางวิชาการ/ผลงานทางวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตร-สาขาวิชา 
วุฒิการศึกษา  ตำแหน่งทางวิชาการ  ผลงานทางวิชาการ

(จำนวนเรื่อง) ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย ์ ศาสตราจารย์ 

1. วท.บ. เกษตรศาสตร ์ - 2 3 4 1 - - 10 

2. วท.บ. การเพาะเลีย้งสัตว์น้ำ - 3 2 2 2 1 - 7 
3. วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร 
- 2 3 3 2 - - 6 

4. ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร - 3 6 4 4 - - 12 
5. ทล.บ. การผลิตและการจัดการ

ผลิตภณัฑ์อาหาร 
- 3 2 2 3 - - 11 

รวม 0 13 16 15 12 1 0 46 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 อ้างอิงข้อมูลจาก Common Data Set ประจำปีการศึกษา 2563 
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1.8 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณและอาคารสถานที่  

ตารางท่ี 12 แสดงข้อมูลงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

งบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รวม 
งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณแผ่นดิน 

งบบุคลากร - - - 

งบดำเนินงาน 2,897,798.50 392,578.00 3,290,376.50 

งบลงทุน 267,300.00 - 267,300.00 

งบเงินอุดหนุน 215,900.00 - 215,900.00 

งบรายจ่ายอื่น 114,500.00 - 114,500.00 

รวมทั้งสิ้น 3,495,498.50 392,578.00 3,888,076.50 

 
ตารางท่ี 13 แสดงข้อมูลงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รวม 
งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณแผ่นดิน 

งบบุคลากร 355,100 - 355,100 
งบดำเนินงาน 1,555,600 - 1,555,600 
งบลงทุน 388,840 - 388,840 
งบเงินอุดหนุน 64,400 1,403,090 1,467,490 
งบรายจ่ายอื่น - - - 

รวมทั้งสิ้น 2,636,940 1,403,090 3,767,030 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 อ้างอิงข้อมูลจาก ระบบงบประมาณ รายงานรายจ่ายจริงเทียบกบังบท่ีได้รับจดัสรร 
 

ตารางท่ี 14 แสดงข้อมูลอาคารสถานที่  

หมายเลข ชื่ออาคาร 
37 อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร (หลังเก่า) 
43 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร 
54 อาคารวิจัยและปฏิบัติการสัตวบาล 
57 อาคารปฏิบัติการอาหารฮาลาล 
62 อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร (หลังใหม่) 
- อาคารปฏิบัติการพืชสวน 

 
 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หน้า 13 

ตารางท่ี 14 แสดงข้อมูลอาคารสถานที่ (ต่อ) 

หมายเลข ชื่ออาคาร 
อาคารชั่วคราว/โรงเรือน 

52 อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
- อาคารโรงเพาะฟักสัตว์น้ำ 
- อาคารเรียนชั่วคราว (สถานีปฏิบัติการสัตวบาล) 
- โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ 2 หลัง อาคารชั่วคราว, โรงเรือน 
- โรงเรือนปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 
- โรงจอดรถอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

สิ่งก่อสร้าง(ใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก) 
- ลานตากเมล็ดพันธุ์พืช 
- โรงปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด 
- บ่อพ่อแม่พันธุ์ปลาแบบคอนกรีต 
- โรงเรือนเลี้ยงปลา 
- อาคารห้องน้ำซักและล้างขนาด 2x3x2.5 เมตร 
- โรงจอดรถบริเวณบ่อเลี้ยงปลา 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 อ้างอิงข้อมูลจากทะเบียนคมุทรัพย์สินในระบบ MIS 

 
1.9 อัตลักษณ์ เอกลักษณ์  
  อัตลักษณ์:  “เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ” 

นิยาม เป็นคนดี เป็นผู้ที่คิดดี พูดดี และทำดี หมายถึง คิด พูด และทำ สิ่งที่เป็นประโยชน์ตน
และสิ่งที่เป็นประโยชน์ท่าน 

นิยาม มีทักษะชีวิต มีความชำนาญ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ปัญญาและเหตุผลในการ
ดำเนินชีวิต  ผ่านกระบวนการฝึกทักษะการคิด ทักษะการตัดสินใจ ทักษะ
การแก้ปัญหา ทักษะการคิด สร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล ทักษะการตระหนักรู้ในตน ทักษะการเข้าใจผู้อื่น ทักษะการจัดการกับ
อารมณ์ และทักษะการจัดการกับความเครียด 

นิยาม มีจิตสาธารณะ จิตที่คิดสร้างสรรค์ เป็นกุศล และมุ่งทำกรรมดีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
ตั้งอยู่บน พ้ืนฐานของความตั้งใจดี และเจตนาดี 

  
 

 

+ คิดสร้างสรรค์ คือ คิดในทางที่ดี ไม่ทำลายบุคคล สังคม วัฒนธรรม 
ประเทศชาติและสิ่งแวดล้อม 

+ กรรมดี คือ การกระทำ และคำพูดที่มาจากความคิดที่ดี 
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เอกลักษณ์:  “พัฒนาท้องถิ่นด้านการเกษตรและอาหาร” 
 
 
 
 
 
1.10 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 

ผลการดำเนินงาน 

ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ : องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
1. คณะควรส่งเสริมและผลักดันในทุกหลักสูตร 

มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการ

ทำงาน  (Work Integrated Learning : WIL) 

หรือสหกิจศึกษาในทุกหลักสูตร เพ่ือส่งเสริม

ทักษะการทำงานของนักศึกษา เชื่อมโยงสู่การ

สร้างชิ้นงานหรือนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเกษตร 

สอดคล้ อ งกั บ เป้ าห ม าย ใน แผน กลยุ ท ธ์        

พ.ศ. 2561–2564 ที่คณะกำหนด 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้กำกับให้หลักสูตรจัดทำ
แผนการจัดการสอนแบบบูรณาการทำงาน และมีการ
กำกับติดตามการดำเนินการตามแผน ทำให้มี
หลักสูตรเข้าร่วมในการสนับสนุนนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์สหกิจศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 

2. คณะควรเร่งดำเนินการจัดทำหลักสูตรบูรณา

การข้ามศาสตร์ หลักสูตรคู่ขนาน 2 ปริญญา 

หรือหลักสูตรร่วมผลิตกับคณะครุศาสตร์ ตาม

ความเข้มแข็งของคณะ ทั้งนี้อาจทำในลักษณะ

ชุดวิชาหรือโมดูล เพ่ือให้คล่องตัวในการจัดการ

เป็ น หลั กสู ต ร Up Skilled/Re Skilled ห รื อ

ระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) เพ่ือขยาย

กลุ่ ม เป้ าหมายที่ ไม่ ใช่ นั กเรียนในช่ วงอายุ   

18–25 ปี เท่านั้น ซึ่งสอดรับนโยบายหรือทิศทาง

กำลั งคนของประเทศทาง ด้ านการเกษตร

สมัยใหม่ และเป็นการเพิ่มจำนวนนักศึกษาและ

งบประมาณให้คณะในอีกแนวทางหนึ่ง 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการกำกับให้หลักสูตรมี
การปรับปรุงให้มีความทันสมัยและสามารถพัฒนา
ไป สู่ ก า ร จั ด ชุ ด ร า ย วิ ช า  ส นั บ ส นุ น ก า ร 
reskilled/upskilled และการศึกษาทุกช่วงวัย แต่
อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องรอความชัดเจนในการร่าง
ประกาศของทางมหาวิทยาลัยต่อไป 

3. คณะควรทบทวนแผนพัฒนานักศึกษา  

ทั้ง 3 แผน ประกอบด้วยแผนพัฒนานักศึกษาที่

คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้มีการทบทวนและจัดทำ
แผนพัฒ นานั กศึกษา แผนพัฒ นาทั กษะ และ

นิยาม “การพัฒนาท้องถิ่น” หมายถึง การทำให้พื้นที่ ที่เป็นที่อยู่อาศัยเจริญขึ้น งอกงามข้ึน ทั้งนี้การ
ทำให้ท้องถิ่นเกิดการพัฒนานั้น คณะเทคโนโลยีการเกษตรมุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นโดยยึด
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
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ผลการดำเนินงาน 

มุ่งเน้นผลการเรียนรู้ในหลักสูตร แผนพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษ และแผนพัฒนาสมรรถนะ

ด้านดิจิทัล 

แ ผ น พั ฒ น า ส ม ร ร ถ น ะ ท า ง ด้ า น ดิ จิ ทั ล  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

4. คณะควรประสานกับมหาวิทยาลัยในการ

พัฒนาทักษะดิจิทัลของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 

รวมทั้งร่วมกำหนดเกณฑ์มาตรฐานด้านดิจิทัล

ของนักศึกษาที่เทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐานสากล 

(IC3) สามารถสะท้อนความสามารถด้านทักษะ

ดิจิทัลของนักศึกษาได้อย่างแท้จริง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้มีการกำหนดเกณฑ์
มาตรฐานด้านดิจิทัลของนักศึกษาที่เทียบเคียงกับ
เกณ ฑ์ มาตรฐานสากล ( IC3) สามารถสะท้ อน
ความสามารถด้านทักษะดิจิทัลของนักศึกษาได้ โดย
เป็นความร่วมมือในการออกแบบชุดการทดสอบ
สมรรถนะร่วมระหว่างสถาบัน 

5. คณะควรหาแนวทางในจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาในรูปแบบใหม่ ที่สอดคล้องกับรูปแบบ

และการใช้ชี วิ ตวิถี ใหม่  (New Normal) ของ

นักศึกษา ทั้งนี้อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น 

การจัดรูปแบบในระบบออนไลน์ เนื่องด้วยมี

โครงการพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษา 2562 ใน

หลายโครงการไม่ ได้ ด ำเนิ นการตามแผน 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ 

Corona Virus 2019 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการปรับรูปแบบการ
ดำเนินกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ ในระหว่าง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ Corona Virus 
2019 

ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ : องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
1. คณะควรวางแผนในการพัฒนางานวิจัย 

ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน โดยสร้าง

ความร่วมมือ เช่น สร้างความร่วมมือกับจังหวัด 

หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และดึงงบประมาณ

งานวิจัยเชิงพ้ืนที่ รวมทั้งคณะต้องผลักดันให้

นักวิจัยได้พัฒนาศักยภาพ มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยที่มีประสบการณ์ 

เพ่ือพัฒนาชุดโจทย์วิจัยตามแนวทาง และ

แผนงานวิจัยในการพัฒนาชุมชนและประเทศ  

คณะมีการผลักดันให้คณาจารย์ภายในคณะฯ ออกไป
สร้างความร่วมมือทางการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก 
เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน และกลุ่มเกษตร เพ่ือให้ เกิดโจทย์วิจัยที่
สามารถนำไปตอบโจทย์ชุมชนนั้น ๆ ได้อย่างแท้จริง 
และพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการวิจัย เพ่ือขอทุนวิจัย
ต่อไป 
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2. คณะควรผลักดันให้นักวิจัยยกระดับคุณภาพ

งานวิจัย จากการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุม เป็นการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 

นานาชาติ ที่ได้มาตรฐาน 

คณะมีการผลักดันให้คณาจารย์ภายในคณะฯ ทำงาน
วิจัยที่สามารถนำไปต่อยอดในการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุก
ปี โดยคณาจารย์ที่ดำเนินการส่งผลงานวิชาการไป
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติสามารถนั้นสามารถขอ
เบิกค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์จากทางมหาวิทยาลัยได้ 

3. คณะควรสนับสนุนให้นักวิจัยนำผลงานวิจัยสู่

กระบวนการคุ้มครองสิทธิ์ และระบบทรัพย์สิน

ทางปัญญา เพ่ือการพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

คณะมีการสนับสนุนให้คณาจารย์ภายในคณะฯ เข้า
รับการอบรมในเรื่องความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
คุ้มครองสิทธิ์ และระบบทรัพย์สินทางปัญญา และยัง
สนับสนุน ให้ คณ าจารย์ ได้นำผลงานวิจัย เข้ าสู่
กระบวนการการคุ้มครองสิทธิ์ และระบบทรัพย์สิน
ทางปัญญา เป็นประจำทุกปี 

4. คณะควรส่งเสริมให้มีการจัดตั้งหน่วยวิจัย 

เพ่ือพัฒนาเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ สาขาเฉพาะ

ทางต่อไป 

คณะกำลังดำเนินการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งหน่วย
วิจัยเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ 

ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ : องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
1. คณะควรทบทวนแผนบริการวิชาการ ว่ามีการ

กำหนดประเภทของการบริการวิชาการให้ชัดเจน 

เช่น โครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญ

ในศาสตร์, โครงการบริการวิชาการตามคำร้องขอ, 

โครงการบริการวิชาการตามพระราโชบาย และ

โครงการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ และ

กำหนดตัวชี้วัดเดิม และเพ่ิมเติมตัวชี้วัดใหม่ 

สำหรับตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมควรกำหนดค่าเป้าหมาย

ให้ชัดเจน มีการกำกับดูแล ประเมินความสำเร็จ

ระดับแผน ระดับโครงการให้ชัดเจน 

คณะได้จัดบริการวิชาการ โดยมีการกำหนดประเภท

ของการบริการวิชาการให้ชัดเจนมากขึ้น โดยมี   

2โครงการหลัก คือ 1. โครงการบริการวิชาการตาม

พระราโชบาย มี การบริการวิ ชาการตามความ

เชี่ยวชาญในศาสตร์ (ด้านพืช ด้านสัตว์ ด้านสัตว์น้ำ 

และด้านแปรรูป) และก่อให้เกิดรายได้แก่เกษตรกร 2. 

โครงการ U2T เป็นบริการวิชาการตามคำร้องขอของ

ชุมชน และมีการกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายที่ชัดเจน  

2. คณะควรต่อยอดการบริการวิชาการสู่การ

วิจัย โดยกำหนดให้อาจารย์พัฒนาโจทย์วิจัย 

จาก พ้ืนที่  และชุมชน เป้ าหมาย โดยอาจ

ผลักดันแนวทางนี้ร่วมกับสถาบันวิจัย เพ่ือให้

คณะมีการต่อยอดการบริการวิชาการสู่การวิจัย โดย

อาจารย์ได้รับสนับสนุนทุนวิจัย ววน. 2564 จากการลง

พ้ืนที่บริการวิชาการใน ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง  

จ.สงขลา 
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อาจารย์สร้างผลงานบริการวิชาการรับใช้สังคม

ที่มีคุณภาพ เชื่อมโยงสู่การกำหนดตำแหน่งทาง

วิชาการของอาจารย์อีกช่องทาง 

3. เนื่องจากจำนวนนักศึกษามีแนวโน้มที่ลดลง

อย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่องบประมาณเงิน

รายได้ คณะควรเร่งผลักดันให้มีโครงการบริการ

วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ อาจอยู่ในรูปแบบ

การฝึกอบรมระยะสั้น หรืออบรมเพ่ือสร้างงาน

สร้างอาชีพเสริม 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการจัดทำโครงการเพ่ือร่าง

หลักสูตรระยะสั้นเพ่ือเป็นโครงการบริการวิชาการที่

ก่อให้เกิดรายได้ 

ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ : องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
คณะ ควรทบทวนระบบและกลไกการ

ดำเนินงานในพันธกิจด้านศิลปวัฒนธรรมและ

ความเป็นไทย ดังนี้ 

1. มีการกำหนดนโยบายหรือทิศทางการส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดยผู้บริหาร

ของคณะ ซึ่งควรมุ่งเน้นงานทางด้านวัฒนธรรม

ความเป็นไทย การอนุรักษ์ พัฒนาและต่อยอด

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร การทำเกษตร

เชิงสร้างสรรค์บนวิถีความเป็นไทย  

มี การกำหนดนโยบายหรือทิ ศทางการส่ งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดยผู้บริหารของ
คณะ มุ่งเน้นงานทางด้านวัฒนธรรมความเป็นไทย  
การอนุรักษ์ พัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
การเกษตร การทำเกษตรเชิงสร้างสรรค์บนวิถีความ
เป็นไทย 

2. จัดทำแผนงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความ

เป็นไทยที่ เชื่อมโยงจากแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาของคณะ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 

(อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น) โดยมีตัวชี้วัดความสำเร็จระดับ

แผนที่ท้าทายการทำงาน มีโครงการ/กิจกรรม

และจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม  

คณะได้จัดทำแผนงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึงเชื่อมโยงจากแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะ โดยมีตัวชี้วัดความสำเร็จ
ระดับแผนที่ท้าทายการทำงาน มีโครงการ/กิจกรรมและ
จัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม 

3. มีการกำกับติดตามการทำงานตามแผน มีการ

ประเมินตัวชี้วัดความสำเร็จระดับแผน และ

ตัวชี้ วัดระดับโครงการ เพ่ือนำผลไปสู่ การ

คณะได้กำกับติดตามการทำงานตามแผน มีการ
ประเมินตัวชี้วัดความสำเร็จระดับแผน และตัวชี้วัด
ระดับโครงการ 
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ปรับปรุง พัฒนา ต่อยอดการทำงานด้านด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย อย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ : องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
1. คณะควรพัฒนากระบวนการในการจัดทำแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณ ะที่ มี ความ

เชื่อมโยงพันธกิจกับยุทธศาสตร์ที่จะทำให้บรรลุ

วิสัยทัศน์ ประเมินความสำเร็จของวิสัยทัศน์เป็น

ระยะเพ่ือจะได้ปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ของคณะให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอ 

รวมทั้ งพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา แผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 

แผนส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้ านดิจิทัล 

แผนบริการวิชาการ แผนบำรุงศิลปวัฒนธรรม

และความเป็นไทย แผนพัฒนาบุคลากร แผนกล

ยุ ท ธ์ ท างก าร เงิ น  ที่ เน้ น ผ ลที่ เกิ ด ขึ้ น กั บ

กลุ่ มเป้ าหมายในระดับที่ เป็ นผลลัพธ์หรือ

ผลกระทบมากกว่าการวัดในเชิงผลผลิต 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้มีการทบทวนและจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะที่มีความเชื่อมโยง
พันธกิจกับยุทธศาสตร์ที่จะทำให้บรรลุวิสัยทัศน์ 

2. คณะควรพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่

เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะ 

ทั้งนี้แผนกลยุทธ์ทางการเงินควรเน้นทั้งด้านการ

บริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

รวมทั้ งการหารายได้ผ่ านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  

การจัดบริการ หลักสูตรระยะสั้น การบริการ

วิชาการ ทุนวิจัยจากภายนอก การสร้างความ

ร่วมมือกับเครือข่าย เป็นต้น รวมทั้งพัฒนาตัวชี้วัด

ความสำเร็จด้านการเพ่ิมขึ้นของรายได้ที่เพ่ิมขึ้น 

คณะได้มีการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่

เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะ ทั้งใน

ด้านการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล รวมทั้งการหารายได้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 

3. คณะควรพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้แบบ

บูรณาการกับการทำงานของหลักสูตร โดย

กำหนดให้หลักสูตรจัดทำแผนจัดการเรียนรู้แบบ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้มีการจัดทำ กำกับ และ

ดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

กับการทำงานของหลักสูตร 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 

ผลการดำเนินงาน 

บูรณาการที่ ชัดเจน ซึ่ งอาจประกอบไปด้วย 

หลั กการและเหตุ ผลของการจัดทำแผนฯ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ขั้นตอนการ

ดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล และคณะ

ควรพัฒนาระบบในการกำกับติดตาม เพ่ือให้

หลักสูตรดำเนินการตามแผน และประเมินผลที่

เกิดกับผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม 

4. คณะควรพัฒนาด้านการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ

หน่วย สัดส่วนค่าใช้จ่าย ความคุ้มค่าของการ

บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ใน

การผลิตบัณฑิตของแต่ละหลักสูตร รวมทั้ ง

โอกาสในการแข่งขัน โดยควรกำหนดวิธีการ

วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย วิธีในการพิจารณา

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโอกาสในการ

แข่งขันที่ชัดเจน 

คณะได้มี การวิ เคราะห์ ต้นทุนต่อหน่ วย สั ดส่ วน

ค่ าใช้ จ่ าย ความคุ้ มค่ าของการบริหารหลักสู ตร

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการผลิตบัณฑิตของแต่ละ

หลักสูตร รวมทั้งโอกาสในการแข่งขันกับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏในภาคใต้ โดยกำหนดวิธีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ

หน่วย วิธีในการพิจารณาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

และโอกาสในการแข่งขันที่ชัดเจน 

5. คณะ ควรพัฒนาระบบการจัดการความรู้ที่ทำ

ให้ได้แนวปฏิบัติที่ดี โดยกำหนดประเด็นความรู้ที่

จำเป็นต่องานของคณะ เสาะแสวงหาความรู้โดย

การค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีที่มีอยู่ในตัวบุคคล (Tacit 

knowledge) และความรู้ แหล่ งเรียนรู้ อ่ื น  ๆ 

(Explicit knowledge) มาประมวลจัดทำเป็นแนว

ปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่สู่การ

นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน แล้วนำประสบการณ์

จากการนำไปใช้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสกัด 

องค์ความรู้มาบันทึกไว้ และปรับปรุงแนวปฏิบัติ

จนเป็นองค์ความรู้ที่สามารถเผยแพร่นำไปใช้

ประโยชน์ในองค์กรและหน่วยงานภายนอก 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้มีการจัดกิจกรรมการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี ทั้งในด้าย

การปรับปรุงหลักสูตรบูรณาการการเรียนรู้กับการ

ทำงาน และการค้นหาโจทย์วิจัยเชิงพ้ืนที่ 

6. คณะควรวางแผนการประชุมคณะกรรมการ

ประจำคณะที่ครอบคลุมทั้งปีการศึกษา กำหนด

คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้มีการจัดทำปฏิทินการ

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะที่มีความสอดคล้อง
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 

ผลการดำเนินงาน 

วาระการประชุมที่สอดคล้องกับรอบระยะเวลา

การดำเนินงาน เช่น วาระการนำเสนอแผนกล

ยุทธ์ และแผนงานตามพันธกิจต่าง ๆ รายงานผล

การดำเนินงาน รายงายผลการใช้งบประมาณ 

รายงานผลการกำกับติดตาม ตามพันธกิจ 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ฯลฯ 

และกำหนดวันประชุมให้ชัดเจน แล้วแจ้งต่อ

คณะกรรมการเพ่ือทราบและกำหนดเป็นวัน

ประชุมของตนเอง รวมทั้งคณะควรกำกับติดตาม

ให้มกีารประชุม เป็นไปตามแผนที่กำหนด 

และครอบคลุมต่อการรายงานผลดำเนินการประจำปี 

และมีการกำหนดวาระการประชุมต่าง ๆ ให้สอดคล้อง

กับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
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ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ตามองค์ประกอบคุณภาพ จำนวน 5 องค์ประกอบ 19 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์กลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 18 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้พัฒนาตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ โดยมีรายละเอียดขององค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมายที่กำหนด ดังนี้ 

องค์ประกอบที ่ ตัวบ่งชี ้ ประเภทตัวบ่งชี ้ ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหาร

จัดการหลักสูตรโดยรวม 
ผลลัพธ์ (O) ค่าเฉลี่ยของระดับ

คุณภาพของทุก
หลักสูตรที่คณะ
รับผิดชอบ 

3.80 คะแนน 

 1.2 อาจารย์ประจำคณะ
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ปัจจัยนำเข้า (I) ร้อยละของอาจารย์
ประจำคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 45 

 1.3 อาจารย์ประจำคณะ
ที่ดำรงตำแหนง่ทาง
วิชาการ 

ปัจจัยนำเข้า (I) ร้อยละของอาจารย์
ประจำคณะที่ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 40 

 1.4 การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

กระบวนการ (P) เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 6 ข้อ 

 1.5 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

กระบวนการ (P) เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 6 ข้อ 

 1.6 การส่งเสริม
สมรรถนะและทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษ 

กระบวนการ (P) เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 5 ข้อ 

 1.7 การส่งเสริม
สมรรถนะและทักษะ
ด้านดิจทิัล 

กระบวนการ (P) เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 5 ข้อ 

 1.8 หลักสูตรที่นักศึกษา
มีส่วนร่วมในการสรา้ง
นวัตกรรม 
 
 
 
 

ผลลัพธ์ (O) คะแนนร้อยละของ
หลักสูตรที่นักศึกษามี
ส่วนร่วม/สรา้งนวัตกรรม 

ร้อยละ 60 
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องค์ประกอบที ่ ตัวบ่งชี ้ ประเภทตัวบ่งชี ้ ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
2. 2. การวิจัย 

 
2.1 ระบบและกลไก
งานวิจยังานสร้างสรรค์ 
หรือนวัตกรรม 

กระบวนการ (P) เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 7 ข้อ 

2.2 เงินสนบัสนุน
งานวิจยัและงาน
สร้างสรรค ์

ปัจจัยนำเข้า (I) เงินสนบัสนุนงานวจิัย
และงานสร้างสรรค์ทั้ง
ภายในและภายนอกต่อ
จำนวนอาจารยป์ระจำ
และนักวิจัย 

2,000,000 

บาท 

2.3 ผลงานทางวชิาการ
ของอาจารย์ประจำและ
นักวิจัย 

ผลลัพธ์ (O) ร้อยละของผลรวมถ่วง
น้ำหนักของผลงานทาง
วิชาการทุกประเภทต่อ
อาจารย์ประจำและ
นักวิจัยของคณะ 

5 คะแนน 

2.4 งานวิจยั งาน
สร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมที่นำไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชน 

ผลลัพธ์ (O) ค่าคะแนนร้อยละของ
จำนวนงานวิจัยงาน
สร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรมที่นำไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชน
ทั้งหมดของคณะ 

ร้อยละ 30 

3. การบริการวิชาการ 3.1 ระบบและกลไกการ
บริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น ชุมชน 
หรือสังคม 

กระบวนการ (P) เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 5 ข้อ  

3.2 จำนวนชุมชน
เป้าหมายทีไ่ด้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตามแผนเสริมสรา้ง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

ผลลัพธ์ (O) ค่าคะแนนร้อยละของ
จำนวนชุมชนเป้าหมาย
ที่ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตามแผน
เสริมสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชนของคณะ 

100 คะแนน 

4. ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 

4.1 ระบบและกลไกดา้น
ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 
 
 
 

กระบวนการ (P) เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 5 ข้อ 
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องค์ประกอบที ่ ตัวบ่งชี ้ ประเภทตัวบ่งชี ้ ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 
5. การบริหารจัดการ 5.1 การจัดการเรียนรู้

กับการบูรณาการกับ
การทำงาน 

กระบวนการ (P) เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 5 ข้อ 

5.2 การบริหารของคณะ
เพ่ือการกำกับติดตาม
ผลลัพธ์ตาม พันธกิจ
กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ 

กระบวนการ (P) 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 7 ข้อ 

5.3 ระบบกำกับการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

กระบวนการ (P) เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 6 ข้อ 

5.4 ร้อยละของตัวชี้วัด
ทีบ่รรลุตามเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี 

ผลลัพธ์ (O) ค่าร้อยละของตัวชี้วัด
ที่บรรลุตามเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี  

ร้อยละ 60 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

พันธกิจที่สำคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กำหนด การเรียนการสอนใน
ยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ 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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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  ผลลัพธ์ (O) 
การเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 2563 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้  ผศ.ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 

ผลการดำเนินการของทุกหลักสูตรในคณะซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตร
ที่คณะรับผิดชอบ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 
สูตรการคำนวณ 
 
คะแนนที่ได้  =  
 
 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ี 1.1 ปีการศึกษา 2561-2563 

 
ผลการดำเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการจัดการเรียนการสอนทั ้งหมด 5 
หลักสูตร จำแนกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 5 หลักสูตร  

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 พบว่า ผลรวมของค่า
คะแนนประเมินของทุกหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 เท่ากับ 19.94 คะแนน คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยที่ ได้
เท่ากับ 3.99 คะแนน  ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี  มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตร หน่วยวัด 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด หลักสูตร 6 5 5 

ผลรวมค่าคะแนนประเมินทุกหลักสูตร คะแนน 19.63 18.33 19.94 

คะแนนประเมินเฉลี่ยทุกหลักสูตร คะแนน 3.27 3.67 3.99 

ผลการประเมิน ระดับ พอใช้ ดี ด ี

ผลรวมของค่าคะแนนประเมนิของทุกหลักสูตร 

จำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 
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การกำกับมาตรฐาน (องค์ประกอบที่ 1) ผ่านการกำกับมาตรฐาน จำนวน 5 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 
100 และไม่ผ่านการกำกับมาตรฐาน  

1. หลักสูตรมีผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก จำนวน 1 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 20 
2. หลักสูตรมีผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพดี จำนวน 4 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 80  

ตารางที่ 1.1-1 แสดงค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทกุหลักสูตร (คะแนน) 19.94

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ (หลักสูตร) 5

คะแนนท่ีได้ 3.99
 

ตารางที่ 1.1-2 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

หลักสูตร-สาขาวิชา 
ประเมินโดยใช้
เกณฑ์มาตรฐาน 

หลักสูตร 

ผลการประเมิน 
องค์ประกอบที่ 1 
(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

องค์ประกอบที่ 2 - 6 
(คะแนนเฉลี่ย) 

ระดับปริญญาตรี 
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2558 ผ่าน 3.98 

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

พ.ศ. 2558 ผ่าน 3.99 

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

พ.ศ. 2558 ผ่าน 4.03 

4. เทคโนโลยีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

พ.ศ. 2558 ผ่าน 3.99 

5. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผลิต
และการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 

พ.ศ. 2558 ผ่าน 3.95 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  19.94 
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หลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข เอกสาร/หลักฐาน 

1.1-0-1 ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

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 3.99 คะแนน 3.99 คะแนน ✓ 4.00 คะแนน 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- คณะมีระบบและกลไกในการกำกับให้หลักสูตรดำเนินงานตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 
- บุคลากรของหลักสูตรมีความพร้อม และความเชี่ยวชาญในการกำกับมาตรฐานและการดำเนินงานของ

หลักสูตรให้มีคุณภาพ 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- ควรมีการกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรให้สามารถดำเนินการกิจกรรมตามแผนที่

กำหนดไว้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1VKIrckou5ZPmcO17TWQeEEI8qg73CpHi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1r_XyqQDjeYy4QTn-oCW8yOmQ9plBFyCU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MF-pxqKR20vOox5R90fyopSdojXsj45w?usp=sharing
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยนำเข้า (I) 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2563 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ ผศ.ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสำคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษา
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 

ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 
 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนทีไ่ด้ =  
 
 

จำนวนอาจารย์ประจำคณะทีม่ีคณุวุฒิปริญญาเอก 
 

จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมด 
X 100 

ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก 
ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 
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หมายเหตุ  
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การ

พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสำเร็จการศึกษา
ภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สำหรับกรณีที่บางสาขา
วิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจำนวนอาจารย์ประจำให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและ 
ลาศึกษาต่อ ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คำนวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจำที่ระบุในคำชี้แจงเกี่ยวกับ
การนับจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย (นับตามเกณฑ์ สกอ.)  

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ี 1.2 ปีการศึกษา 2561-2563 

 
ผลการดำเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีอาจารย์ประจำคณะทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริง 
และลาศึกษาต่อ จำนวน 30 คน มอีาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อย
ละ 46.67 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเป็นเกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 40 ขึ้นไป ดังนั้น เมื่อคำนวณค่าร้อยละของ
อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเท่ากับ 5 คะแนน รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก หน่วยวัด 
ปีการศึกษา  

2561 2562 2563 
จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมดที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

คน 12 13 14 

จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมด 
ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 

คน 29 30 30 

ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 41.38 43.33 46.67 

คะแนนประเมิน คะแนน 5 5 5 
ผลการประเมิน ระดับ ดีมาก ดีมาก ดีมาก 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หน้า 30 

ตารางท่ี 1.2-1 แสดงจำนวนอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทัง้หมดรวมทัง้ทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 1

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทัง้หมดรวมทัง้ทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 15

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทัง้หมดรวมทัง้ทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 14

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทัง้หมดรวมทัง้ทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 30

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 46.67

แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 5

คะแนนท่ีได้ 5

 
ตารางท่ี 1.2-2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ-สาขาวิชา สังกัดหลักสูตร - สาขาวิชา 

1.  ผศ.ดร.ครวญ บัวคีร ี วท .ด.  เทคโนโลยีการผลิตสตัว ์ ทล .บ.  เทคโนโลยีการเกษตร 

2.  ดร.ภวิกา บุณยพิพัฒน์ Ph.D. Agronomy วท  .บ. เกษตรศาสตร ์

3.  ดร.มงคล เทพรัตน ์ ปร  .ด. สตัวศาสตร ์ ทล  .บ. เทคโนโลยีการเกษตร 

4.  ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน Ph.D. Biological Sciences วท  .บ. เกษตรศาสตร ์

5.  ดร.ศุภคัรชา อภิรติกร ปร .ด.  พืชศาสตร ์ วท .บ.  เกษตรศาสตร ์

6.  ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง ปร .ด.  เภสัชศาสตร์  
(เทคโนโลยีเภสัชกรรม) 

ทล .บ.  เทคโนโลยีการเกษตร 

7.  ผศ.ดร.จักรกริช อนันตศรณัย ์ ปร .ด.  ชีววิทยา - 

8.  ผศ.ดร.คริษฐส์พล หนูพรหม ปร .ด.  พืชศาสตร ์ ทล .บ.  เทคโนโลยีการเกษตร 

9.  ดร.อวิกา ศิรริัตนากร Ph.D. Food Science วท .บ.  วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

10.  ผศ.ดร.ธิติมา พานิชย ์ Ph.D. Marine Life Science วท .บ.  วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

11.  ผศ.ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง ปร .ด.  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร 

ทล .บ.  การผลิตและการจัดการ
ผลิตภณัฑ์อาหาร 

12.  ดร.กมลทิพย์ นิคมรตัน ์ ปร .ด.  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร 

ทล .บ.  การผลิตและการจัดการ
ผลิตภณัฑ์อาหาร 

13.  ดร.อดิศรา ตันตสุทธิกุล ปร .ด.  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาหาร 

วท .บ.  วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

14.  ดร.ปิยะนันท์ นวลหนูปล้อง ปรด. การจดัการทรัพยากรเกษตร
เขตร้อน 

ทล .บ.  เทคโนโลยีการเกษตร 
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หลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข เอกสาร/หลักฐาน 

1.2-0-1 ตารางแสดงจำนวนอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2563 
 
การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย         
ปีถัดไป 

1.2 ร้อยละ 45 ร้อยละ 46.67 5 คะแนน ✓ ร้อยละ 50 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการส่งเสริมให้อาจารย์จัดทำแผนพัฒนาตนเอง รวมถึงแผนการลาศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาเอก 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1gDmzLFB4409tKlLRut6d0g0yV8sQGgSo/view?usp=sharing


รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หน้า 32 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยนำเข้า (I) 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2563 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ผศ.ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง 
  
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 

มหาวิทยาลัยถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยทำการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือนำไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
 
เกณฑก์ารประเมิน 

 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน
ระหว่าง 0 - 5 

 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 
 
 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ =  
 
 

 

จำนวนอาจารย์ประจำคณะทีด่ำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
 

จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมด 
X 100 

ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะทีด่ำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
 

ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะทีด่ำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ี 1.3 ปีการศึกษา 2561-2563 

 
ผลการดำเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีอาจารย์ประจำคณะทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาต่อ จำนวน 30 คน มีอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการทั้งหมด จำนวน 13 
คน จำแนกเป็นตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 12 คน รองศาสตราจารย์ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
43.33 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเป็นเกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป   
  ดังนั้น เมื่อคำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเท่ากับ 
3.61 คะแนน รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 1.3-1 แสดงจำนวนอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563
จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมดทีด่ ารงต าแหน่งอาจารย์ 14
จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมดทีด่ ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12
จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมดทีด่ ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 1
จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมดทีด่ ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ -
รวมอาจารย์ประจ าทัง้หมดทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ.+รศ.+ศ.) 13
จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมด รวมทัง้ทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 30
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 43.33
แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 3.61

คะแนนท่ีได้ 3.61  

 
 
 

อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยวัด 
ปีการศึกษา  

2561 2562 2563 
จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานจริง 
และลาศึกษาต่อ 

คน 
29 30 30 

จำนวนอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ คน 10 11 13 

ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รอ้ยละ 34.48 36.67 43.33 
คะแนนที่ได ้ คะแนน 2.87 3.06 3.61 

ผลการประเมิน ระดับ พอใช้ ด ี ด ี
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ตารางท่ี 1.2-2 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหน่งทางวิชาการ สังกัดหลักสูตร - สาขาวิชา 

1 รศ.นฤมล อัศวเกศมณ ี รองศาสตราจารย ์ วท .บ.  การเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ 

2 ผศ.ดร.ครวญ บัวคีร ี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ทล .บ.  เทคโนโลยีการเกษตร 

3 ผศ.ดร.จักรกริช อนันตศรณัย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - 

4 ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ทล .บ.  เทคโนโลยีการเกษตร 

5 ผศ.ดร. หนูพรหมคริษฐส์พล  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ทล .บ.  เทคโนโลยีการเกษตร 

6 ผศ.สบาย ตันไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ทล .บ.  เทคโนโลยีการเกษตร 

7 ผศ.ณศิา มาชู ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท .บ.  การเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ 

8 ผศ.ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ทล .บ.  การผลิตและการจัดการผลติภัณฑ์อาหาร 

9 ผศ.ณฐมน เสมือนคิด ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท .บ.  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

10 ผศ.นพรัตน์ วงศ์หริัญเดชา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ทล .บ.  การผลิตและการจัดการผลติภัณฑ์อาหาร 

11 ผศ.ดร .ธิติมา พานิชย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท .บ.  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

12 ผศ.ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.บ. เกษตรศาสตร ์

13 ผศ.ขนิษฐา พันชูกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ทล .บ.  การผลิตและการจัดการผลติภัณฑ์อาหาร 
 

หลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข เอกสาร/หลักฐาน 

1.3-0-1 ตารางแสดงจำนวนอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2563 
 

การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย         
ปีถัดไป 

1.3 ร้อยละ 40 ร้อยละ 43.33 5 คะแนน  ร้อยละ 50 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีระบบและกลไกในการส่งเสริมอาจารย์เพ่ือเข้าสู่การดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
- อาจารย์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการจัดทำแผนพัฒนาตนเองในการเข้าสู่การดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ภาระงานของอาจารย์มีจำนวนมากจึงทำให้เป็นอุปสรรคต่อการทำผลงานเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 

https://drive.google.com/file/d/1WzCnujZfartS01_XOZQ8kiwgUM-MlGRS/view?usp=sharing


รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หน้า 35 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ (P) 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2563 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ผศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
มหาวิทยาลัยควรจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้คำปรึกษา  

ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุน 
การศึกษาต่อการบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการ
ทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จำเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า  
     
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. จัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 - 3 ทุกข้อไม่ต่ำกว่า 3.51  

จากคะแนนเต็ม 5 
5. นำผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งผล

ให้การประเมนิสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
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 2561 – 2563  

 
ผลการดำเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่  1.4 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
จำนวน 6 ข้อ ดังนี้  

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดำเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

1. จัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 

ผลการดำเนินงาน 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีระบบและกลไกในการจัดให้บริการปรึกษาทางวิชาการ และการใช้
ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ โดยจัดให้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาทุกชั้นปี   ซึ่งในปีการศึกษา 
2563 คณะร่วมกับหลักสูตร มีการเพ่ิมช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษาให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะใน
สถานการณ์ COVID-19 การสื่อสารกับนักศึกษาจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งช่องทางการสื่อสาร
ที่มปีระสิทธิภาพที่นำมาใช้ เช่น Line facebook ของนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน และ
หลักสูตร เพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ทั้งนี้หากมีความจำเป็นที่ต้องมีการประชุมหรือโฮมรูม
ร่วมกันของนักศึกษาทั้งชั้น จะใช้การคุยผ่านระบบ Google meet, Zoom หรือ Microsoft Team ซึ่ง
จะช่วยสร้างความเข้าใจกับนักศึกษาได้ยิ่งขึ้น เช่นการแนะนำรายวิชาเรียน การลงทะเบียนเรียน ผลการ
เรียน ทั้งด้านครอบครัว การเงิน การปรับตัวเพ่ือให้เข้ากับผู้อ่ืน และการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข รวมทั้ง
การตักเตือนและให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตของนักศึกษาในสังคมยุคปัจจุบัน ส่งผลให้นักศึกษามีอัตรา
การสำเร็จการศึกษาตามระยะหลักสูตรเพิ่มข้ึนกว่าปีการศึกษา 2562  นอกจากนี้คณะยังได้สร้าง Line 
Open Chat ให้นักศึกษาของคณะเพ่ือเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลและตอบข้อชักถามให้กับ
นักศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การลงทะเบียน การสอบภาษาอังกฤษ การสื่อสารนักศึกษาเกี่ยวกับงาน
ด้านวิชาการ งานพัฒนานักศึกษา  
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ยังมีการจัดโครงการปรับความรู้พ้ืนฐานนักศึกษาใหม่ภาคปกติ 

ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งแบ่งการดำเนินกิจกรรมเป็น 2 กิจกรรม คือ 

 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ปีการศึกษา  

2561 2562 2563 
การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

ข้อ 
6 ข้อ 

 (ข้อ 1 - 6) 
6 ข้อ 

 (ข้อ 1 - 6 
6 ข้อ 

 (ข้อ 1 - 6) 
คะแนนประเมิน คะแนน 5 5 5 
ผลการประเมิน ระดับ ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดำเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

 1. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้พบ
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการพูดคุยทำความเข้าใจเพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
หลักสูตร แผนการเรียน การลงทะเบียน  และแนะนำแนวทางการเรียนระดับอุดมศึกษา  
 2. กิจกรรมปรับความรู้พ้ืนฐานนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 เป็นกิจกรรมที่ช่วยปรับพ้ืน
ฐานความรู้และเสริมสร้างสาระที่จำเป็นเพ่ือการใช้ชีวิตในมหาลัย เช่น การใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนในมหาวิทยาลัย  แนวทางอาชีพ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร การ
ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์และความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ ฯ 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ข้อที่ 1 

1.4-1-1  ระบบและกลไกการดำเนินงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2563 
1.4-1-2  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 

2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา 

ผลการดำเนินงาน 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกอง สำนัก ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ เพจ Facebook และเว็บไซต์ของคณะฯ เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์แก่นักศึกษา เช่น กองพัฒนานานักศึกษามีการประชาสัมพันธ์โครงการด้านกิจกรรมนักศึกษา  
และข่าวสารการรับสมัครงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประชาสัมพันธ์การ
อบรมและการสอบภาษาอังกฤษสอบของนักศึกษาแต่ละชั้นปี คณะนำกิจกรรมและข่าวต่าง ๆ  
มาประชาสัมพันธ์ ในทางเพจคณะ เพจสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร แจ้งหลักสูตรและ
อาจารย์ที่ปรึกษา  

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ข้อที่ 2 

1.4-2-1 เพจคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพจกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

เพจงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

1.4-2-2 เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีการเกษตร เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา และสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

ผลการดำเนินงาน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่

นักศึกษาเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาหลังสำเร็จการศึกษา โดยคณะฯ ร่วมกับหลักสูตรจัด

https://drive.google.com/file/d/114S7EJ3vew8kvBi63ErFDiPXw-YGgydn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14upcXAo0HmRa8p1zBiJK5HpXV_rMpRk-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/127QQ8F8d9S6Y99jCzNCpVzZySZLmbrAN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YNl_wsrr9PuqWB5BWGFUM1OwY-0CMZeg/view?usp=sharing
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดำเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

โครงการให้แก่นักศึกษาทุกหลักสูตร โดยสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาชีพ เช่น  
1. โครงการเตรียมฝึก การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรของ
นักศึกษาในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ซึ่งนักศึกษาที่เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพจะสามารถ
เรียนรู้พัฒนาความสามารถ ประสบการณ์ทางด้านวิชาการและวิชาชีพในศาสตร์แต่ละสาขาวิชา 
นักศึกษาเรียนรู้การทำงานจริง เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานหลังสำเร็จการศึกษา 

2. โครงการฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา เป็นการฝึกให้นักศึกษาปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงาน
ชั่วคราวเต็มเวลาในสถานประกอบการ โดยมุ่งเน้นการใช้ความรู้ด้านวิชาการสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม  ในแต่ละปีหลังการฝึกสหกิจศึกษาเสร็จสิ้น นักศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตรจะเข้าร่วม
ประกวดโครงงานสหกิจศึกษาที่จัดกิจกรรมโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ซึ่งในปีการศึกษา 2563 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรหลักสูตรวท.บ. สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร และหลักสูตร ทล.บ. สาขาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร เข้าร่วม
การประกวดโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับ
เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2563 และ 2564 โดย สามารถคว้ามาได้ 3 
รางวัล ดังนี้ 

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่  1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปี  2564  
นางสาวมุมีนะห์ ดาละแซง และ นางสาวอารียา ยอหัน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จากผลงานเรื่อง “การแก้ปัญหากระป๋องบุบที่เกิดจากเครื่อง X-Lift ในฝ่าย
ปิดฉลากของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง"อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ธิติมา พานิชย์  
สถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่ลแนลฟู๊ด จำกัด  

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2563  
นายซาการียา บัวคง และ นางสาวบัยดูรี สาล่า สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรจาผลงานเรื่อง "การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการย่างชิกูว่า เพ่ือจัดทำเป็น
มาตรฐานการปฏิบัติงาน"อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ณฐมน เสมือนคิด และ ผศ.ดร.ธิติมา พานิชย์  สถานที่
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด  

- รางวัลชมเชย ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ นางสาวปราณปริยา หมั่นเพียร 
และ นางสาวฮานาน หวันเต๊ะสาขาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
จากผลงานเรื่อง "การลดของเสียและการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเวเฟอร์หลอด" อาจารย์ที่
ปรึกษา : ผศ.ขนิษฐา พันชูกลาง และ ผศ.ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง สถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : บริษัท 
ผลิตภัณฑ์ฟ้าไทยอมรฟู้ด จำกัด  

3. โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งจะแบ่งการศึกษาดูงานแต่ละ
สาขาวิชาดูงานทางด้านพืช ด้านสัตว์ ด้านสัตว์น้ำ และด้านอาหาร โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
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ทั้งภาครัฐและเอกชนในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีประสบการณ์โดยตรง 
4. โครงการอบรม  Post Training “เตรียมความพร้อมสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ  ประจำปี

การศึกษา 2563 ซึ่งในโครงการนักศึกษได้ทราบถึงชีวิตการทำงาน รู้จักปรับตัวอยู่ในสังคม เห็นคุณค่า
ของการทำงาน รู้จักรับผิดชอบต่อสังคม รักสถาบันและรู้จักเสียสละเพ่ือส่วนรวม และคณะได้ร่วมกับ 
Jobtopgun เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสมัครงานก่อนจบ พร้อมเทคนิคการเขียนเรซูเม่ ทั้งนี้
นักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมจะได้ทำเรซูเม่เป็นของตัวเองและพร้อมที่จะนำเรซูเม่ยื่นสมัครงาน  

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ข้อที่ 3 

1.4-3-1 โครงการเตรียมฝึก ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
1.4-3-2  โครงการศึกษาดูงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
1.4-3-3  โครงการฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา 
1.4-3-4  โครงการอบรม  Post Training “เตรียมความพร้อมสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ำกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

ผลการดำเนินงาน 
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการประเมินผลการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และ

การใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่ง
งานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา และมีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทำงานเมื่อ
สำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาผ่านคณะและทางกองพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยมีการประเมิน
คุณภาพของการให้บริการพร้อมทั้งสรุปผลการประเมิน ซึ่งมีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการ ดังนี้ 

1) มี การจัดบริการให้ คำปรึกษาทางวิช าการ และการใช้ ชี วิ ตแก่นั กศึ กษาในคณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตร ค่าเฉลี่ย 4.48 อยู่ในระดับมาก 

2) มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษา ค่าเฉลี่ย 3.80 อยู่ในระดับมาก 

3) มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ค่าเฉลี่ย
ทุกโครงการ ค่าเฉลี่ย 4.27 อยู่ในระดับมาก  

สรุปความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและการจัดบริการแก่นักศึกษาในภาพรวม 
ค่าเฉลี่ย 4.23 อยู่ในระดับมาก มีข้อเสนอแนะดังนี้  
 1. ยกเลิกชั่วโมงกิจกรรมของนักศึกษาให้น้อยลง ให้นักศึกษามีเวลาทำงานอ่ืน ๆ  
 2. พัฒนาระบบอุปกรณ์ในการทำสื่อออนไลน์ เช่น ภาพ และเสียง เวลาจัดโครงการออนไลน์ 
ยังไม่ชัด เสียงขาด หายๆ  

https://drive.google.com/file/d/1C2ZlNGY-atCE7Vy0WmC9A4Nj5AwNLaiY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MWpr4sr1jEpeFaiB6KamjHuxyq8OCYgE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PX__LgsJkGMcalRPpCpkwI1MAC8Ep53C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MICIo6CarW7fTy1sxSpMukpXRtSfYpdc/view?usp=sharing
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หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ข้อที่ 4 

1.4-4-1 สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2563 
1.4-4-2 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการรับบริการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 ประจำปีการศึกษา 2563 

5. นำผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึน้หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

ผลการดำเนินงาน 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้นำข้อเสนอแนะในปีการศึกษา 2562 มาปรับปรุงทั้งหมด  
จำนวน 3 เรื่อง คือ 
 1) การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของคณะให้ทั่วถึง  ในปีการศึกษา 2563 ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาได้จัดทำปฏิทินกิจกรรมของนักศึกษา โครงการต่าง ๆ ซึ่งในปฏิทินจะระบุกิจกรรม วันที่จัด ใคร
เป็นผู้ เข้าร่วม สถานที่จัด และนำมาประชาสัมพันธ์ไปยังเพจคณะ  และยังจัดทำปฏิทินกิจกรรม
ประจำเดือนเพ่ือเป็นการแจ้งให้นักศึกษาทราบ รวมทั้งทำแบนเนอร์กิจกรรมที่จัดประชาสัมพันธ์แจ้งให้
นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร ทางสื่อของคณะ รวมทั้งในปีการศึกษา 2563 คณะได้จัดตั้งงบประมาณทำ
สื่อประชาสัมพันธ์โถงชั้น 1 ส่วนช่องทางการบริการนอกจากกลุ่ม Line และ Facebook ระหว่าง
อาจารย์และนักศึกษา คณะยังได้สร้าง Line Open Chat ให้นักศึกษาของคณะเพ่ือเป็นช่องทางในการ
เผยแพร่ข้อมูลและตอบข้อชักถามให้กับนักศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การลงทะเบี ยน การสอบ
ภาษาอังกฤษ การสื่อสารนักศึกษาเก่ียวกับงานด้านวิชาการ งานพัฒนานักศึกษา 
 2) คณะควรเพ่ิมสัตว์ในสถานีปฏิบัติการให้มากขึ้น ในปีการศึกษา 2563 คณะและสถานี
ปฏิบัติการเพ่ิมสัตว์ในสถานี เช่น วัว ไก่ไข่ ไก่เบตง และแพะ เพ่ือใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอน 
 3) ด้านกิจกรรมของนักศึกษาทางคณะผู้บริหาร คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ
หลักสูตรได้นำโครงการปีการศึกษา 2562 มาพิจารณาจัดทำแผนกิจกรรมของนักศึกษาในปีการศึกษา 
2563 พบว่านักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรยังไม่ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับด้านนวัตกรรม ด้าน
สุขภาพอย่างชัดเจน ส่งผลให้ในปีการศึกษา 2563 ได้จัดให้มีโครงการอบรมเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจ
และทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการค้นหาโจทย์และออกแบบ
นวัตกรรม และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนสุขภาพดี ซึ่งกิจกรรมให้ปีการศึกษา 2563 ทางคณะ
ได้จัดกิจกรรมนักศึกษาทั้งรูปแบบออนไลน์ และจัดกรรมปกติ โดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019  

 

https://drive.google.com/file/d/1hnxM9sek1e8t91NuLCSt0oeDpUW_Fx8R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1469hNUYRet3oybNZitcw7X0VQWekuvlS/view?usp=sharing
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 ในปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรนำผลการประเมินของการจัดกิจกรรมและการ
บริการ ปรับปรุงการให้บริการและการให้ข้อมูล  

หัวข้อ 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
การจัดบริการให้คำปรึกษา 4.23 4.32 4.48 
การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ 4.07 3.75 3.80 
การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา 4.29 4.05 4.23 

 จากผลการประเมินพบว่าการจัดบริการให้คำปรึกษา การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ 
และการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา มีค่าคะแนนมากกว่าในปี
การศึกษา 2562 ทางคณะกรรมการพัฒนานักศึกษานำผลมาปรับแก้ในปีการศึกษา 2564 
 1. ด้านชั่วโมงกิจกรรมของนักศึกษาทั้งของคณะ และกิจกรรมมหาลัย ซึ่งรองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและกิจการพิเศษร่วมกับคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกัน  
พิจารณาเรื่องดังกล่าวเพ่ือปรับลดชั่วโมงกิจกรรม และนำเรื่องดังกล่าวไปหารือกับกองพัฒนานักศึกษา
และคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปรับลดชั่วโมงกิจกรรมใน 
ปีการศึกษา 2564 
 2. ด้านการสื่อสารในระบบออนไลน์ ซึ่งมีความจำเป็นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโค
โรน่า 2019 คณะผู้บริหาร คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา และหลักสูตรนำปัญหามาวางแผนการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ข้อที่ 5 

1.4-5-1 ร่างแผนโครงการพัฒนานักศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2564 

6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

ผลการดำเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ และอาจารย์ประจำหลักสูตรมีการให้ข้อมูล

ข่าวสารและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า โดยการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการ

รับสมัครงาน แหล่งงานต่าง ๆ และกิจกรรมต่าง ๆ ให้ศษิย์เก่าได้รับทราบผ่านทางกลุ่ม Facebook ของ

หลักสูตร และคณะได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ศิษย์เก่า

คณะเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมเติมองค์ความรู้และสร้างสานสัมพันธ์และความร่วมมือของ

ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยในโครงการได้แบ่งเป็น 2 กิจกรรม คือสานฝัน

ธุรกิจ coffee และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งเป็นการจัดโครงการจัดในรูปแบบออนไลน์ศิษย์เก่า ได้ให้การ

https://drive.google.com/file/d/1i37dgmMocJZaUngXa6lNutM6kcPjYp1D/view?usp=sharing
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ตอบรับต่อกิจกรรมดังกล่าวเป็นดี ทำให้ผลประเมินภาพรวมของโครงการมีผลคะแนนความพึงพอใจ

เท่ากับ 4.27 ในระดับมาก   

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ข้อที่ 6 

1.4-6-1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ศิษย์เก่า 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

https://drive.google.com/file/d/1iESRIDPPvQ9PJhGHsvnGUy5jVqAFlgHD/view?usp=sharing
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ตารางท่ี 1.4-5-1 ตารางแสดงผลการปรับปรุงการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการให้บริการนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ 
ปีการศึกษา 2562 

ผลการปรับปรุง 
ปีการศึกษา 2563 

เอกสาร/หลักฐาน 
ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ 

ปีการศึกษา 2563 
ผลการดำเนินงาน 
ปีการศึกษา 2563 

แนวทางปรับปรุง         
ปีการศึกษา 2564 

1. ด้ า น จั ด บ ริ ก า ร ใ ห้
คำปรึกษาทางวิชาการ และ
การใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
ปีการศึกษา 2562 มีผลการ
ประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการ 
ค ะ แ น น เฉ ลี่ ย  4.32 อ ยู่ ใน
ระดับมาก 

เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร 
เ ช่ น  Line Open Chat 
Google meet, Zoom หรื อ 
Microsoft Team ซึ่ งจะช่วย
สร้างความเข้าใจกับนักศึกษา
ได้ยิ่งขึ้น  

ต ารางอั ต ราก ารส ำ เร็ จ
การศึกษาตามระยะหลักสูตร
ของคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

ด้านจัดบริการให้คำปรึกษา
ทางวิชาการ และการใช้ชีวิต
แ ก่ นั ก ศึ ก ษ า ใ น ค ณ ะ               
ปีการศึกษา 2563 มีผลการ
ประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการ 
คะแน น เฉลี่ ย  4.32 อ ยู่ ใน
ระดับมาก 

ส่งผลให้นักศึกษามีอัตรา
การสำเร็จการศึกษาตาม
ระยะหลักสูตรเพิ่มขึ้นกว่า
ปีการศึกษา 2562 

เพิ่มการดูแลติดตามการให้
ค ำป รึ ก ษ า  ผ ล ก าร เรี ย น
นักศึกษา ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัส 
โคโรน่า 2019 

2. ด้ าน ก าร ให้ ข้ อ มู ล ขอ ง
ห น่ ว ย ง า น ที่ ใ ห้ บ ริ ก า ร 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษา ปีการศึกษา 
2 5 6 2 มี ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น
คุณภาพของการจัดกิจกรรม
และการจัดบริการ คะแนน
เฉลี่ย 3.75 อยู่ในระดับมาก 

คณะนำกิจกรรมและข่าว
ต่าง ๆ มาประชาสัมพันธ์ 
ใน ท า ง เพ จ ค ณ ะ  เพ จ
ส โม ส รนั ก ศึ ก ษ าค ณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตร แจ้ง 
หลักสูตร และอาจารย์ที่
ปรึกษา 

เพจคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
เพจสโมสรนักศึกษา 

ด้ า น ก า ร ใ ห้ ข้ อ มู ล ข อ ง
ห น่ ว ย ง า น ที่ ใ ห้ บ ริ ก า ร 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
แหล่งงานทั้ งเต็ม เวลาและ
น อ ก เว ล า แ ก่ นั ก ศึ ก ษ า                
ปีการศึกษา 2563 มีผลการ
ประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการ 
คะแน น เฉลี่ ย  4.11 อ ยู่ ใน
ระดับมาก 

ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อเพิ่ม
การเข้าถึงของนักศึกษาใน
ในยุคปัจจุบัน 

เพิ่มแหล่งข้อมูลของงาน 
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ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ 
ปีการศึกษา 2562 

ผลการปรับปรุง 
ปีการศึกษา 2563 

เอกสาร/หลักฐาน 
ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ 

ปีการศึกษา 2563 
ผลการดำเนินงาน 
ปีการศึกษา 2563 

แนวทางปรับปรุง         
ปีการศึกษา 2564 

3. ด้านการจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมเพื่อการทำงาน
เมื่ อ ส ำ เร็ จ ก า รศึ ก ษ าแ ก่
นักศึกษา ปีการศึกษา 2562  
มีผลการประเมินคุณภาพของ
ก ารจั ด กิ จ ก รรม แ ล ะก าร
จัดบริการ คะแนนเฉลี่ย 4.05
อยู่ในระดับมาก 

คณะได้ส่งเสรมิให้นักศึกษา
ได้เรียนจากวิทยากรที่มี
ค ว าม รู้ จ าก ห น่ วย งาน
ภาครัฐและเอกสาร และ
ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้ารับ
ก า ร ฝึ ก ส ห กิ จ  แ ล ะ
นักศึกษาช้ันปี  4  คณ ะ
สร้างให้มีความพร้อมให้
การสมัครงานหลังจากจบ
การศึกษา 

- โครงการศึกษาดูงาน 
- ภาพการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและฝึกสหกิจ 
- โค ร งก ารอบ รม   Post 
Training “เต รี ย ม ค ว า ม
พร้อมสู่การทำงานอย่างมือ
อาชีพ ประจำปีการศึกษา 
2563 

ด้านการจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมเพื่อการทำงาน
เมื่ อ ส ำ เร็ จ ก า รศึ ก ษ าแ ก่
นักศึกษา ปีการศึกษา 2563  
มีผลการประเมินคุณภาพของ
การจั ด กิ จก รรม และการ
จัดบริการ คะแนนเฉลี่ย 4.23 
อยู่ในระดับมาก 

นั ก ศึ ก ษ าได้ รั บ ร า งวั ล
ป ร ะ ก ว ด โ ค ร ง ง า น
นักศึกษาสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการทำงานดีเด่น ระดับ
เครือข่ ายพัฒนาสหกิจ
ศึ กษ าภาค ใต้ ตอนล่ า ง 
ประจำปี พ.ศ. 2563 และ 
2564 จำนวน 3 รางวัล 
นักศึกษาช้ันปีที่ 4 มีเรซูเม่
พร้อมในการสมัครงาน 

เพิ่มการเติมความพร้อมของ
นักศึกษาที่กำลังจบ เช่น การ
เต รี ย ม ตั ว ใ น ก า ร ส อ บ
สัมภาษณ์ การเตรียมตัวให้
การสอบเข้างาน 

4. ข้อเสนอแนะ 
- ด้านประชาสัมพันธ์การจัด
กิจกรรม  
 
- ด้านการเพิ่มสัตว์ในสถานี
ปฏิบัติการ 

 
- จัดทำปฏิทินกิจกรรมทั้งปี
การศึกษา และประจำเดือน 
ทำแบนเนอร์กิจกรรม  
- สถานีปฏิบัติการเพิ่มสัตว์
ในสถานี  เช่น  วัว ไก่ ไข่  
ไก่เบตง และแพะ เพื่อใช้
ในการสนับสนุนการเรียน
การสอน 

 
- แผนพัฒนานักศึกษา 
- ปฏิทินกิจกรรม 
- แบนเนอร์ 
- เอกสารให้การของจัดซื้อ
สัตว์ของสถาน ี

ข้อเสนอแนะ 
- ช่ัวโมงกิจกรรมนักศึกษามี
จำนวนมาก 
 
- อุปกรณ์การสื่อสารในระบบ
ออนไลน์ 
 
 

 
- ปรับลดช่ัวโมงกิจกรรม
ในปีการศึกษา 2564 
 
- แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์
ในปี งบประมาณ  พ .ศ . 
2564 
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การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย         
ปีถัดไป 

1.4 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรล ุ 6 ข้อ 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
2. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะให้ความสำคัญกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรส่งเสริมให้ศิษย์เก่ามาร่วมพัฒนากิจกรรมคณะให้มากข้ึน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5   กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ (P) 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2563 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ผศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม 

 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 มหาวิทยาลัยต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน 
กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดำเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา  
เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาส ได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรม
จริยธรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการจัดทำแผนและการจัดกิจกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วนและครอบคลุม
มาตรฐานการศึกษา  ประกอบด้วย 

       (1) คุณธรรม จริยธรรม 
       (2) ความรู้ 
       (3) ทักษะทางปัญญา 
       (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

      (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ มีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ

นำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่อไป 
5. ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

 
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 2561 – 2563  

 
ผลการดำเนินงาน 

 ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
จำนวน 6 ข้อ ดังนี้  

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดำเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

1. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดทำแผนและการจัดกิจกรรม 

ผลการดำเนินงาน 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนและการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน และตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “เป็นคนดี มีทักษะ
ชีวิต มีจิตสาธารณะ” โดยส่งเสริมให้นักศึกษามีลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ซึ่งมีรองคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะกรรมฝ่ายพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ
สโมสรนักศึกษาได้ผ่านการโครงการอบรมผู้นำนักศึกษา 2563 ซึ่งแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 

โครงการ ไตรมาส 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

จัดงานบายศรสีู่ขวัญคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2563 4 สโมสรนักศึกษา 
จัดงานประกวดดาวเดือนคณะเทคโนโลยีการเกษตรประจำปีการศึกษา 2563 1 สโมสรนักศึกษา 

อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรา้งผู้ประกอบการเกษตรและอาหารรุ่นใหม่ 1 
รองคณบดฝี่าย

พัฒนานักศึกษาฯ 
อบรมเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจและทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรม 2 รองคณบดฝี่าย

พัฒนานักศึกษาฯ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การค้นหาโจทย์และออกแบบนวัตกรรม 2 รองคณบดฝี่าย

พัฒนานักศึกษาฯ 
อบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนสุขภาพดี 2 รองคณบดฝี่าย

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ปีการศึกษา  

2561 2562 2563 
กิจกรรมนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี 
ข้อ 

6 ข้อ 
 (ข้อ 1 - 6) 

6 ข้อ 
 (ข้อ 1 - 6) 

6 ข้อ 
 (ข้อ 1 - 6) 

คะแนนประเมิน คะแนน 5 5 5 
ผลการประเมิน ระดับ ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดำเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

พัฒนานักศึกษาฯ 
ประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

2 
รองคณบดฝี่าย

วิจัยฯ 
แข่งขันทักษะวิชาชีพเครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 

2 
รองคณบดฝี่าย

พัฒนานักศึกษาฯ 
สุนทรียภาพยามเย็น ลานเกษตรสมัพันธ์ 1และ4 สโมสรนักศึกษา 
อบรม Post Training "เตรียมความพร้อมสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ" 

3 
รองคณบดฝี่าย

พัฒนานักศึกษาฯ 
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ศิษย์เก่าคณะ
เทคโนโลยีการเกษร 

3 
รองคณบดฝี่าย

พัฒนานักศึกษาฯ  
หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ข้อที่ 1 

1.5-1-1 คำสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาพัฒนานักศึกษา 
1.5-1-2 แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วนและครอบคลุม
มาตรฐานการศึกษา  ประกอบด้วย 

(1) คุณธรรม จริยธรรม 

(2) ความรู้ 
(3) ทักษะทางปัญญา 

(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการดำเนินงาน 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรส่งเสริมให้หลักสูตร และสโมสรนักศึกษานำความรู้ด้านการประกัน

คุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมของหลักสูตรวิชา และคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยนำความรู้ด้าน

วงจรคุณภาพ (PDCA) มาเป็นแนวทางในการจัดดำเนินโครงการและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ซึ่งมีการ

ดำเนินงานกิจกรรมโดยนักศึกษา หลักสูตร และคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ 

ตัวอย่างเช่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/11arVo5CnmAQJj4P-tUj30PnFhZ8gS8lN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/109S_9hNmmSXSZuk2tWyVh1acc8rww3YG/view?usp=sharing
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โครงการ 
ความสอดคล้องตามกรอบ 

TQF 
1 2 3 4 5 

อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรา้งผู้ประกอบการเกษตรและอาหารรุ่นใหม ่  
✓ ✓ ✓ ✓ 

อบรม เรื่องการสร้างแรงบันดาลใจและทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 

✓ ✓ ✓ ✓ 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การค้นหาโจทย์และออกแบบนวัตกรรม 
 

✓ ✓ ✓ ✓ 

อบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนสุขภาพดี  ✓ ✓  ✓ 

ประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

แข่งขันทักษะวิชาชีพเครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

สุนทรียภาพยามเย็น ลานเกษตรสมัพันธ์  ✓ ✓  ✓ 

อบรม Post Training "เตรียมความพร้อมสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ"  ✓ ✓  
✓ 

 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ข้อที่ 2 

1.5-2-1 แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 

ผลการดำเนินงาน 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ใน
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ประจำปีการศึกษา 2563  โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา บรรยายให้
ความรู้แก่นักศึกษาของคณะ โดยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้การใช้วงจรคุณภาพ PDCA ในการจัดดำเนิน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาทุกกิจกรรม ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563  
     นอกจากนั้น ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้สโมสร

นักศึกษาเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2563  ในวันที่ 15-16 

มิถุนายน 2563 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ในตามหลักประกันคุณภาพการศึกษา มีการทำความเข้าใจกับ

นักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาฯ ให้ได้คุณภาพ โดยการดูแลให้นักศึกษามีทักษะใน

การวางแผนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม รวมถึงการประเมินและปรับปรุงงาน เพ่ือให้นักศึกษา

เข้าใจการปฏิบัติงานตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษาท่ีได้แนะนำไว้ 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ข้อที่ 3 

1.5-3-1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ประจำปีการศึกษา 2563 

 

https://drive.google.com/file/d/109S_9hNmmSXSZuk2tWyVh1acc8rww3YG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18zsv_3No084raBOhcTb7RRZ7OFoTHnst/view?usp=sharing
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4. ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ มีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนำผล
การประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่อไป 

ผลการดำเนินงาน 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ดำเนินการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแต่ละ
กิจกรรมโครงการ ที่ดำเนินการตามแผน และนำผลมาปรับปรุง รายละเอียดแนบท้ายตัวบ่งชี้ 1.5 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ข้อที่ 4 

1.5-4-1 รายงานผลความสำเร็จโครงการ กิจกรรมนักศึกษา 

5. ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ผลการดำเนินงาน 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะ ฯ จำนวน 3 วัตถุประสงค์ พบว่าวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้รับ
การพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน โดยตัวชี้วัดของโครงการ
นักศึกษาได้รับการพัฒนา TQF ไม่น้อยกว่า  3 ด้าน จากผลการดำเนินงานโครงการที่นักศึกษาได้รับ
พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน จำนวน 4 โครงการ แล้วแต่ละ
โครงการมีการพัฒนามากกว่า 3 ด้าน  และวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ทาง
วิชาชีพและทางด้านนวัตกรรม โดยตัวชี้วัดมีโครงการที่พัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาชีพและทางด้าน
นวัตกรรม ไม่น้อยกว่า 3 โครงการ จากผลการดำเนินงานโครงการที่พัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาชีพและ
นวัตกรรม จำนวน 5 โครงการ และมีนักศึกษาได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม 3 รางวัล และ
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นบัณฑิตที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต
และสังคม โดยตัวชี้วัดของโครงการที่ส่งเสริมตามอัตลักษณ์ (เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ)  
ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ จากผลการดำเนินงานโครงการที่ส่งเสริมตามอัตลักษณ์ มีจำนวนทั้งหมด  
4 โครงการ จากผลการดำเนินงานตามวัตถุของแผนส่งผลให้บรรลุตามเป้าหมายของแผน 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ข้อที่ 5 

1.5-5-1 ผลการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
1.5-5-2 จัดงานบายศรีสู่ขวัญคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2563 
1.5-5-3 จัดงานประกวดดาวเดือนคณะเทคโนโลยีการเกษตรประจำปีการศึกษา 2563 
1.5-5-4 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างผู้ประกอบการเกษตรและอาหารรุ่นใหม่  
1.5-5-5 อบรม เรื่องการสร้างแรงบันดาลใจและทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรม  
1.5-5-6 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การค้นหาโจทย์และออกแบบนวัตกรรม 
1.5-5-7 อบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนสุขภาพดี 

https://drive.google.com/file/d/1xjES7n5TBYocMZymSvpxV35yHNSY67SN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hs_iyldNAF5WMCE_id64NDP3mG2RNF4x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HXkPdoyaB-FVGuaegHybwGyNFFuQ_woK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13JtIGWrnJLmLgGt3D4ko0721l7ZXSyzh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_P6VjyUxf5UW4Y21_D9u9ksOMrn8Wdy1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12YGjmbUAq6_bmijq9s7LcwC9fK7zuFzV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ck40iA139k7TtLctUY1OTmGsZaRSpP1X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dwJEtwhuagvg2xm4KPDOYw-1EiujHxj1/view?usp=sharing
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1.5-5-8 อบรม Post Training "เตรียมความพร้อมสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ" 
1.5-5-9 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษร 

6. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

ผลการดำเนินงาน 
 คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาได้นำผลการประเมินความสำเร็จของกิจกรรมและข้อเสนอแนะ 
มาเป็นแนวทางในการร่างแผนพัฒนานักศึกษา พบว่าการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จทั้งในระดับแผนงาน 
และโครงการยังไม่ตอบโจทย์ทำให้ต้องมีการปรับเพ่ือที่เน้นวัดผลิตผลิตให้ชัดเจนขึ้นมากกว่าจำนวน
นักศึกษาหรือความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาได้สรุปเพ่ือนำมา
วางแผนแนวทางการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการศึกษา 2564 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ข้อที่ 6 

1.5-6-1 รายงานผลความสำเร็จโครงการ กิจกรรมนักศึกษา 
1.5-6-2 ร่างแผนโครงการพัฒนานักศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 

https://drive.google.com/file/d/1bRoZlLOJ1Qj7RBbm-0fRhMqhlS4cT3P-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fdYEyCakDGiL3pXeFKR1qfAcFkIY7Gpk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xjES7n5TBYocMZymSvpxV35yHNSY67SN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GvCJkCsmjKibJpDdlYmK_aY-4UHcS3cg/view?usp=sharing
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 ตารางท่ี 1.5-4-1 แสดงผลการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการและผลการปรับปรุง  

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

แนวทางการ
ปรับปรุง 

ผลการปรับปรุง 

จัดงานบายศรีสู่ ขวัญ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำปี พ.ศ. 2563 

เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ส่ ง เส ริ ม วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
ประเพณีที่ดีงาม 

1 .  นั ก ศึ ก ษ า ให ม่ ค ณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 
120 คน มี เข้าร่วมโครงการไม่
ต่ำกว่า ร้อยละ 80 
2 . เพื่ อ ส่ ง เส ริ ม  สื บ ส า น 
อนุรักษ์  สร้างความรู้ความ
เข้าใจ และสร้างสรรค์ศิลปะ
และวัฒนธรรม 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจในการจัดโครงการ 
โดยมีค่าประเมินเฉลี่ยไม่ต่ำ
กว่า 3.51 

1. นักศึกษา เข้าร่วม 116 คน 
คิดเป็นร้อยละ 96.67 
2 . ก ารอ นุ รั ก ษ์ ป ร ะ เพ ณี
บายศรีสู่ขวัญ 
3. มี คะแนนความพึ งพอใจ 
4.34 คะแนน  
 

✓ เพิ่ ม ช่ อ งท างการ
ประชาสัมพันธ์ใน
รู ป แ บ บ ป ฏิ ทิ น
กิจกรรม เบนเนอร์
กิจกรรม ทางเพจ 
facebook 
เ นื่ อ ง จ า ก ใ ห้ ปี
การศึกษา 2562 มี
นั กศึ กษาเข้ าร่ วม
ร้อยละ84.83 

ทำให้ในปีการศึกษา 
2563 มีนักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการเพิ่มขึ้น 

จัดงานประกวดดาวเดือน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ป ระ จ ำปี ก า รศึ ก ษ า 
2563 

1.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็น
ผู้นำที่เสียสละ มีจิตสาธารณะ
แก่ส่วนร่วม 
2.เพื่ อส่ งเสริม ให้ นั กศึกษา
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์  
กล้าคิด กล้าทำ 
3.เพื่อให้นักศึกษาได้แต่งกาย
ชุดนั กศึ กษาที่ ถู กต้ องตาม
ระเบี ยบสมคุณค่ าการเป็น

1.นักศึกษาช้ันปีที่ 1 จำนวน 
124 มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำ
กว่า ร้อยละ 80 
2 .เพื่ อ ส่ ง เส ริ ม  สื บ ส า น 
อนุรักษ์  สร้างความรู้ความ
เข้าใจ และสร้างสรรค์ศิลปะ
และวัฒนธรรม 
3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจในการจัดโครงการ โดยมี

1. นักศึกษาช้ันปี 1 เข้าร่วม 
116   คน  คิ ด เป็ น ร้ อ ยล ะ 
93.54 
2 . กิ จ ก รรม จิ ต อ าส า เพื่ อ
ป ระ โย ชน์ ให้ แ ก่ ชุ ม ชน  5 
โครงการ 
3. มี คะแนนความพึ งพอใจ 
4.30 คะแนน  
 

✓ ส่งเสริมให้นักศึกษา
ให้จัดกิจกรรมที่เป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

ส่งผลให้เกิดกิจกรรมที่
เป็ น ป ร ะ โย ช น์ ต่ อ
สาธารณะ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

แนวทางการ
ปรับปรุง 

ผลการปรับปรุง 

นักศึกษาต้นแบบ และสร้าง
คุณธรรม ค่านิยมการแต่งกาย
ที่ดีงาม 

ค่าประเมิน เฉลี่ ย ไม่ ต่ ำกว่า 
3.51 

อบรม เชิงปฏิ บั ติ การ
เสริมสร้างผู้ประกอบ 
การเกษตรและอาหาร
รุ่นใหม่ 

เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
และการเป็นผู้ประกอบการ
ให้กับนักศึกษา 

1. นักศึกษาช้ันปีท่ี 1-4 
2. มี โ ค ร ง ก า ร ที่ เ กิ ด จ า ก
นักศึกษามากกว่า 8 โครงการ 
3. นักศึกษาได้รับการพัฒนา
คุณ ลักษณ ะสอดคล้องกับ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) 

1. นักศึกษาเข้าร่วม 101 คน 
2. มีโครงการ 13 โครงการ 
3. นักศึกษาได้รับการพัฒนา 
TQF 4 ด้าน 

✓ เพิ่ ม ช่ อ งท างการ
ประชาสัมพันธ์ใน
รู ป แ บ บ ป ฏิ ทิ น
กิจกรรม เบนเนอร์
กิ จกรรมทางเพจ
facebookเนื่องจาก
ใน ปี ก า ร ศึ ก ษ า 
2562 มีนั กศึกษา
เข้าส่งโครงการไม่
ครบทุกสาขาวิชา
และเสนอโครงการ
มา 7 โครงการ 

นักศึกษามีความสนใจ
เพิ่มขึ้น เข้าร่วมเสนอ
โ ค ร ง ก า ร ม ทุ ก
สาขาวิชา โดยจำนวน
โครงการที่ เสนอมามี
ทั้งหมด 13 โครงการ  

อบรม เรื่องการสร้าง
แ ร งบั น ด า ล ใจ แ ล ะ
ทักษะการสร้างสรรค์
นวัตกรรม  
(โครงการใหม่) 

เพื่ อ ส ร้ า ง แ ร งบั น ด า ล ใจ
ท างด้ าน น วั ต ก รรม ให้ กั บ
นักศึกษา 

1. นักศึกษาช้ันปีที่ 1 จำนวน 
124 คน 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ด้ าน การค้ น ห าโจทย์ แล ะ
ออกแบบนวัตกรรม 

1. นักศึกษาเข้าร่วม 102 คน  
คิดเป็นร้อยละ 85.00 
2. มีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 
89.80 
3. นั ก ศึ ก ษ า ร วม ก ลุ่ ม คิ ด
น วั ต ก ร ร ม ใ ห ม่ ไ ด้ เ ป็ น
นวัตกรรมจำนวน 9 เรื่อง 

✓   
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

แนวทางการ
ปรับปรุง 

ผลการปรับปรุง 

4. นักศึกษาได้รับการพัฒนา
คุณ ลักษณ ะสอดคล้องกับ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) 

4. นักศึกษาได้รับการพัฒนา 
TQF 3 ด้าน 

อบรม เชิงปฏิ บั ติ การ
เรื่อง การค้นหาโจทย์
และออกแบบนวัตกรรม 
(โครงการใหม่) 

เพื่อพัฒนาทักษะการค้นหา
โจทย์วิจัยและการออกแบบ
โครงการด้านนวัตกรรมให้กับ
นักศึกษา 

1. นักศึกษาช้ันปีที่ 2 จำนวน 
95 คน 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ด้านนวัตกรรมเพิ่มขึ้น 
4. นักศึกษาได้รับการพัฒนา
คุณ ลักษณ ะสอดคล้องกับ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ (TQF 

1. นักศึกษาเข้าร่วม 101 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 
2. มีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 
85.44 
3. นั ก ศึ ก ษ า ร วม ก ลุ่ ม คิ ด
น วั ต ก ร ร ม ใ ห ม่ ไ ด้ เ ป็ น
นวัตกรรมจำนวน 9 เรื่อง 
4. นักศึกษาได้รับการพัฒนา 
TQF 4 ด้าน 

✓   

อบรม เชิงปฏิ บั ติ การ
ชุ ม ช น สุ ข ภ า พ ดี  
(โครงการใหม่) 

เพื่ อ ให้ นั กศึ กษ ามี ค วาม รู้
เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

1. นักศึกษาคณะเทคโนโลยี 
การเกษตร ทุกช้ันปี จำนวน 
200 คน 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
เพิ่มขึ้น 

1. นักศึกษาเข้าร่วม 191 คน 
คิดเป็นร้อยละ 95.50 
2. มีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 
89.74 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
และการเอาไปใช้มีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 89.40 
 

✓   
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

แนวทางการ
ปรับปรุง 

ผลการปรับปรุง 

อ บ ร ม Post Training 
"เตรียมความพร้อมสู่
ก ารท ำงาน อย่ า งมื อ
อาชีพ" 

เพื่ อ แน ะแน วค วาม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ให้กับนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 4 ก่อนสำเร็จการศึกษา 

1. นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ 
สู่การทำงานในอนาคตมากขึ้น 
4. นักศึกษาได้รับการพัฒนา 
คุณ ลั กษณ ะสอดคล้องกับ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) 

1. นักศึกษาเข้าร่วม 123 คน 
2. มีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 
85.33 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
และการเอาไปใช้มีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 85.6 และนักศึกษา
มีเรซูเม่คนละ 1 ฉบับ 
5. นักศึกษาได้รับการพัฒนา 
TQF 3 ด้าน 

✓ เป ลี่ ย น รู ป แ บ บ
โ ค ร ง ก า ร ใ ห้
เ ห ม า ะ ส ม
สถ าน ก ารณ์ ก าร
แพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

สามารถจัดโครงการ
ได้ ต า ม แ ผ น  แ ล ะ
นักศึกษามี เรซู เม่คน
ละ 1 ฉบับ 

อบรม เชิงปฏิ บั ติ การ
หลักสูตรระยะสั้นเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้ศิษย์
เก่าคณะเทคโนโลยีการ
เกษร 

เพื่อพัฒนาและเพิ่มเติมองค์
ความรู้ ให้ กับศิษย์ เก่ าคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

1. ศิษย์เก่า 90 คน 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ 
พึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ 
เพิ่มขึ้น 

1. ศิษย์เก่าคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 86 คน
คิดเป็นร้อยละ 100 
2. มีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 
87.13 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
และการเอาไปใช้มีค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 86.00 

✓ เปลี่ยนรูปแบบ
โครงการให้
เหมาะสม
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

สามารถจัดโครงการ
ได้ตามแผน 

ป ระ ชุ ม วิ ช าก ารการ
น ำเสน อผ ล งาน ท าง
วิชาการระดับปริญญา
บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร 

1.เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ด้านเกษตรและเทคโนโลยีของ
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
2.เพื่ อสร้างเครือข่ายความ

1 . มี ผ ล งาน วิ จั ย ห รื อ งาน
สร้างสรรค์ของนักศึกษาเข้า
ร่วมประชุม 10 เรื่อง 
2 . มี ผ ล งาน วิ จั ย ห รื อ งาน
สร้างสรรค์ของนักศึกษาได้รับ

ยกเลิ ก โครงการ เนื่ อ งจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2 0 1 9  (COVID-1 9 )ท า ง
เจ้าภาพยกเลิกจัดงาน 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

แนวทางการ
ปรับปรุง 

ผลการปรับปรุง 

ร่ ว ม มื อ ด้ าน วิ ช าก ารแ ล ะ
งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ระหว่าง
อาจารย์และนักศึกษา 

รางวัล 5 เรื่อง 
3. นักศึกษาได้รับการพัฒนา
คุ ณ ลั ก ษ ณ ส อด ค ล้ อ งกั บ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) 

แข่งขันทักษะวิชาชีพ
เครือข่ายเกษตรราชภัฏ
ทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเข้า
ร่ วมแข่ งขั นทั กษ ะวิชา ชีพ
เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่ ว
ประเทศ ครั้งที่ 7 จ.บุรีรัมย์ 

1.นักศึกษาได้รับรางวัลจาก
การแข่งขันทักษะไม่น้อยกว่า 
5 รางวัล 
2. นักศึกษาได้รับการพัฒนา 
คุณ ลักษณ ะสอดคล้องกับ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) 

ยกเลิ ก โครงการ เนื่ อ งจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2 0 1 9  (COVID-1 9 )ท า ง
เจ้าภาพยกเลิกจัดงาน 
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ตารางท่ี 1.5-5-1 แสดงผลการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

วัตถุประสงคข์องแผน ตัวชี้วดั เกณฑ์การประเมิน เป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน 
การบรรลุ

เป้าหมาย 
แนวทางการ

ปรับปรุง         
ผลการปรับปรุง 

เพื่อให้นักศึกษาได้รับ

การพัฒนาตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา

แห่งชาตทิั้ง 5 ด้าน 

ทุกโครงการ

นักศึกษาได้รบัการ

พัฒนา TQF ไม่น้อย

กว่า  3 ด้าน 

- ด้านคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมตรงตามเวลาที่
กำหนด 
- ด้านความรู้ นักศึกษานำความรู้ที่
ได้ไปใช้ประโยชน์ 
- ด้านทักษะทางปญัญา นักศึกษามี
ขบวนกันคิดส่งผลให้ให้เกิด สิ่งงาน 
โครงการฯ 
- ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล
และความรับผิดชอบ นักศึกษาได้
ร่วมกันทำงานตามที่วทิยากร
มอบหมายเพือ่ให้เกิด ผลลพัธข์อง
งานน้ัน 
- ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ นักศึกษาใชอุ้ปกรณ์
สื่อสารในการค้นหาข้อมูล และให้
สร้างสิ่งงาน 

3 ด้าน โครงการที่นักศึกษา
ได้รับพัฒนา TQF 
จำนวน 4 โครงการ 
แล้วแต่ละโครงการมี
การพัฒนามากกว่า 3 
ด้าน 

✓ ปรับปรุงวิธีการ
ประเมินผลของ
โครงการ 

ได้ผลการประเมิน
โครงการที่ชัดเจนขึ้นและ
นำมาสรุปโครงตรงตาม
ตัวชี้วัด 

เพื่อให้นักศึกษาได้รับ

การพัฒนาองค์ความรู้

ทางวชิาชพีและทางด้าน

มีโครงการทีพ่ัฒนา 
องค์ความรู้ทาง

วิชาชพีและทางด้าน

ตัวชี้วัดโครงทีพ่ัฒนา 
องค์ความรู้ทางวิชาชีพและทางด้าน

3 โครงการ โครงการทีพ่ัฒนาองค์
ความรู้ทางวิชาชีพ
และ นวัตกรรม 

✓ ปรับปรุงวิธีการ
ประเมินผลของ
โครงการ 

ได้ผลการประเมินโครงการ 
ที่ชัดเจนขึ้นและนำมา
สรุปโครงตรงตามตัวชี้วัด 
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วัตถุประสงคข์องแผน ตัวชี้วดั เกณฑ์การประเมิน เป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน 
การบรรลุ

เป้าหมาย 
แนวทางการ

ปรับปรุง         
ผลการปรับปรุง 

นวัตกรรม นวัตกรรม ไม่น้อย

กว่า 3 โครงการ 

นวัตกรรม จำนวน 5 โครงการ 
และมีนักศึกษาได้รับ
รางวัลจากการ
ประกวดนวัตกรรม 3 
รางวัล 

เพื่อพัฒนานักศึกษา
ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลยัให้เป็น
บัณฑิตที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บัณฑิตและสังคม 

มีโครงการที่ส่งเสริม
ตามอัตลักษณ์ (เป็น
คนดี มีทักษะชีวิต มี
จิตสาธารณะ) 
 ไม่น้อยกวา่ 2
โครงการ 

ตัวชี้วัดโครงที่ส่งเสริมตามอตั
ลักษณ์ (เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มี
จิตสาธารณะ) 

2 โครงการ โครงการที่ส่งเสริม
ตามอัตลักษณ์ มี
จำนวนทั้งหมด 4 
โครง  

✓ ปรับปรุงวิธีการ
ประเมินผลของ
โครงการ 

ได้ผลการประเมิน
โครงการที่ชัดเจนขึ้นและ
นำมาสรุปโครงตรงตาม
ตัวชี้วัด 
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การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย         
ปีถัดไป 

1.5 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  6 ข้อ 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนานักศึกษามาอย่างต่อเนื่อง 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ควรเพิ่มช่องทางในการนำเสนอผลงานของนักศึกษาทั้งในรูปแบบปกติและออนไลน์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6  การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
รอบวงปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2563 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  ผศ.ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและใช้ในการแสวงหาองค์ความรู้เพ่ือพัฒนา
ตนเอง กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ นโยบายหนึ่งที่สำคัญ คือ การส่งเสริมการยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้วย
โครงการพิเศษด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยจึงต้องพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้
เป็นไปตามนโยบาย 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 
หมายเหตุ  
 ข้อ 5 นักศึกษาที่เข้าสอบต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมดของคณะในปี
ที่ประเมิน 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 ปีการศึกษา 2561 – 2563  

 
ผลการดำเนินงาน 

 ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 5 ข้อ ดังนี้  

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดำเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

1.  มีระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 

ผลการดำเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้มีการจัดทำระบบกลไกในการส่งเสริม 

สนับสนุน ให้มีการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษร่วมกับหลักสูตรโดยการนำแผน ปฏิบัติการพัฒนา
นักศึกษาทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะทางด้านดิจิทัล เข้าสู่กระบวนการการพิจารณาร่วมกันในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 
วาระเพ่ือพิจารณา เรื่อง พิจารณาแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ และดิจิทั ล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และประธานหลักสูตรซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารได้ให้ข้อเสนอแนะและความ
เห็นชอบต่อแผนงานเพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติ นอกจากนี้ คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้มีระบบกลไกร่วมกับ
ศูนย์ความเป็นเลิศทางภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
โดยคณะกรรมการบริหารวิชาการ ซึ่งมีประธานหลักสูตรเป็นคณะกรรมการร่วมด้วย ได้มีระบบกลไกใน
การกำกับติดตามนักศึกษาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและระบบประชาสัมพันธ์ด้านวิชาการของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือกำกับติดตามให้นักศึกษาเข้ารับการทดสอบสมรรถนะทางภาษาและการเข้า
ร่วมอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2564 ศูนย์ความเป็นเลิศทางภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้จัด
ทดสอบวัดสมรรถนะทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยระบบ Spexx และ
ชุดการทดสอบ Ellis placement test คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้นำรายละเอียดผลการทดสอบ
ดังกล่าวเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 วันที่ วันที่ 10 
มีนาคม 2564 โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ซึ่งเป็นผู้กำกับตัวบ่งชี้ด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเป็น
ผู้รายงาน ในวาระแจ้งเพื่อทราบ 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ปีการศึกษา  

2561 2562 2563 
การส่งเสริมสมรรถนะ 

และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
ข้อ - 

4 ข้อ 
 (ข้อ1 - 4) 

5 ข้อ 
 (ข้อ 1 - 5) 

คะแนนประเมิน คะแนน - 4.00 5.00 
ผลการประเมิน ระดับ - ดี ดีมาก 
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หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ข้อที่ 1 

1.6.-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 10 

กุมภาพันธ์ 2564 วาระเพ่ือพิจารณา เรื่อง พิจารณาแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 

และดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.6.-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 วันที่ วันที่ 10 
มีนาคม 2564 วาระเรื่องแจ้งเพ่ือทราบจากรองคณบดี เรื่อง ผลการทดสอบวัดสมรรถนะทาง
ภาษาอังกฤษ 

2.  มีการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ จากการมีส่วนร่วมของหลักสูตร โดยผ่าน 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ 

ผลการดำเนินงาน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้นำแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ และดิจิทัล ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ในวาระการประชุม ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เข้าสู่การพิจารณาให้ความเห็นชอบและ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจำคณะ ในวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 วาระเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
พิจารณาแผนการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ และดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย
คณะกรรมการประจำคณะได้พิจารณาให้ข้อเสนอและและเห็นชอบให้ดำเนินการตามแผนที่นำเสนอ 
นำไปสู่การปฏิบัติต่อไป 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ข้อที่ 2 

1.6.-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 15 

กุมภาพันธ์ 2564 วาระเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา พิจารณาแผนการพัฒนานักศึกษาด้าน

ภาษาอังกฤษ และดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3.  มีการจัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 

ผลการดำเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2563 คณะได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์ชาวต่างชาติ

ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตร เพ่ือรองรับการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสร้างพ้ืนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษ ของปีงบประมาณ 2564 โดยเป็นการจัดพ้ืนที่ในการเรียนรู้ทางภาษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ณ บริเวณพ้ืนที่โถงกิจกรรม อาคาร 62 คณะเทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ 

https://drive.google.com/file/d/1J5qszakmfFJE0gbDfhFwJzoRs8Lo0xDm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AVXZh9Q58xuWlHeOLWsCvyfrFya64qvJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s_UV-x2nU5n2oUDXNIK-eAF6nYilxE6c/view?usp=sharing
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พัฒ นาทั กษะภาษาอังกฤษและทั กษะทางด้ าน เทคโนโลยี สารสน เทศให้ แก่นั กศึกษาคณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตร การจัดสรรงบประมาณสิ่งสนับสนุนได้แก่ ครุภัณฑ์ และวัสดุที่จำเป็นในการจัด
พ้ืนที่การเรียนรู้ ดังรายการต่อไปนี้ 

รายการครุภัณฑ์ จำนวน งบประมาณ 
โทรทัศน์ ขนาด 65 นิ้ว 1 เครื่อง 19990 บาท 
โต๊ะทำงาน ขนาด 120x60x74 ซม. 4 ตัว 3480 บาท 
เก้าอ้ีขากลมหน้าไม้ 8 ตัว 1920 บาท 
มินิพีซี  1 เครื่อง 7590 บาท 
ตู้ลำโพงติดผนัง ขนาด 5 นิ้ว 1 ชุด 2550 บาท 
Rack Cabinet 6U 1 ชุด 3590 บาท 
เครื่องขยายเสียง สเตอริโอ 1 เครื่อง 580 บาท 
กระเช้านั่งเล่น ขนาด 75 x 70 x 200 ซม. 1 ชุด 6900 บาท 

ซึ่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ดำเนินการในการจัดพ้ืนที่การเรียนรู้เสร็จสิ้นตามที่ระบุไว้ใน
แผนการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม ด้วยขณะที่ได้ดำเนินการจัดทำพ้ืนที่การเรียนรู้ได้เกิดการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด 19 ระลอกใหม่ ทำให้นักศึกษาไม่สามารถเข้าใช้พื้นที่การเรียนรู้ดังกล่าวได้ 

คณะร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษด้วยตนเองผ่าน

โปรแกรม Discovery ซึ่งนักศึกษาสามารถฝึกและทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษด้วยตนเองได้

ตลอดเวลา และทุกสถานที่ผ่านโปรแกรมดังกล่าว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ นอก

ห้องเรียน และการเรียนรู้ได้ตลอดเวลาตามศตวรรษที่ 21 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ข้อที่ 3 

1.6.-3-1 ตารางสอนเสริมภาษาอังกฤษของอาจารย์ชาวต่างชาติ 

1.6.-3-2 รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ (เงินบำรุงการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.6.-3-3 ภาพถ่ายพ้ืนที่สนับสนุนการเรียนรู้ 

4.  มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการนำผลจากการประเมินมาปรับปรุง 
ในปีถัดไป 

ผลการดำเนินงาน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนา

นักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

https://drive.google.com/file/d/16vqV8ZaLcotnLk3tXf9DshVbOoa1KL-v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YNjxmaBTsQoqpDwZF0ZwoiBEpZrOcjgI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Djjeu_L4Kpe7hrn3T7KL3M-1cFtP_0G_/view?usp=sharing
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แผนพัฒนานักศึกษา
ด้านภาษาอังกฤษ 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

โครงการพัฒนาภาษา 
อังกฤษ และการสอบวัด
สมรรถนะตามมาตรฐาน 
CEFR สำหรับนั กศึ กษา
และบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 

1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับ ความรู้ ความเข้าใจ
และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการเตรียมความ
พร้อมแก ่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
2. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษ า ได้ รั บ  ก ารส อ บ วั ด
สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน 
CEFR และมีระดับ ความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR หรือ เทียบเท่า 
มาตรฐานสากลอื่น ๆ ไม่ น้อยกว่า B2 และ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง
เกณ ฑ์ ความสามารถภาษาอั งกฤษ  ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562  
3. เพื่อให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ด้านความคิด
ริ เริ่ ม ก าร เรี ย น รู้  ส าม ารถน ำค วาม รู้ ไป
ประยุกต์ใช้ทั้งต่อการเรียนและโลกของการ
ทำงานในการประกอบอาชีพได้  
4. เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ได้รับความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษสามารถ นำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได้ 

- นั ก ศึ ก ษ า ช้ั น ที่  1  
ร หั ส  63 จ ำ น ว น 
2,587 คน  

- นั กศึ กษาช้ันปี ที่  2 
รหั ส  62 จ ำ น ว น 
2,458 คน  

- นั ก ศึ ก ษ า ช้ั น ปี
สุ ด ท้ าย  รหั ส  61 
จำนวน 2,093 คน 

 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การฝึกทักษะภาษา 
อังกฤษสำหรับนักศึกษาออก
ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ 
ด้ วยบทเรี ยนออนไลน์  
(MOOC) 

เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา
ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

นักศึกษาช้ันปีที่  3-4 
รหัส 60 และ 61 ทุก
คณะ จำนวน 4 ,000 
คน เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

 
หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ข้อที่ 4 

1.6.-4-1 แผนพัฒนาภาษาอังกฤษ และดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.6.-4-2 รายงานผลการทดสอบสมรรถนะทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1iFAmYua71RJkEmDNqg6W4Ci8K1vUvy0u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ctDp3SVFYi1YNMApZVhfSS-gWQjBewnb/view?usp=sharing
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5.  มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR (B1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ 

ผลการดำเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2563 นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (รหัส 60) ซึ่ง

มีจำนวนทั้งสิ้น 149 คน ได้เข้าร่วมทดสอบเพ่ือวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Ellis 
Placement Test เป็ นจำนวน 149 คน อย่ างไรก็ ตาม ปรากฎว่านั กศึกษาชั้ นปี สุ ดท้ ายของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรสามารถสอบผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR (B1) จำนวน 140 คน คิดเป็น ร้อยละ 93.56 และ
มีนักศึกษาที่ไม่สามารถสอบผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR (B1) จำนวน 9 คน คิดเป็น ร้อยละ 6.44 ซึ่งถือว่า
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะเทคโนโลยีการเกษตรสอบผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR (B1) มากกว่าร้อยละ 50  

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ข้อที่ 5 

1.6.-5-1 รายงานผลการทดสอบสมรรถนะทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR 

 

https://drive.google.com/file/d/1xoQWrW3V_1Zu7V2f4DBj6tSWRtlUp6MP/view?usp=sharing


รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หน้า 66 

ตารางที่ 1.6-4-1 แสดงผลการประเมนิความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 

วัตถุประสงคข์องแผน ตัวชี้วดั 
เกณฑ์การ
ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย แนวทางการปรับปรุง         ผลการปรับปรุง 

1. เพื่อให้นักศึกษาได้รับ ความรู้ 
ความเข้าใจและ พัฒนาทักษะ
การสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อการเตรียม
ความพร้อมแก ่ผู้เรียนในศตวรรษ
ที ่21  
2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับการสอบ
วัดสมรรถนะด้าน ภาษาอังกฤษ
ตามมาตรฐาน CEFR และมีระดับ 
ค ว าม ส าม า ร ถ ด้ า น ก า ร ใช้
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR 
หรือเทียบเทา่มาตรฐานสากลอื่นๆ 
ไม่น้อยกว่า B2 และตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง
เกณฑ์ความสามารถภาษาอังกฤษ 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2562  

ร้อยละของ

นักศึกษาช้ัน

ปีสุดท้ายท่ี

สอบผ่าน 

ผลการ

ทดสอบ 

ร้อยละ 90 นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สามารถสอบผ่านเกณฑ์การ
วัดผล CEFR (B1) จำนวน 
158 คน คิดเป็น ร้อยละ 
92.94 

 จัดกิจกรรมเตรียมความ

พร้อมและให้ความรู้

ก่อนสอบวัดประเมินผล 

นักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์น้อย 
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การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย         
ปีถัดไป 

1.6 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน  5 ข้อ 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจดุแข็ง 
คณะมีระบบและกลไกในการส่งเสริม ติดตาม และกำกับให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย และชั้นปีอื่น ๆ เข้ารับ
การทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7  การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
รอบวงปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2563 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้  ผศ.ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ความสามารถด้านดิจิทัลเป็นสิ่งที่สามารถสะท้อนถึงความสามารถของบัณฑิตที่มีความรู้ และ
ทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ การ
แก้ไขปัญหาการสื่อสาร ตลอดจนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือรู้เท่าทันการใช้งานและ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ  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. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่า หรือตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 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 นักศึกษาที่เข้าสอบต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมดของคณะในปี
ที่ประเมิน 
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ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ีที่ 1.7 ปีการศึกษา 2561 – 2563  

 
ผลการดำเนินงาน 

 ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
จำนวน 5 ข้อ ดังนี้  

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดำเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

1. มีระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล 

ในปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้มีการจัดทำระบบกลไกในการส่งเสริม 
สนับสนุน ให้มีการพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัลร่วมกับหลักสูตรโดยการนำแผน ปฏิบัติการ
พัฒนานักศึกษาทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะทางด้านดิจิทัล เข้าสู่กระบวนการการพิจารณาร่วมกันใน
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 
วาระเพ่ือพิจารณา เรื่อง พิจารณาแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ และดิจิทัล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และประธานหลักสูตรซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารได้ให้ข้อเสนอแนะและความ
เห็นชอบต่อแผนงานเพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติ นอกจากนี้ คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้มีระบบกลไกร่วมกับ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นคณะกรรมการฯ ทั้งนี้  คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์จัดให้มี
โครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ทดสอบสมรรถนะทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  และนักศึกษาของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรได้เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ผ่าน
ระบบการทดสอบที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 
31 ธันวาคม 2563 เมื่อดำเนินการโครงการเสร็จสิ้นก็ได้นำผลลัพธ์จากการดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ดิจิทัลของนักศึกษามารายงานต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ข้อที่ 1 

1.7-1-1 แผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ และดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1.7-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 10 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ปีการศึกษา  

2561 2562 2563 
การส่งเสริมสมรรถนะ
และทักษะด้านดิจิทัล 

ข้อ - 
5 ข้อ 

 (ข้อ 1 - 5) 
5 ข้อ 

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

https://drive.google.com/file/d/1MPiFnTfafNn3IzhYBQUUt0tiSbgN7qVe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BKfHgxWilD0SzGC2goU59EfNBIFulFKQ/view?usp=sharing


รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หน้า 70 
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กุมภาพันธ์ 2564 วาระเพ่ือพิจารณา เรื่อง พิจารณาแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
และดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.7-1-3 รายงานผลการทดสอบสมรรถนะพ้ืนฐานด้านไอที The internet and computing core 
(IC3) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2563 

2. มีการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล จากการมีส่วนร่วมของหลักสูตร 
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ 

ผลการดำเนินงาน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้นำแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ และดิจิทัล ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ในวาระการประชุม ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เข้าสู่การพิจารณาให้ความเห็นชอบและ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจำคณะ ในวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 วาระเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
พิจารณาแผนการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ และดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย
คณะกรรมการประจำคณะได้พิจารณาให้ข้อเสนอและและเห็นชอบให้ดำเนินการตามแผนที่นำเสนอ 
นำไปสู่การปฏิบัติต่อไป 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ข้อที่ 2 

1.7.-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2564 วาระเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา พิจารณาแผนการพัฒนานักศึกษาด้าน
ภาษาอังกฤษ และดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     

3. มีการจัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถ
ด้านดิจิทัล 

ผลการดำเนินงาน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพ่ิมเติมเพ่ือให้เพียงพอต่อการใช้งานของนักศึกษาตามข้อเสนอแนะจากการรายงานการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีข้อเสนอแนะว่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้งานของนักศึกษา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสร้างพ้ืนที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษ ของปีงบประมาณ 2564 โดยเป็นการจัดพ้ืนที่ในการเรียนรู้ทางภาษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ณ บริเวณพ้ืนที่โถงกิจกรรม อาคาร 62 คณะเทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้  
พัฒ นาทั กษะภาษาอังกฤษและทั กษะทางด้ าน เทคโนโลยีสารสน เทศให้ แก่นั กศึกษาคณ ะ

https://drive.google.com/file/d/1d884O1aPRxL9dBOpfLJFKcUd7gMyTPmy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o76dcllHasEQ08A5WgrFLL1iIMGUbwfy/view?usp=sharing
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เทคโนโลยีการเกษตร การจัดสรรงบประมาณสิ่งสนับสนุนได้แก่ ครุภัณฑ์ และวัสดุที่จำเป็นในการจัด
พ้ืนที่การเรียนรู้ ดังรายการต่อไปนี้ 

รายการครุภัณฑ์ จำนวน งบประมาณ (บาท) 
โทรทัศน์ ขนาด 65 นิ้ว 1 เครื่อง 19,990  
โต๊ะทำงาน ขนาด 120x60x74 ซม. 4 ตัว 3,480  
เก้าอ้ีขากลมหน้าไม้ 8 ตัว 1,920  
มินิพีซี  1 เครื่อง 7,590  
ตู้ลำโพงติดผนัง ขนาด 5 นิ้ว 1 ชุด 2,550  
Rack Cabinet 6U 1 ชุด 3,590  
เครื่องขยายเสียง สเตอริโอ 1 เครื่อง 580  
กระเช้านั่งเล่น ขนาด 75 x 70 x 200 ซม. 1 ชุด 6,900  

ซึ่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ดำเนินการในการจัดพ้ืนที่การเรียนรู้เสร็จสิ้นตามที่ระบุไว้ใน
แผนการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม ด้วยขณะที่ได้ดำเนินการจัดทำพ้ืนที่การเรียนรู้ได้เกิดการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด 19 ระลอกใหม่ ทำให้นักศึกษาไม่สามารถเข้าใช้พื้นที่การเรียนรู้ดังกล่าวได้ 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ข้อที่ 3 

1.7-3-1 รายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ (เงินบำรุงการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.7-3-2 ภาพถ่ายพื้นที่สนับสนุนการเรียนรู้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

4. มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการนำผลจากการประเมินมา
ปรับปรุงในปีถัดไป 

ผลการดำเนินงาน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดม้ีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนานักศึกษาด้าน

ภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1pCDmo87ykuuGpqqkDWsvrMOjcrgKEGgG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1odblrOOskj9tivgJuyzACtlJtgV-OjAr/view?usp=sharing
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ผลการประเมิน 
โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการเรื่อง การฝึก
ทั ก ษ ะ ภ าษ าอั งก ฤ ษ
สำหรับนักศึกษาออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพด้วย
บ ท เ รี ย น อ อ น ไ ล น์  
(MOOC) 

เ พื่ อ พั ฒ น า ทั ก ษ ะ
ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาที่
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

นั ก ศึ กษ า ช้ั น ปี ที่  3 
รหัส 61 

บรรล ุ

โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการเตรียมความ
พร้อมด้ าน เทคโนโลยี
ส า ร ส น เท ศ ส ำ ห รั บ
นักศึกษาใหม่ (ในรูปแบบ
ออนไลน์) 

เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่
นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ในการใช้
งานระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย 

นักศึกษาช้ันที่ 1 รหัส 
63 

บรรล ุ

โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง
ป ฏิ บั ติ ก า ร ก า ร ใ ช้
โป ร แ ก ร ม  Microsoft 
Office สำหรับนักศึกษา 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจ และมีทักษะการ
ใช้งานโปรแกรม Microsoft 
Word ตั้ งแต่พื้นฐานการใช้
งานทั่วไป สร้างและจัดการ
เอกสารและการทำรายงาน 
2. เพื่อเรียนรู้เทคนิคการสร้าง
งานนำเสนอผลงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. ผู้เข้าอบรมสามารถสร้าง
สูตรคำนวณที่ซับซ้อน สร้าง
แผนภูมิ ใช้ฟังก์ช้ันที่จำเป็นใน
การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

นักศึกษาทุกช้ันปี  
จัดอบรม 3 หลักสูตร 
ได้แก่  
MS Word, MS 
Excel และMS 
PowerPoint  

บรรล ุ

 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ข้อที่ 4 

1.7-4-1 แผนพัฒนาภาษาอังกฤษ และดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.7-4-2 รายงานผลการทดสอบสมรรถนะพ้ืนฐานด้านไอที The internet and computing core 
(IC3) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2563 

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1dsmoBUq5AiTAwfHTWisHSegJq8Y16IAs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KBD_eYNEpnuGgaoIpiQ8vov91BrIrDj9/view?usp=sharing
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5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่า หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ 

ผลการดำเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2563 นักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ต้องเข้ารับการ

ทดสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 147 คน ได้เข้าร่วมทดสอบเพ่ือวัดระดับความสามารถพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร์ เป็ นจำนวน 133 คน อย่ างไรก็ตาม ปรากฎว่านั กศึ กษาชั้ นปี สุ ดท้ ายของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับการทดสอบทั้งสิ้น จำนวน  133 คน สามารถสอบผ่านเกณฑก์ารทดสอบสมรรถนะ
พ้ืนฐานด้านไอที The internet and computing core (IC3) จำนวน 128 คน คิดเป็น ร้อยละ 96.24 และ
มีนักศึกษาที่ไม่สามารถสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถนะพ้ืนฐานด้านไอที The internet and 
computing core (IC3)  จำนวน 5 คน คิดเป็น ร้อยละ 3.76 ซึ่งถือว่านักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรสอบผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR (B1) มากกว่าร้อยละ 50  

หลกัฐานอ้างอิง : ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ข้อที่ 5 

1.7-5-1 รายงานผลการทดสอบสมรรถนะพ้ืนฐานด้านไอที The internet and computing core 
(IC3) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2563 

 

https://drive.google.com/file/d/1faJ3gzWZGFeX2K0k2-cGXcI7E4fPbQtC/view?usp=sharing
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ตารางที่ 1.7-4-1 แสดงผลการประเมนิความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนานักศึกษาแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล 

วัตถุประสงคข์องแผน ตัวชี้วดั เกณฑ์การประเมิน เป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย แนวทางการปรับปรุง ผลการปรับปรุง 

เ พื่ อ พั ฒ น า ทั ก ษ ะ

ภ าษ าอั งก ฤ ษ ให้ แ ก่

นั ก ศึ ก ษ า ที่ อ อ ก ฝึ ก

ประสบการณ์วิชาชีพ 

- จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

- ดำเนินการตาม
ร ะ ย ะ เว ล า ที่
กำหนด 

 

- จำนวนนักศึกษา

ที่เข้าร่วม

กิจกรรม 

ร้อยละ 80 - มีนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมมากกว่าร้อยละ 
80 

- สามารถดำเนินการตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 

 

 - - 

เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน

เทคโนโลยี สารสนเทศ

ให้แก่นักศึกษาช้ันปีที่  1 

ในการใช้งานของระบบ

สารสนเทศมหาวิทยาลัย 

- จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

- ดำเนินการตาม
ร ะ ย ะ เว ล า ที่
กำหนด 

- จำนวนนักศึกษา

ที่เข้าร่วม

กิจกรรม 

ร้อยละ 80 - มีนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมมากกว่าร้อยละ 
80 

- สามารถดำเนินการตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 

 - - 

1. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ กษ ามี
ความรู้ ความเข้าใจ และ
มี ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช้ ง า น
โป ร แ ก ร ม  Microsoft 
Word ตั้งแต่พื้นฐานการ
ใช้งานทั่วไป สร้างและ
จัดการเอกสารและการ
ทำรายงาน 

- จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

- ดำเนินการตาม
ร ะ ย ะ เว ล า ที่
กำหนด 

 

- จำนวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ 80 - มีนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมมากกว่าร้อยละ 
80 

- สามารถดำเนินการตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 

 

 - - 
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วัตถุประสงคข์องแผน ตัวชี้วดั เกณฑ์การประเมิน เป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย แนวทางการปรับปรุง ผลการปรับปรุง 

2. เพื่อเรียนรู้เทคนิคการ
สร้างงานนำเสนอผลงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ผู้ เข้าอบรมสามารถ
ส ร้ า งสู ต ร ค ำน วณ ที่
ซับซ้อน สร้างแผนภูมิ ใช้
ฟังก์ ช้ันที่จำเป็นในการ
ท ำ ง า น อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
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การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย         
ปีถัดไป 

1.7 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน  5 ข้อ 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีแผนการพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล และมีการดำเนินการตามแผนงานที่
กำหนดไว้ 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.8  หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ (O) 
รอบวงปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2563 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้  ผศ.ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาชาติที่กำหนดให้นักศึกษาเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม 
หลักสูตรจึงควรผลักดันให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างผลงานนวัตกรรมโครงงานหรืองานวิจัยหรือบูรณา
การศาสตร์ต่าง ๆ ที่เป็นงานพัฒนาที่สามารถแก้ไขปัญหาให้ชุมชนหรือท้องถิ่น  

 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม ที่กำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
 
สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณค่าร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามสี่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 
 
 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
คะแนนที่ได้ =  

 
 
หมายเหตุ : 
 1. นวัตกรรมที่ชุมชนยอมรับโดยมีหลักฐานการใช้ประโยชน์จากชุมชน 
 2. ความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง นักศึกษามีการวางแผนการดำเนินงาน และการ
ประเมินผล 
 3. นวัตกรรมดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในชุมชน เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

จำนวนหลักสตูรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 
 

จำนวนหลักสตูรทั้งหมดในคณะ 
X 100 

ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามสีว่นร่วมในการสร้างนวัตกรรม 
 

ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามสีว่นร่วมในการสร้างนวัตกรรม 
ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ี 1.8 ปีการศึกษา 2562-2563 

 

ผลการดำเนินงาน   

  ในปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีการสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษา            
มีส่วนร่วมในการสร้างผลงานนวัตกรรมโครงงานหรืองานวิจัยหรือบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ที่เป็นงาน
พัฒนาที่สามารถแก้ไขปัญหาให้ชุมชนหรือท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน พบว่า มีหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมทั้งหมด จำนวน 3 หลักสูตร คิด
เป็นร้อยละ 60 เท่ากับ 3 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 1.8-1 จำนวนหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563

จ านวนหลักสูตรท่ีนักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 3

จ านวนหลักสูตรท้ังหมดของคณะ 5

ร้อยละของหลักสูตรท่ีนักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 60

แปลงค่าร้อยละท่ีค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 3

คะแนนท่ีได้ 3

หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
สร้างนวัตกรรม 

หน่วยวัด 
จำนวน/ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
จำนวนหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การสร้างนวัตกรรม 

หลักสูตร 3 3 3 

จำนวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ หลักสูตร 5 5 5 
ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการสร้างนวัตกรรม 

ร้อยละ 60 60 60 

คะแนนประเมิน คะแนน 3 3 3 
ผลการประเมิน ระดับ พอใช้ พอใช้ พอใช้ 
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ตารางท่ี 1.8-2 แสดงจำนวนหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

ลำดับ ชื่อหลักสูตร ชื่อนวัตกรรม 
ชื่อนักศกึษาที่มสี่วนร่วม

และอาจารย ์
การมีส่วนร่วมของนักศึกษา 

หน่วยงาน/ชุมชนที่นำไปใช้ประโยชน์และ
ผลการใช้ประโยชน ์

1 วท.บ.วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

ผลิตภณัฑ์กัมมีเ่ยลลีส่้มแขก
เพื่อสุขภาพ 

นางสาวอาอีซะห์ อารง 
นางสาวฮสุนา กือจิ 
ผศ. ดร.ธิติมา พานิชย ์

- เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ 
- ทดลองหาสูตรในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้

เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 
- ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทีผ่ลิตได้ 
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลติภัณฑ์

ให้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 

- กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านเปียน อำเภอ
สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 

- กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามารถผลิตสำหรับ
จำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ 

- อยู่ในข้ันตอนเตรียมถ่ายทอดกรรมวิธีการ
แปรรูปกลุ่มใหแ้ม่บ้านเกษตรกร 

2 วท.บ.วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

ผลิตภณัฑ์สม้แขกหย ี นางสาววีณา บูเหร๊ะ 
ผศ. ดร.ธิติมา พานิชย ์
ผศ.ณฐมน เสมือนคิด 

- เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ 
- ทดลองหาสูตรในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้

เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลติภัณฑ์

ให้แกก่ลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 

- กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านเปียน อำเภอ
สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 

- กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามารถผลิตสำหรับ
จำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ 

- อยู่ในข้ันตอนเตรียมถ่ายทอดกรรมวิธีการ
แปรรูปกลุ่มใหแ้ม่บ้านเกษตรกร 

3 วท.บ.วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

ผลิตภณัฑ์มอสเซเรลล่าชีส นางสาวณิชา ยุโส๊ะ 
นางสาวโรสนียา ฤทธ์ิหมุน 
อ.สุเพ็ญ ด้วงทอง 

- เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ 
- ทดลองหากรรมวิธีการผลติที่เหมาะสม

ในการผลติผลิตภัณฑ ์

- องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศ
ไทย (อสค.) 

- ผู้ประกอบการนำกรรมวิธีการผลติที่ได้
ศึกษาไว้ใช้เป็นข้อมูลในการปรับใช้ในการ
ผลิตเพื่อการจำหน่ายในระดับอุตสาหกรรม  
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ลำดับ ชื่อหลักสูตร ชื่อนวัตกรรม 
ชื่อนักศกึษาที่มสี่วนร่วม

และอาจารย ์
การมีส่วนร่วมของนักศึกษา 

หน่วยงาน/ชุมชนที่นำไปใช้ประโยชน์และผล
การใช้ประโยชน์ 

4 วท.บ.วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

ผลิตภณัฑ์นมถั่วหรั่งรสงาดำ
ผสมไข่มุกสมุนไพร 

นางสาวอนันตา คานิง 
นางสาวอาอีซะห์ อารง 
นางสาวฮสุนา กือจิ 
นางสาวนูรอาอีด๊ะ สาแม 
นางสาววันดี หลีหมาด 
ผศ.ขนิษฐา พันชูกลาง 
ผศ. ดร.ธิติมา พานิชย ์

- เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ 
- ทดลองหาสูตรในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้

เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 
- ทดลองหากรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสม

ในการผลิตผลิตภัณฑ์ 
 

- กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทั่วไปที่มีการปลูกถั่วหรั่ง
เพื่อการจำหน่าย 

- กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสามารถผลิตสำหรับ
จำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ 

5 วท.บ.วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

ผลิตภณัฑ์วุ้นสวรรค์จาก
ไซรัปกล้วยน้ำว้า 

นางสาวเกตุมณี  สุขเกีย่ว
แก้ว        
นางสาวอรนิช จันทร์เรือง
ฤทธิ ์
ดร.อดิศรา ตันตสุทธิกุล     

- เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ 
- ทดลองหาสูตรในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้
เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 
- ทดลองหากรรมวิธีการผลติที่เหมาะสม
ในการผลติผลิตภัณฑ ์

- กลุ่มวิสาหกิจเกิดจากดินปากรอ 

6 วท.บ.วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

ผลิตภณัฑ์ไซเดอรจ์ากไซรัป
กล้วยน้ำว้า 

นายซาการียา บัวคง  
นางสาวบัยดรูี สาลา่  
ดร.อดิศรา ตันตสุทธิกุล 
 
 
 

- เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ 
- ทดลองหาสูตรในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้
เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 
- ทดลองหากรรมวิธีการผลติที่เหมาะสม
ในการผลติผลิตภัณฑ ์

- กลุ่มวิสาหกิจเกิดจากดินปากรอ 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หน้า 81 

ลำดับ ชื่อหลักสูตร ชื่อนวัตกรรม 
ชื่อนักศกึษาที่มสี่วนร่วม

และอาจารย ์
การมีส่วนร่วมของนักศึกษา 

หน่วยงาน/ชุมชนที่นำไปใช้ประโยชน์และผล
การใช้ประโยชน์ 

7 ทล.บ.การผลติและการ
จัดการผลติภณัฑ์
อาหาร 

ข้าวพองรสเครื่องแกง น.ส.ซัลซะบลี กอเซ็ง 
น.ส.วิลาวณัย์ เกื้อกูล 
ผศ.นพรัตน์ วงศ์หริัญเดชา 
 

1. ร่วมพูดคุยและสอบถามความต้องการ
ของสมาชิกกลุ่ม 

2. ร่วมวางแผนการดำเนินงาน  
3. พัฒนาข้าวพองรสเครื่องแกง 
4. ออกแบบฉลาก 

5. ถ่ายทอดกรรมวิธีการผลิตข้าวพองรส
เครื่องแกงให้แก่สมาชิกกลุม่ 

-  กลุ่มผลติข้าวพ้ืนเมืองอินทรีย์  
ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา 

-  กลุ่มนำไปใช้ประโยชน์โดยผลิตและจำหนา่ย
ข้าวพองรสเครื่องแกง 

-  สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่ม  
-  เพิ่มมูลค่าใหแ้ก่ข้าวพ้ืนเมือง 
-  กลุ่มได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม 

8 ทล.บ.การผลติและการ
จัดการผลติภณัฑ์
อาหาร 

ไซรัปกล้วยน้ำว้าพร้อมดื่ม น.ส.ณัฐธดิา แก้วทิพรัตน์  
น.ส.ฮานตีาร์ หนิเด  
ดร.กมลทิพย์ นิคมรตัน์  

1. ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิต
ไซรัปกล้วยน้ำว้า 
2. พัฒนาสูตรไซรัปกล้วยน้ำว้าพรอ้มดื่ม 
3. ถ่ายทอดผลการศึกษาให้กับชุมชน 
 

- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกิดจากดินบา้นปากรอ ต.
ปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 

- สามารถใช้ประโยชน์จากกล้วยนำ้ว้าระยะสุก
งอม และสามารถเพิม่มูลค่าได ้

- กลุ่มเกษตรมรีายได้จากการผลิตและจำหนา่ย
ไซรัปกล้วยเพิ่มมากขึน้ 

9 ทล.บ.การผลติและการ
จัดการผลติภณัฑ์
อาหาร 

วุ้นกรอบเห็ดนางฟ้า น.ส.เกศวดี บัวสุข   
น.ส.กิตตินรี ชีววงศ์
วิศิษฎ์    
ดร.กมลทิพย์ นิคมรตัน ์

1. กำหนดโจทย์ในการพัฒนาวุ้นกรอบเห็ด
นางฟ้าร่วมกับชุมชน 

2. พัฒนาสูตรและวิธีการผลิตวุ้นกรอบเห็ด
นางฟ้า 

3. ถ่ายทอดผลการศึกษาให้กับชุมชน 

- กลุ่มบ้านเหด็รำแดง ต.รำแดง อ.สิงหนคร    
จ.สงขลา 

- ได้ผลิตภณัฑ์ใหม่เป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค 
- สามารถเพิม่มูลค่าให้กับเหด็นางฟ้าได้ 
- กลุ่มเกษตรมีรายไดเ้พิ่มขึ้นจากการผลิตและ

จำหน่ายวุ้นกรอบจากเห็ดนางฟ้า 
10 ทล.บ.เทคโนโลยีการ

จัดการผลติภณัฑ์
อาหาร 

ชาคาสคาร่ากาแฟผสมไซรัป
กล้วย 

นายตอเฮด หมดัศิริ  
นายสินธนา วินฉ้วน 
ดร.กมลทิพย์ นิคมรตัน ์

1. กำหนดโจทย์ในการพัฒนาชาคาสคารา่
กาแฟผสมซรัปกล้วยน้ำว้า 

2. พัฒนาสูตรชาคาสคาร่ากาแฟผสมไซรัป
กล้วยน้ำว้า 

- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟ  
  ต.ทุ่งลาน   อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 
- ได้ผลิตภณัฑ์ใหม่เป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค 
- สามารถเพิม่มูลค่าให้กับคาสคารา่จากกาแฟ
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ลำดับ ชื่อหลักสูตร ชื่อนวัตกรรม 
ชื่อนักศกึษาที่มสี่วนร่วม

และอาจารย ์
การมีส่วนร่วมของนักศึกษา 

หน่วยงาน/ชุมชนที่นำไปใช้ประโยชน์และผล
การใช้ประโยชน์ 

3. ถ่ายทอดผลการศึกษาให้กับชุมชน โรบัสต้า 
- กลุ่มเกษตรมีรายไดเ้พิ่มขึ้นจากการผลิตและ

จำหน่าย 
11 ทล.บ.

เทคโนโลยีการเกษตร 

ปุ๋ ย อิ น ท รี ย์ อั ด เม็ ด จ า ก
เปลือกกล้วยน้ำว้า 
(ทุนวิจัยจากโครงการวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก 
สำนักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวตักรรม 2563) 

น.ส.นัจมี ปไีสย   
น.ส.จารุวรรณ ฤทธิรุตม์  
ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง 
 

- เตรียมวัสดุ  อุปกรณ์  ในการผลิตปุ๋ ย
อินทรีย์อัดเม็ดจากเปลือกกล้วยน้ำว้า 

- ทดสอบประสิทธิภาพปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
จากเปลือกกล้วยน้ำว้าในแปลงทดลอง 

- เตรียมผลติปุ๋ยอินทรีย์อดัเมด็จากเปลือก
กล้วยน้ำว้าให้แก่กลุม่เกษตรกรนำไปใช้
ในการปลูกผักปลอดสารพิษ 

- กลุ่มวิสาหกิจเกิดจากดินปากรอ (รหัส
ทะเบียน: 5-90-15-07/1-0017) ต.ปากรอ  
อ.สิงหนคร จ.สงขลา 

- นำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากเปลือกกล้วยน้ำว้า
มอบให้แก่กลุ่มเกษตรกรนำไปใช้ปลูกผัก
ปลอดสารพิษ 

- อยู่ในข้ันตอนเตรียมถ่ายทอดกรรมวิธีให้กลุ่ม
เกษตรกรผลติปุ๋ยอินทรยี์ใช้เองในชุมชน 
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หลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข เอกสาร/หลักฐาน 

1.8-0-1 
1.8-0-2 

ภาพกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมที่นักศึกษามีส่วนร่วม 
หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมที่นักศึกษามีส่วนร่วม 

 
การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย         
ปีถัดไป 

1.8 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 3 คะแนน  ร้อยละ100 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
คณะมีการส่งเสริมให้หลักสูตรพัฒนาทักษะในด้านการคิดค้นนวัตกรรมของนักศึกษาผ่านกระบวนการ
การให้คำปรึกษาของหลักสูตรอย่างใกล้ชิด 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. แหล่งทุนเพ่ือการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมของนักศึกษา และฐานข้อมูลของชุมชนในการ

พัฒนาโจทย์การวิจัย 
2. คณะยังคงใช้พ้ืนที่การวิจัยเดิมในการค้นหาโจทย์การวิจัย 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1QEK8W279VjLAEYEWLpY4blLAgBnmDweV?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lkaooopZD1NJGPSHWcq8F2_wToYXxkWX/view?usp=sharing
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ผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ี/องค์ประกอบ คะแนนประเมิน

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.99

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 3.61

1.4 การบริการนกัศึกษาระดับปริญญาตรี 5

1.5 กิจกรรมนกัศึกษาระดับปริญญาตรี 5

1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภ้าษาอังกฤษ 5

1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 5

1.8 หลักสูตรที่นกัศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 3

คะแนนเฉล่ียรายองค์ประกอบ 4.45

ผลการประเมิน ระดับดี
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและ
ความพร้อมของแต่ละมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม ทุกมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
พันธกิจมหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้องมีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือเครือข่ายภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศในการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ มีผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน 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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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
รอบวงปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2563 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้  ผศ.ดร.อมรรัตน์  ชุมทอง 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 มหาวิทยาลัยต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทาง การ
ดำเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพ่ือให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด
ไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับ
บุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็น ซึ่งรวมถึง
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม นำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนหรือชุมชน ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม 
ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์

เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ       

การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รั บเชิญ (Visiting 
Professor) 

3. จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  และสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานานาชาติ 

4. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 

5. มีการดำเนินงานกับเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

6. มีระบบและกลไกการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาผู้เรียนหรือชุมชนและดำเนินการตามระบบที่กำหนด 
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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 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ปีการศึกษา 2561 – 2563  

 
ผลการดำเนินงาน 

 ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่  2.1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
จำนวน 7 ข้อ ดังนี้  

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดำเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ 

ผลการดำเนินงาน 
          คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์
ในการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดังนี้ คือ 
 1. มีระบบบริหารจัดการงานวิจัยของคณะฯ โดยมีแผนงานวิจัย และมีคณะกรรมการส่งเสริม   
การวิจัยและบริการวิชาการดูแลบริหารงานวิจัยของคณะให้เป็นไปตามแผนร่วมกับรองคณบดีฝ่ายวิ จัย
และบริการวิชาการ ได้แก่ การบริหารจัดการทุนวิจัยเชิงพ้ืนที่ของคณะฯ โดยมีการคัดเลือกและลงพ้ืนที่
เพ่ือค้นหาโจทย์วิจัยเชิงพ้ืนที่ กำหนดแบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย การประเมินข้อเสนอการวิจัย การแจ้ง
ผลการประเมิน การติดตามความก้าวหน้าการวิจัย การรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย เป็นต้น 
 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ปีการศึกษา  

2561 2562 2563 
ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 

หรือนวัตกรรม 
ข้อ 

6 ข้อ 
 (ข้อ 1 - 6) 

7 ข้อ 
(ข้อ 1 - 7) 

7 ข้อ 
(ข้อ 1 - 7) 

คะแนนประเมิน คะแนน 5 5 5 
ผลการประเมิน ระดับ ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดำเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

 2. มีระบบบริหารจัดการงานวิจัย (Research Management System ; RMS) โดยเป็นระบบที่
คณะฯ ดำเนินการร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือนำมาใช้บริหารจัดการงานวิจัยทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่ง
อาจารย์ที่ขอรับทุนวิจัยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาต้องกรอกข้อมูลเข้าไปในระบบ RMS และ
ต้องส่ง proposal เข้าไปในระบบ RMS ซึ่งระบบ RMS นี้ จะสามารถตรวจสอบสถานะงานวิจัยได้ว่าอยู่
ในขั้นตอนใด และยังสามารถตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยในแต่ละงวด หรือแม้กระทั่งการ
ขอขยายเวลาในการวิจัยของผู้รับทุนแต่ละท่าน ซึ่งระบบ RMS นี้ อาจารย์และบุคลากร  แต่ละคนยัง
สามารถเพ่ิมข้อมูลงานตีพิมพ์เผยแพร่ได้อีกด้วย 
 ทั้ งนี้ คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้มอบหมายให้นางสาวศุจิรัตน์  สรประสิทธิ์  ตำแหน่ ง
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ทำหน้าที่เพ่ิมข้อมูลงานตีพิมพ์และข้อมูลงานวิจัยที่ตกค้าง และมอบหมายให้ 
นายวชิรพันธ์ จันทร์พาณิชย์ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ เป็นผู้ดูแลระบบ RMS และมี
การจัดทำเอกสาร/อบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ที่เข้าไปใช้ระบบ RMS 
 3. ฐานข้อมูลวารสารการวิจัย (JDS: Journal Database System) เพ่ือเป็นเครื่องมือสืบค้นวารสาร
งานวิจัย จากแหล่งตีพิมพ์ต่าง ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับการค้นคว้างานวิจัยสำหรับนักวิจัย 
 4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีเว็บไซต์ เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการวิจัยของคณะฯ ได้แก่ 
ฐานข้อมูลงานวิจัย ฐานข้อมูลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ฐานข้อมูลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีนำไปใช้ประโยชน์ เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจนำข้อมูลไปต่อยอดงานต่าง ๆ ต่อไป 
 นอกจากนี้คณะฯยังมี Facebook ของคณะฯ เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารและเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และการนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ข้อที่ 1 

2.1-1-1  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)  
2.1-1-2  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยกองทุนวิจัย พ.ศ.2550  
2.1-1-3  คำสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ 99/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย      
            คณะเทคโนโลยี การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
2.1-1-4  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 1722/2562 เรื่องแต่งตั้งรองคณบดีคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร            
2.1-1-5  ระบบบริหารจัดการงานวิจัย (Research Management System)  
2.1-1-6  คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัย (Research Management System)  
2.1-1-7  ฐานข้อมูลวารสารการวิจัย (JDS: Journal Database System)  
2.1-1-8  เว็บไซต์/Facebook คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 
 

https://drive.google.com/file/d/1qnEbrPQlL2wxk6ECqtQLspJ66E3skpA4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NZN1LOrtwdRs-GhgAc7c-avcvxpEG0wg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p-b69DaMIJ8zz6cz1jFRDS4mGy2FnVOk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/177rBFxmBACfzm12nVTRJHo77jyK-QMqT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lwwMu0tlfJTSUTLpRYDVGdoguxjheKJ0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/146k1bqkSR5Eydsquha0SNG6DHkM1RoWq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xdWK8sWMnILlbSF4Nx1FZVC6UnTf_WPO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bie-ZotczRC8dFX34q3KUsTlM5aJ5MF6/view?usp=sharing
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2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือ

ศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor) 

ผลการดำเนินงาน 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็น
ต่าง ๆ ทั้งที่ดำเนินการโดยคณะฯเองและร่วมกับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 1. มีอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ที่เป็นศูนย์เครื่องมือรวมของมหาวิทยาลัยซึ่งมีห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการวิจัยที่มี เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในสาขา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และงานวิจัยขั้นพื้นฐาน เช่น pH meter, UV-Visible Spectrophotometer และ 
HPLC เป็นต้น 
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีห้องปฏิบัติการทั้งหมด 17 ห้อง ที่สามารถรองรับการทำวิจัยของ
อาจารย์และนักศึกษาภายในคณะฯ ซึ่งคณะฯ  ได้สนับสนุนเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ทำวิจัย เช่น 
Laminar flow, Autoclave, pH meter, Raw fiber extractor, Nitrogen digestion และ Nitrogen 
distillation, rotary evaporator เป็นต้น  
 3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีระบบรักษาความปลอดภัยภายในห้องปฏิบัติการของคณะ  
ที่พร้อมใช้งานเมื่อเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน เช่น อุปกรณ์ดับเพลิง สัญญาณเตือนภัยจากควันไฟ เป็นต้น และ
ในการใช้ห้องปฏิบัติการนั้นนักวิทยาศาสตร์จะแจกแว่นตากันสารเคมี ถุงมือ nitrile และหน้ากาก 
กันสารเคมีแก่ผู้มาใช้ห้องปฏิบัติการทุกคน นอกจากนี้ยังมียังมีตู้ดูดควันพิษ ซึ่งมีไว้สำหรับดูดควันพิษที่
เกิดจากการเตรียมสารละลายที่มีความเป็นกรดเป็นด่างสูง และภายในห้องปฏิบัติการทุกห้องยังมีพัดลม
ดูดอากาศสำหรับระบายอากาศ  และสามารถระบายไอของสารเคมีออกนอกห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้เพ่ือ
ความปลอดภัยของผู้ที่มาใช้ห้องปฏิบัติการ 
 4. คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ จัดให้มีบริการห้องสมุดและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของสำนักวิทย
บริการฯ เช่น ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (OPAC) บริการแนะนำทรัพยากรสารสนเทศ
เข้าห้องสมุด  บริการค้นหาตัวเล่มหนังสือ บริการยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศ (Renew) ด้วยตนเอง 
บริการจองทรัพยากรสารสนเทศ (Hold) บริการบรรณานิทัศน์หนังสือใหม่ บริการตอบคำถาม (Chat กับ
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บรรณารักษ์) บริการฐานข้อมูลออนไลน์  อีกทั้งมีกิจกรรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และการใช้
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้บนระบบเครือข่าย และอบรมการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ
นักศึกษาทุกปีการศึกษา  
   5. คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีพ้ืนที่สนับสนุนการเรียนรู้ Playground Co-working space  
การเกษตรซึ่งให้บริการสำหรับอาจารย์และนักศึกษาเข้าไปใช้บริการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ และยังใช้สำหรับ
บริการการเรียนการสอน และนักศึกษาสามารถใช้พ้ืนที่สำหรับการทำงานเป็นกลุ่ม หรือนั่งอ่านหนังสือ ได้ 
 6. คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซึ่งให้บริการสำหรับอาจารย์และ
นักศึกษาเข้าไปใช้บริการสืบค้นข้อมูลต่าง  ๆ พร้อมทั้ งมีนักวิชาการโสตทัศนศึกษาเป็นผู้ดูแล
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 7. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีสถานีปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการทำวิจัยแก่บุคลากรทั้งหมด    
8 สถานี คือ สถานีปฏิบัติการพืชสวน สถานีปฏิบัติการพืชไร่ สถานีปฏิบัติการสัตวบาล สถานีปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สถานีปฏิบัติการแปรรูปอาหาร สถานีปฏิบัติการฮาลาล หน่วยปฏิบัติการเบเกอรี่ และ
โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพต้นแบบ โดยคณะฯได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์
ประจำปี 2563 ให้แต่ละสถานีปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการทำวิจัย  
 8. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการหรืออบรม
เชิงปฏิบัติการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
     8.1 ว่าที่ ร.ต.หญิงอังคณา ไชยหนู, น.ส.ศุจิรัตน์ สรประสิทธิ์, น.ส.สุรีพร วิจิตรโสภา 
และ นายณัฐพล ราชูภิมนต์ ศึกษาดูงานด้านห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์  วันที่ 27 พฤศจิกายน 
2563  ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่        
จ.สงขลา   
  8.2 รศ.นฤมล  อัศวเกศมณี  เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย (รูปแบบออนไลน์) ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 ในวันที่ 7 มกราคม 2564 ซึ่งจัดโดย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์    
  8.3 ว่าที่ ร.ต.หญิงอังคณา ไชยหนู น.ส.ศุจิรัตน์  สรประสิทธิ์ น.ส.สุรีพร  วิจิตรโสภา 
และ นายณัฐพล ราชูภิมนต์ เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง จบครบทุกมิติเรื่องสีแบบบูรณาการ วันที่ 18 
พฤษภาคม 2564  ซึ่งจัดโดย บริษัท คัลเลอ โกลโบล จำกัด   
  8.4 ผศ.ณิศา มาชู, ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทองมช, อ.ดร.ศุภัครชา อภิรติกร, อ.ดร.กมล
ทิพย์ นิคมรัตน์, อ.ศรัณย์ รักษาพราหมณ์ , อ.วิจิตรา ตุ้งซี่ และอ.ปริยากร สุจิตพันธ์เข้าร่วมนำเสนอ
ผลงานวิจัย (รูปแบบออนไลน์) ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31 ประจำปี 
2564 ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2564 ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยทักษิณ   
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หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ข้อที่ 2 

2.1-2-1  เล่มเอกสารห้องปฏิบัติการ  
2.1-2-2  ภาพถ่ายห้องสมุด  
2.1-2-3  เว็ปไซต์ห้องสมุด http://arit.skru.ac.th/lib/index.php  
2.1-2-4  ระบบแนะนำทรัพยากรเข้าห้องสมุด ในเว็ปไซต์ห้องสมุด 

http://arit.skru.ac.th/lib/index.php  
2.1-2-5  ภาพถ่ายพ้ืนที่สนับสนุนการเรียนรู้ Playground Co-working space คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
2.1-2-6  ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
2.1-2-7  ภาพถ่ายสถานีปฏิบัติการ   
2.1-2-8  บันทึกข้อความขอไปราชการ คทก.171/2563  
2.1-2-9  บันทึกข้อความขอเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและขอสนับสนุนงบประมาณ  
2.1-2-10 เอกสารเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์  
2.1-2-11 บันทึกข้อความขอเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและขอสนับสนุนงบประมาณ  

3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานานาชาติ 

ผลการดำเนินงาน 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการดูแลจัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ดังนี้  
 1. คณะได้จัดตั้งงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของการวิจัยในระดับประเทศ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท โดยให้อาจารย์แต่ละ
สาขาวิชาได้เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย 
  2. คณะร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยบุคลากรสายวิชาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยขอทุน
วิจัยจากแหล่งทุนภายนอก เช่น ววน. บพท. สกอ. สกว. และ วช. เป็นต้น เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณ
ในการทำวิจัยในแต่ละปีงบประมาณ  
 สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับงบประมาณสนับสนุนการ
วิจัยจากแหล่งทุนภายนอก คือ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและ
นวัตกรรม (ววน.)  และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
(บพท.) เท่ากับ 5,678,239 บาท และภายใน เท่ากับ 160,000 บาท รวมทั้งสิ้น 5,838,239 บาท โดย
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการขึ้น เพ่ือกำหนด
แผนปฏิบัติการด้านการวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตรให้เป็นไปตามนโยบาย ส่งเสริมสนับสนุน
เผยแพร่และประสานงานการดำเนินงานวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  รวบรวม/คัดสรร/วิเคราะห์

https://drive.google.com/file/d/15GwTJsf3tAUmfCR8F6QTMNGDcafF9qCW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TTOvpTX2rySPlOLS9NBYGn7Arb-VRfjn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15SVUoWuJHZORqy9WkmvqCtfagK3zHebR/view?usp=sharing
http://arit.skru.ac.th/lib/index.php
https://drive.google.com/file/d/1ZWPpMh2E3cXn4YtGJCB1DGCYQPyQDCst/view?usp=sharing
http://arit.skru.ac.th/lib/index.php
https://drive.google.com/file/d/1spHjoPSrxWwoQXKCv7SPk9XGHT28nDmx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kD6PgaOPQfndh_D3fT1w2l_LnRorKlw8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zuMJd4kXxmVW-qL4xx7SFFeAwkeLUPHr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_KtntOU-WQDFaSbtHSIZTnsxCwpxagCl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t0vzCgoBHg_qFioHEvbYG9Kamb6y7t8t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O4xc9LHeowYmGCBg77HTJOFQZiVcKZ7O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HbShFvjfF_IjW8BKrWnjkDTx0qQBap7y/view?usp=sharing
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และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ รวมทั้งพิจารณาโครงร่างงานวิจัยเพ่ือขอสนับสนุน
ทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ และงบกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีการดูแลจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ซึ่ง
ดำเนินการโดยคณะฯ และร่วมกับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้สนับสนุนงบประมาณในการไปประชุมวิชาการในระดับชาติของ
อาจารย์ภายในคณะฯ 
  2. คณะฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัย โดยทางสถาบันวิจัยและพัฒนาสนับสนุนงบประมาณในการ
นำเสนอผลงานวิจัยและค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ข้อที่ 3 

2.1-3-1  คำสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ 99/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย    
            คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
2.1-3-2  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยกองทุนวิจัย พ.ศ. 2550  
2.1-3-3  ระเบียบคณะกรรมการกองทุนวิจัยว่าด้วยการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ.2552  
2.1-3-4  ระบบและกลไกด้านการวิจัย  
2.1-3-5  ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือเสนอขอรับทุน 
            งบประมาณเงินรายได้ (เงินบำรุงการศึกษา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
            สงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
2.1-3-6  ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง ผลการพิจารณาผู้ที่ได้รับทุนงบประมาณเงินรายได้  
            (เงินบำรุงการศึกษา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปี 
            งบประมาณ พ.ศ. 2564  
2.1-3-7  ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง ผลการพิจารณาผู้ที่ได้รับทุนงบประมาณเงินรายได้  
            (เงินบำรงุการศึกษา) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปี 
            งบประมาณ พ.ศ.2564 (เพ่ิมเติม) 
2.1-3-8  ประกาศข่าวแหล่งทุนวิจัยจากเว็ปไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา            
2.1-3-9  คู่มือเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ (เงินบำรุงการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
2.1-3-10 บันทึกของบประมาณเพ่ือเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์  
2.1-3-11 ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุน  
             ค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานวิจัยและค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ               
             พ.ศ. 2557  
2.1-3-12  บันทึกขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ  

https://drive.google.com/file/d/1FzTeFUl_z7i81yepzICCOvQGTBEe2tSd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14iL5NdkezRcXT-gvSpFQsIqjqjATn9k4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11AMWSoVgNPqlsQr0YoLGxrNGcM385m17/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14rtSf77J5R1gVlH2ymjdq7xLuuA0aD-t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wECxFxWKOqVMEI7ge-Rp527V7E_hB4aZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BAXIGLT449h1tFnEajfj8OwqsD8Hm2oH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MM0AtNTuJtL1HKBgZi1ynUXGxvemnf30/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ih9uk2KypP6r-gL0AhhGB2zoiY3iSlEa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pgYoAaqG7abvaOOzJVcG7-0Q8ql4DrhZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h8aayMlbosYNis_1Mq797hBOxQf3RzO1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18nOaVDnroL_jBsMGDAupv7G_DkRE0EEu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FqpuSHFM_Y0Ff8Bgu01AHCclTilAByR0/view?usp=sharing
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4. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 

ผลการดำเนินงาน 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและ
กำลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น ดังนี้ 
 1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้สนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยพัฒนาสมรรถนะของตนเอง ดังนี้ 

1.1 ว่าที่ ร.ต.หญิงอังคณา ไชยหนู น.ส.ศุจิรัตน์  สรประสิทธิ์ น.ส.สุรีพร  วิจิตรโสภา และ 
นายณัฐพล ราชูภิมนต์ ศึกษาดูงานด้านห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563  
ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   

1.2 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เขา้ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะด้านการทำงานวิจัยเชิงบูรณาการตามความต้องการของท้องถิ่น (รูปแบบออนไลน์) วันที่ 24 
มีนาคม 2564  ซึ่งจัดโดย ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

1.3 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือเสริมสร้างความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหารสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ (รูปแบบ
ออนไลน์) วันที่ 28 เมษายน 2564  ซึ่งจัดโดย ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย คณะเทคโนโลยี การเกษตร 

1.4 ว่าที่ ร.ต.หญิงอังคณา ไชยหนู น.ส.ศุจิรัตน์ สรประสิทธิ์ น.ส.สุรีพร วิจิตรโสภา และ นาย
ณัฐพล  ราชูภิมนต์ เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง จบครบทุกมิติเรื่องสีแบบบูรณากา วันที่ 18 พ.ค. 2564  
ซึ่งจัดโดย บริษัท คัลเลอ โกลโบล จำกัด   
  2. ในปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้มอบโล่รางวัลให้กับคณาจารย์ที่มีผลงาน
โดดเด่นในแต่ละด้าน โดยนำข้อมูลจากปีการศึกษา 2562 มาพิจารณา ดังนี้ 

2.1 รางวัล “นักวิจัยที่มีทุนวิจัยมากที่สุด” ประจำปีการศึกษา 2562 ได้แก่  
อาจารย์ ดร.กมลทิพย์  นิคมรัตน์ 

2.2  รางวัล “นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่มากที่สุด” ประจำปีการศึกษา 2562 ได้แก่ 
ผศ.ดร.อมรรัตน์  ชุมทอง 

2.3  โล่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร “เครื่องเก็บละอองเกสรดอกสละ” ได้แก่  
อาจารย์ ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน 
 3. ในปีการศึกษา 2563 คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  
จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 

3.1 ผศ.นพรัตน์  วงศ์หิรัญเดชา ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร จำนวน 2 เรื่อง คือ  
การประดิษฐ์  “สูตรซอสกอและพร้อมบริโภค” และ การประดิษฐ์  “กรรมวิธีการผลิตซอสกอและแบบผง” 

3.2 ผศ.ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร จำนวน 1 เรื่อง คือ  
การประดิษฐ์  “เครื่องเจาะรูพลาสติกคลุมดิน” 
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3.3 ผศ.ดร.ธิติมา  พานิชย์ ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร จำนวน 1 เรื่อง คือ การประดิษฐ์  “ผง
หมักสเต็กรสจิ้มแจ่วที่มีส่วนผสมของเปลือกมะละกอ” 

โดยทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้เผยแพร่ข่าวการได้รับการจดอนุสิทธิบัตรในเว็ปไซต์ของ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือเป็นการยกย่องอาจารย์ที่ได้สร้างผลงานให้กับคณะฯ 

4. คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้มีการจัดกิจกรรมการมอบของขวัญให้กับบุคลากรภายในคณะฯ           
ในวันปีใหม่ พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร  

5. คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักวิจัยที่มี
การตีพิมพ์ผลงานวิจัยและการเผยแพร่งานสร้างสรรค์ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ในรูปการสนับสนุน
ค่าตอบแทนแก่นักวิจัย โดยในปีการศึกษา 2563 อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้
มีการเขียนขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย จากมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 20 เรื่อง ดังนี้  

5.1 ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง  จำนวน 4 เรื่อง 
5.2 ผศ.ดร.อิทธิพร  แก้วเพ็ง  จำนวน 1 เรื่อง 
5.3 ผศ.ดร.ภัทรพร  ภักดีฉนวน  จำนวน 1 เรื่อง        
5.4 อาจารย์สุเพ็ญ  ด้วงทอง  จำนวน 1 เรื่อง 
5.5 รศ.นฤมล  อัศวเกศมณี  จำนวน 1 เรื่อง 
5.6 อาจารย์ศรัณย์  รักษาพราหมณ์  จำนวน 1 เรื่อง 
5.7 ผศ.ดร.ธิติมา  พานิชย์  จำนวน 1 เรื่อง 
5.8 อาจารย์ปริยากร บุญส่ง  จำนวน 2 เรื่อง 
5.9 อาจารย์วิจิตรา  ตุ้งซี่  จำนวน 2 เรื่อง 
5.10 ผศ.ณิศา  มาชู   จำนวน 1 เรื่อง 
5.11 อาจารย์ ดร.กมลทิพย์  นิคมรัตน์ จำนวน 2 เรื่อง 
5.12 ผศ.นพรัตน์  วงศ์หิรัญเดชา จำนวน 2 เรื่อง 
5.13 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอังคณา  ไชยหนู จำนวน 1 เรื่อง 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ข้อที่ 4 

2.1-4-1  บันทึกข้อความขอไปราชการ คทก.171/2563  
2.1-4-2  คำสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร 27/2564  
2.1-4-3  คำสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร 44/2564  
2.1-4-4  เอกสารเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์  
2.1-4-5  ภาพถ่ายมอบโล่รางวัล “นักวิจัยที่มีทุนวิจัยมากที่สุด” ประจำปีการศึกษา 2562  
2.1-4-6  ภาพถ่ายมอบโล่รางวัล “นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่มากท่ีสุด” ประจำปีการศึกษา 2562           
2.1-4-7  ภาพถ่ายมอบโล่ ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร “เครื่องเก็บละอองเกสรดอกสละ”  

https://drive.google.com/file/d/1xQdeqenzeVjBUNjwbCGtZZr4w3pAxTtO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NcIbXrqOLuVLzZowoJcm98x4kZ2FWAEF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q-Q8vpa40-f4LIhGv_0XipzzedGyEzWG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1936hslP6vPWtb7UCrGjjWe-_gMh98Pha/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TNFguZS98B112eRphUxk0EQ-Sy8HLLWT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Uzpac7jt3gVESYtSlJfQUzhteSo2VJAX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18-z8kjJIlkMp-HvQObQMPrXJiBsvhw4o/view?usp=sharing


รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หน้า 95 

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดำเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

2.1-4-8  ภาพการประชาสัมพันธ์จากเว็ปไซต์คณะ ของ ผศ.นพรัตน์  วงศ์หิรัญเดชา ได้รับการจด     
อนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์  “สูตรซอสกอและพร้อมบริโภค”  

2.1-4-9  ภาพการประชาสัมพันธ์จากเว็ปไซต์คณะ ของ ผศ.นพรัตน์  วงศ์หิรัญเดชา ได้รับการจด       
อนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์  “กรรมวิธีการผลิตซอสกอและแบบผง”  

2.1-4-10 ภาพการประชาสัมพันธ์จากเว็ปไซต์คณะ ของ ผศ.ดร.ภัทรพร  ภักดีฉนวน ได้รับการจด            
             อนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์  “เครื่องเจาะรูพลาสติกคลุมดิน”  
2.1-4-11 ภาพการประชาสัมพันธ์จากเว็ปไซต์คณะ ของ ผศ.ดร.ธิติมา  พานิชย์ ได้รับการจด           
             อนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์  “ผงหมักสเต็กรสจิ้มแจ่วที่มีส่วนผสมของเปลือกมะละกอ”             
2.1-4-12 ภาพถ่ายกิจกรรมการมอบของขวัญปีใหม่ให้กับบุคลากร   
2.1-4-13 ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัย เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทน การตีพิมพ์ 
             ผลงานวิจัยและการเผยแพร่งานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2557  
2.1-4-14 บันทึกข้อความ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย  

5. มีการดำเนินงานกับเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

ผลการดำเนินงาน 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ดำเนินงานกับเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชน ดังนี้ 
   1.  ร่วมมือกับบริษัท ซี เวลท์ โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด ในการวิจัยเกี่ยวกับการนำตะกอนชีวภาพของเหลือทิ้ง
จากบริษัทฯ มาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร  
   2. ร่วมมือกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกิดจากดินปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา ในการทำวิจัยเรื่อง การเพ่ิมมูลค่า 
การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือทิ้ง การส่งเสริมการตลาดของกล้วยน้ำว้า เพ่ือสร้างอัตลักษณ์และพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนเกิดจากดินปากรอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ข้อที่ 5 

2.1-5-1  หนังสือความร่วมมือกับบริษัท ซี เวลท์ โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด  
2.1-5-2  หนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการจากหน่วยงาน  

6. มีระบบและกลไกการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ผู้เรียนหรือชุมชนและดำเนินการตามระบบท่ีกำหนด 

ผลการดำเนินงาน 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีระบบและกลไกการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนหรือชุมชนและดำเนินการตามระบบที่กำหนด ดังนี้ 

https://drive.google.com/file/d/1NKrgBiFsIklV3DFIV9e1Zl2tNvU1CoFt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I1a_6saa6nbahk_wlpQl-s0NKHQ77CzT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vQ6UmiMJWi4a2J6278c7hOIp9pL0Kt34/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iuiVK1n-0GKEqGq1DLiycJp3Nx3KOUsC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z3cgbEIA63lou8W99CSdv1gGuTVeUopO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1urwd7u_K8j_u5J8F0annCpSGRujrZSM1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12758UbZfS_a3H1je5M_Oklv9Gf1alA-k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uxiyOjcmqund1YtmvKHndxQ6WNG1yaFV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11DbC6zUYcW8Exztx94Ih99s-77j0jyjn/view?usp=sharing
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 1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดโครงการ “การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ด้านวิจัยเพ่ือท้องถิ่น” 
เพ่ือให้นักวิจัยนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบการเรียนการสอนหรือชุมชน
โดยการบริการวิชาการองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ได้จากงานวิจัย เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อน
งานวิจัยที่ช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยมีการสนับสนุนงบประมาณค่าวัสดุในการดำเนิน
โครงการ จำนวน 7,000 บาท        
 2. จากการดำเนินงานของโครงการการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ด้านวิจัยเพ่ือท้องถิ่น  ทำให้ได้
รายงานการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนและบริการวิชาการ จำนวน 8 เรื่อง ดังนี้ 

ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย 
การบูรณาการ 

ผู้เสนอ การเรียน
การสอน 

บริการ
วิชาการ 

1 การเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์จากเศษ
เหลือทิ้ ง การส่งเสริมการตลาดของ
กล้วยน้ำว้า เพื่อสร้างอัตลักษณ์และ
พัฒนาชุนอย่ างยั่ งยืน   กรณี ศึ กษา
วิสาหกิจ ชุมชน เกิดจากดินปากรอ  
อำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา 

✓  
 
 
 
 

 

อ.ดร.อดิศรา   
ตันตสุทธิกลุ 

2 การศึกษาการเลี้ยงปลานิลแดงแปลง
เพศร่วมกับการปลูกมะเขือเทศเชอรี่
ด้วยชุดอควาโปนิกส์ระดับครัวเรือน 

✓  ผศ.สบาย ตันไทย 

3 ผลของปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ต่อการ
เจริญเติบโตของกาแฟโรบัสต้า 

✓ ✓ ผศ.ดร.อมรรัตน์  
ชุมทอง 

4 การผลิตน้ำหมักชีวภาพเร่งการย่อย
สลายฟางข้าวและศักยภาพในการเพิ่ม
ผลผลติข้าวพ้ืนเมืองอินทรีย ์

✓ ✓ ผศ. ดร.อมรรัตน์  
ชุมทอง 

5 การใช้คลอโรฟลิลม์ิเตอร์ประเมินระดับ
คลอโรฟลิล์และไนโตรเจนในใบมะพร้าว
น้ำหอม 

✓ ✓ ดร.ศุภคัรชา 
อภิรติกร 

6 การทดสอบพันธุ์เมล่อนภายใต้สภาพ
โรงเรือนในจังหวัดสงขลา 

✓ ✓ อ.ดร.ศุภคัรชา 
อภิรติกร 

7 เปรียบเทียบการเพาะพันธุ์ การอนุบาล 
และตรวจสอบความเป็นหมันของปลา
ดุกลูกผสมบิ๊กอุยและบิ๊กลำพัน 

✓ ✓ ผศ.ณศิา  มาชู 

8 การพัฒนาศักยภาพทางการตลาดของ
กาแฟคลองหอยโข่ง จ.สงขลา 

✓ ✓ อ.ปริยากร 
สุจิตพันธ ์
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3. ผลการประเมินความสำเร็จของการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนและบริการ
วิชาการ มีดังนี้  
  3.1 อ.ดร.อดิศรา  ตันตสุทธิกุล ได้นำผลงานวิจัย เรื่อง การเพ่ิมมูลค่าการใช้ประโยชน์
จากเศษเหลือทิ้ง การส่งเสริมการตลาดของกล้วยน้ำว้า เพ่ือสร้างอัตลักษณ์และพัฒนาชุนอย่างยั่งยืน  
กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนเกิดจากดินปากรอ  อำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา มาบูรณาการกับรายวิชาจุล
ชีววิทยาทางอาหาร 2 พบว่านักศึกษาสามารถผลิตวุ้นสวรรค์ได้ แต่ความหนาของวุ้นสวรรค์ที่ได้อาจจะไม่
เท่ากัน เนื่องจากขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของการผลิตไซรัปกล้วยน้ำว้าที่แตกต่างกัน และการปรับสภาวะของ
ไซรัปกล้วยน้ำว้าก่อนการผลิตวุ้นสวรรค์  สามารถบอกปัจจัยที่ใช้ในการผลิตวุ้นสวรรค์ได้  และสามารถ
บอกประโยชน์และองค์ประกอบของวุ้นสวรรค์ได้ 
  3.2 ผศ.สบาย ตันไทย ได้นำผลงานวิจัย เรื่อง การศึกษาการเลี้ยงปลานิลแดงแปลงเพศ
ร่วมกับการปลูกมะเขือเทศเชอรี่ด้วยชุดอควาโปนิกส์ระดับครัวเรือน มาบูรณาการกับรายวิชานิเวศวิทยา
แหล่งน้ำ พบว่านักศึกษาเข้าใจในกระบวนการทำงานของระบบนิเวศน์ที่ชัดเจนขึ้น ช่วงแรกมีปัญหาการให้
อาหารปลา เพราะนักศึกษาไม่มีเวลาว่างมาช่วยให้อาหารปลาทุกๆ วัน กล่าวคือในกระบวนการการใช้น้ำเลี้ยง
ปลาทดแทนปุ๋ยเคมีเพ่ือการปลูกพืชต้องมีการให้อาหารปลาอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อ 1 วัน เพ่ือลด
ปัญหาความไม่สะดวกในการให้อาหารปลา ได้สนับสนุนให้นักศึกษาจัดทำเครื่องให้อาหารปลาขนาดเล็ก โดย
ใช้ท่อ pvc และกล่องพลาสติกขนาดเล็ก ประกอบกับมอเตอร์ 12 โวลท์และตัวควบคุมเวลา (timer) ทำให้
นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีพ้ืนฐานได้ดี คาดว่าจะมีโอกาสพัฒนาต่อยอดในอนาคตได้ในงานอ่ืนๆ อีกด้วย 
  3.3 ผศ.ดร.อมรรัตน์  ชุมทอง ได้นำผลงานวิจัย เรื่อง ผลของปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์
ต่อการเจริญเติบโตของกาแฟโรบัสต้า มาบูรณาการกับรายวิชาดินและปุ๋ย พบว่าอาจารย์ผู้สอนจัดทำ 
มคอ.3 ของรายวิชา 5012103 ดินและปุ๋ย ซึ่งระบุกิจกรรมเพ่ือการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับ
วิจัย  นักศึกษามีความกระตือรือร้นและตั้งใจที่จะในการทำบทปฏิบัติการ โดยนำกระบวนการวิจัยมาใช้ มี
การวางแผนการทดลอง และศึกษาอย่างเป็นขั้นตอน และมีความตั้งใจในการนำข้อมูลที่ได้มานำเสนอและ
ตอบคำถาม และนักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การดูแลรักษาและ
การประเมินสมบัติ ของปุ๋ยอินทรีย์ที่ย่อยสลายสมบูรณ์ และเกิดทัศนคติที่ดีในการเป็นนักวิจัย ภายหลัง
การเข้าร่วมกิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย และในส่วนของการบูรณาการกับบริการ
วิชาการ พบว่าเกษตรกรในชุมชนในการรับการถ่ายทอดผลงานวิจัย พบว่าเกษตรกรมีความกระตือรือร้น
และตั้งใจที่จะนำกระบวนการวิจัยมาใช้ และซักถามในประเด็นที่สงสัย และเกษตรกรเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการดินและปุ๋ยในการปลูกกาแฟ 
  3.4 ผศ.ดร.อมรรัตน์  ชุมทอง ได้นำผลงานวิจัย เรื่อง การผลิตน้ำหมักชีวภาพเร่งการ
ย่อยสลายฟางข้าวและศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิตข้าวพ้ืนเมืองอินทรีย์ มาบูรณาการกับรายวิชาดินและ
ปุ๋ย พบว่าอาจารย์ผู้สอนจัดทำ มคอ.3 ของรายวิชา 5012103 ดินและปุ๋ย ซึ่งระบุกิจกรรมเพ่ือการ  
บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับวิจัย  นักศึกษาในการทำบทปฏิบัติการ และการนำเสนอและตอบ
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คำถามหน้าชั้นเรียน พบว่านักศึกษามีความกระตือรือร้นและตั้งใจที่จะในการทำบทปฏิบัติการ โดยนำ
กระบวนการวิจัยมาใช้ มีการวางแผนการทดลอง และศึกษาอย่างเป็นขั้นตอน และมีความตั้งใจในการนำ
ข้อมูลที่ได้มานำเสนอและตอบคำถาม และนักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตปุ๋ย
น้ำหมักชีวภาพ การดูแลรักษาและการประเมินสมบัติ ของปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพที่ย่อยสลายสมบูรณ์  และ
เกิดทัศนคติที่ดีในการเป็นนักวิจัย ภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
งานวิจัย  และในส่วนของการบูรณาการกับบริการวิชาการ พบว่าเกษตรกรในชุมชนรับการถ่ายทอด
ผลงานวิจัย พบว่าเกษตรกรมีความกระตือรือร้นและตั้งใจที่จะนำกระบวนการวิจัยมาใช้ และซักถามใน
ประเด็นที่สงสัย และเกษตรกรเข้าใจและสามารถผลิตน้ำหมักชีวภาพเพ่ือใช้เองได้ 
  3.5 อ.ดร.ศุภัครชา  อภิรติกร ได้นำผลงานวิจัย เรื่อง การใช้คลอโรฟิลล์มิเตอร์ประเมิน
ระดับคลอโรฟิลล์และไนโตรเจนในใบมะพร้าวน้ำหอม มาบูรณาการกับรายวิชาหลักการไม้ผล พบว่า
นักศึกษาสามารถให้ปุ๋ยกับพืชได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องต่อช่วงอายุของพืช สามารถใช้เครื่องมือวัดค่า
ความเขียวใบพืชได้และสามารถแปลผลค่าความเขียวใบต่อปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบพืชเพ่ือการให้ปุ๋ยที่
เหมาะสมได้ และเข้าใจในเนื้อหาวิชาเรียนมากขึ้นภายหลังจากปฏิบัติการ และในส่วนของการบูรณาการ
กับบริการวิชาการ พบว่าเกษตรกรมีความกระตือรือร้นและตั้งใจที่จะนำกระบวนการวิจัยมาใช้งาน 
  3.6 อ.ดร.ศุภัครชา  อภิรติกร ได้นำผลงานวิจัย เรื่อง การทดสอบพันธุ์เมล่อนภายใต้
สภาพโรงเรือนในจังหวัดสงขลา มาบูรณาการกับรายวิชาหลักการไม้ผล พบว่านักศึกษารู้จักสายพันธุ์และ
เพาะเมล็ดพันธุ์เมล่อนที่สามารถปลูกได้ในพื้นที่ จ.สงขลา สามารถปรับใช้ระบบต่างๆ เช่น การจัดการการ
ให้น้ำและปุ๋ยกึ่งอัตโนมัติในโรงเรือน และตั้งเวลาได้ และเข้าใจในเนื้อหาวิชาเรียนมากขึ้นภายหลังจาก
ปฏิบัติการ และในส่วนของการบูรณาการกับบริการวิชาการ พบว่าเกษตรกรมีความกระตือรือร้นและ
ตั้งใจที่จะนำกระบวนการวิจัยมาใช้งาน 
  3.7 ผศ.ณิศา  มาชู ได้นำผลงานวิจัย เรื่อง เปรียบเทียบการเพาะพันธุ์ การอนุบาล และ
ตรวจสอบความเป็นหมันของปลาดุกลูกผสมบิ๊กอุยและบิ๊กลำพัน มาบูรณาการกับรายวิชาการเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พบว่าอาจารย์ผู้สอนจัดทำ มคอ.3 ของรายวิชาการเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (5063811) โครงการวิจัย เรื่อง เปรียบเทียบการเพาะพันธุ์ 
การอนุบาล และตรวจสอบความเป็นหมันของปลาดุกลูกผสมบิ๊กอุยและบิ๊กลำพัน  นักศึกษาในการตรียม
ตัวเพ่ือเป็นผู้ช่วยวิจัย และให้บริการวิชาการ พบว่านักศึกษามีการค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติม เกี่ยวกับการ
เพาะพันธุ์ การอนุบาล ปลาดุกลูกผสมบิ๊กอุย และบิ๊กลำพัน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น และสามารถ
ทำหน้าที่ ได้ เป็นอย่างดี รวมทั้งนักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงเกี่ยวกับการอนุบาล
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลาดุกลูกผสมบิ๊กอุย และบิ๊กลำพัน และในส่วนของการ   บูรณาการกับ
บริการวิชาการ พบว่าเกษตรกรมีความกระตือรือร้นและตั้งใจที่จะนำกระบวนการวิจัยมาใช้งาน 
  3.8 อ.ปริยากร  สุจิตพันธ์ ได้นำผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพทางการตลาดของ
กาแฟคลองหอยโข่ง จ.สงขลา มาบูรณาการกับรายวิชาโครงการพิเศษ และรายวิชาพฤติกรรมผู้บริโภคใน
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ธุรกิจอาหารและบริการวิชาการกับชุมชน พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเมล็ดกาแฟของ
ผู้บริโภคสดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ แหล่งผลิตเมล็ดกาแฟมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ คุณภาพของ
เมล็ดกาแฟ และการบริการที่ดี  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคเครื่องดื่มกาแฟสดอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติคือรสชาติ และ ราคา ได้ฉลากสินค้าตัวอย่างที่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟคลองหอยโข่งมีความพึง
พอใจ ได้ขนาดบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมในการจัดจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วของชุมชน ได้แก่ 

1. ถุงคราฟกระดาษขนาด 250 กรัม มีซิปล็อค 
2. ถุงฟรอยขนาด 250 กรัม และ 500 กรัม มีซิปล็อค 
3. ถุงพลาสติกซิปล็อคขนาด 1 กิโลกรัม 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ข้อที่ 6 

2.1-6-1  คู่มือเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ (เงินบำรุงการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564            
2.1-6-2  รายงานสรุปการดำเนินงานและประเมินผลความสำเร็จของโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ 
            ด้านวิจัยเพื่อท้องถิ่น  

7. มีระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์และ
ดำเนินการตามระบบท่ีกำหนด 

ผลการดำเนินงาน 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนำไปใช้ประโยชน์ กล่าวคือ 
 1. มีขั้นตอน แนวปฏิบัติ และแบบฟอร์มสำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักวิจัยที่มีความประสงค์
จะยื่นการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
 2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้การดำเนินงานด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
 3. ในปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีคณาจารย์ยื่นคำขอจดอนุสิทธิบัตร จำนวน 
1 ท่าน คือ ผศ.นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา โดยมีการขอยื่นจดอนุสิทธิบัตร จำนวน 2 เรื่อง คือ การประดิษฐ์  
“สูตรบูดูทรงเครื่องแบบแห้งและกรรมวิธีการผลิต” และ การประดิษฐ์  “สูตรบูดูข้าวยำแบบผงและ
กรรมวิธีการผลิต” และมีคณาจารย์ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร จำนวน 3 ท่าน คือ ผศ.นพรัตน์  วงศ์หิรัญเด
ชา ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร จำนวน 2 เรื่อง คือ การประดิษฐ์  “สูตรซอสกอและพร้อมบริโภค” และ 
การประดิษฐ์  “กรรมวิธีการผลิตซอสกอและแบบผง” ผศ.ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน ได้รับการจดอนุ
สิทธิบัตร จำนวน 1 เรื่อง คือ การประดิษฐ์  “เครื่องเจาะรูพลาสติกคลุมดิน”  และผศ.ดร.ธิติมา  พานิชย์ 
ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร จำนวน 1 เรื่อง คือ การประดิษฐ์ “ผงหมักสเต็กรสจิ้มแจ่วที่มีส่วนผสมของ
เปลือกมะละกอ” 

https://drive.google.com/file/d/1YfQnDbJtdakXEJyzQTuvIQGcfu8h4_89/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R1hl2HHgzXZs0y41-Suki57qMBLV7Hlp/view?usp=sharing
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หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ข้อที่ 7 

2.1-7-1  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิ 
            ประโยชน์จากงานวิจัย พ.ศ. 2553  
2.1-7-2  ขั้นตอนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  
2.1-7-3  คำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 1/2557 เรื่องแต่งตั้ง 
            คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  
2.1-7-4  คำขออนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์  “สูตรบูดูทรงเครื่องแบบแห้งและกรรมวิธีการผลิต”  
2.1-7-5  คำขออนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์  “สูตรบูดูข้าวยำแบบผงและกรรมวิธีการผลิต”            
2.1-7-6  อนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์  “สูตรซอสกอและพร้อมบริโภค”  
2.1-7-7  อนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์  “เครื่องเจาะรูพลาสติกคลุมดิน”  
2.1-7-8  อนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์  “กรรมวิธีการผลิตซอสกอและแบบผง”  
2.1-7-9  อนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์  “ผงหมักสเต็กรสจิ้มแจ่วที่มีส่วนผสมของเปลือกมะละกอ”            

 

https://drive.google.com/file/d/12EUvufltJJ55aaeXSo5yKJtyg30F1CBR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qfGNsmAGj7DxiOV0sK2rAvskiZoaR_Om/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12Ka-imMu65QJlCvBpUKP-DhOnWo5YRaQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1C4N5iWeYKKgc8GxUnG233rTK11AVxtgu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tEx8FGlE3fswzazi3BCshGzlBj3SAqsI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gTnJtZnYBQ2dzwZgDSdSseYWYuUaUirQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j-Rj5k2_43KgCkoPIdi62b06Ii18tTOC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uW1TPdq-JvKHWEKkpvC-x-igEFoJWn4U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SWhWhi9nW0-AfhRvcHtts0-_54z2QjDd/view?usp=sharing
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การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย         
ปีถัดไป 

2.1 7  ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน  7 ข้อ 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
จุดแข็ง 
1. มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนงานวิจัยต่อเนื่องทุกปี 
2. คณาจารย์ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกต่อเนื่องทุกปี 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. การจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาคณาจารย์ทำโครงการวิจัยเพื่อขอทุนอุดหนุน
งานวิจัยจากหน่วยงานระดับประเทศมี วช. สวก. และ สกอ. เป็นต้น ต่อเนื่องทุกปี 
2. การจัดสรรงบประมาณเพ่ือผลิตบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
ต่อเนื่องทุก 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิชาการปีละ 1 ผลงานต่อท่านเป็นอย่างน้อย 

2. ควรส่งเสริมให้คณาจารย์ได้ผลิตบทความวิชาการเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  
ปีละ 1 ผลงานต่อท่านเป็นอย่างน้อย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยนำเข้า (I) 
รอบวงปีการเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ 2564 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้  ผศ.ดร.อมรรัตน์  ชุมทอง 
 
คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา 
คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายใน
สถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพ่ือสนับสนุนการทำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน 
 นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็น         
ตัวบ่งชี้ที่สำคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงจำนวนเงินต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
  
เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน 
ทีก่ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน 
ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน 
ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

 
สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย 

 
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
 

จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย 
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คะแนนที่ได้ =  

 
 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 
 คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการประเมินที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 
 
หมายเหตุ 

 1. จำนวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวมผู้ลา
ศึกษาต่อ 
 2. ให้นับจำนวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
นั้น ๆ ไม่ใช่จำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 
 3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่
ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 
 4. การนับจำนวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารย์ประจำหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสาย
สนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดำเนินการ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ปีการศึกษา 2561 – 2563 

 
 
 
 
 
 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ หน่วยวัด 
จำนวน/ปีการศึกษา  

2561 2562 2563 
จำนวนเงินสนับสนุ นงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์จากภายใน และภายนอกสถาบัน 

บาท 710,100 724,200 5,838,239 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด  
(ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ) 

คน 27 27 28 

คะแนนประเมิน คะแนน 2.19 2.24 5 
ผลการประเมิน ระดับ ต้องปรับปรุง ต้องปรับปรุง ดีมาก 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 
 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ ท่ีกำหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 
X 5 
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ผลการดำเนินงาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีงบประมาณเงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ จำนวนเงินทั้งสิ้น 5,838,239 บาท จำนวน 12 เรื่อง โดยแบ่งเป็น กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน - เรื่อง กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 12 เรื่อง 
ซึ่งมค่ีาเฉลี่ยคะแนนผลการประเมินที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ เท่ากับ 5 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.2-1 แสดงค่าเฉลี่ยคะแนนผลการประเมินที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2564

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายในและ 5,838,239.00    

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวมผู้ท่ีลาศึกษาต่อ 28

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก

สถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
     208,508.54 

ค่าร้อยละท่ีค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 5

คะแนนท่ีได้ในระดับคณะ 5  
 

ตารางท่ี 2.2-2 งบประมาณเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ลำดับ
ที ่

ชื่อผู้รับทุน 
ชื่องานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 
เลขที่สัญญา 

รับทุน 
ชื่อแหล่งทุน 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

จำนวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน  
1.  ผศ.สบาย  ตันไทย (100%) 

 
การใช้น้ำเลี้ยงปลาในแปลง
เกษตรผสมผสานเพื่อการปลูก
ผักในโรงเรือน 

17 มิ.ย.64 – 
16 มิ.ย.65 

งบเงินรายได้  
(เงินบำรุง
การศึกษา) 

2564 
 

50,000  

2.  อ.ดร.ศุภคัรชา  อภิรติกร  
(100%) 
 

การผลิตถั่ วฝั กยาวภายใต้
ม าต รฐาน การป ฏิ บั ติ ท า ง
ก า ร เ ก ษ ต ร ที่ ดี  (GAP)  : 
กรณีศึกษา ตำบลเกาะแต้ว 
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

17 มิ.ย.64 – 
16 มิ.ย.65 

งบเงินรายได้  
(เงินบำรุง
การศึกษา) 

2564 
 

50,000 

3.  อ.ดร.ปิยะนันท์   
นวลหนูปล้อง (60%) 
ผศ.ดร.ครวญ  บัวครีี 
(40%) 

การประกอบสูตรอาหารเป็ดไข่
สำหรับเกษตรรายย่อย 
 

28 มิ.ย.64 – 
16 มิ.ย.65 

งบเงินรายได้  
(เงินบำรุง
การศึกษา) 

2564 
 

60,000 

รวมเงิน 160,000 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อผู้รับทุน 
ชื่องานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 
เลขที่สัญญา 

รับทุน 
ชื่อแหล่งทุน 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

จำนวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก 
4. ผศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม 

(50%) 
ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง 
(20%) 
ผศ.ดร.ระวี เจียรวภิา 
(10%) 
อ.ดร.ศุภคัรชา อภิรติกร 
(20%) 

โครงการย่อยที่ 1: การศึกษา
การเจริญเติบโตและผลผลิต
ของกาแฟในพื้นที่อำเภอคลอง
หอยโข่ง จังหวัดสงขลา 

22 ม.ค. 64 –  
21 ม.ค. 65 
สญัญาเลขท่ี 
02/2564 

กองทุน
ส่งเสริม

วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและ
นวัตกรรม 

(ววน.) 2564 

1,453,410 
(คิด 90%  

จากยอดเงิน 
1,614,900 

บาท) 

5. ผศ.ดร.ทวีสิน นาวารตัน์ 
(50%) 
อ.ดร.ธีรยุทธ ์ศรียาเทพ 
(10%) 
อ.ดร.กมลทิพย์ นิคมรตัน์ 
(40%) 

โ ค ร ง ก า ร ย่ อ ย ที่  2: ก า ร
พัฒนาการแปรรูปกาแฟใน
อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัด
สงขลา 

22 ม.ค. 64 – 
21 ม.ค. 65 
สัญญาเลขท่ี 
02/2564 

กองทุน
ส่งเสริม

วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและ
นวัตกรรม 

(ววน.) 2564 

438,040 
(คิด 40%  

จากยอดเงิน 
1,095,100 

บาท) 

6. ผศ.ดร.อมรรัตน์  ชุมทอง 
(70%) 
น.ส.จิตรา จันโสด (30%) 
 
 

โครงการย่อยที่ 1: การศึกษา
ระบบปลูกและการให้ ผลผลิต
ของข้าวอินทรีย์ในอำเภอระ
โนด จังหวัดสงขลา 

22 ม.ค. 64 –  
21 ม.ค. 65 
สัญญาเลขท่ี 
01/2564 

กองทุน
ส่งเสริม

วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและ
นวัตกรรม 

(ววน.) 2564 

1,870,400 
(คิด 70%  

จากยอดเงิน 
2,672,000 

บาท) 

7. อ.ดร.กมลทิพย์   
นิคมรัตน์ (60%) 
ผศ.นพรัตน์   
วงศ์หิรัญเดชา (40%) 
 

โครงการย่อยที่ 2: การศึกษา
สมบัติของข้าวอินทรีย์และการ
เปลี่ยน แปลงคุณภาพระหว่าง
การเก็บรักษา 

22 ม.ค. 64 –  
21 ม.ค. 65 
สัญญาเลขท่ี 
01/2564 

กองทุน
ส่งเสริม

วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและ
นวัตกรรม 

(ววน.) 2564 

850,000 
 

8. ผศ.เธียรชัย  พันธ์คง 
(50%) 
อ.ปริยากร  สจุิตพันธ์ 
(50%) 

โครงการย่อยที่ 3: การศึกษา
แนวทางการวางแผนกลยุทธ์
การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์
ข้าวอินทรีย์ในอำเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา 

22 ม.ค. 64 –  
21 ม.ค. 65 
สัญญาเลขท่ี 
01/2564 

กองทุน
ส่งเสริม

วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและ
นวัตกรรม 

(ววน.) 2564 

279,000 
(คิด 50%  

จากยอดเงนิ 
558,000 

บาท) 

9. ผศ.ดร.ระวี  เจยีรวภิา 
(40%) 
ผศ.ดร.อมรรัตน์  ชุมทอง 

โครงการย่อย : 
แ น วท า งก า รจั ด ก า รแ ล ะ
เทคโนโลยีปุ๋ยอินทรีย์และสาร

1 เม.ย. 64 -       
31 ม.ีค. 65 
สัญญาเลขที ่

หน่วยบริหาร
และจัดการทุน

ด้านการ

270,000 
(คิด 30%  

จากยอดเงิน 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อผู้รับทุน 
ชื่องานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 
เลขที่สัญญา 

รับทุน 
ชื่อแหล่งทุน 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

(30%) 
อ.ดร.จักรกฤษณ์ พูนภักดี 
(30%) 

ปรับปรุงดินเพื่อลดต้นทุนการ
ใช้ปุ๋ยเคมีในสวนยางพารา 

A17F640008/2564 พัฒนาระดับ
พื้นที่ (บพท.) 

2564 

900,000 
บาท) 

10. ผศ.ดร.อมรรัตน์  ชุมทอง 
(7.5%) 

 

การผลิตโกโก้คุณ ภาพเพื่ อ
สร้างอัตลักษณ์และเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน 

12 พ.ค. 64 – 11 
พ.ย. 65  

สัญญาเลขท่ี 
N21A64011 

กองทุน
ส่งเสริม

วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและ
นวัตกรรม 

(ววน.) 2564 

323,925 
(คิด 7.5%  

จากยอดเงิน 
4,319,000 

บาท) 

11. ผศ.ดร.นลิน อารยีา (10%) 
ผศ.ดร.สพ.ญ.วรรณา   
ศิริมานะพงษ์ (10%) 
ดร.เมธาวี ทองดี (10%) 
ดร.วีณา พ่วงปิ่น (10%) 
ดร.ลดาวัลย์ สาริยา (10%) 
ผู้ชำนาญการพเิศษ สมจิตร   
ใช้วัฒนรุ่งเรืองไพศาล 
(10%) 
น.ส.รัศมเีพ็ญ โพธิ์นาคเงิน 
(10%) 
ผศ.สว่าง เกษแดงสกลวุฒิ
(10%) 
อ.ดร.น.สพ.เนติ์ ตันประดิษฐ์ 
(10%) 
อ.อภิชาติ พันชูกลาง 
(10%) 

การศึกษาระบาดวิทยาและ
พยาธิวิทยาของโรคติดเชื้อคลา
มัยเดียในจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทย 
(Crocodylus Siamensis) 

19 ก.พ. 64 -  
18 ก.พ. 65 
สัญญาเลขท่ี 

PRP6405030620 

ววน. 2564 167,464 
(คิด 10%  

จากยอดเงิน 
1,674,640 

บาท) 

12. อ.ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ 
ผศ.ดร.สายฝน ไชยศร 
ผศ.ศดานนท์ วัตตธรรม 
อ.อมรรัตน์ จริันดร 
อ.วรวรรณ สุกใส 
อ.ดร.ศุภคัรชา อภิรติกร   
อ.ดร.อดิศรา ตันตสุทธิกุล 
และคณะ 

โครงการสำรวจการปรับตัว
ข อ ง ชุ ม ช น วิ ถี ใ ห ม่ ใ น
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรค 
โควิด-19 

สัญญาเลขท่ี 
RUC63-31 

วช. 2564 26,000 
 

รวมเงิน 5,678,239 
รวมเงินทั้งสิ้น 5,838,239 
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หลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข เอกสาร/หลักฐาน 

2.2-0-1 หนังสือสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย/ ประกาศผลการพิจารณาผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย  
เรื่องที่ 1  
เรื่องที่ 2  
เรื่องที่ 3  
เรื่องที ่4  
เรื่องที่ 5  
เรื่องที่ 6  
เรื่องที่ 7  
เรื่องที่ 8  
เรื่องที่ 9  
เรื่องที่ 10  
เรื่องที่ 11  
เรื่องที่ 12  

 
การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย         
ปีถัดไป 

2.2 2,000,000 บาท 5,838,239 บาท 5 คะแนน  2,500,000 บาท 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
จุดแข็ง 
1. มีอาจารย์ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอกและภายในอย่างต่อเนื่อง 
2. อาจารย์มีความรู้ ความสามารถ และความมุ่งมั่นในการทำวิจัยและมีจำนวนอาจารย์ที่ทำวิจัยเพิ่มข้ึน 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรดูแลให้การดำเนินงานวิจัยของอาจารย์ผู้ได้รับทุนอยู่ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด 
2. สนับสนุนให้มีกลไกเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้นักวิจัยทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/19gpTrRDeLl0lR-UydDsJiN8hWf6ZcIIp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PEbRdnPNLPg3fxocviT6LuZoZeIa-aWW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X1ie8uRT2WEcaD7FfGTXnu0jwiDzQSLP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16UNmQjevE-8AZVBY8rhgeGLm7Fg-iyAZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QHyzERLkuRwVM_ONAxyVK_EMuzeUjwR6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vE09FEHICDQjd0olsrEgbqmCuVa9CXIw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lSX19mrGO58rg7qX9XQHkhQ1mpekj7eT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r1swRcD_O_fWOFFTf9FaeRYOaTkFwrIB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KgTZy6QfxXosgvkAJEvj0HH5lpFjWeV9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IHHM-tjxSt68GqmrRIU86RbQPLJNCDZr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uqebH_v8o3ALR34SHTKosOZlbUcsCgBz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-ShXqw1JyX3FN94hnkZ6e5Ihbw82zbWf/view?usp=sharing
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จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักวิจัยขอทุนวิจัยเชิงบูรณาการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหรือ
ของชาติให้มากขึ้น 
2. ควรแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของการประเมินผลและการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการ
สนับสนุน พันธกิจด้านการวิจัยให้ชัดเจน 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. หาแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ หรือจัดหาแหล่งทุนวิจัยจากภายในและภายนอก 
2. สร้างความร่วมมือจากภายในและภายนอกในลักษณะ Talent Mobility เพ่ือการพัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ (O) 
รอบวงปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2563 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้  ผศ.ดร.อมรรัตน์  ชุมทอง 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 

ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สำคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจำและนักวิจัยได้
สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง                
เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและ การแข่งขัน
ของประเทศ ผลงานทางวิชาการ อยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตี พิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิ ชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 ผลงานได้รับ
การจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตำแหน่งทาง
วิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ ตำราหรือหนังสือที่ใช้ในการ
ขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิด ดังนี้ 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและ
นักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา ดังนี้ 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดไว้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดไว้
เป็น คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดไว้
เป็น 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 2561 – 2563 

 
ผลการดำเนินงาน  

 ปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย
ทั้งหมด 30 คน มีผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนทั้งสิ้น 35 เรื่อง คิดเป็นผลรวมค่าถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 14.00 
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 46.67 เท่ากับ 5 คะแนน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการประเมินที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาใน
คณะ เท่ากับ 5 คะแนน  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ หน่วยวัด 
จำนวน/ปีการศึกษา  

2561 2562 2563 
จำนวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ
และนักวิจัย 

เรื่อง 22 21 35 

จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยทั้งหมด  คน 29 30 30 
คะแนนประเมิน คะแนน 4.60 4.11 5 
ผลการประเมิน ระดับ ดีมาก ด ี ดีมาก 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของ 
อาจารย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนกัวิจัย 
 

จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจยัทั้งหมด 
X 100 
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ตารางท่ี 2.3-1 แสดงค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีการศึกษา2563

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทัง้หมด   14.00

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทัง้หมด 30

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 46.67

ค่าร้อยละท่ีค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 5.00

คะแนนท่ีได้ในระดับคณะ 5.00
 

 

ตารางท่ี 2.3-1 แสดงจำนวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 

ลำดับที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิชาการ 
สถานที่/  

วันที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตี พิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ             
(ค่าน้ำหนัก0.20)   
จำนวน……22……เรื่อง  ค่าถ่วงน้ำหนัก……4.40…….. 

1. ผศ.สบาย  ตันไทย 
อ.ดร.อดิศรา  ตันตสุทธิกุล 

การศึกษาการเลี้ยงปลานิลแดง
แปลงเพศร่วมกับการปลูกมะเขือ
เทศเชอรี่ด้ วยชุดอควาโปนิกส์
ระดับครัวเรือน 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งท่ี 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ระหว่างวันที่ 9-10 
ก.ค. 2563 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม หน้า 44-51 

2. อ.ดร.วัชรินทร์  สายน้ำใส 
ผศ.ณฐมน  เสมือนคิด 
นฤปนาถ  พลเมือง 

สมบั ติ ท างกายภ าพและการ
เสื่อมสภาพของยางธรรมชาติผสม
แป้งข้าวโพด 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 
“มหาวิทยาลัย-ชุมชนร่วมกัน
สร้ างพั น ธกิ จสั มพั น ธ์ต าม
ศาสตร์พระราชา เพื่ อการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ใน
วันที่  7 มกราคม 2564  ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
หน้า 574-583 

3. รศ.นฤมล  อัศวเกศมณ ี
ผศ.ดร.วรพงษ์  อัศวเกศมณ ี

กระบวนการพัฒนาแบบยั่งยืนของ
ชุมชนป ระม งพื้ นบ้ าน  : กลุ่ ม
ประมงอินทรีย์ชุมชนบ้านช่องฟืน 
ตำบลเกาะหมาก อำเภอปาก
พะยูน จังหวัดพัทลุง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 
“มหาวิทยาลัย-ชุมชนร่วมกัน
สร้ างพั น ธกิ จสั มพั น ธ์ต าม
ศาสตร์พระราชา เพื่ อการ
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ลำดับที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิชาการ 
สถานที่/  

วันที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ใน
วันที่  7 มกราคม 2564  ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
หน้า 618-629 

4. อ.สุเพ็ญ  ด้วงทอง 
อ.ดร.อดิศรา  ตันตสุทธิกุล 

การพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ โย เกิ ร์ ต
จำปาดะพร้อมดื่ม 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 
2564 “มหาวิทยาลัย-ชุมชน
ร่วมกันสร้างพันธกิจสัมพันธ์
ตามศาสตร์พระราชา เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ใน
วันที่  7  มกราคม 2564 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
หน้า 1116-1124 

5. สุวลี  ชูวาณิชย ์
ผศ.ดร.คริษฐส์พล  หนูพรหม 
ซุฟเฟียน  เจะมิง 
อัสมัน  มาปะ 
ไพศอล การ ี
ซูพียัน  อาบูบากา 

โต๊ะปลูกผักกึ่งอัตโนมัติสำหรับการ
ปลูกผักในชุมชนเมือง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2563 
“นวัตกรรมทางสั งคมของ
ชุ ม ช น ใ น ยุ ค ข อ ง ก า ร
เปลี่ยนแปลงโลกท่ามกลาง
วิกฤตโควิด-19” ในวันที่  19 
ก .พ . 2 5 6 4  ณ  วิ ท ย าลั ย
เทคโนโลยีภาคใต้ หน้า AO 
37 – AO 45 

6. ผศ.ดร.อมรรัตน์  ชุมทอง 
 

ประสิทธิภาพของสารสกัดและ
ผลิตภัณฑ์จากใบพลูในการยับยั้ง
เ ช้ื อ  Sclerotium rolfsii เ ช้ื อ รา
สาเหตุโรคโคนเน่าในพริก 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ค รั้ ง ที่  1 1              ปี
การศึกษา 2563 “นวัตกรรม
ทางสังคมของชุมชนในยุคของ
ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง โ ล ก
ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19”ใน
วันที่  19 กุมภาพันธ์  2564                 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 
หน้า BO 62 – BO 68 

7. อ.วิจิตรา  ตุ้งซี ่
นายณัฐพล  ราชูภิมนต ์

เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของ
ปลานิลระหว่างการใช้และไม่ใช้
อุปกรณ์ทำความร้อนใน    ตู้ปลา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2563 
“นวัตกรรมทางสั งคมของ
ชุมชนในยุคของการเปลี่ยนแปลง 
โลกท่ามกลางวิกฤตโควิด-19” 
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ลำดับที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิชาการ 
สถานที่/  

วันที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 
ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564                  
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 
หน้า BP134 – BP 139 

8. อ.ศรัณย์  รักษาพราหมณ ์ ผลของอาหารสำเร็จรูปผสมไข่น้ำ
อบแห้งต่อการเจริญเติบโตของ
หอยขม (Filopaludina sp.) 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2563 
“นวัตกรรมทางสั งคมของ
ชุมชนในยุคของการเปลี่ยนแปลง 
โลกท่ามกลางวิกฤตโควิด-19” 
ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564                 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 
หน้า BP140 – BP 144 

9. อ.ดร.ศุภคัรชา  อภิรติกร ผลของมู ล ไส้ เดือน กะปิ  และ
วิตามิน บี 1 ในวัสดุปลูกต่างกันตอ่
การชักนำให้เกิดรากและยอดของ
กิ่งปักชำแก้วมังกร 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่  11ปีการศึกษา 2563 
“นวัตกรรมทางสั งคมของ
ชุมชนในยุคของการเปลี่ยนแปลง 
โลกท่ามกลางวิกฤตโควิด-19” 
ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564                  
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 
หน้า BP167 – BP 173 

10. อ.ดร.กมลทิพย์  นิคมรตัน ์ ผลของการใช้เนื้อตาลสุกผงใน
ผลิตภัณฑ์เค้กต่อการยอมรับของ
ผู้บริโภค 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2563 
“นวัตกรรมทางสั งคมของ
ชุมชนในยุคของการเปลี่ยนแปลง 
โลกท่ามกลางวิกฤตโควิด-19”
ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564                 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 
หน้า FP 60 – FP 67 

11. อ.ปริยากร  บุญส่ง 
อ.ดร.กมลทิพย์  นิคมรตัน ์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้ อ เครปญี่ ปุ่ นของผู้บ ริ โภคใน
จังหวัดสงขลา 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2563 
“นวัตกรรมทางสั งคมของ
ชุมชนในยุคของการเปลี่ยนแปลง 
โลกท่ามกลางวิกฤตโควิด-19” 
ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  
หน้า FP 68 – FP 73 
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ลำดับที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิชาการ 
สถานที่/  

วันที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 
12. ผศ.ดร.ธิติมา พานิชย ์ การใช้ประโยชน์จากเยื่อกลางผล

ฟักทองในการผลิตผลิตภัณฑ์แยม
ฟักทองแคลอรี่ต่ำ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 31                  
ปีการศึกษา 2564 “วิจัยและ
นวัตกรรมสังคมยุคหลังโควิด-
19” ในวันที่  20 พฤษภาคม 
2564 หน้า 172-179 

13. ผศ.ดร.อมรรัตน์  ชุมทอง ผลของน้ำหมักชีวภาพจากเปลือก
ผลไม้ต่ อการเจริญ เติบ โตและ
ผลผลิตของกวางตุ้งฮ่องเต้ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 31                  
ปีการศึกษา 2564 “วิจัยและ
นวัตกรรมสังคมยุคหลังโควิด-
19” ในวันที่  20 พฤษภาคม 
2564 หน้า 197-204 

14. ผศ.ณศิา  มาช ู ผลของปริมาณยาปฏิ ชีวนะต่อ
คุณภาพน้ำเช้ือปลาดุกเทศในการ
เก็บรักษาในตู้เย็น 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 31                 
ปีการศึกษา 2564 “วิจัยและ
นวัตกรรมสังคมยุคหลังโควิด-
19” ในวันที่  20 พฤษภาคม 
2564 หน้า 212-219 

15. นิราณี  บือราเฮง 
การีมะห์ ดวงสาเมาะ 
อ.ดร.ศุภคัรชา   
อภิรติกร 
ศักดิ์อนันต์ แซ่ลิม่ 

ผลของพันธุ์ วัสดุเพาะและน้ำหมัก
ชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของต้นอ่อนกระเจี๊ยบ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 31                  
ปีการศึกษา 2564 “วิจัยและ
นวัตกรรมสังคมยุคหลังโควิด-
19” ในวันที่  20 พฤษภาคม 
2564 หน้า 993-1000 

16. อ.สุเพ็ญ  ด้วงทอง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อม
ดื่มจากจำปาดะสายพันธุ์ขนุนเกาะ
ยอ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 31                 
ปีการศึกษา 2564 “วิจัยและ
นวัตกรรมสังคมยุคหลังโควิด-
19” ในวันที่  20 พฤษภาคม 
2564 หน้า 1041-1052 

17. ธนนต์  รุ่งนิลรัตน ์
อ.ดร.ศุภคัรชา  อภิรติกร 

ความแตกต่างของลักษณะการ
เจริญเติบโตและสรีรวิทยาของ
ปาล์มน้ำมันระยะอนุบาลหลัก 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31                  
ปีการศึกษา 2564 “วิจัยและ
นวัตกรรมสังคมยุคหลังโควิด-
19” ในวันที่  20 พฤษภาคม 
2564 หน้า 1066-1072 
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ลำดับที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิชาการ 
สถานที่/  

วันที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 
18. ผศ.ขนิษฐา  พันชูกลาง 

อ.อภิชาติ  พันชูกลาง 
 

ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณลักษณะ 
ของแผ่นแป้งแช่เยือกแข็ง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 31                  
ปีการศึกษา 2564 “วิจัยและ
นวัตกรรมสังคมยุคหลังโควิด-
19” ในวันที่  20 พฤษภาคม 
2564 หน้า 1073-1080 

19. อ.ดร.กมลทิพย์  นิคมรตัน ์ การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำนมผสม
ไซรัปกล้วยน้ำว้า 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31                  
ปีการศึกษา 2564 “วิจัยและ
นวัตกรรมสังคมยุคหลังโควิด-
19” ในวันที่  20 พฤษภาคม 
2564 หน้า 1131-1138 

20. อ.วิจิตรา  ตุ้งซี ่
นายณัฐพล  ราชูภิมนต ์

การสกัดไคโตซานจากกระดอง
ห มึ ก  เป ลื อ ก ห อ ย ข ม  แ ล ะ
เกล็ดปลากะพงขาว 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 31                  
ปีการศึกษา 2564 “วิจัยและ
นวัตกรรมสังคมยุคหลังโควิด-
19” ในวันที่  20 พฤษภาคม 
2564 หน้า 1139-1146 

21. อ.ปริยากร  สจุิตพันธุ ์
 

การผลิตมะเขือม่วงญี่ปุ่นภายใต้
ระบบอินทรีย์และเคมี และการ
ยอมรับของผู้บริโภคในจังหวัด
สงขลา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 31                  
ปีการศึกษา 2564 “วิจัยและ
นวัตกรรมสังคมยุคหลังโควิด-
19” ในวันที่  20 พฤษภาคม 
2564 หน้า 1147-1154 

22. อ.ศรัณย์  รักษาพราหมณ ์ ผลของการทดแทนอาหารกุ้ ง
สำเร็จรูปด้วยเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว
ในการเลี้ ย งกุ้ งไบ ร์ทออ เรนจ์  
(Procambarus clarkii) 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 31                  
ปีการศึกษา 2564 “วิจัยและ
นวัตกรรมสังคมยุคหลังโควิด-
19” ในวันที่  20 พฤษภาคม 
2564 หน้า 1155-1161 

มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร (ค่าน้ำหนัก0.20)   
จำนวน……2……เรื่อง  ค่าถ่วงน้ำหนัก……0.40…….. 

23. ผศ.นพรัตน์  วงศ์หิรญัเดชา  คำขออนุสิทธิบัตร   
ช่ือที่แสดงถึงการประดิษฐ์  สูตรบู
ดูทรงเครื่องแบบแห้งและกรรมวิธี
การผลิต 

คำขออนุสิทธิบัตร   
ช่ือท่ีแสดงถึงการประดิษฐ์  
สูตรบดููทรงเครื่องแบบแห้ง
และกรรมวิธีการผลิต 
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ลำดับที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิชาการ 
สถานที่/  

วันที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 
เลขท่ีคำขอ 2003002441 
วันท่ีรับคำขอ 25 ก.ย. 2563 

24. ผศ.นพรัตน์  วงศ์หิรญัเดชา คำขออนุสิทธิบัตร   
ช่ือที่แสดงถึงการประดิษฐ์  สูตรบู
ดูข้าวยำแบบผงและกรรมวิธีการ
ผลิต 

คำขออนุสิทธิบัตร   
ช่ือท่ีแสดงถึงการประดิษฐ์  
สูตรบดููข้าวยำแบบผงและ
กรรมวิธีการผลิต 
เลขท่ีคำขอ 2003002439 
วันท่ีรับคำขอ   
25 กันยายน 2563 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2  
(ค่าน้ำหนัก0.60)   จำนวน……1………เรื่อง  ค่าถ่วงน้ำหนัก……0.60……….. 

25. อ.ดร.ศุภคัรชา  อภิรติกร 
ผศ.ดร.คริษฐส์พล  หนูพรหม 
น.ส.ศุจริัตน์  สรประสิทธ์ิ 

การเจริญเติบโตและผลผลิตของเม
ล่ อ น  4  พั น ธุ์  ที่ ป ลู ก ภ าย ใต้
โรงเรือนในจังหวัดสงขลา 
 

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ปีท่ี 28 ฉบับท่ี 8 
(สิงหาคม 2563) 
หน้า 1450-1461 

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (ค่าน้ำหนัก0.80)   
จำนวน………4……เรื่อง  ค่าถ่วงน้ำหนัก………3.20…….. 

26. ผศ.นพรัตน์  วงศ์หิรญัเดชา 
 

อนุสิทธิบัตร   
ช่ือท่ีแสดงถึงการประดิษฐ์   
สูตรซอสกอและพร้อมบริโภค 
 
 

อนุสิทธิบัตร   
ช่ือที่ แสดงถึงการประดิษฐ์    
สูตรซอสกอและพร้อมบริโภค 
เลขท่ีอนุสิทธิบัตร  16898 
วันท่ีออกอนุสิทธิบัตร   
26 ตุลาคม 2563 
วันท่ีอนุสิทธิบัตรหมดอายุ  
7 พฤษภาคม 2567 

27. ผศ.นพรัตน์  วงศ์หิรญัเดชา 
 

อนุสิทธิบัตร   
ช่ือที่แสดงถึงการประดิษฐ์กรรมวิธี
การผลิตซอสกอและแบบผง 
 

อนุสิทธิบัตร   
ช่ือที่ แสดงถึงการประดิษฐ์   
ก ร ร ม วิ ธี ก า ร  ผ ลิ ต ซ อ ส       
กอและแบบผง 
เลขท่ีอนุสิทธิบัตร  17304 
วันท่ีออกอนุสิทธิบัตร   
28 มกราคม 2564 
วันท่ีอนุสิทธิบัตรหมดอายุ  
7 พฤษภาคม 2567 
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ลำดับที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิชาการ 
สถานที่/  

วันที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 
28. ผศ.ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน 

 
อนุสิทธิบัตร   
ช่ือท่ีแสดงถึงการประดิษฐ์  เครื่อง
เจาะรูพลาสติกคลุมดิน 
 

อนุสิทธิบัตร   
ช่ือที่ แสดงถึงการประดิษฐ์   
เครื่องเจาะรูพลาสติกคลุมดิน 
เลขท่ีอนุสิทธิบัตร 17305 
วันท่ีออกอนุสิทธิบัตร   
28 มกราคม 2564 
วันท่ีอนุสิทธิบัตรหมดอายุ  
26 เมษายน 2567 

29. ผศ.ดร.ธิติมา  พานิชย ์
 

อนุสิทธิบัตร   
ช่ือท่ีแสดงถึงการประดิษฐ์   
ผ งห มั ก ส เต็ ก ร ส จิ้ ม แ จ่ ว ที่ มี
ส่วนผสมของเปลือกมะละกอและ
กระบวนการผลิต 
 

อนุสิทธิบัตร   
ช่ือท่ีแสดงถึงการประดิษฐ์ 
ผงหมักสเต็กรสจิ้มแจ่วท่ีมี
ส่วนผสมของเปลือกมะละกอ
และกระบวนการผลติ 
เลขท่ีอนุสิทธิบัตร 17524 
วันท่ีออกอนุสิทธิบัตร   
17 มีนาคม 2564 
วันท่ีอนุสิทธิบัตรหมดอายุ  
30 มกราคม 2568 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (ค่าน้ำหนัก0.80)   
จำนวน……3………เรื่อง  ค่าถ่วงน้ำหนัก………2.40…….. 

30. ธีรภาพ แก้วประดับ 
ธนนต์ รุ่งนิลรตัน ์
อ.ดร.ศุภคัรชา  อภิรติกร 
ธีรพล ฆังคมณ ี
จารี ทองสกูล 

ผลผลิตในรอบปีของปาล์มน้ำมัน 
8 สายพันธุ์ทางการค้า 
 

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
วารสารเกษตร 
ปีท่ี 37 ฉบับท่ี 2  
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2564) 
หน้า 169-177 

31. Supakracha Apiratikorn Using shrimp paste, 
vermicompost and vitamin-
B1 under different media for 
promoting root growth of 
stem cuttings in dragon fruit 
(Hylocereusundatus) 

International Journal of 
Agriculture and 
Environmental Research.  
Volume: 06, Issue: 04  
“July-August 2020”  
Page 574-581.  
DOI: 
10.46609/IJAER.2020.v06i
04.004 
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ลำดับที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิชาการ 
สถานที่/  

วันที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 
32. ผศ.ขนิษฐา  พันชูกลาง 

อ.อภิชาติ  พันชูกลาง 
ผลของแซนแทนกัมต่อการพัฒนา
ขนมครกแช่เยือกแข็งทดแทนด้วย
แป้งข้าวกล้อง   สังข์หยด 
 

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
วารสารมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวโิรฒ (สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 23 (มกราคม-
มิถุนายน 2563) หน้า 1-12 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทาง วิชาการ พ.ศ. 2562 (คา่น้ำหนัก1.00)   
จำนวน……3……เรื่อง  ค่าถ่วงน้ำหนัก……3.00……. 

33. Karistsapol Nooprom 
Niranee Bueraheng 

Effects of Cultivation 
systems and Cultivars on 
Growth and Yield 
Performance of Japanese 
Eggplant in Thailand 

Journal of Experimental 
Biology and Agricultural 
Sciences, February-2021 ; 
Volume 9(1) ; Page 36-43  
Accepted : February 24, 
2021 
Available Online : 
February 27, 2021 
DOI : 
http://dx.doi.org/10.1800
6/2021.9(1).36.43 

34. Khanittha  Muadiad 
Piyarat  Sirivongpaisal 

Effect of frozen storage and 
hydrocolloids on structural 
and rheological properties of 
frozen roti dough 
supplemented with rice bran 

Food science and 
technology  
ISSN 0101-2061 (print) 
ISSN 1678-457X (online) 
Accepted : December 04, 
2020 
Epub : Mar 08, 2021 

35. Somjit 
Chaiwattanarungruengpaisan 
Metawee Thongdee 
Songtham Anuntakarun 
Sunchai Payungporn 
Nlin Arya 
Apichart Punchukrang 
Pongrama Ramasoota 

A new species of Chlamydia 
isolated from Siamese 
crocodiles (Crocodylus 
siamensis) 

PLOS ONE 
eISSN 1932-6203 
Page. 1-12 
Published: May 27, 2021 
https://doi.org/10.1371/jo
urnal.pone.0252081 
 
 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0252081
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0252081
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ลำดับที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิชาการ 
สถานที่/  

วันที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ 
Sombat Singhakaew 
Thassanant Atithep 
Ladawan Sariya 

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยทั้งหมด      14.00 

 

หลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข เอกสาร/หลักฐาน 

2.3-0-1 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ ปีการศึกษา 2563  
เรื่องที่ 1  
เรื่องที่ 2  
เรื่องที่ 3  
เรื่องที่ 4  
เรื่องที่ 5  
เรื่องที่ 6  
เรื่องที่ 7  
เรื่องที่ 8  
เรื่องที่ 9  
เรื่องที่ 10  
เรื่องที่ 11  
เรื่องที่ 12  
เรื่องที่ 13  
เรื่องที่ 14  
เรื่องที่ 15  
เรื่องที่ 16  
เรื่องที่ 17  
เรื่องที่ 18  
เรื่องที่ 19  
เรื่องที่ 20  
เรื่องที่ 21  
เรื่องที่ 22  
เรื่องที่ 23  
เรื่องที่ 24  

https://drive.google.com/file/d/1k0I9aQpGv-G0ioCJevukuAknJY_kl-2V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BJxQODSjwTuVHEh1za6hs2Hre-E5IVpe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YxpWYpDXTQBPyHyv-3Ut52A3-a67O3UA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15cmN975FSkFA5pTGfRKYxDlgh5cY5RCY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10zelcOCPzoG5ybol8BKEd49zwKe0E-TL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i7mDDi7dgOeFTJ_nSwsftAyRfD_L7i7F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AxLR-PsUiJNoW-28qmOf-yy4m7_sHfcH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FI0zCyf2qVwUPdLjzYzliXLJbzvGnuzy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i6JXi21csClpLFb0qFwnmjGYi-XIDQ6S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P1rCbZhIkWKweteZlCjqGrauM5LyD8BD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gfZIK57x8Wd2krbrgpGtJZHggnXJdPdq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Z7ajp6D3Lfur6gNZ4MbVQOkYswCYgfEz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16fHR8Q5Zhy8hI_mLqZBBQEYLtI_H7TNQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1742yeg--bgKYi94-ic0PqeqN8GlRG3Xy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rGbbmxW1LDv_nu_yMCuxYmt4SufobFWQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AG39AJvxQP_7BabFrwMmByCh5X1liasW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iGv2VB31q7uXvoFuPEktO7rciEl1p1-J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fn4cQLuMf2ObwQnOv7r-jcDTe7AMFIwi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MWt3D2Nj2_1d7JBXhOtB1ydLxC7j7Xgk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JVXpdiJLNhD31ebCQye6r_DHzRZ0gNk1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UDCDVvJiDijw0DWrcF0dNDG0w5JX0x1r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ARkDGBr4haIMefUPBTz0Q-yfEjSddnTL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Tbix8jxLPk1erMshwwYXvS9AsfsY60yl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OhKtH5rhJJbkHgAl2NQNpFcByXdoNNaA/view?usp=sharing
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หมายเลข เอกสาร/หลักฐาน 

เรื่องที่ 25  
เรื่องที่ 26  
เรื่องที่ 27  
เรื่องที่ 28  
เรื่องที่ 29  
เรื่องที่ 30  
เรื่องที่ 31  
เรื่องที่ 32  
เรื่องที่ 33  
เรื่องที่ 34  
เรื่องที่ 35  

 
การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย         
ปีถัดไป 

2.3 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน  5 คะแนน 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
จุดแข็ง 
- อาจารย์มีผลงานวิชาการและการจดอนุสิทธิบัตรอย่างต่อเนื่องทั้งระดับชาติ และนานาชาติ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ควรดูแลให้การดำเนินงานวิจัยของอาจารย์ผู้ได้รับทุนอยู่ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด 
- สนับสนุนให้มีกลไกเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้นักวิจัยทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดที่ควรพัฒนา 
- สนับสนุนให้อาจารย์ทำผลงานวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI และ Scopus เพ่ิมมากข้ึน 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- จัดทำแผนยกระดับการวิจัยเพ่ือส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์ทำวิจัยที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์เชิงพ้ืนที่ หรือเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

https://drive.google.com/file/d/1ELVjhbCQKf6cYO0bVrHUaKkiND872lPQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XlkdYnfjdCGN8TQq4ZYgIa_5UavAW6Fz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fmkeSpqMYaHIA2-cyxD9CBsq6brarU5_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZHNFK-XJqm32Z2NDfh4NL2KB0FAQ_ApI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O69ZjALS4zLyndkQ9-iRctyiTTwpwH5l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BwRwivKl2tzFXIYgyTq42cWCSFK2YG0y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RByO-az-TKVrTPHkzPBasHf-pN-6-TB5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DMjg3nXTgOy9dcxccz-3EC8JW_k0huO8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DSJNjXmLuSPvYnwgmlxk1pbfKyVEX5eC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IvvmG0QhM8JY9iX0bBVjbN_zaqeOpDi_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DLIocYEnVF0Xa5bSZtY38N0HKeYHNU-r/view?usp=sharing
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ (O) 
รอบวงปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2563 
ผู้รับผิดชอบตัวบง่ช้ี  ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่สำคัญของมหาวิทยาลัย การดำเนินการตามพันธกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบความสำคัญนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม
ที่มีคุณภาพและมีประโยชน์สู่การนำไปใช้ จากการเปรียบเทียบจำนวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม
ของอาจารย์ประจำที่นำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและ
รายงานการวิจัย โดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าคะแนนร้อยละของจำนวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชนทั้งหมดของคณะที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30  
 
สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณค่าร้อยละของจำนวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์
ต่อชุมชน 
 
  
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 

คะแนนที่ได้ =  
 

 

ร้อยละของจำนวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

ร้อยละของจำนวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนทั้งหมดของคณะ 

ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 

ผลรวมของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
 

จำนวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมดของคณะในปทีี่ประเมินฯ 
X 100 
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หมายเหตุ 
1. นับจำนวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในปีที่ประเมิน 
2. งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน อาจนับคะแนนซ้ำได้ ในกรณี               

ต่างชุมชนในปีที่รับการประเมิน กรณีที่มีการนำไปใช้ประโยชน์แต่ละชุมชน ต้องมีหลักฐานการพัฒนาชุมชน
อย่างเป็นรูปธรรม 

3. สำหรับงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เคยถูกนำไปใช้ประโยชน์ สามารถนำไปใช้ใน
การประเมินในปีถัดไปได้ โดยงานวิจัยดังกล่าวต้องแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรม 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 ปีการศึกษา 2562 – 2563 

 
ผลการดำเนินงาน  

  ปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีจำนวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรมทั้งหมด 10 เรื่อง และมีจำนวนของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมของสถาบันที่นำไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชน 4 เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 40.00 เท่ากับ 5 คะแนน  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางที่ 2.4-1  แสดงค่าคะแนนร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563

จ านวนของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมของสถาบันทีน่ าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 4

จ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทัง้หมดของสถาบันในปีทีป่ระเมิน 10

ร้อยละของจ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทีน่ าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 40

ค่าร้อยละท่ีค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 5

คะแนนท่ีได้ 5

งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่
นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

หน่วยวัด 
จำนวน/ปีการศึกษา  
2561 2562 2563 

จำนวนของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม
ของสถาบันที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

เรื่อง 
- 3 4 

ร้อยละของจำนวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

ร้อยละ 
- 30 40 

คะแนนประเมิน คะแนน - 5 5 
ผลการประเมิน ระดับ - ดีมาก ดีมาก 
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ตารางท่ี 2.4-2 แสดงงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมของสถาบันที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

ลำดับ 
ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ /

นวัตกรรม 
ชื่อผู้วิจัย 

หน่วยงาน/ชุมชนที่ได้รับประโยชน์ การใช้
ประโยชน์และผลที่เกิดกับหน่วยงาน/

ชุมชน 
1. ช่ืองานวิจัย :  

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่ม
มูลค่าของกล้วยน้ำว้าระยะแก่
และสุกงอม (ผลิตภัณฑ์ไซรัป
กล้วยพร้อมดื่ม) 
แหล่งทุนวิจัย :  
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐาน
ราก สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจยัและนวัตกรรม ปี 2563 

ดร.กมลทิพย์ นิคมรตัน ์
 

การใช้ประโยชน์ เชิงพาณิ ชย์  โดยกลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชนเกิดจากดินบ้านปากรอ ได้
นำสภาวะการผลิตไซรัปกล้วยจากงานวิจัย 
ไปใช้ในการเพิ่มมูลค่าของกล้วยน้ำว้าใน
ชุมชนที่สุกงอมเกินระยะรับประทานผลสด 
มาแปรรูปให้ เป็นไซรัปกล้วยพร้อมดื่ ม 
เบื้องต้นได้มีการผลิตจริง และเริ่มวาง
จำหน่ายในชุมชน 
 

2. ช่ืองานวิจัย :  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปอเทือง
เพื่อสุขภาพของกลุ่มชุมชนบ้าน
รำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา 
แหล่งทุนวิจัย :  
สำนักงานคณะกรรมการ การ
อุดมศึกษา(สกอ.) 2560 

ฤทัยวรรณ บุญครองชีพ 
อ.ขนิษฐา หมวดเอยีด 
และคณะ 

การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยชุมชน
บ้านรำแดง ได้มีการผลิตชาปอเทืองจำหน่าย
ในชุมชน (ผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า) 

3. ช่ืองานวิจัย :  
ผลของปุ๋ยและพืชร่วมต่างชนิด
กันต่ อการเจริญ เติบ โตของ
กาแฟโรบัสต้าพันธุ์พ้ืนเมือง 
แหล่งทุนวิจัย :  
สำนักงานคณะกรรม การ การ
อุดมศึกษา(สกอ.) 2562 

ผศ.ดร.อมรรัตน์  ชุมทอง 
 

การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ โดยกลุ่มกาแฟ
คลองหอยโข่ง ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลอง
หอยโข่ง จังหวัดสงขลา นำสูตรปุ๋ยและ
อัตราปุ๋ยไปใช้ในการปลูกกาแฟโรบัสต้า
พันธุ์พ้ืนเมืองร่วมกับยางพาราที่อายุต่าง ๆ 

4. ช่ืองานวิจัย :  
ผลของปุ๋ยและพืชร่วมต่างชนิด
กันต่ อการเจริญ เติบ โตของ
กาแฟโรบัสต้าพันธ์ุพื้นเมือง 
แหล่งทุนวิจัย :  
สำนักงานคณะกรรม การ การ
อุดมศึกษา(สกอ.) 2562 

ผศ.ดร.อมรรัตน์  ชุมทอง 
 

การใช้ประโยชน์ เชิงวิชาการ โดยกลุ่ ม
เกษตรกรชาวสวนยาง อำเภอละงู จังหวัด
สตูล นำสูตรปุ๋ยและอัตราปุ๋ยไปใช้ในการ
ปลูกกาแฟโรบัสต้าพันธุ์พื้นเมืองร่วมกับ
ยางพารา และไม้ป่าต่าง ๆ 
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หลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข เอกสาร/หลักฐาน 

2.4-0-1 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ 
เรื่องท่ี 1  
เรื่องท่ี 2  
เรื่องท่ี 3  
เรื่องท่ี 4  

 
การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย         
ปีถัดไป 

2.4 ร้อยละ 30 ร้อยละ 33.33 5 คะแนน  ร้อยละ 40 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
จุดแข็ง 
1. อาจารย์มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
แนวทางเสริมจุดแข็ง  
1. ส่งเสริมให้การนำผลงานวิจัยที่ไปใช้ประโยชน์เป็นส่วนหนึ่งของการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้ 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. จัดทำแผนยกระดับการวิจัยเพ่ือส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์ทำวิจัยที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์เชิงพ้ืนที่มากขึ้น 

 
ผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งช้ี คะแนนประเมินตนเอง

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 5.00

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 5

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 5

2.4 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใชป้ระโยชน์ต่อชมุชน 5

คะแนนเฉล่ียรายองค์ประกอบ 5.00

ผลการประเมิน ระดับดีมาก
 

https://drive.google.com/file/d/1KBLp2V6WImS3UASzsb2q5T60sc77ZgFB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A-jSivl_hvciVmKUHaT3-93pwuF44LJz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/137oqLgn2GY0ux9FfW9oc3PI-6dUVSVzj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a2S6IYPAkwtY72Iu_ecCUKkl3pJVtCgS/view?usp=sharing
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท ปัญหาและความต้องการของ
ท้องถิ่น ชุมชน และสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของสถาบัน สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้ง
ภายในและภายนอกในการทำงาน รวมทั้งบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน ๆ ด้วยความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบ
ได้ เพ่ือให้ชุมชนนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นผลกระทบเชิงบวก สร้างคุณค่า สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างเข้มแข็งยั่งยืน 

ตัวบ่งชี้  จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 จำนวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
รอบวงปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2563 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้  ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ชุมชน และสังคม เป็นภารกิจหลักประการหนึ่ งของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งพึงมีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคมที่เป็นรูปธรรม กำหนดเป้าหมาย
ในการให้บริการวิชาการที่ชัดเจนเพ่ือเป็นกรอบในการจัดทำแผนดำเนินงานในการให้บริการวิชาการแก่
สังคม มีคณะกรรมการติดตาม กำกับ สนับสนุน การปฏิบัติงานตามภารกิจด้านบริการทางวิชาการแก่สังคม
ของสถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมาย เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งของท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

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

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

3. ดำเนินการตามแผนการบริการทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม                         
ที่กำหนดไว้ตามข้อ 2 โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายในหรือภายนอกสถาบัน อย่างน้อย 1 โครงการ 

4. ประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนา
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 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ปีการศึกษา 2561 – 2563  

 
ผลการดำเนินงาน 

 ปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน จำนวน  5 ข้อ ดังนี้ 

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดำเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

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

ผลการดำเนินงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาร่วมกับทุกคณะ และภาคีเครือข่ายส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด

สงขลา พัทลุง และสตูล โดยลงนามความร่วมมือกับจังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล และได้มีการประชุม
สร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ราชภัฏ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและให้ภาคีเครือข่ายส่วน
ราชการร่วมกันพิจารณากำหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการพัฒนา จากนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงได้
จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การกำหนดพ้ืนที่เป้าหมายเพื่อพัฒนาตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและคณะ ได้มีการประชุมเมื่อ
วันที่ 25 กันยายน 2562 เพ่ือพิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายตามประกาศของมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ของชุมชนสู่ชุมชนต้นแบบ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกชุมชนเป้าหมาย 
จำนวน 7 พื้นที่ ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา จำนวน 3 พ้ืนที่ จังหวัดพัทลุง จำนวน 2 พื้นที่ และจังหวัด
สตูล จำนวน 2 พ้ืนที่ อีกทั้งได้กำหนดให้ทุกคณะลงพ้ืนที่สำรวจปัญหาความต้องการของชุมชนเป้าหมาย 
ที่รับผิดชอบในการพัฒนาสู่ชุมชนต้นแบบที่สอดคล้องกับบริบท ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น  
ตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย โดยได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการ
พัฒนาการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ตามศาสตร์พระราชามาใช้ในการดำเนินงาน ยึดหลัก การเข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนา ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับคณะทุกคณะ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชน ได้ร่วมลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนิ นงาน 
ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนประจำปี

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ปีการศึกษา  

2561 2562 2563 
ระบบและกลไกการบริการวิชาการ 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 

ข้อ 
6 ข้อ 

 (ข้อ 1 - 6) 
5 ข้อ 

 (ข้อ 1 - 5) 
5 ข้อ 

 (ข้อ 1 - 5) 
คะแนนประเมิน คะแนน 5 5 5 

ผลการประเมิน ระดับ ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดำเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

งบประมาณ พ.ศ.2564 ในพ้ืนที่เป้าหมายที่กำหนดไว้เดิมอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ . 2564 
การดำเนินงานได้คงพ้ืนที่เป้าหมายการพัฒนาเดิม จำนวน 7 พื้นที่ ดังนี้  
จังหวัดสงขลา จำนวน 3 พื้นที่ ประกอบด้วย  

ลำดับ พ้ืนที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

1. ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

2. ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3. ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จังหวัดพทัลุง จำนวน 2 พ้ืนที่ ประกอบด้วย 

ลำดับ พ้ืนที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

1. ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน คณะวิทยาการจัดการ 

2. ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

จังหวัดสตูล จำนวน 2 พ้ืนที่ ประกอบด้วย 

ลำดับ พ้ืนที่เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 

1. ตำบลเขาขาว อำเภอละงู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2. ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีการกำหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล เป็นพ้ืนที่เป้าหมายในการพัฒนาของมหาวิทยาลัยอีกด้วย 
โดยมอบหมายให้คณะครุศาสตร์เป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนงานดังกล่าว ตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมขนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ข้อที่ 1 

3.1-1-1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับจังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล 
3.1-1-2 บันทึกสรุปประเด็นการประชุมหารือร่วมกับจังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล 
3.1-1-3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องกำหนดพื้นที่เป้าหมายฯ 
3.1-1-4 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 
3.1-1-5 สรุปข้อมูลจากการลงพ้ืนที่ติดตามและประเด็นปัญหาความต้องการของชุมชน 
3.1-1-6 ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมขนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
 
  

https://drive.google.com/file/d/1cRuINzveJMhGWQ061Twl5uC-IyL0DEIr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTunMYOCLOL6QFaX-jbI_Y5KGhEhrphm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sv-fc71GzxdxLBZY8rZveublmlZfcxrr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wicH0DpsMJP2FHPmWdB3MyZIFdKrNb6T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10iGXXka4Wyu1dw-wuxWYTu5ULS9JpjmB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T9EH73X-QMtQ5EmtdJWpCjbT0yzjpQh_/view?usp=sharing
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2. จัดทำแผนบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม ตามจุดเน้น จุดเด่นของสถาบัน
ตามศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชดำริและแผนการนำไปใช้ประโยชน์ ที่มีการกำหนดตัวบ่งช้ี
ความสำเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการ และเสนอคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณา 

ผลการดำเนินงาน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโน โลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 –2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างและพัฒนาท้องถิ่น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
Objectives  2.1 พัฒนาชุมชนฐานราก 
Key results 2.1.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
                2.1.2 รายได้ผู้เข้าร่วมโครงการเพ่ิมข้ึน 
                2.1.3 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ (การเรียนการสอน/วิจัย/ศิลปวัฒนธรรม) เพื่อท้องถิ่น และ
ฝ่ายบริการวิชาการและวิจัยได้ดำเนินการจัดทำแผนบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม ตามจุดเน้น จุดเด่นของสถาบัน ตามศาสตร์พระราชา หรือตามแนว
พระราชดำริและแผนการนำไปใช้ประโยชน์ ที่มีการกำหนดตัวบ่งชี้ความสำเร็จในระดับแผนและโครงการ
บริการวิชาการ โดยมีการกำหนดตัวบ่งชี้ และความสำเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการ 
นำเสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา ในการประชุมครั้งที่  1/2564 เมื่อวันที่  15 
กุมภาพันธ์ 2564 และมติคณะกรรมการประจำคณะมีมติเห็นชอบ โดยได้กำหนดแผนบริการวิชาการไว้
จำนวน 2 โครงการเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และพันธกิจ คือ  

1. โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา: การทำ
เกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ปีที่ 2) 

2. โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและแปรรูปข้าวพ้ืนเมืองอินทรีย์  ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.
สงขลา สู่วิสาหกิจชุมชน (ปีที่ 2)  

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2561 –2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

Key results 
หน่วย
วัด 

ค่าเป้าหมาย 
โปรแกรม 

2561 2562 2563 2564 2565 
2.1.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลงาน - 1 1 4 5 1.ชุมชนเข้มแข็ง 

2.1.2 รายได้ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ร้อยละ - - - 10 15 

2 .1.3  บู รณ าการพั นธกิ จสั มพั นธ์   

(การเรียนการสอน/วิจัย/ศิลปวัฒนธรรม)  

เพื่อท้องถิ่น 

เรื่อง - - - 4 5 
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หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ข้อที่ 2 

3.1-2-1  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2561– 2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

3.1-2-2  แผนบริการวิชาการประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2564 

3. ดำเนินการตามแผนการบริการทางวิชาการเพื่ อการพัฒนาท้อ งถิ่น  ชุมชน หรือสั งคม                         
ที่กำหนดไว้ตามข้อ 2 โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายในหรือภายนอกสถาบัน อย่างน้อย 1 โครงการ 

ผลการดำเนินงาน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนา

ท้องถิ่น ชุมชน และสังคม โดยได้ดำเนินการโครงการดังต่อไปนี้ 
1. โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา: การทำ

เกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ปีที่ 2) โดยเป็นโครงการที่คณะได้ดำเนินการ
มาอย่างต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการนำศาสตร์ความรู้ทางด้านการเกษตรมาถ่ายทอด
ให้กับชุมชน โดยการน้อมนำการทำเกษตรผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งองค์ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม การบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ตำบลทุ่งลาน  
อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ให้มีความเข้มแข็ง ในทุกมิติ เป็นต้นแบบในการพัฒนาที่มีความยั่งยืน 
ซึ่งพ้ืนที่ตำบลทุ่งลานเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับการคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายตามประกาศของมหาวิทยาลัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ของชุมชนสู่ชุมชนต้นแบบ ซึ่งการดำเนินการจัดโครงการเป็นการ
ร่วมมือกับระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตร กับเทศบาลตำบลทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา และ
รวมถึงโรงเรียนบางศาลา ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

1.1 กิจกรรมการพัฒนากาแฟพ้ืนเมืองโรบัสต้าเป็นสินค้าอัตลักษณ์ชุมชน เป็นการพัฒนาการ
ปลูกกาแฟของเกษตรกรให้ได้ปริมาณ และคุณภาพสูง มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น มีการพัฒนาการแปรรูป 
ประกอบด้วย การสีกาแฟ การคั่ว การบรรจุภัณฑ์ และการใช้วัสดุเหลือใช้ รวมถึงการพัฒนาการสร้างการ
รับรู้ การตลาดของกาแฟ โดยคณาจารย์ และนักศึกษาลงพ้ืนที่พูดคุยกับเกษตรกร และชี้แจงรายละเอียด
ของกิจกรรมการพัฒนาการปลูกสร้างสวนกาแฟโรบัสต้าที่เหมาะสมสอดคล้องกับระบบนิเวศเกษตรของ
ชุมชน โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ 2563 จำนวน 15 ราย ใน
พ้ืนที่ประมาณ 50 ไร่ ทำการปลูกกาแฟจำนวน 5 ,000 ต้น โดยมีเกษตรกรปลูกกาแฟร่วมยางพารา 
จำนวน 9 ราย ปลูกกาแฟร่วมไม้ผลหรือพืชอ่ืน ๆ 5 ราย และปลูกกาแฟเชิงเดี่ยว 1 ราย อย่างไรก็ตาม
จากการพูดคุยกับเกษตรกร พบว่า ในปีที่ผ่านมามีต้นกาแฟตายจำหนวนหนึ่ง เนื่องจากน้ำท่วม และการ
จัดการแปลง ดิน ปุ๋ย และสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม จากการพูดคุยดังกล่าว จึงได้ข้อสรุปจากที่ประชุม
ให้คัดเลือกแปลงต้นแบบเพ่ือสร้างแปลงสาธิตในการปลูกกาแฟโรบัสต้าร่วมยาง ส่วนแปลงอ่ืน ๆ จะให้
คำแนะนำในการจัดการแปลงตามความต้องการต่อไป และได้มีการลงพ้ืนที่คัดเลือกแปลงเกษตรกร

https://drive.google.com/file/d/1AYVDJ5HEKdXAMsk1NIKfSXqMn-yMDNzS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-fyyIZuLhZPBHYqhxcF9CkrqTFWzL21w/view?usp=sharing
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ต้นแบบเพื่อสร้างแปลงสาธิต ได้จำนวน 2 กลุ่ม ๆ ละ 3 ราย ดังนี้ 
กลุ่มท่ี 1 ปลูกกาแฟโรบัสต้าร่วมกับยางพาราก่อนเปิดกรีด (ยางอายุ 0-7 ปี) จำนวน 3 ราย ได้แก่  
        1) นายเผิน จันทกาญจน์ ยางพาราอายุ 3 ปี  
        2) นายพันธ์ ประพรหม ยางพาราอายุ 4 ปี  
        3) นายอำนาจ ทองศรี ยางพาราอายุ 5 ปี  
กลุ่มท่ี 2 ปลูกกาแฟโรบัสต้าร่วมยางพาราหลังเปิดกรีด (ยางอายุมากกว่า 7 ปี) จำนวน 3 ราย ได้แก่  
        1) นายเฉลิม สัตเพ็ญ ยางพาราอายุ 10 ปี  
        2) นายธิติวุฒิ ประพรหม ยางพาราอายุ 15 ปี  
        3) นายสมพงศ์ กองคิด ยางพาราอายุ 17 ปี 
รวมถึงการลงพ้ืนที่ให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรเกี่ยวกับการจัดการดินและปุ๋ยที่เหมาะสมสอดคล้อง

กับระบบนิเวศ และเก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อมและการเจริญเติบโตของกาแฟเบื้องต้น ความชื้นดิน เส้นผ่าน
ศูนย์กลางลำต้น ความกว้างทรงพุ่ม ความสูงทรงพุ่ม จำนวนใบ จำนวนกิ่งแขนง และความเขียวใบที่อายุ 
2, 4 และ 6 เดือน จากการลงพ้ืนที่ได้มีการแนะนำให้เกษตรกรใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 อัตรา 150-200 
กรัม/ต้น/ปี ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 2- 3 กิโลกรัม/ต้น/ปี แบ่งใส่ 2 ครั้ง ต้นฤดูฝนและกลางหรือปลายฤดู
ฝน และมีการหว่านวัสดุปรับปรุงดินโดโลไมท์ 300-500 กรัม/ต้น/ปี เพ่ือส่งเสริมการเจริญเติบโตแก่ต้น
กาแฟและปรับปรุงบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมในเชิงพ้ืนที่และสภาพแวดล้อม ส่วน
ในฤดูแล้งแนะนำให้นำฟางมาคลุมโคนเพ่ือรักษาความชื้นให้แก่ต้นกาแฟ และพบว่า การปลูกกาแฟ  
โรบัสต้าร่วมยางพาราหลังเปิดกรีด (ยางอายุ 10 ปี) มีแนวโน้มให้การเจริญเติบโตดีที่สุด  

ในส่วนของการพัฒนาการแปรรูปกาแฟ ได้ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วบรรจุถุง สำรวจ
วัตถุดิบกาแฟทั้งในด้านปริมาณผลผลิตกาแฟและคุณภาพของกาแฟในชุมชน พบว่าผลผลิตกาแฟใน
ชุมชนจะเป็นกาแฟโรบัสต้าเป็นหลัก และรูปแบบการจำหน่ายเดิมจะมีการขายเมล็ดกาแฟ (green bean) 
กาแฟคั่วตามคำสั่งลูกค้า ระดับการคั่วตามความต้องการของลูกค้า บรรจุถุงซิปไม่มีแบรนด์และโลโก้ และ
ได้นำมาศึกษาหาอุณหภูมิและเวลาในการคั่วที่เหมาะสมในการคั่วแต่ละระดับ กับปริมาณการคั่วในแต่ละ
ครั้ง เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วของชุมชนที่มีคุณภาพสม่ำเสมอมากขึ้น และได้ออกแบบโลโก้และฉลาก
เบื้องต้นสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ในส่วนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปกาแฟ
จากการศึกษาวิธีการแปรรูปกาแฟแบบดั้งเดิม พบว่า เกษตรกรในชุมชนนิยมการสีกาแฟแบบเปียก ทำให้
มีวัสดุเศษเหลือทิ้ง คือ เปลือกเชอรี่กาแฟ (คาสคาร่า)  นอกจากนี้ยังพบว่า ในชุมชนมีดอกกาแฟจากต้น
กาแฟที่ยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ซึ่งทั้งเปลือกเชอรี่กาแฟ (คาสคาร่า) และดอกกาแฟ เป็นวัสดุเหลือทิ้งที่
สามารถนำไปแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าได้ ในเบื้องต้นได้ดำเนินการพัฒนาชาเปลือกคาสคาร่ากาแฟ โดย
ศึกษาสภาวะที่เหมาะสม และวิธีการพัฒนาสีและกลิ่นรสให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้ยังคงดำเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
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1.2 กิจกรรมอนุรักษ์คลองหลา จากการลงพ้ืนที่ดำเนินกิจกรรมทำให้ทราบความหลากหลาย
ของสิ่ งมีชีวิตในแหล่งน้ำคลองทอน ต.ทุ่ งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ทั้ งความหลากหลาย  
ของพันธุ์ปลา แพลงก์ตอน และคุณภาพน้ำ ซึ่ งมีความหลากหลายทางชี วภาพและความสมดุล 
ของระบบนิเวศ เป็นแหล่งรวมสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่อยู่อาศัยและมีความสัมพันธ์ต่อกัน มีการถ่ายทอด
หมุนเวียนพลังงานและสสารรวมกัน ซึ่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการส่งเสริม
ให้คนในชุมชนใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่ า โดยใช้ให้น้อย เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนพัฒนาบริเวณคลองทอนต่อไปในอนาคตได้ และดำเนินการ  
ลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์น้ำจากสิ่งเหลือใช้ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเพ่ิมมูลค่าได้ โดยการนำ
วัชพืชในลำคลองมาใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการรักษาคูคลองอย่างยั่งยืน เพ่ือให้สามารถ
บริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากไม่มีการกำจัดวัชพืชในคลอง จะเป็นอุปสรรคต่อการส่งน้ำ
และการระบายน้ำได้ ซึ่งบริเวณคลองทอน ชุมชนมีการเลี้ยงปลานิลในกระชังอยู่แล้ว จึงมีการนำวัชพืชใน
ลำคลองมาทดลองทำอาหารปลา รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงปลานิลในกระชังบริเวณคลองทอน 
ทำให้ปลานิลมีสุขภาพดี เจริญเติบโตได้ดี อัตรารอดตายสูง เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น ซึ่ งแนวทางการใช้
จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ เป็นแนวทางหนึ่งที่ ได้รับความนิยมในการทำเกษตรอินทรีย์ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ลดการใช้ยาและสารเคมี และปลอดภัยต่อผู้บริโภค  ส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น
จากการบริการวิชาการของคณะ อีกท้ังอาจารย์และนักศึกษาได้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จริง ทำให้นักศึกษาเป็น
นักปฏิบัติได้ดี มีความมั่นใจและเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว
ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

1.3 กิจกรรมการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อการดำเนินการของกลุ่มโคเนื้อทุ่งลาน แบ่งออกเป็น 2 
กิจกรรม ได้แก่ การทำสูตรอาหาร TMR โดยให้ข้อมูลการทำสูตรอาหาร TMR พร้อมทั้งอธิบายขั้นตอน
การทำงานตลอดโครงการ นอกจากนี้ได้ทำการสำรวจเกษตรกรผู้ที่สนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม จากการ
สำรวจ พบว่า มีเกษตรกรที่สนใจรวม 7 ราย จากเกษตรกรในกลุ่ม 25 ราย โดยมีจำนวนโคเนื้อรวม 31 
ตัว ซึ่งมีข้อตกลงร่วมกัน คือ เกษตรกรจะต้องเก็บข้อมูลการใช้สูตรอาหาร TMR เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ 
และการยอมรับการใช้สูตรอาหาร TMR หลังจากนั้นได้ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลน้ำหนักตัวโคเนื้อของ
เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 7 ราย เพื่อใช้ในการประมาณปริมาณอาหารสูตร TMR รวมถึงลงพื้นที่เพ่ือ
ถ่ายพยาธิโคเนื้อ ให้กับฟาร์มเกษตรกรทั้ง 7 ราย ก่อนที่จะทำการทดสอบการใช้อาหารสูตร TMR การทำ
พันธุ์ประวัติโคสำหรับการทำข้อมูลพันธุ์ประวัติโคเนื้อของกลุ่มโคเนื้อทุ่งลานร่วมกับเกษตรกรกลุ่มโคเนื้อ
ทุ่งลาน เพ่ือชี้แจงขั้นตอนการทำงาน และสำรวจสมาชิกทั้งหมดของกลุ่ม ซึ่งพบว่าปัจจุบันมีสมาชิกรวม 
25 ราย จะลงพ้ืนที่ฟาร์มโคเนื้อของแต่ละรายเพ่ือทำเบอร์หู และบันทึกข้อมูลฟาร์ม ได้ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล
สำหรับทำพันธุ์ประวัติ จำนวน 4 ฟาร์ม ได้วางแผนให้นักศึกษาให้ลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาระบบการผลิตโคเนื้อ  
เพ่ือเก็บข้อมูลการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรในพ้ืนที่  เพ่ือให้ทราบถึงสถานการณ์จำนวนโคเนื้อ 
ของเกษตรกรแต่ละราย และจำนวนโคเนื้อทั้งหมดของกลุ่ม ตลอดจนรูปแบบการจัดการด้านต่าง ๆ  
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เช่น การจัดการสายพันธุ์ โรงเรือน อาหาร เป็นต้น ซึ่งขณะนี้ยังคงดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
1.4 กิจกรรมการเพ่ิมมูลค่าหน่อไม้ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าหมอไชย ได้มีการ

ดำเนินการต่อเนื่อง แต่เป็นการแปรรูปหน่อไม้กลางน้ำ ซึ่งสามารถนำหน่อไม้สดที่แปรรูปมาเก็บรักษาและ
สามารถนำไปต่อยอดทำผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ได้ จึงได้ข้อสรุปในการทำผลิตภัณฑ์ในปีที่ 2 คือ หน่อไม้ต้ม  
ที่สามารถเก็บรักษาได้นานขึ้นและสามารถเก็บไว้บริโภคเมื่อผลผลิตขาดตลาดได้ จึงได้ดำเนินการยืดอายุ
หน่อไม้สด  ซึ่งขณะนี้ยังคงดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

1.5 ยุวเกษตรรักษ์ถิ่น เป็นการดำเนินกิจกรรมร่วมกันกับโรงเรียนบางศาลา ในการจัดทำ
แปลงเกษตรเพ่ือให้ทางโรงเรียนมีแหล่งวัตถุดิบอาหารกลางวัน และเพ่ิมทักษะความรู้ทางการเกษตรให้แก่
นักเรียนซึ่งสามารถนำองค์ความรู้ทางการเกษตรไปประยุกต์ใช้กับครัวเรือนได้  ซึ่งขณะนี้ยังคงดำเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

2. โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและแปรรูปข้าวพ้ืนเมืองอินทรีย์ตำบลเกาะแต้ว อำ เภอ
เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สู่วิสาหกิจชุมชน (ปีที่ 2) เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตและการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองอินทรีย์ วิธีการเขตกรรมและ
การเสริมรายได้จากพืชและสัตว์ในนาอินทรีย์ การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษเสริมรายได้ และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ข้าวพองปรุงรสเพ่ือการจำหน่าย เพ่ิมรายได้ และพัฒนาเป็นอาชีพในระดับวิสาหกิจชุมชน
พ้ืนฐานได้ ร่วมมือกับเทศบาลตำบลเกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา รวมถึงเกษตรอำเภอ ในการให้
คำแนะนำและร่วมกันจัดโครงการดังกล่าว ซึ่งประกอบได้ด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

2.1 กิจกรรมการสนับสนุนและให้คำปรึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์ข้าว
พ้ืนเมืองคุณภาพดีให้บริสุทธิ์แบบเกษตรกรมีส่วนร่วม ได้ลงพ้ืนที่ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรรวมถึงร่วมกัน
จัดทำแปลงสาธิตผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองคุณภาพดี, การคัดพันธุ์ปนในแต่ละระยะการเจริญเติบโตเพ่ือ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองให้บริสุทธิ์, การคัดสายพันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองและจดบันทึกข้อมูลลักษณะประจำ
พันธุ์ในแต่ละระยะการเจริญเติบโต ทั้งนี้เพ่ือให้ได้สายพันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองที่บริสุทธิ์ ทำให้เกษตรกรสามารถ
เพาะพันธุ์และเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวเพ่ือใช้ปลูกในรอบถัดไป เป็นการลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร 
ซึ่งขณะนี้ยังคงดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

2.2 กิจกรรมสนับสนุนและให้คำปรึกษาวิธีการเขตกรรมและการเสริมรายได้จากพืชและสัตว์ใน
นาอินทรีย์ คณาจารย์ และนักศึกษาลงพ้ืนที่พบปะเกษตรกร และผู้นำชุมชน ในพ้ืนที่ ม.  6 ตำบลเกาะ
แต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยชี้แจงรายละเอียดของโครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและ  
แปรรูปข้าวพ้ืนเมืองอินทรีย์ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สู่วิสาหกิจชุมชน (ปีที่ 2) 
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนและให้คำปรึกษาวิธีการเขตกรรมและการเสริมรายได้จากพืชและสัตว์ในนาอินทรีย์ 
โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ 2563 จำนวน 16 ราย ในพ้ืนที่
ประมาณ 40 ไร่ ทำการปลูกข้าวพ้ืนเมืองอินทรีย์และมีการปลูกพืชผักหลังนาเพ่ือจำหน่าย ซึ่งช่วยเสริม
รายได้ให้แก่เกษตรกร ประมาณ 20,000-50,000 บาท/ราย อย่างไรก็ตามจากการพูดคุยกับเกษตรกร 
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พบว่า สามารถเพ่ิมรายได้ลดรายจ่ายจากการเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ ปลา หอย ในนาข้าว จากการพูดคุย
ดังกล่าว จึงได้ข้อสรุปจากที่ประชุมให้คัดเลือกแปลงต้นแบบเพ่ือสร้างแปลงสาธิตในการเขตกรรมและการ
เสริมรายได้จากพืชและสัตว์ในนาอินทรีย์ โดยแปลงที่คัดเลือกจะต้องมีบ่อ ร่อง หรือคูที่อยู่ในนา  
หรือขุดร่องคูเพ่ิมเพ่ือใช้สำหรับเลี้ยงปลาได้ ส่วนแปลงอ่ืน ๆ จะให้คำแนะนำในการจัดการแปลง 
ตามความต้องการต่อไป มีการลงพ้ืนที่คัดเลือกแปลงเกษตรกรต้นแบบเพ่ือสร้างแปลงสาธิต  
โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 7 ราย ดังนี้  

(1) นางวรรณา บินรัตแก้ว  
(2) นางหวันสเหร้ะ บินมุสา  
(3) นางสาว จรีนา หมวดมิเส้น  
(4) นายสักรียา ขุนฤทธิรงค์  
(5) นายมาหมูด พันธ์สะและหมัน  
(6) นายรอเหม พันธุ์สะ และหมัน  
(7) นางวรรณา ไชยกายุทธ  
โดยเกษตรกรทั้ง 7 ราย มีการปลูกข้าวพ้ืนเมืองอินทรีย์ร่วมกับเลี้ยงปลาในนาข้าว และมีการ

ปลูกพืชผักหลังนาเพ่ือเสริมรายได้ลดรายจ่าย และลงพ้ืนที่ให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรเกี่ยวกับการจัดการ
ดินและปุ๋ยในการเตรียมแปลงสาธิตการผลิตข้าวพ้ืนเมืองอินทรีย์โดยการปักดำ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จาก
วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ช่วยควบคุมโรคในข้าว และละลายธาตุอาหาร  
เพ่ือส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าว การลงพ้ืนที่แจกจ่ายปลาหมอแปลงเพศ พันธุ์ชุมพร1 ให้กับ
เกษตรกร ที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ อัตรา 500-1,200 ตัว/ไร่ ติดตามให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการ
ปลูกข้าวพ้ืนเมืองอินทรีย์ร่วมกับเลี้ยงปลาในนาข้าว และทำการเก็บข้อมูลผลผลิตข้าวและปลา เพ่ือนำไป
การคำนวณต้นทุนการผลิต รายได้ และกำไรจากการขายข้าวและปลาต่อไป และได้นำนักศึกษาสาขา
เทคโนโลยีการเกษตร แขนงการผลิตพืช ชั้นปีที่ 2 จำนวน 50 คน ลงพ้ืนที่เพ่ือพูดคุยกับเกษตรกรใน
กิจกรรมปลูกพืชหลังนาเสริมรายได้ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 16 ครัวเรือน พ้ืนที่นาประมาณ  
40 ไร่ พืชที่ปลูก ได้แก่ แตงโม แตงกวา ถั่วฝักยาว ข้าวโพดหวาน ฝักทอง ผักกาด กวางตุ้ง ยาสูบ เป็นต้น 
โดยแบ่งนักศึกษา 3-6 คนต่อครัวเรือน ให้ช่วยสนับสนุน ปรึกษา และเก็บข้อมูลแปลงตั้งแต่การเขตกรรม 
ดูแลรักษา ไปจนถึงการเก็บเก่ียวผลผลิตพืชหลังนา 

2.3 กิจกรรมสนับสนุนและให้คำปรึกษาการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษเสริมรายได้ 
คณาจารย์ และนักศึกษาลงพ้ืนที่พบปะเกษตรกร และผู้นำชุมชน ในพ้ืนที่ ม. 7 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอ
เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยชี้แจงรายละเอียดของการดำเนินกิจกรรม และสำรวจความต้องการในการ
รับการบริการวิชาการของเกษตรกร ม.7 ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด  
25 ราย แบ่งได้ 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มพืชผักผสมผสาน จำนวน 12 ราย 2) กลุ่มไม้ผล จำนวน 5 ราย  
และ 3) กลุ่มข้าวพ้ืนเมือง จำนวน 8 ราย อย่างไรก็ตามเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงได้ดำเนินการ
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สนับสนุนและให้คำปรึกษาให้แก่กลุ่มพืชผักผสมผสานก่อนเพ่ือพัฒนาไปสู่การปลูกผักสวนครัวปลอด
สารพิษเสริมรายได้ต่อไป 

2.4 กิจกรรมสนับสนุนและให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพองปรุงรสเพ่ือการจำหน่าย ลงพ้ืนที่
พูดคุยแนะนำกิจกรรมกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสอบถามความต้องการของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพองปรุงรส, พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพองปรุงรสในห้องปฏิบัติการและให้กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรทดสอบชิมผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา เพ่ือขอข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความ
ต้องการรวมถึงถ่ายทอดกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา ซึ่งในขณะนี้ยังคงดำเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องโดยกลุ่มเกษตรกรต้องการให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพองในรูปแบบข้าวพองรสหวาน ซึ่งอยู่ใน
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ โดยจะนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่กลุ่มเกษตรกรต่อไป 

 
 
 

Key results 
หน่วย
วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนินการ 

2564 เสร็จสิน้ 
อยู่ระหว่างการ

ดำเนินการ 
ยังไม่ได้

ดำเนินการ 

2.1.1พัฒนาผลิตภัณฑ์

ชุมชน 

ผลงาน 4 มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 5 ผลงาน 

1. ข้าวพองรสหวานกลิ่นนำ้ตาลมะพร้าว 

2. ข้าวพองรสหวานกลิ่นน้ำตาลโตนด 

3. ข้าวพองรสคาราเมล  

4. ข้าวพองรสน้ำผึ้ง  

5. ข้าวพองรสเนย 

มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
จำนวน 3 ผลงาน 
1. ผลิตกาแฟคั่ว
บรรจุถุง 
2. ชาเปลือกคาส
คารา่กาแฟ 
3. ผลิตภัณฑ์
หน่อไม้ตม้ 

- 

2.1.2 รายได้

ผู้เข้าร่วมโครงการ

เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 10 รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย

ร้อยละ 121.95 

 - 

2.1.3 บูรณาการ

พันธกิ จสัมพันธ์  

(การเรียนการสอน/

วิจัย/ศิลปวัฒนธรรม) 

เพื่อท้องถิน่ 

เรื่อง 4 มีการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ 
1. ด้านการเรียนการสอน จำนวน 10 
เรื่อง 
2. ด้านวิจัย จำนวน 6 เรื่อง 
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โครงการ ตัวชี้วดั ผลการดำเนินการ 
โครงการพัฒ นาชุมชน

ต้ น แ บ บ ต ำบ ลทุ่ งล าน 

อ ำ เภ อ ค ลอ งห อ ย โข่ ง 

จั งหวัดสงขลา: การทำ

เกษตรผสมผสาน ตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (ปีที่ 2) 

เกษตรกรและนักเรียนโรงเรียน
บางศาลา เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 80 คน 

เกษตรกรและนักเรียนโรงเรียนบางศาลา เข้าร่วมโครงการ 50 คน
การดำเนินงานไม่บรรลุ เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเช้ือ COVID-19 

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 40 คน 

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 50 คน 

จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนไม่น้อย
กว่า 2 ผลิตภัณฑ์ 

จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชน 3 ผลิตภัณฑ์ คือ 
1. ผลิตกาแฟค่ัวบรรจุถุง 
2. ชาเปลือกคาสคาร่ากาแฟ 
3. ผลิตภัณฑ์หน่อไม้ต้ม 

จำนวนศูนย์สาธิตไม่น้อยกว่า 2 
ศูนย์ 

จำนวนศูนย์สาธิต 2 ศูนย์ คือ 
1. ศูนย์สาธิตการแปรรูปกาแฟ 
2. ศูนย์สาธิตการแปรรูปหน่อไม้ 

จำนวนพื้นที่อนุรักษ์สัตว์น้ ำ
ชุมชนไม่น้อยกว่า 1 พื้นที่ 

พื้นที่อนุรักษ์สัตว์น้ำชุมชน 1 พื้นที่ คือ เขตพื้นที่คลองทอน  

จำนวนงานวิจัยชุมชนไม่น้อย
กว่า 4 เร่ือง 

งานวิจัยชุมชน  จำนวน  6 เรื่อง 
1. ผลของการทดแทนอาหารสำเร็จรูปด้วยจอกหูหนูต่อการ
เจริญเติบโตของปลานิล 
2. ความหลากหลายของแพลงก์ตอน 
ในแหล่งน้ำคลองทอน ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 
3. ความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณปลาในแหล่งน้ำคลอง
ทอน  ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 
4. การศึกษาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำคลองทอน ต.ทุ่งลาน อ.คลอง
หอยโข่ง จ.สงขลา 
5. ผลของปุ๋ยและพืชร่วมต่างชนิดกันต่อการเจริญเติบโตของกาแฟโร
บัสต้าพันธุ์พื้นเมือง มาใช้ในการจัดการดินและปุ๋ยในการปลูกกาแฟ 
6. ศึกษาวิธีการหมัก การค่ัวและการเบลนกาแฟเพื่อสร้างอัตลักษณ์
กาแฟโรบัสต้า 

จำนวนรายวิชาในหลักสูตรที่มี
การบูรณาการจัดการเรียนการ
สอนกับการบริการวิชาการไม่
น้อยกว่า 4 รายวิชา 

รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรีนการสอนกับการ
บริการวิชาการ จำนวน 5 รายวิชา 
1. รายวิชาการจัดการดินเพื่อผลิตพืช 
2. รายวิชาการผลิตไม้ผล 
3. รายวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม 
4. วิชาแพลงก์ตอนวิทยา และแพลงก์ตอนเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
5.  รายวิชาการแปรรูปอาหาร 2 

ผู้ เข้าร่วมโครงการมีความรู้  
ความเข้าใจ ในเนื้อหากิจกรรม
หรือหัวข้อที่จัดโครงการ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหากิจกรรมหรื อ
หัวข้อที่จัดโครงการ ร้อยละ 80 

ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 

เนื่องจากเป็นการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจึงอยู่ในระหว่างการ
ดำเนินกิจกรรม 
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โครงการ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินการ 
โครงการพัฒนากลุ่ ม เกษตรกร
ผู้ผลิตและแปรรูปข้าวพื้ น เมือง
อินทรีย์ ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา 
จ.สงขลา สู่วิสาหกิจชุมชน (ปีที่ 2) 

เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 50 คน เกษตรกรผู้ เข้าร่วมโครงการ 40 คน 
การดำเนินงานไม่บรรลุ เนื่องจากอยู่ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ 
COVID-19 

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 40 คน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 50 คน 

มีแปลงสาธิตไม่น้อยกว่า 5 แปลง มีแปลงสาธิต จำนวน 9 แปลง 
1. แปลงสาธิตการเลี้ยงปลาในนาข้าว
และการปลูกพืชหลังนา จำนวน 7 แปลง 
2. แป ลงสาธิตผลิ ต เมล็ ดพั น ธุ์ ข้ า ว
พื้นเมืองคุณภาพดี 
จำนวน 1 แปลง 
3. แปลงสาธิตการปลูกผักสวนครัวปลอด
สารพิษเสริมรายได้ จำนวน 1 แปลง 

มี ผลิ ตภั ณ ฑ์ เพื่ อ จ ำห น่ าย ไม่ น้ อ ยก ว่ า  1 

ผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย 5 ผลิตภัณฑ์ 
1. ข้าวพองรสหวานกลิ่นน้ำตาลมะพร้าว 
2. ข้าวพองรสหวานกลิ่นน้ำตาลโตนด 
3. ข้าวพองรสคาราเมล  
4. ข้าวพองรสน้ำผึ้ง  
5. ข้าวพองรสเนย 

มีรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการ
เรียนการสอนกับการบริการวิชาการไม่น้อยกว่า 
4 รายวิชา 

รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการ
จัดการเรียนการสอนกับการบริการ
วิชาการ จำนวน 5 รายวิชา 
1. รายวิชาดินและปุ๋ย 
2. รายวิชาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ 
3. รายวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืชเบื้องต้น 
4. รายวิชาโครงการพิเศษ 
5. รายวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร  

มีกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียน/จำนวนวิสาหกิจ
ชุมชนที่เพิ่มขึ้นในท้องถิ่น จำนวน 1 กลุ่ม 

ดำเนินการรวบรวมสมาชิก แต่ งตั้ ง
หัวหน้ากลุ่มเรียบร้อยแล้วและจัดทำ
เอกสารเพื่อดำเนินการจัดส่งต่อเกษตร
อำเภอ 

ผู้ เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ ใน
เนื้อหากิจกรรมหรือหัวข้อที่จัดโครงการ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ 
ใน เนื้ อห ากิ จกรรมหรือหั วข้ อที่ จั ด
โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากเป็นการดำเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องจึงอยู่ ในระหว่างการดำเนิน
กิจกรรม 
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หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ข้อที่ 3 

3.1-3-1  โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา: การทำเกษตร
ผสมผสาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ปีที่ 2) 

3.1-3-2  โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและแปรรูปข้าวพื้นเมืองอินทรีย์ตำบลเกาะแต้ว อำเภอ
เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สู่วิสาหกิจชุมชน (ปีที่ 2) 

4. ประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ชุมชนหรือสังคมตามข้อ 2 และนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณา 

ผลการดำเนินงาน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดทำแผนการบริการวิชาการของคณะ ซึ่งการบริการวิชาการอยู่ใน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 
–2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างและพัฒนา
ท้องถิ่น Objectives  2.1 พัฒนาชุมชนฐานราก 
          Key results 2.1.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
                          2.1.2 รายได้ผู้เข้าร่วมโครงการเพ่ิมข้ึน 
                          2.1.3 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์(การเรียนการสอน/วิจัย/ศิลปวัฒนธรรม) เพ่ือท้องถิ่น 

ซึ่งโครงการตามแผนบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 2 โครงการ คือ 

1. โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา: การทำ
เกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ปีที่ 2) 

2. โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและแปรรูปข้าวพ้ืนเมืองอินทรีย์ตำบลเกาะแต้ว อำเภอ
เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สู่วิสาหกิจชุมชน (ปีที่ 2) 

โดยได้ดำเนินการรายงานผลสำเร็จประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการ
วิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม ตามแผนบริการวิชาการประจำปี 2564 ซึ่งผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ข้อที่ 4 

3.1-4-1  โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา: การทำเกษตร
ผสมผสาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ปีที่ 2) 

3.1-4-2  โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและแปรรูปข้าวพ้ืนเมืองอินทรีย์ตำบลเกาะแต้ว อำเภอ
เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สู่วิสาหกิจชุมชน (ปีที่ 2) 

3.1-4-3  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561– 2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

https://drive.google.com/file/d/1_uvhfE6MPq4MNdtFBNOe5R8auViS2uA9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uYo7glGTsLcRF6L07KOisrR4_bl2FZ6w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IGBrAPPYSksgYiYIiQ8_pOXJLCnHfYT8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10nontLUUfwbvRN90h1ZcujkdOl5gVlkA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TbfS54qlya0Y8Fv7wpZ1PdmXwnxlYx2u/view?usp=sharing
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3.1-4-4  แผนบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

5. นำผลการประเมินตามข้อ 4 ไปปรับปรุงแผนบริการวิชาการในปีต่อไป 

จากการรายงานผลการดำเนินการรายงานผลสำเร็จประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและ
โครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม ตามแผนบริการวิชาการประจำปี 2564 
ต่อที่ประชุมกรรมการประจำคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งทางคณะกรรมการประจำคณะได้ให้
ข้อเสนอแนะว่า การดำเนินกิจกรรมหรือโครงการที่มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากนั้น อาจส่งผล
กระทบต่อการแพร่ระบาดของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงควรมีการการปรับ
กิจกรรม หรือการดำเนินโครงการในเชิงการให้คำปรึกษา แก้ปัญหาที่เกษตรกรเจอในท้องถิ่น เพ่ือพัฒนา
อาชีพทางด้านเกษตร โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำกิจกรรมให้ลดการลงพ้ืนที่  และประยุกต์ใช้
แอพพลิเคชั่นต่าง ๆในการดำเนินกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาเพ่ิมทักษะทางการเกษตรให้เกษตรกรในท้องถิ่น 
เนื่องจากปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ข้อที่ 5 

3.1-5-1  รายงานผลการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม ตามแผนบริการวิชาการประจำปี 2564  

 

https://drive.google.com/file/d/18DiMMj_zqgMiabdJccV9Ej0-mCSzKXB1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D0NePlEtRo1z-TjMCeiUJsjv6TY8RVSD/view?usp=sharing
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ตารางท่ี 3.1-4-1 แสดงผลการประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัดของแผนบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนหรือสังคม  

ตัวชี้วัดของแผน เกณฑ์การประเมิน เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย แนวทางการปรับปรุง         ผลการปรับปรุง 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลงาน 4 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 8 ผลิตภัณฑ์ 

1. ข้าวพองรสหวานกลิ่นน้ำตาลมะพร้าว 

2. ข้าวพองรสหวานกลิ่นน้ำตาลโตนด 

3. ข้าวพองรสคาราเมล  

4. ข้าวพองรสน้ำผึ้ง  

5. ข้าวพองรสเนย 

6. ผลิตกาแฟคั่วบรรจุถุง 

7. ชาเปลือกคาสคาร่ากาแฟ 

8. ผลิตภัณฑ์หน่อไม้ต้ม 

 - - 

รายได้ผู้เข้าร่วมโครงการ

เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 10 รายได้เกษตรกรเพิม่ขึ้นโดยเฉลีย่รอ้ยละ 

121.95 

 - - 

บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์  

(การเรียนการสอน/วิจัย/

ศิลปวัฒนธรรม)  

เพื่อท้องถิ่น 

เรื่อง 4 มีการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ จำนวน 13 
เรื่อง คือ 
1. ด้านการเรยีนการสอน จำนวน 8 เรื่อง 
2. ด้านการวิจัย จำนวน 5 เรื่อง 

 - - 
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ตารางท่ี 3.1-4-2 แสดงผลการประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนหรือสังคม  

โครงการ 
ตัวชี้วัดของ
โครงการ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย แนวทางการปรับปรุง         ผลการปรับปรุง 

โครงการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบตำบลทุ่งลาน 
อำเภอคลองหอยโข่ง 
จังหวัดสงขลา: การ
ทำเกษตรผสมผสาน 
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
(ปีท่ี 2) 
 
 
 
 
 
 
 

เก ษ ต ร ก ร แ ล ะ
นักเรียนโรงเรียน
บางศาลาเข้าร่วม
โครงการ 

ไม่น้อยกว่า 
80 คน 

เกษตรกรและนักเรียนโรงเรียน
บางศาลา จำนวน 50 คน 

× เนื่องจากอยู่ ในสถานการณ์
ก า ร แ พ ร่ ร ะ บ าด ข อ ง เ ช้ื อ 
COVID -19 ท ำ ให้ ต้ อ ง ล ด
จำนวนคนในการร่วมกิจกรรม 

เน้นการลงพื้นที่และการ
ประสานงานผ่านทางแอฟ
พลิ เค ช่ันต่ าง ๆ ในการ
ประสานการทำงาน, การ
แก้ปัญหาให้แก่เกษตรกร 

นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ 

ไม่น้อยกว่า 
40 คน 

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 50  คน  - - 

จำนวนผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

ไม่น้อยกว่า  
2 ผลิตภณัฑ ์

ผลิตภัณฑ์ชุมชน 3 ผลิตภัณฑ์ 
1. ผลิตกาแฟคั่วบรรจุถุง 
2. ชาเปลือกคาสคาร่ากาแฟ 
3. ผลิตภัณฑ์หน่อไม้ต้ม 

 - - 

จำนวนศูนย์สาธิต ไม่น้อยกว่า  
2 ศูนย์ 

ศูนย์สาธิต จำนวน 2 ศูนย์ 
1. ศูนย์สาธิตการแปรรูปกาแฟ 
2. ศูนย์สาธิตการแปรรูปหน่อไม้ 

 - - 

จ ำ น ว น พื้ น ที่
อนุ รั กษ์ สั ต ว์ น้ ำ
ชุมชน 

ไม่น้อยกว่า  
1 พื้นที่ 

พื้นที่อนุรักษ์สัตว์น้ำชุมชน 1 พื้นท่ี 
คือ เขตพื้นท่ีคลองทอน 

 - - 

จำนวนรายวิชาใน
หลักสูตรที่มีการบูร
ณาการจัดการเรียน
การสอนกับการ 
บริการวิชาการ 

ไม่น้อยกว่า  
4 รายวิชา 

รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณา
การจัดการเรีนการสอนกับการ
บริการวิชาการ จำนวน 5 รายวิชา 
ได้แก่ 
 

 
 
 
 

 

- - 
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โครงการ 
ตัวชี้วัดของ
โครงการ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 
แนวทางการปรับปรุง ผลการปรับปรุง 

โครงการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบตำบลทุ่งลาน 
อำเภอคลองหอยโข่ง 
จังหวัดสงขลา: การ
ทำเกษตรผสมผสาน 
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
(ปีท่ี 2) 
 
 
 
 
 
 
 

  1. การจัดการดินเพื่อผลิตพืช 
2. การผลิตไม้ผล 
3. การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่ม 
4. แพลงก์ตอนวิทยาและแพลงก์
ตอนเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
5. การแปรรูปอาหาร 2 

 - - 

จำนวนงานวิจั ย
ชุมชน 

ไม่น้อยกว่า  
4 เรื่อง 

งานวิจัยชุมชน จำนวน 6 เรื่อง 
1. ผลของการทดแทนอาหาร
สำเร็จรูปด้วยจอกหูหนูต่อการ
เจริญเติบโตของปลานิล 
2. ความหลากหลายของแพลงก์ตอน
ในแหล่งน้ำคลองทอน ต.ทุ่งลาน  
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 
3. ความหลากหลายทางชีวภาพของ
พรรณปลาในแหล่งน้ำคลองทอน  
ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 
4. การศึกษาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ
คลองทอน ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง 
จ.สงขลา 

 
 

- - 
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โครงการ 
ตัวชี้วัดของ
โครงการ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 
แนวทางการปรับปรุง ผลการปรับปรุง 

   5. ผลของปุ๋ยและพืชร่วมต่างชนิด
กันต่อการเจริญเติบโตของกาแฟโร
บัสต้าพันธุ์พื้นเมือง มาใช้ในการ
จัดการดินและปุ๋ ยในการปลูก
กาแฟ 
6. ศึกษาวิธีการหมัก การคั่ว และ
การเบลนกาแฟ เพื่อสร้างอัตลักษณ์
กาแฟโรบัสต้า 

 - - 

 ผู้เข้าร่วมโครงการ
มี ค วาม รู้  ค วาม
เข้ า ใจ ใน เนื้ อห า
กิ จ ก ร ร ม ห รื อ
หั ว ข้ อ ที่ จั ด
โครงการ  

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความ
เข้าใจ ในเนื้อหากิจกรรมหรือ
หัวข้อท่ีจัดโครงการ ร้อยละ 80 

 
 
 

- - 

ดำเนิ น โครงการ
เส ร็ จ สิ้ น ต า ม
ร ะ ย ะ เ ว ล า 
ที่กำหนด 

เสร็จสิ้นตาม
ระยะเวลาที่

กำหนด 

(อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
 

เนื่ องจากเป็ นการ
ดำเนินกิจกรรมอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งจึ งอยู่ ใน
ระหว่างการดำเนิ น
กิจกรรม 

(อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
 

(อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
 

รวม บรรลุ ร้อยละ 77.78 (เนื่องจากอยู่ในระหว่างการดำเนินโครงการ) 
ไม่บรรลุ ร้อยละ 11.11 
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โครงการ 
ตัวชี้วัดของ
โครงการ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

แนวทางการปรับปรุง         ผลการปรับปรุง 

โค รงก ารพั ฒ น าก ลุ่ ม
เกษตรกรผู้ผลิตและแปร
รูปข้าวพื้นเมืองอินทรีย์
ตำบลเกาะแต้ว อำเภอ
เมื อ งส งข ล า  จั งห วั ด
สงขลาสู่วิสาหกิจชุมชน 
(ปีที่ 2) 
 

เกษตรกรผู้ เข้าร่วม
โครงการ 

ไม่น้อยกวา่  
50 คน 

เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน × เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือ COVID -19 ทำให้
ต้ อ งลดจ ำน วน คน ใน ก ารร่ ว ม
กิจกรรม 

เน้ น ก ารล งพื้ น ที่ แ ล ะ ก า ร
ประสานงานผ่านทางแอฟพลิ
เคชั่นต่าง ๆ ในการประสาน
การทำงาน , การแก้ปัญหา
ให้แก่เกษตรกร 

นั ก ศึ กษ า เข้ าร่ วม
โครงการ 

ไม่น้อยกวา่  
40 คน 

นักศึกษาเข้ารว่มโครงการ 50 คน  - - 

มีแปลงสาธิต ไม่น้อยกวา่ 
5 แปลง 

แปลงสาธิต จำนวน 9 แปลง 
1. แปลงสาธิตการเล้ียงปลาในนาข้าวและการปลูก
พืชหลังนา จำนวน 7 แปลง 
2. แปลงสาธิตผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองคุณภาพดี
จำนวน 1 แปลง 
3. แปลงสาธิตการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษเสริม
รายได้ จำนวน 1 แปลง 

 - - 

มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่ อ
จำหน่าย 

ไม่น้อยกวา่ 
1 ผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย 5 ผลิตภัณฑ์ 
1. ข้าวพองรสหวานกลิ่นน้ำตาลมะพร้าว 
2. ข้าวพองรสหวานกลิ่นน้ำตาลโตนด 
3. ข้าวพองรสคาราเมล  
4. ข้าวพองรสน้ำผึ้ง  
5. ข้าวพองรสเนย 

 - - 

มี ร า ย วิ ช า ใ น
หลักสูตรที่มีการบูร
ณาการจัดการเรียน
ก า รส อ น กั บ ก า ร
บริการวิชาการ 

ไม่น้อยกวา่ 
4 รายวิชา 

รายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียน
การสอนกับการบริการวิชาการ จำนวน 5 รายวิชา 
1. รายวิชาดินและปุ๋ย 
2. รายวิชาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ 
3. รายวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืชเบื้องต้น 
4. รายวิชาโครงการพิเศษ 
5. รายวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 1 

 - - 
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โครงการ ตัวชี้วัดของโครงการ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย แนวทางการปรับปรุง         ผลการปรับปรุง 

โค ร งก า รพั ฒ น าก ลุ่ ม
เกษตรกรผู้ผลิตและแปร
รูปข้าวพื้นเมืองอินทรีย์
ตำบลเกาะแต้ว อำเภอ
เมื อ งส งข ล า  จั งห วั ด
สงขลา สู่วิสาหกิจชุมชน  
(ปีที่ 2) 

 

ผู้ เข้ าร่วมโครงการมีความรู้  
ความเข้าใจ ในเนื้อหากิจกรรม
หรือหัวข้อที่จัดโครงการ  
 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 75 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหากิจกรรม
หรือหัวขอ้ที่จัดโครงการ ร้อยละ 85 

√ - - 

มีกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียน/
จำนวนวิสาหกิจชุมชนที่เพิ่มขึ้น
ในท้องถิ่น  

จำนวน 1 กลุ่ม 

 
 

ดำเนินการรวบรวมสมาชิก โดยมีและจดัทำเอกสารเพื่อนาย
มาหมูด พันธุ์สะแหละหมัน เป็นหัวหนา้กลุ่มผลิตข้าวพื้นเมือง
เกาะแต้ว ทั้งนี้อยู่ในกระบวนการจัดส่งเอกสารต่อเกษตร
อำเภอ 

(อยู่ระหว่างดำเนินการ) 

 
(อยู่ระหว่างดำเนินการ) 

 
- 

ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 

เสร็จสิ้นตาม
ระยะเวลาที่

กำหนด 

(อยู่ระหว่างดำเนินการ) 

 
(อยู่ระหว่างดำเนินการ) 

 
(อยู่ระหว่างดำเนินการ) 

 
  (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 

 

รวม บรรลุ ร้อยละ 62.50 
(เนื่องจากอยู่ในระหว่างการดำเนินโครงการ) 
ไม่บรรลุ ร้อยละ 12.5 
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การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ 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 
1. ดำเนินการโครงการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องในเชิงพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างอาชีพให้แก่กลุ่ม
เกษตรกรเพ่ือให้สามารถลดต้นทุนการผลิต และมีรายได้เสริมหลังจากการประกอบอาชีพหลัก โดยการ
นำเอาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการและวิจัยในการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้แก่กลุ่มเกษตรกร 
ตลอดจนการเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและช่องทางในการจัดจำหน่าย  เพ่ือเป็นสินค้าอัตลักษณ์
ของชุมชน 
2. มีระบบและกลไกในการดำเนินงานบริการวิชาการของคณะฯ อย่างชัดเจน 
3. มีการวางแผนและการเตรียมการเพ่ือบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยระบุไว้ชัดเจน
ในโครงการที่ขออนุมัติงบประมาณและมีการทำความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบทุกฝ่าย 
4. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
5. การนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและวิจัย 
5. มีงานบริการวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมที่หลากหลาย 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. สร้างเครือข่ายความความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่น เช่น อบต. , อบจ, สำนักงานเกษตรอำเภอ 
เพ่ือสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนและช่วยกันดูแลชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
2. สนับสนุนการถ่ายทอดงานวิจัย และนวัตกรรมการเกษตรเพ่ือส่งเสริมวิชาชีพในท้องถิ่นให้มีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน 
3. สนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาต่อยอดงานบริการวิชาการเพ่ือให้ได้ผลงานทางวิชาการ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 จำนวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ (O) 
รอบวงปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2563 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้  ผศ.ดร.อมรรัตน์  ชุมทอง 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏได้มีการกำหนดพ้ืนที่รับผิดชอบในการพัฒนา และมีการกำหนดเป้าหมาย
การพัฒนาไว้ในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ การจัดทำแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน         
จึงต้องศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้บรรลุตามแผน 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของจำนวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผน
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 
 
สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณค่าร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 
 
 
  
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 

คะแนนที่ได้ =  
 

 
 

ร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กบัชุมชน 

ร้อยละของจำนวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กบัชุมชน 

ท่ีกำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 

จำนวนชุมชนเป้าหมายทีไ่ด้รบัการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กบัชุมชน 

 

จำนวนชุมชนเป้าหมายทั้งหมดของคณะ 
X 100 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 ปีการศึกษา 2562 – 2563 

ผลการดำเนินงาน  
 ในปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีการกำหนดพ้ืนที่รับผิดชอบในการ

พัฒนาชุมชนเป้าหมายทั้งหมด จำนวน 2 ชุมชน และมีชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จำนวน 2 ชุมชน  คิดเป็นร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางที ่3.2-1 ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563

จ านวนชมุชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์

กับชมุชนของคณะ
2

จ านวนชมุชนเป้าหมายทั้งหมดของคณะ 2

ร้อยละของจ านวนชุมชนเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองตามแผน

เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของคณะ
100

ค่าร้อยละท่ีค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 5

คะแนนท่ีได้ ระดับดีมาก
 

 
ตารางที่ 3.2-2 ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
ลำดับ ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนา 

1 ตำบลทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา พัฒนาการสร้างเสริมอาชีพจากการเกษตร
และเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตร 

2 ตำบลเกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา พัฒนาการสร้างเสริมอาชีพจากการเกษตร
และเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตร 

 

 

ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

หน่วยวัด 
จำนวน/ปีการศึกษา  

2561 2562 2563 
จำนวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

ชุมชน 
- 2 2 

ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

ร้อยละ 
- 2 2 

คะแนนประเมิน คะแนน - 5 5 
ผลการประเมิน ระดับ - ดีมาก ดีมาก 
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ตารางที่ 3.2-2 ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

ลำดับ 
ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

การพัฒนา 

1 ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง 
จ.สงขลา 

มหาวิทยาลัย โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ลงพ้ืนที่
บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชน ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง 
จังหวัดสงขลา อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน 
โดยชุมชนได้รับการพัฒนาให้คำปรึกษาในการการพัฒนาส่งเสริม
การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร และการสร้างเสริม
รายได้จากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของ
สินค้าและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชน ให้สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้และดำเนินชีวิตโดยอาศัยหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดย 

1. ปี งบประมาณ  พ.ศ. 2559 ได้ รับการสนับสนุน
งบประมาณกิจกรรมส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน  
งานหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หมู่บ้าน
โคเนื้อ ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ให้แก่
เกษตรกร  ผู้เลี้ยงโคเนื้อในเขต ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง 
จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ของโคเนื้อ โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อในด้านพันธุ์
อาหาร และการจัดการฟาร์มให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ และ 
เพ่ือพัฒนากลุ่มการเลี้ยงโคเนื้อต้นแบบให้กับพ้ืนที่ใกล้เคียง 

2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์
และบริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทศบาลตำบล
ทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์ 
อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ร่วมกับดำเนินการจัดโครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน เรื่อง หมู่บ้านโคเนื้อ ตำบลทุ่งลาน 
อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ปีที่ 2 ให้แก่เกษตรกรให้แก่
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในเขตตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง 
จังหวัดสงขลา โดยได้ให้ความรู้แก่เกษตรกรในด้านการพัฒนา
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ลำดับ 
ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

การพัฒนา 

สายพันธุ์เพ่ือการผลิตลูกโคเพ่ือเป็นโคขุน การขุนโคเนื้อ การผสม
เทียมโค และการทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีฟาร์ม เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อให้มีความยั่งยืน 

3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน เรื่องหมู่บ้านโคเนื้อ 
ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ปีที่ 3 เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตของโคเนื้อ โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตโคเนื้อในด้านการวางแผนการผสมพันธุ์ การขุนโค แก๊ส
ชีวภาพ การผลิตปุ๋ยมูลโค ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อให้แก่
เกษตรกรผู้ เลี้ ยงโคเนื้ อในเขต  ต.ทุ่ งลาน อ.คลองหอยโข่ ง  
จ.สงขลา ดั งนั้นจะเห็นได้ว่าเกษตรกรกลุ่มการเลี้ ยงโคเนื้ อ  
ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 3 ปี ทำให้กลุ่มโคเนื้อดังกล่าวเกิด
ความเข้มแข็งทางวิชาชีพ และปัจจุบันทางคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ยังคงลงพ้ืนที่ดำเนินการเป็นที่ปรึกษาให้แก่เกษตรกรมาตลอด 
จนถึงปัจจุบัน และเพ่ิมกลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะวิชาชีพในด้านอ่ืน ๆ ให้แก่เกษตรกรใน ตำบลทุ่งลาน อำเภอ
คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 

4. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เล็งเห็นว่าในเขตชุมชนตำบลทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา  
มีผลผลิตทางการเกษตรหลากหลาย จึงให้ความสำคัญในการเพ่ิม
มูลค่าสินค้าเกษตร และยังคงดำเนินการส่งเสริมการเลี้ยงโคอย่าง
ต่อเนื่อง จึงได้ดำเนินการจัดโครงการเพ่ิมทักษะอาชีพการทำ
เกษตรผสามผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้
ดำเนินกิจกรรมการผลิตโคพ้ืนเมืองและการผลิตปุ๋ยมูลโคอัดเม็ด 
และการแปรรูปหน่อไม้ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน 
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร
ให้แก่ เกษตรกร และเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ให้แก่
ครัวเรือนและชุมชนอีกด้วย รวมถึงการฝึกอบรมเรื่องการผลิตผัก
ให้แก่คุณครูและนักเรียน โรงเรียนบางศาลา อ.คลองหอยโข่ง  
จ.สงขลา เพ่ือฝึกให้นักเรียนเป็นยุวเกษตร และมีความรู้ใน 
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ลำดับ 
ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

การพัฒนา 

การผลิตผักในโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน ซึ่งเป็นความ
ร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตรกับโรงเรียนบางศาลา
ในการแนะแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางด้านเกษตร  
จากการลงพ้ืนที่ในเขตตำบลทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มาอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลลัพธ์ที่
ดีในด้านการส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาจึงได้มอบหมายเขตพ้ืนที่ตำบลทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง  
จ.สงขลา ให้เป็นเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบ ในคราวการประชุมการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก  

5. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ได้ตอบสนองพันธกิจดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาอาชีพ
ให้แก่คนในชุมชนตามศาสตร์พระราชาและตอบสนองโครงการ
ตามแนวพระราชดำริด้วยโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตำบลทุ่งลาน 
อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา: การทำเกษตรผสมผสาน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือพัฒนาชุมชนตำบล
ทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง ให้เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง 
ในด้านเศรษฐกิจ และสังคม และผลิตยุวเกษตรเพ่ือให้เป็น
เยาวชนที่มีองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรโดยอาศัยหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง เน้นการสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาอาชีพ
ด้านการเกษตร เช่น การส่งเสริมการปลูกกาแฟเพ่ือเป็นรายได้เสริม 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์หน่อไม้และกาแฟ การส่งเสริมการเลี้ยงโค 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติคลองหลา รวมถึงการส่งเสริม 
การเป็นยุวเกษตร โดยเป็นความร่วมมือกับโรงเรียนบางศาลา 
เทศบาลตำบลทุ่งลาน และคณะเทคโนโลยีการเกษตรในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนครอบคลุมทุกมิติอย่างยั่งยืน 

6. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ได้ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ชุมชน และสังคม โดยได้ดำเนินการโครงการ
ดังต่อไปนี้ 
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1. โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตำบลทุ่งลาน อำเภอ
คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา: การทำเกษตรผสมผสาน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ปีที่ 2) โดยเป็นโครงการที่คณะได้
ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เป็นการนำศาสตร์ความรู้ทางด้านการเกษตรมาถ่ายทอดให้กับ
ชุมชน โดยการน้อมนำการทำเกษตรผสมผสานตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม การบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาชุมชนใน
พ้ืนที่ตำบลทุ่งลาน  อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ให้มี
ความเข้มแข็ง ในทุกมิติ เป็นต้นแบบในการพัฒนาที่มีความยั่งยืน 
ซึ่งพ้ืนที่ตำบลทุ่งลานเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับการคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ของชุมชนสู่ชุมชนต้นแบบ ซ่ึงการดำเนินการจัด
โครงการเป็นการร่วมมือกับระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
กับเทศบาลตำบลทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา และรวมถึง
โรงเรียนบางศาลา ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

1.1 กิจกรรมการพัฒนากาแฟพ้ืนเมืองโรบัสต้าเป็น
สินค้าอัตลักษณ์ชุมชน เป็นการพัฒนาการปลูกกาแฟของ
เกษตรกรให้ได้ปริมาณ และคุณภาพสูง มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น  
มีการพัฒนาการแปรรูป ประกอบด้วย การสีกาแฟ การคั่ว  
การบรรจุภัณฑ์ และการใช้วัสดุเหลือใช้ รวมถึงการพัฒนาการ
สร้างการรับรู้ การตลาดของกาแฟ โดยคณาจารย์ และนักศึกษา
ลงพ้ืนที่พูดคุยกับเกษตรกร และชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรม
การพัฒนาการปลูกสร้างสวนกาแฟโรบัสต้าที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับระบบนิเวศเกษตรของชุมชน โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ 2563 จำนวน 15 ราย  
ในพ้ืนที่ประมาณ 50 ไร่ ทำการปลูกกาแฟจำนวน 5,000 ต้น 
โดยมีเกษตรกรปลูกกาแฟร่วมยางพารา จำนวน 9 ราย ปลูกกาแฟ
ร่วมกับไม้ผลหรือพืชอ่ืน ๆ 5 ราย และปลูกกาแฟเชิงเดี่ยว 1 ราย 
อย่างไรก็ตามจากการพูดคุยกับเกษตรกร พบว่า ในปีที่ผ่านมามี
ต้นกาแฟตายจำหนวนหนึ่ง เนื่องจากน้ำท่วม และการจัดการ
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แปลง ดิน ปุ๋ย และสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม จากการพูดคุย
ดังกล่าว จึงได้ข้อสรุปจากที่ประชุมให้คัดเลือกแปลงต้นแบบเพ่ือ
สร้างแปลงสาธิตในการปลูกกาแฟโรบัสต้าร่วมยาง ส่วนแปลงอ่ืน 
ๆ จะให้คำแนะนำในการจัดการแปลงตามความต้องการต่อไป 
และได้มีการลงพ้ืนที่คัดเลือกแปลงเกษตรกรต้นแบบเพ่ือสร้าง
แปลงสาธิต ได้จำนวน 2 กลุ่ม ๆ ละ 3 ราย ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 ปลูกกาแฟโรบัสต้าร่วมกับยางพาราก่อนเปิด
กรีด (ยางอายุ 0-7 ปี) จำนวน 3 ราย ได้แก่  

        1) นายเผิน จันทกาญจน์ ยางพาราอายุ 3 ปี  
        2) นายพันธ์ ประพรหม ยางพาราอายุ 4 ปี  
        3) นายอำนาจ ทองศรี ยางพาราอายุ 5 ปี  
กลุ่มที่ 2 ปลูกกาแฟโรบัสต้าร่วมยางพาราหลังเปิดกรีด 

(ยางอายุมากกว่า 7 ปี) จำนวน 3 ราย ได้แก่  
        1) นายเฉลิม สัตเพ็ญ ยางพาราอายุ 10 ปี  
        2) นายธิติวุฒิ ประพรหม ยางพาราอายุ 15 ปี  
        3) นายสมพงศ์ กองคิด ยางพาราอายุ 17 ปี 
รวมถึงการลงพ้ืนที่ให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรเกี่ยวกับ 

การจัดการดินและปุ๋ยที่เหมาะสมสอดคล้องกับระบบนิเวศ และ
เก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อมและการเจริญเติบโตของกาแฟเบื้องต้น 
ความชื้นดิน เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้น ความกว้างทรงพุ่ม  
ความสูงทรงพุ่ม จำนวนใบ จำนวนกิ่งแขนง และความเขียวใบที่
อายุ 2, 4 และ 6 เดือน จากการลงพ้ืนที่ได้มีการแนะนำให้
เกษตรกรใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 อัตรา 150-200 กรัม/ต้น/ปี 
ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 2- 3 กิโลกรัม/ต้น/ปี แบ่งใส่ 2 ครั้ง  
ต้นฤดูฝนและกลางหรือปลายฤดูฝน และมีการหว่านวัสดุ
ปรับปรุงดินโดโลไมท์ 300-500 กรัม/ต้น/ปี เพ่ือส่งเสริมการ
เจริญเติบโตแก่ต้นกาแฟและปรับปรุงบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์
เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมในเชิงพ้ืนที่และสภาพแวดล้อม ส่วนใน
ฤดูแล้งแนะนำให้นำฟางมาคลุมโคนเพ่ือรักษาความชื้นให้แก่  
ต้นกาแฟ และพบว่า การปลูกกาแฟโรบัสต้าร่วมยางพาราหลัง
เปิดกรีด (ยางอายุ 10 ปี) มีแนวโน้มให้การเจริญเติบโตดีที่สุด  
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ในส่วนของการพัฒนาการแปรรูปกาแฟ ได้ดำเนินการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วบรรจุถุง สำรวจวัตถุดิบกาแฟทั้งในด้าน
ปริมาณผลผลิตกาแฟและคุณภาพของกาแฟในชุมชน พบว่า
ผลผลิตกาแฟในชุมชนจะเป็นกาแฟโรบัสต้าเป็นหลัก และ
รูปแบบการจำหน่ายเดิมจะมีการขายเมล็ดกาแฟ (green bean) 
กาแฟคั่วตามคำสั่งลูกค้า ระดับการคั่วตามความต้องการของ
ลูกค้า บรรจุถุงซิปไม่มีแบรนด์และโลโก้ และได้นำมาศึกษาหา
อุณหภูมิและเวลาในการคั่วที่เหมาะสมในการคั่วแต่ละระดับ  
กับปริมาณการคั่วในแต่ละครั้ง เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วของ
ชุมชนที่มีคุณภาพสม่ำเสมอมากขึ้น และได้ออกแบบโลโก้และ
ฉลากเบื้องต้นสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ในส่วนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูปกาแฟจากการศึกษา
วิธีการแปรรูปกาแฟแบบดั้งเดิม พบว่า เกษตรกรในชุมชนนิยม
การสีกาแฟแบบเปียก ทำให้มีวัสดุเศษเหลือทิ้ง คือ เปลือกเชอรี่
กาแฟ (คาสคาร่า)  นอกจากนี้ยังพบว่า ในชุมชนมีดอกกาแฟจาก
ต้นกาแฟที่ยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่  ซึ่งทั้งเปลือกเชอรี่กาแฟ  
(คาสคาร่า) และดอกกาแฟ เป็นวัสดุเหลือทิ้งที่สามารถนำไปแปร
รูปเพ่ือสร้างมูลค่าได้ ในเบื้องต้นได้ดำเนินการพัฒนาชาเปลือก
คาสคาร่ากาแฟ โดยศึกษาสภาวะที่เหมาะสม และวิธีการพัฒนาสี
และกลิ่นรสให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้ยังคงดำเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

1.2 กิจกรรมอนุรักษ์คลองหลา จากการลงพ้ืนที่
ดำเนินกิจกรรมทำให้ทราบความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตใน
แหล่งน้ำคลองทอน ต.ทุ่ งลาน อ.คลองหอยโข่ง  จ.สงขลา  
ทั้งความหลากหลายของพันธุ์ปลา แพลงก์ตอน และคุณภาพน้ำ 
ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพและความสมดุลของระบบนิเวศ 
เป็นแหล่งรวมสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่อยู่อาศัยและมีความสัมพันธ์ 
ต่อกัน มีการถ่ายทอดหมุนเวียนพลังงานและสสารรวมกัน ซึ่งการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการส่งเสริมให้
คนในชุมชนใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า 
โดยใช้ให้น้อย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถนำข้อมูลที่
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ได้ไปวางแผนพัฒนาบริเวณคลองทอนต่อไปในอนาคตได้ และ
ดำเนินการลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์น้ำจากสิ่งเหลือใช้ในชุมชนมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์และเพ่ิมมูลค่าได้ โดยการนำวัชพืชในลำคลอง
มาใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการรักษาคูคลองอย่าง
ยั่งยืน เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
หากไม่มีการกำจัดวัชพืชในคลอง จะเป็นอุปสรรคต่อการส่งน้ำ
และการระบายน้ำได้ ซึ่งบริเวณคลองทอน ชุมชนมีการเลี้ยงปลา
นิลในกระชังอยู่แล้ว จึงมีการนำวัชพืชในลำคลองมาทดลอง
ทำอาหารปลา รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงปลานิลใน
กระชังบริเวณคลองทอน ทำให้ปลานิลมีสุขภาพดี เจริญเติบโตได้
ดี อัตรารอดตายสูง เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น ซึ่งแนวทางการใช้
จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ เป็นแนวทางหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการ
ทำเกษตรอินทรีย์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ยาและ
สารเคมี และปลอดภัยต่อผู้บริโภค  ส่งผลให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งมากขึ้นจากการบริการวิชาการของคณะ อีกทั้งอาจารย์
และนักศึกษาได้ปฏิบัติ งานในพ้ืนที่ จริง ทำให้นักศึกษาเป็น 
นักปฏิบัติได้ดี มีความมั่นใจและเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ
ต่อไปในอนาคต ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

  1.3 กิจกรรมการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อการดำเนินการ
ของกลุ่มโคเนื้อทุ่งลาน แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ การทำ
สูตรอาหาร TMR โดยให้ข้อมูลการทำสูตรอาหาร TMR พร้อมทั้ง
อธิบายขั้นตอนการทำงานตลอดโครงการ นอกจากนี้ได้ทำการ
สำรวจเกษตรกรผู้ที่สนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม จากการสำรวจ 
พบว่า มีเกษตรกรที่สนใจรวม 7 ราย จากเกษตรกรในกลุ่ม 25 ราย 
โดยมีจำนวนโคเนื้อรวม 31 ตัว ซึ่งมีข้อตกลงร่วมกัน คือ เกษตรกร
จะต้องเก็บข้อมูลการใช้สูตรอาหาร TMR เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ 
และการยอมรับการใช้สูตรอาหาร TMR หลังจากนั้นได้ลงพ้ืนที่
เพ่ือเก็บข้อมูลน้ำหนักตัวโคเนื้อของเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้ง 7 ราย เพ่ือใช้ในการประมาณปริมาณอาหารสูตร TMR 
รวมถึงลงพ้ืนที่เพ่ือถ่ายพยาธิโคเนื้อ ให้กับฟาร์มเกษตรกรทั้ง 7 ราย 
ก่อนที่จะทำการทดสอบการใช้อาหารสูตร TMR การทำพันธุ์
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ประวัติโคสำหรับการทำข้อมูลพันธุ์ประวัติโคเนื้อของกลุ่มโคเนื้อ
ทุ่งลานร่วมกับเกษตรกรกลุ่มโคเนื้อทุ่งลาน เพ่ือชี้แจงขั้นตอนการ
ทำงาน และสำรวจสมาชิกทั้งหมดของกลุ่ม ซึ่งพบว่าปัจจุบันมี
สมาชิกรวม 25 ราย จะลงพ้ืนที่ฟาร์มโคเนื้อของแต่ละรายเพ่ือทำ
เบอร์หู และบันทึกข้อมูลฟาร์ม ได้ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลสำหรับทำ
พันธุ์ประวัติ จำนวน 4 ฟาร์ม ได้วางแผนให้นักศึกษาให้ลงพ้ืนที่
เพ่ือศึกษาระบบการผลิตโคเนื้อ เพ่ือเก็บข้อมูลการผลิตโคเนื้อ
ของเกษตรกรในพ้ืนที่ เพ่ือให้ทราบถึงสถานการณ์จำนวนโคเนื้อ 
ของเกษตรกรแต่ละราย และจำนวนโคเนื้อทั้งหมดของกลุ่ม 
ตลอดจนรูปแบบการจัดการด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการสายพันธุ์ 
โรงเรือน อาหาร เป็นต้น ซึ่งขณะนี้ยังคงดำเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

1.4 กิจกรรมการเพ่ิมมูลค่าหน่อไม้  ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนบ้านท่าหมอไชย ได้มีการดำเนินการต่อเนื่อง  
แต่เป็นการแปรรูปหน่อไม้กลางน้ำ ซึ่งสามารถนำหน่อไม้สดที่
แปรรูปมาเก็บรักษาและสามารถนำไปต่อยอดทำผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ 
ได้ จึงได้ข้อสรุปในการทำผลิตภัณฑ์ในปีที่ 2 คือ หน่อไม้ต้ม  
ที่สามารถเก็บรักษาได้นานขึ้นและสามารถเก็บไว้บริโภคเมื่ อ
ผลผลิตขาดตลาดได้  จึ งได้ ดำเนิ นการยืดอายุหน่อ ไม้สด   
ซึ่งขณะนี้ยังคงดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

1.5 ยุวเกษตรรักษ์ถิ่น เป็นการดำเนินกิจกรรม
ร่วมกันกับโรงเรียนบางศาลา ในการจัดทำแปลงเกษตรเพ่ือให้
ทางโรงเรียนมีแหล่งวัตถุดิบอาหารกลางวัน และเพ่ิมทักษะ
ความรู้ทางการเกษตรให้แก่นักเรียน ซึ่งสามารถนำองค์ความรู้
ทางการเกษตรไปประยุกต์ใช้กับครัวเรือนได้ ซึ่งขณะนี้ยังคง
ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

2 ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา 
จ.สงขลา 

มหาวิทยาลัย โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ลงพ้ืนที่
บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชน ตำบลเกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา 
จ.สงขลา อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 25660 จนถึง
ปัจจุบัน 

1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพ่ิมทักษะ
และพัฒนาอาชีพของกลุ่มเกษตร ซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรมที่ 
1 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุ์ข้าวพ้ืนเมือง กิจกรรมที่ 
2 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ ต.เกาะแต้ว เพ่ือ
พัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน และกิจกรรมที่ 3 การแปรรูปอาหารจาก
ผลิตผลการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ซึ่งเป็นการพัฒนาชุมชนตั้งแต่
ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ ในการเพ่ิมมูลค่าสินค้า สร้าง
รายได้ให้แก่ครัวเรือน 

2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ได้ดำเนินการพัฒนาชุมชนตำบลเกาะแต้ว อ.เมืองสงขล า  
จ.สงขลา อย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง เพ่ิมทักษะและพัฒนาอาชีพของกลุ่มเกษตร  
ปีที่  2  โดยประกอบด้วยกิจกรรมที่  1 การมีส่วนร่วมของ
เกษตรกรเพ่ือพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพหลัก และกิจกรรม
ที่ 2 การการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุ์ข้าวพ้ืนเมือง เพ่ือ
มุ่งเน้นในการเพ่ิมทักษะทางวิชาชีพและพัฒนาอาชีพของกลุ่ม
เกษตรให้เกิดความยั่งยืนและม่ันคงในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงได้ดำเนินการจัดโครงการ
เพ่ิมทักษะอาชีพการทำเกษตรผสามผสานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในกิจกรรมการผลิตข้าวอินทรีย์ กิจกรรมการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ ซึ่งจากการลงพ้ืนที่ในเขตตำบล
เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา มาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
เกษตรกรในชุมชนมีความต้องการให้ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
เป็นที่ปรึกษาและจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพ่ือความ
ยั่งยืนของชุมชน  

4. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ดำเนินการจัดโครงการ
พัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและแปรรูปข้าวอินทรีย์ ต.เกาะแต้ว  
อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา สู่วิสาหกิจชุมชน ปีที่ 1 โดยโครงการ
ดังกล่าวเริ่มจากกระบวนการคัดเลือกพันธุ์ข้าวอินทรีย์ การปลูก
พืชหลังนาเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกร รวมถึงการเพ่ิม
มูลค่าสินค้าโดยการนำข้าวอินทรีย์มาแปรรูปให้เกิดผลิตภัณฑ์
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ของชุมชน ซึ่งการดำเนินการโครงการในเขตพ้ืนที่ตำบลเกาะแต้ว
นั้น ได้รับความร่วมมือกับผู้นำชุมชน รวมถึงเทศบาลตำบลเกาะ
แต้ว เกษตรอำเอในการให้คำปรึกษา วางแผนการทำงาน โดย
เป้าหมายคือสามารถจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งขณะนี้อยู่
ในกระบวนการวางแผนการดำเนินการ และการจัดเตรียม
เอกสาร ร่วมกับผู้นำชุมชน เทศบาลตำบลเกาะแต้ว และเกษตร
อำเภอในการยื่นจดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่อไป 

5. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะได้ดำเนินโครงการ
พัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและแปรรูปข้าวพ้ืนเมืองอินทรีย์ตำบล
เกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สู่วิสาหกิจชุมชน  
(ปีที่ 2) เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตและการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าว
พ้ืนเมืองอินทรีย์ วิธีการเขตกรรมและการเสริมรายได้จากพืช 
และสัตว์ในนาอินทรีย์ การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษเสริม
รายได้ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพองปรุงรสเพ่ือการจำหน่าย เพ่ิม
รายได้ และพัฒนาเป็นอาชีพในระดับวิสาหกิจชุมชนพ้ืนฐานได้ 
ร่วมมือกับเทศบาลตำบลเกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 
รวมถึงเกษตรอำเภอ ในการให้คำแนะนำและร่วมกันจัดโครงการ
ดังกล่าว ซึ่งประกอบได้ด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

1) กิจกรรมการสนับสนุนและให้คำปรึกษาการผลิต
เมล็ดพันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองคุณภาพดีให้บริสุทธิ์
แบบเกษตรกรมีส่วนร่วม ได้ลงพ้ืนที่ให้คำแนะนำแก่เกษตรกร
รวมถึงร่วมกันจัดทำแปลงสาธิตผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพ้ืนเมือง
คุณภาพดี, การคัดพันธุ์ปนในแต่ละระยะการเจริญเติบโตเพ่ือ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองให้บริสุทธิ์ , การคัดสายพันธุ์ข้าว
พ้ืนเมืองและจดบันทึกข้อมูลลักษณะประจำพันธุ์ในแต่ละระยะ
การเจริญเติบโต ทั้งนี้เพ่ือให้ได้สายพันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองที่บริสุทธิ์  
ทำให้เกษตรกรสามารถเพาะพันธุ์และเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว
เพ่ือใช้ปลูกในรอบถัดไป เป็นการลดต้นทุนการผลิตให้แก่
เกษตรกร ซึ่งขณะนี้ยังคงดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
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2) กิจกรรมสนับสนุนและให้คำปรึกษาวิธีการเขตกรรม
และการเสริมรายได้จากพืชและสัตว์ในนาอินทรีย์ คณาจารย์ 
และนักศึกษาลงพ้ืนที่พบปะเกษตรกร และผู้นำชุมชน ในพ้ืนที่  
ม.6 ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา โดยชี้แจงรายละเอียดของ
โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและแปรรูปข้าวพ้ืนเมือง
อินทรีย์ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  
สู่ วิสาหกิจชุมชน (ปีที่  2) กิจกรรมที่  2 สนับสนุนและให้
คำปรึกษาวิธีการเขตกรรมและการเสริมรายได้จากพืชและสัตว์ 
ในนาอินทรีย์ โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง
ตั้ งแต่ปี งบประมาณ พ.ศ 2563 จำนวน 16 ราย ในพ้ืนที่
ประมาณ 40 ไร่ ทำการปลูกข้าวพ้ืนเมืองอินทรีย์และมีการปลูก
พืชผักหลังนาเพ่ือจำหน่าย ซึ่งช่วยเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกร 
ประมาณ 20,000-50,000 บาท/ราย อย่างไรก็ตามจากการ
พูดคุยกับเกษตรกร พบว่า สามารถเพ่ิมรายได้ลดรายจ่ายจากการ
เลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ ปลา หอย ในนาข้าว จากการพูดคุยดังกล่าว 
จึงได้ข้อสรุปจากที่ประชุมให้คัดเลือกแปลงต้นแบบเพ่ือสร้าง
แปลงสาธิตในการเขตกรรมและการเสริมรายได้จากพืชและสัตว์
ในนาอินทรีย์ โดยแปลงที่คัดเลือกจะต้องมีบ่อ ร่อง หรือคูที่อยู่ในนา 
หรือขุดร่องคูเพ่ิมเพ่ือใช้สำหรับเลี้ยงปลาได้ ส่วนแปลงอ่ืน ๆ  
จะให้คำแนะนำในการจัดการแปลงตามความต้องการต่อไป  
มีการลงพ้ืนที่คัดเลือกแปลงเกษตรกรต้นแบบเพ่ือสร้างแปลง
สาธิต โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 7 ราย ดังนี้  

1. นางวรรณา บินรัตแก้ว  
2. นางหวันสเหร้าะ บินมุสา  
3. นางสาว จรีนา หมวดมิเส้น  
4. นายสักรียา ขุนฤทธิรงค์  
5. นายมาหมูด พันธ์สะและหมัน  
6. นายรอเหม พันธุ์สะ และหมัน  
7. นางวรรณา ไชยกายุทธ  
โดยเกษตรกรทั้ง 7 ราย มีการปลูกข้าวพ้ืนเมืองอินทรีย์

ร่วมกับเลี้ยงปลาในนาข้าว และมีการปลูกพืชผักหลังนาเพ่ือเสริม
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ลำดับ 
ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

การพัฒนา 

รายได้ลดรายจ่าย และลงพ้ืนที่ให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรเกี่ยวกับ
การจัดการดินและปุ๋ยในการเตรียมแปลงสาธิตการผลิตข้าว
พ้ืนเมืองอินทรีย์โดยการปักดำ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือ
ใช้ในท้องถิ่น การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ช่วยควบคุมโรค
ในข้าว และละลายธาตุอาหาร เพ่ือส่งเสริมการเจริญเติบโตของ
ข้าว การลงพ้ืนที่แจกจ่ายปลาหมอแปลงเพศ พันธุ์ชุมพร 1 ให้กับ
เกษตรกร ที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ อัตรา 500-1,200 
ตัว/ไร่ ติดตามให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปลูกข้าวพ้ืนเมืองอินทรีย์
ร่วมกับเลี้ยงปลาในนาข้าว และทำการเก็บข้อมูลผลผลิตข้าวและ
ปลา เพ่ือนำไปการคำนวณต้นทุนการผลิต รายได้ และกำไรจาก
การข ายข้ าวและป ล าต่ อ ไป  และ ได้ น ำนั กศึ กษ าสาข า
เทคโนโลยีการเกษตร แขนงการผลิตพืช ชั้นปีที่ 2 จำนวน 50 คน 
ลงพ้ืนที่เพ่ือพูดคุยกับเกษตรกรในกิจกรรมปลูกพืชหลังนาเสริม
รายได้ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 16 ครัวเรือน พ้ืนที่นา
ประมาณ 40 ไร่ พืชที่ปลูก ได้แก่ แตงโม แตงกวา ถั่วฝักยาว 
ข้าวโพดหวาน ฝักทอง ผักกาด กวางตุ้ง ยาสูบ เป็นต้น โดยแบ่ง
นักศึกษา 3-6 คนต่อครัวเรือน ให้ช่วยสนับสนุน ปรึกษา และเก็บ
ข้อมูลแปลงตั้งแต่การเขตกรรม ดูแลรักษา ไปจนถึงการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตพืชหลังนา 

3) กิจกรรมสนับสนุนและให้คำปรึกษาการปลูกผักสวน
ครัวปลอดสารพิษเสริมรายได้ คณาจารย์ และนักศึกษาลงพ้ืนที่
พบปะเกษตรกร และผู้นำชุมชน ในพ้ืนที่  ม .7  ต.เกาะแต้ว  
อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา โดยชี้แจงรายละเอียดของการดำเนิน
กิจกรรม และสำรวจความต้องการในการรับการบริการวิชาการ
ของเกษตรกร ม.7 ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งหมด 25 ราย แบ่งได้ 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มพืชผัก
ผสมผสาน จำนวน 12 ราย  2) กลุ่มไม้ผล จำนวน 5 ราย  
และ 3) กลุ่มข้าวพ้ืนเมือง จำนวน 8 ราย อย่างไรก็ตามเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ วางไว้ จึงได้ดำเนินการสนับสนุนและ 
ให้คำปรึกษาให้แก่กลุ่มพืชผักผสมผสานก่อนเพ่ือพัฒนาไปสู่  
การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษเสริมรายได้ต่อไป 
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ลำดับ 
ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

การพัฒนา 

4) กิจกรรมสนับสนุนและให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว
พองปรุงรสเพ่ือการจำหน่าย ลงพ้ืนที่พูดคุยแนะนำกิจกรรมกับ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสอบถามความต้องการของกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพองปรุงรส, พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ข้าวพองปรุงรสในห้องปฏิบัติการและให้กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรทดสอบชิมผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา เพ่ือขอข้อเสนอแนะ 
ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการรวมถึงถ่ายทอด
กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา ซึ่งในขณะนี้ยังคงดำเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มเกษตรกรต้องการให้ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ข้าวพองในรูปแบบข้าวพองรสหวาน ซึ่ งอยู่ ใน
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ โดยจะนำองค์
ความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่กลุ่มเกษตรกรต่อไป 

 

หลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข เอกสาร/หลักฐาน 

3.2-0-1 แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
3.2-0-2 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเชิงพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง 

จ.สงขลา 
3.2-0-3 รายงานผลการดำเนิ น งาน โครงการพัฒ นาเชิ ง พ้ืนที่ อย่ างต่อเนื่ อง ต .เกาะแต้ ว  

อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 
 
การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย         
ปีถัดไป 

3.2 ร้อยละ100 ร้อยละ100 5 คะแนน  ร้อยละ100 
 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1VUmWxpwaYD8OZOnU3WOmrAeEIa3F8qxB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aDqAXonioRo7QvVzuIo4qFb4R362n2Qc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13K7DFltwaLWHQlQ-95sOcocBZPCWNQkY/view?usp=sharing
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ดำเนินการลงพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนและให้คำปรึกษาในการยกระดับการ
พัฒนาทักษะอาชีพด้านการเกษตรและการเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตร ตลอดจนการเพ่ิมช่องทางการ
จัดจำหน่ายเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา และ ต.เกาะแต้ว อ.เมือง
สงขลา จ.สงขลา ในการพัฒนาให้เป็นชุมชนเข้มแข็งคนในชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 

 
ผลการประเมินตนเององค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งช้ี คะแนนประเมินตนเอง

3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน ชุมชน หรือสังคม 5.00

3.2 จ านวนชุมชนเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์กับชุมชน
5.00

คะแนนเฉล่ียรายองค์ประกอบ 5

ผลการประเมิน ระดับดีมาก
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องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

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

ตัวบ่งชี้  จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
รอบวงปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2563 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้  ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 มหาวิทยาลัยมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการด้านการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ทั้งการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ ถ่ายทอดวัฒนธรรมไทย            
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดความภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาส
และมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน 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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ผลการดำเนินงาน 

 ปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน จำนวน 5 ข้อ ดังนี้  

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดำเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

1. กำหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยเพื่อการพัฒนาต่อยอด
และสร้างคุณค่าตามจุดเน้นของสถาบัน 

ผลการดำเนินงาน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมตามพันธกิจและ

นโยบายของมหาวิทยาลัย ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนสังคมเพ่ือ 
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เป้าประสงค์ 3 การสร้างความโดดเด่นใน ด้านศิลปะและ วัฒนธรรม
และ สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรมท้องถิ่น คณะได้นำนโยบายของมหาวิทยาลัยมาจัดเป็นแผนในของคณะใน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งปีการศึกษา 2563 ได้
ตั้งเป้าหมายกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ ภูมิปัญญา และวัฒนธรรม ด้าน เกษตรและอาหาร จำนวน  
1 โครงการ  โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นผู้รับผิดชอบดูแลกำกับและติดตามการ
ดำเนินงานพร้อมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ปฏิบัติหน้าที่
วางแผนการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ควบคุมดูแล ติดตามการดำเนินงานโครงการ 
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ และดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ข้อที่ 1 

4.1-1-1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
 
 
 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ปีการศึกษา  

2561 2562 2563 
ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 

ข้อ 
จำนวน 6 ข้อ 

(ข้อ 1-6) 
จำนวน 5 ข้อ 

(ข้อ 1-5) 
จำนวน 5 ข้อ 

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

https://drive.google.com/file/d/14lkv0B1uIlpeN9vqg_JGaT7vfX1vwy_l/view?usp=sharing
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2. จัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และกำหนดตัวบ่งชี้ วัดความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมทั้งได้กำหนดตัวบ่งชี้

วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน และมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถดำเนินการได้ตาม

แผน ซึ่งในปีการศึกษา 2563 มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสืบสานวัฒนธรรมข้าวตามแนวพระบรม 

ราโชบายถวายในหลวงรัชกาลที่ 10 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด งบประมาณ 

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ และความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปลูกและอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายอย่างยั่งยืน 
2. เพื่อสืบสานประเพณีลงแขกดำนาและเกี่ยวข้าวให้คงอยู่ 
3. สร้างความผูกพันซึ่งจะก่อให้เกิดความรักและความ

สามัคคีกันในหน่วยงาน หมู่บ้าน และชุมชน 

1. มีแปลงข้าวพื้นเมืองอย่างน้อย 1 

แปลง 

2. มีชุมชนเข้าร่วมโครงการอย่าง

น้อย 1 ชุมชน 

3. มีกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ

กิจกรรมลงแขกดำนาและเกีย่วข้าว 

11,000 บาท 

 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ข้อที่ 2 

4.1-2-1  แผนงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. มีการส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
หรือการบริการวิชาการ ซึ่งนำไปสู่การสืบสานการสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การ
ปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม 

ผลการดำเนินงาน 
ปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้มีการส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการงานด้าน

ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน โดยการจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สืบสานวัฒนธรรมข้าว
ตามแนวพระบรมราโชบาย  ถวายในหลวงรัชกาลที่ 10 ปีที่ 3 (กิจกรรมที่ 1 การลงแขกปักดำข้าวพ้ืนเมือง 
กิจกรรมที่ 2 การลงแขกเกี่ยวข้าวพ้ืนเมือง) โดยมีการบูรณาการงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม กับการ
เรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ดังนี้ 

1. การเรียนการสอน  จำนวน 2 รายวิชา 

1.1 รายวิชาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ รหัสวิชา 5173104 การดำเนินการให้นักศึกษาได้

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในการเตรียมเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้าข้าวเพ่ือปักดำข้าวพ้ืนเมือง ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการ

คัดเลือกและเก็บเกี่ยวเมล็ดพันข้าวพื้นเมือง 

1.2 รายวิชาดินและปุ๋ย รหัสวิชา 5012103 ดำเนินการให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติใน

การเตรียมดินและการจัดการปุ๋ยเพ่ือปักดำข้าวพ้ืนเมือง ตลอดจนระยะการเจริญเติบโตและการเก็บเกี่ยวข้าว 

https://drive.google.com/file/d/1mxV5Dgpnt3D3hg77Nhu3_Dq1hJUR5xsR/view?usp=sharing
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2. การวิจัย จำนวน 2 เรื่อง 

2.1 การวิจัย เรื่อง การผลิตน้ำหมักย่อยสลายฟางข้าวต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของ

ข้าวพ้ืนเมืองอินทรีย์ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  โดยการนำน้ำหมักที่ช่วยเร่งการย่อย

สลายฟางข้าวมาใช้ ในขั้นตอนการเตรียมดิน ทำให้ฟางข้าวหรือเศษพืชในนาย่อยสลายและปลดปล่อย

ธาตุอาหารในดินได้เร็วขึ้น 

2.2 การวิจัย เรื่อง สภาพความคงอยู่และลักษณะประจำพันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองในตำบลเกาะแต้ว 

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  โดยการนำองค์ความรู้เกี่ยวกับลักษณะประจำพันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองมาใช้ในการ

คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ และต้นกล้าข้าว เพื่อให้ได้พันธุ์เดียวกันในแปลงปลูก ทำให้ง่ายในการการจัดการแปลง

ปลูก และช่วยให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่ตรงตามพันธุ์ข้าวพื้นเมือง 

3. การบริการวิชาการ  จำนวน 1 เรื่อง 

3.1 บริการวิชาการ เรื่อง พัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและแปรรูปข้าวพ้ืนเมืองอินทรีย์ ตำบล

เกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สู่วิสาหกิจชุมชน ปีที่  2  โดยมีการดำเนินการ คือ ให้เกษตร

ผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการฯ เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการจัดการ

ดิน การเตรียมต้นกล้าข้าวเพ่ือปักดำในการผลิตข้าวพ้ืนเมืองอินทรีย์อย่างถูกวิธีและการคัดเลือกและเก็บ

เกี่ยวเมล็ดพันข้าวพื้นเมืองที่ตรงตามพันธุ์ 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ข้อที่ 3 

4.1-3-1  รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สืบสานวัฒนธรรมข้าว ตามแนว
พระบรมราโชบายถวายในหลวงรัชกาลที่ 10 (ปีที่ 3) 

4. มีการกำกับติดตามให้หน่วยงานมีการดำเนินงาน และประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผน
ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารคณะ 

ผลการดำเนินงาน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการวางเป้าหมายในกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ ภูมิปัญญา และ

วัฒนธรรม ด้านเกษตรและอาหาร จำนวน 1 โครงการ โดยให้มีคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมกำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ในปีการศึกษา 2563 มีการจัดโครงการจำนวน 1 โครงการ 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมปักดำ และ
กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะกำหนดไว้ และได้รายงานผลความสำเร็จตามตัว
บ่งชี้ของแผนและตัวชี้วัดของโครงการที่จัดเสร็จสิ้นต่อผู้บริหารคณะรับทราบ 

https://drive.google.com/file/d/10qtZm46U9V6SaCHpSGwo7ws3aCoKNgva/view?usp=sharing
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กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

บรรลุ 
แผน ผล 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
สืบสานวัฒนธรรมข้าว ตามแนว
พระบรมราโชบายถวายในหลวง
รัชกาลท่ี 10 (ปีท่ี 3) 
1) กิจกรรมปักดำ 

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจ
ในเน้ือหากิจกรรมไม่น้อยกว่า75% 

83.00 %  

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่า 75% 

83.60 %  

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ท่ีได้รับ
ไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 75% 

85.60%  

2) กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจ
ในเน้ือหากิจกรรมไม่น้อยกว่า75% 

88.20 %  

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อย
กว่า 75% 

88.40 %  

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ท่ีได้รับ
ไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 75% 

88.00 %  

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ข้อที่ 4 

4.1-4-1  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
4.1-4-2  แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
4.1-4-3   แผนงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
4.1-4-4  รายงานความสำเร็จของแผนงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564/ โครงการตามแผน 
4.1-4-5   รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สืบสานวัฒนธรรมข้าว ตามแนว

พระบรมราโชบายถวายในหลวงรัชกาลที่ 10 (ปีที่ 3) 

5. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

ผลการดำเนินงาน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้วางเป้าหมายในกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ ภูมิปัญญา และ

วัฒนธรรม ด้านเกษตรและอาหาร จำนวน 1 โครงการ โดยให้มีคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมกำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ในปีการศึกษา 2563 มีการจัดโครงการจำนวน 1 โครงการ 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมปักดำ และ
กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะกำหนดไว้ และได้รายงานผลความสำเร็จตามตัว
บ่งชี้ของแผนและตัวชี้วัดของโครงการที่จัดเสร็จสิ้นต่อผู้บริหารคณะรับทราบ 

ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน พบว่าคณะสามารถดำเนินงานได้บรรลุตามตัวชี้วัด 
ที่วางไว้ และเมื่อพิจารณาแผนงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ปรากฏว่าการกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และเป้าประสงค์ของแผนยังไม่ชัดเจน รวมทั้งกิจกรรมที่ส่งเสริม

https://drive.google.com/file/d/1I9IAOBw8gyUz-xzMBiWa1nb2ymZc5qin/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kWRjza_9VB66Fa13mZSQDZqchganlPM0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fe9SY_OR2i38OsvNA_RRCtIXU1RT5ZDB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mkPdvW6Ck-_SHbqqP7eqe9Jfmm4xEH-I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10qtZm46U9V6SaCHpSGwo7ws3aCoKNgva/view?usp=sharing
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เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดำเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

และสนับสนุนการบูรณาการด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ยังไม่บรรจุไว้ในแผน  
ดังนั้นคณะเทคโนโลยีการเกษตรจึงนำสิ่งที่ต้องปรับปรุงในประเด็นดังกล่าวมาจัดทำร่างแผนงานทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้การดำเนินงานตามแผนด้านการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณ ีเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มเป้าหมายต่อไป 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ข้อที่ 5 

4.1-5-1  รายงานความสำเร็จของแผนงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
4.1-5-2  ร่างแผนงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

https://drive.google.com/file/d/1XHdlxUX1kDNDxJjOaZ38YUFIQiuoX3ry/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bs0-pWZK-SaRT2g53vuhw0deru3m7v10/view?usp=sharing
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ตารางท่ี 4.1-4-1 แสดงผลการประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัดของแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย แนวทางการปรับปรุง         ผลการปรับปรุง 

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกและอนุรักษ์
พันธุ์ข้าวพื้นเมือง เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ตามพระบรมราโชบายอย่างยั่งยืน 

1. มีแปลงข้าวพื้นเมืองอย่าง
น้อย 1 แปลง 
 

มีแปลงข้าวพื้นเมืองสาธติ
ให้แก่นักศึกษาและ
เกษตรกรในชุมชนได้ศึกษา 
จำนวน 1 แปลง 

 

  

2. เพื่อสืบสานประเพณีลงแขกดำนาและ
เกี่ยวข้าวให้คงอยู ่

2. มีชุมชนเข้าร่วมโครงการ
อย่างน้อย 1 ชุมชน 

มีชุมชนเขา้ร่วมโครงการ 1 
ชุมชน 

 
  

3. สร้างความผูกพันซึ่งจะก่อให้เกิดความรัก
และความสามัคคีกันในหน่วยงาน หมู่บ้าน 
และชุมชน 

3. มีกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ 
- กิจกรรมปักดำนา 
- ลงแขกเกี่ยวข้าว 

 

มีกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ 
- กิจกรรมปักดำนา 
- ลงแขกเกี่ยวข้าว 
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การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ 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 
คณะมีการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงวัฒนธรรมของเกษตรกรเป็นการสร้างความ
ร่วมมือของหน่วยงานกับกลุ่มเกษตรกร ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ในการถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้แก่นักศึกษาและเกษตรกรให้สามารถนำไปปรับใช้สนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 

 

ผลการประเมินตนเององค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

ตัวบ่งชี้ คะแนนประเมินตนเอง 
4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 5 

คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ 5 
ผลการประเมิน ดีมาก 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

มหาวิทยาลัยต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่ในการ
กำกับดูแลการทำงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจะต้องบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้มี
คุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การ
บริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) 

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

และเอกลักษณ์ของคณะ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
รอบวงปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2563 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้  ผศ.ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง 
  
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการกับการ
ทำงานเพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่หลากหลายของ
ประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ 
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 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ปีการศึกษา 2561 – 2563  

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ปีการศึกษา  

2561 2562 2563 
การจัดการเรียนรู้แบบ

บูรณาการกับการทำงาน 
ข้อ - 

4 ข้อ 
 (ข้อ 1 - 4) 

5 ข้อ 
 (ข้อ1 - 5) 

คะแนนประเมิน คะแนน - 4 5 
ผลการประเมิน ระดับ - ดี ดีมาก 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หน้า 174 

ผลการดำเนินงาน 

 ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
จำนวน  5 ข้อ ดังนี้ 

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดำเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

1. มีระบบและกลไกให้หลักสูตรจัดทำแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน 

ผลการดำเนินงาน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีคณกรรมการบริหารหลักสูตรภายใต้คำสั่ งแต่งตั้ งของ

มหาวิทยาลัยเพ่ือดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตร โดยได้มีการแจ้งให้ประธานกรรมมการรบริหาร
หลักสูตรทำแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานโดยผ่านคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร และได้มีการกำหนดเป้าหมายของการดำเนินงานในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การกับการทำงานว่าคณะเทคโนโลยีการเกษตรจะดำเนินการในด้านสหกิจศึกษา และได้มอบหมายให้
หลักสูตรดำเนินการร่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานของหลักสูตรโดยมีการกำหนด
ตัวบ่งชี้ของการจัดทำแผนให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ที่คณะได้กำหนดไว้ จากนั้น มีการสอบทานการจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานระดับหลักสูตรถึงความถูกต้องในการดำเนินงานและ
การตั้งตัวชี้วัดของแผน และนำเข้าสู่การจัดทำแผนงานระดับคณะ โดยการจัดทำแผนงานร่วมกันผ่านการ
ประชุมร่วมกันของคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในวาระการประชุมครั้งที่ 3/2563 
วันที่ 16 กันยายน 2563 วาระเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ทำงานประจำปีการศึกษา 2563 และประธานหลักสูตรซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารได้ให้ข้อเสนอแนะ
และความเห็นชอบต่อแผนงานเพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติ 

โดยตัวชี้วัดของความสำเร็จของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร และหลักสูตร ในปีการศึกษา 2563 มีดังนี้ 

วัตถุประสงคข์อง
แผน 

ตัวชี้วดัความสำเร็จ 
เป้าหมาย

คณะ 

วิทยาศาสตร์
และ

เทคโนโลยี
การอาหาร 

เกษตรศาสตร ์
การ

เพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ 

เทคโนโลยี 
การเกษตร 

การผลิตและ 
การจัดการ
ผลิตภัณฑ์
อาหาร 

1 เพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน
ในรูปแบบของการ
เรียนรูแ้บบบูรณา
การกับการทำงาน
โดยมีความ
สอดคล้องระหว่าง
เป้าหมายในการ
ผลิตบัณฑิตกับ
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

1.ค ณ ะ มี ห ลั ก สู ต ร
จั ดก ารเรีย น รู้ แ บ บ
บู รณ าก า รกั บ ก า ร
ทำงาน 

5 
หลักสูตร 

เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม 

2.จำนวนนักศึกษาเข้า
ร่ วมการเรียนรู้ แบบ
บูรณาการกับการทำงาน 

42 คน ร้อยละ 60 ร้อยละ 20 ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 

4.จำนวนอาจารย์ที่ผ่าน
การอบรมหลั กสู ตร
อาจารย์ นิ เทศสหกิ จ
ศึกษา 

20 คน ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
100 
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2. เพื่อให้นักศึกษา
มีความรู้ทาง
วิชาการ และมี
ทักษะวิชาชีพใน
การทำงานจริง 
พร้อมทำงานทันที
หลังจากสำเร็จ
การศึกษา 

1. ผลการประเมินการ
ทำงานจากสถาน
ประกอบการ 

ระดับดี
มาก 

ร้อยละ 81-
100 

ร้อยละ 81-
100 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 
81-100 

3. เพือ่สรา้ง
เครือข่ายความ
ร่วมมอืระหวา่ง
หลักสูตรกับสถาน
ประกอบการ  

1.มีการทำ MOU กบั
หน่วยงานภายนอก
ด้านสหกิจศึกษา 

10 
หน่วยงาน 

 3 
หน่วยงาน 

> 3 
หน่วยงาน 

- 1 
หน่วยงาน 

> 3 
หน่วยงาน 

2.จำนวนหนว่ยงานที่
ให้โควตานักศึกษาเพื่อ
เข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา 

2 
หน่วยงาน 

- - - - - 

ซึ่งในปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรเน้นแนวทางการปฏิบัติด้านการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการทำงานในด้านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยได้มีการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงาน
ด้านสหกิจศึกษาที่คณะได้กำกับหลักสูตรให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มีการถ่ายทอดแนว
ปฏิบัติที่ดีสู่หลักสูตรอ่ืน ๆ และการฝึกปฏิบัติ 180 ชั่วโมง ของนักศึกษา 

อีกทั้ง คณะเทคโนโลยีการเกษตรยังมีระบบและกลไกร่วมกันกับศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลาในการดำเนินการจัดทำแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการทำงานในลักษณะการฝึกสหกิจศึกษา 
โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และประธานหลักสูตรของทุกหลักสูตรเป็น
คณะกรรมการร่วมในการดำเนินงาน 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ข้อที่ 1 

5.1-1-1  แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานประจำปีการศึกษา 2563 (ระดับหลักสูตร) 
5.1-1-2  แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานประจำปีการศึกษา 2563 (ระดับคณะ) 
5.1-1-3  รายงานการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในวาระการ

ประชุมครั้งที่ 3/2563 วันที่ 16 กันยายน 2563 วาระเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา แผน
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานประจำปีการศึกษา 2563  

5.1-1-4  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 
5.1-1-5  ปฏิทินการดำเนินงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 
5.1-1-6  ปฏิทินการดำเนินงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 
5.1-1-7  คำสั่งแต่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1R3adsctTLdWWJ-mu9S8lerEdHAlsECC0?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10cakbC4wCV2_OrcXAXnV8Psrn4aMsuM1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zZnyOqZAoEmnd02zw3tsiCf3OGv-XTKn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tyq_KI4R-MBhJdbDCE-QR_JYUUoarffG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TR3hmEQT4l9g3FB8fypbgI8Ikdt4LUwl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mPxes5g9oJIlUV_WiCr6IYfQCyHnCb3H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12O67HiV2M46gxuE2T3n04QsTX96LKgzw/view?usp=sharing
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2. มีการกำกับ ติดตามให้หลักสูตรดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน
ตามที่กำหนด 

ผลการดำเนินงาน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีการกำกับ ติดตามให้หลักสูตรมีการดำเนินการตามแผนการจัดการ

เรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานตามที่กำหนด โดยให้หลักสูตรรายงานแผนการส่งนักศึกษาออกฝึก
ประสบการณ์สหกิจศึกษา และได้กำกับติดตามการดำเนินงานร่วมกับศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา พบว่า หลักสูตรได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการออกฝึกประสบการณ์สหกิจ
ศึกษา โดยการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา และหลังจากที่นักศึกษาผ่าน
รายวิชาดังกล่าว นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนดต่อไป ในปี
การศึกษา 2563 พบว่า หลักสูตรที่มีการดำเนินการตามแผนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ 
โดยการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการออกฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา และนักศึกษาได้ออกฝึก
ประสบการณ์สหกิจศึกษา ได้แก่ 

1. วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
2. ทล.บ. การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
3. ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร 
4. วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร 
5. วท.บ. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

โดยมีจำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ดังต่อไปนี้ 

หลักสูตร 
จำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 

เตรียมฯสหกจิฯ สหกิจฯ สหกิจฯ 

1/63 2/63 1/63 2/63 1/64 

1. วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ - 10 - - 10 
2. วท.บ. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ - 2 - - 2 
3. วท.บ. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14 - - 14 - 
4. ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร - 5 - - 5 
5. ทล.บ. สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 6 - - 6 - 

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด และนักศึกษา
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของสถาบันในการเข้าประกวดแข่งขัน
โครงงานสหกิจศึกษาระดับภาค ได้แก่ นักศึกษาของหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร และ ทล.บ. การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร และได้รับรางวัลจากการแข่งขัน คือ 

1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นางสาวมุมีนะห์ ดาละแซง และ นางสาวอารียา ยอหัน 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หน้า 177 

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดำเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
จากผลงานเรื่อง “การแก้ปัญหากระป๋องบุบที่เกิดจากเครื่อง X-Lift ในฝ่ายปิดฉลากของ
โรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง" 
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ธิติมา พานิชย์ 
สถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่ลแนลฟู๊ด จำกัด 

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
นายซาการียา บัวคง และ นางสาวบัยดูรี สาล่า 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
จากผลงานเรื่อง "การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการย่างชิกูว่า เพื่อจัดทำเป็นมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน" 
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ณฐมน เสมือนคิด และ ผศ.ดร.ธิติมา พานิชย์ 
สถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด 

3. รางวัลชมเชย ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ 
นางสาวปราณปริยา หมั่นเพียร และ นางสาวฮานาน หวันเต๊ะ 
สาขาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
จากผลงานเรื่อง "การลดของเสยีและการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเวเฟอร์หลอด" 
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ขนิษฐา พันชูกลาง และ ผศ.ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง 
สถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : บริษัท ผลิตภัณฑ์ฟ้าไทยอมรฟู้ด จำกัด 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ดำเนินการกำกับการฝึกประสบการณ์ 180 ชั่ วโมง ผ่านการควบคุม
การใช้งบประมาณ ซึ่งหลักสูตรจะต้องมีการดำเนินการ และรายงานผลการใช้งบประมาณและผล
ดำเนินการโครงการฝึกปฏิบัติ 180 ชั่วโมง ทั้งนี้ การกำกับติดตามการทำงานของหลักสูตรอาศัยระบบและ
กลไกของคณะกรรมการบริหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร การดำเนินการในโครงการฝึกปฏิบัติ 180 
ชั่วโมงมีลักษณะงานที่แตกต่างออกไปในแต่ละหลักสูตรและแขนงวิชา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถนำความรู้ที่ได้รับเปลี่ยนแปลงเป็นการปฏิบัติจนเกิดทักษะและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ ยกตัวอย่าง
เช่น การฝึกปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร ได้มีการวางแผนให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในทักษะที่มีความเหมาะสมตามสมรรถนะแต่ละชั้นปี 
กล่าวคือ ในชั้นปีที่ 1 นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติ ณ สถานประกอบการร้านอาหารตามห้างร้านต่าง ๆ ซึ่งได้
ผ่านการรับรองจากหลักสูตรว่าสถานประกอบการสามารถถ่ายทอดความรู้และทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพให้แก่
นักศึกษาได้ ในชั้นปีที่ 2 นักศึกษาจะต้องผ่านการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการระดับอุตสาหกรรมการ
ผลิตอาหาร ซึ่งนักศึกษาสามารถนำความรู้เบื้องต้นที่ได้รับจากการศึกษาในชั้นปีที่ 1 และ 2 มาประยุกต์ใช้
งานเบื้องต้นได้อย่างดี และในชั้นปีที่ 3 นักศึกษาจะต้องฝึกประสบการณ์ในรายวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาต่อไป 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีการกำกับให้หลักสูตรมีการปรับปรุงเพ่ือรองรับการพัฒนา
สมรรถนะในด้านทักษะการปฏิบัติของนักศึกษา โดยให้หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ร่วมกับสถานประกอบการ โดยในปีการศึกษา 2563 ได้มีหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงเสร็จสิ้นเรียบร้อย
แล้ว คือ หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โดยหลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตรและ
อาหาร ได้ดำเนินการปรับปรุงให้มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ 

1) มีการรวมและเชื่อมโยงสาระสำคัญของเนื้อหาในแต่ละวิชา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่หลายวิธี การฝึกทักษะที่เปิดโอกาสผู้เรียนในการปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองให้มากท่ีสุด และวิธีในการวัด
ประเมินผล   

2) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทางการเกษตรและอาหารทั้งระดับชุมชน เอกชน และ
ภาครัฐ เพ่ือการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative 
and Work Integrated Education: CWIE) ในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 เพ่ือเป็น
บัณฑิตให้มีศักยภาพและสมรรถนะสูงสามารถปฏิบัติงานได้จริงและตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

3) การนำแนวคิดการจัดการศึกษาในระบบธนาคารหนวยกิตระดับอุดมศึกษา (Credit Bank 
System in Higher Education) และแนวความคิดในการจัดทำหลักสูตรทั้งในรูปแบบที่เป็น Degree เพ่ือ
รับนักศึกษามาเรียนเต็มเวลาและหลักสูตร Non-degree เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
อ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากนักศึกษาได้เข้ามาเรียนในบางรายวิชาที่หลักสูตรเปิดสอนได้ 

ได้กำหนดการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาไว้ในหลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2564 เพ่ิมเติม
จากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  คือ การศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated 
Learning: WIL) นอกเหนือจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา โดยกำหนดให้นักศึกษาได้
เรียนรู้ประสบการณ์ทำงานในสาขาวิชาชีพในภาคเรียนที่ 3  ปีการศึกษาละไม่ตำ่กว่า 270 ชั่วโมง 

หลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารจึงได้กำหนดการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของ
นักศึกษาไว้ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติมจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  คือ การศึกษาเชิง
บูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) นอกเหนือจากการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและสหกิจศึกษา โดยกำหนดให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ทำงานในสาขาวิชาชีพในภาคเรียน
ที่ 3  ปีการศึกษาละไม่ต่ำกว่า 270 ชั่วโมง 
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สำหรับหลักสูตร ทล.บ.เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งอยู่ในกระบวนการปรับปรุง

หลักสูตรก็ได้มีการปรับปรุงเพ่ือรองรับการพัฒนาสมรรถนะในด้านทักษะการปฏิบัติของนักศึกษา โดยการ
จัดทำหลักสูตรความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการในการผลิตบัณฑิต เพ่ือพัฒนากำลังคนให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยหลักสูตรเห็นควรเน้นผลิตผู้ประกอบการด้านอาหาร สิ่งแรกที่บัณทิต
ควรพึงมีคือ จิตสำนึกของการเป็นผู้ประกอบการ โดยผ่านการเรียนการสอนในรายวิชาและกิจกรรมต่าง ๆ 
ของหลักสูตร เริ่มต้นจากการสร้างแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ จากรายวิชาโอกาสทางธุรกิจอาหาร 
ธุรกิจจำลอง และเพ่ิมเติมความรู้ที่สำคัญในการเป็นผู้ประกอบการ ได้แก่ การตลาดในรูปแบบออฟไลน์
และออนไลน์ พฤติกรรมผู้บริโภค เทคนิคการขาย การเขียนแผนธุรกิจ เป็นต้น ควบคู่กับการเรียนด้านการ
ผลิตและการจัดการการผลิต โดยเริ่มต้นจากการเรียนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับอาหาร 
เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร การจัดการผลิตให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม
อาหาร บรรจุภัณฑ์อาหาร รวมถึงการควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร เป็นต้น  

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาทักษะอ่ืน ๆ เพ่ือเสริมการเป็นผู้ประการด้านอาหารอย่างสมบูรณ์
แบบ เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานและโปรแกรมการจัดการ
ธุรกิจ ซึ่งทักษะดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารในปัจจุบัน ร่วมกับ
การฝึกปฏิบัติการและจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการจริงอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้นักศึกษามี
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จริง อีกทั้งเข้าใจบริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจและ
แนวทางในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หลักสูตรคาดหวังว่าบัณฑิตจะสามารถรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและเศรษฐกิจได้ มีจิตสำนึกของการเป็นผู้ประกอบการ มีความรู้สึกร่วมและ
มีความรักในองค์กรที่ปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถดำเนินธุรกิจหรือประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
อาหารได้อย่างยั่งยืน 
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หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ข้อที ่2 

5.1-2-1  ผลการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา 
5.1-2-2  ผลการประกวดแข่งขันโครงงานสหกิจศึกษา 
5.1-2-3  มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 
5.1-2-4  ร่าง มคอ.2 หลักสูตรเทตโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร ฉบับปรับปรุง  

พ.ศ. 2565 

3. มีการกำกับ ติดตามให้หลักสูตรประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนที่กำหนด 

ผลการดำเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ดำเนินการกำกับ ติดตามการดำเนินการสหกิจศึกษา 

โดยมีระบบและกลไกร่วมกับศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หลักสูตรได้มีการรายงานผล
การดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาโดยตรงต่อศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผ่านระบบสหกิจ
ศึกษาออนไลน์ซึ่งได้รับการพัฒนาระบบโดยศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งประกอบด้วยระบบการรายงานต่าง ๆ ได้แก่ ผลการนิเทศนักศึกษา ผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ผลการประเมินสถานประกอบการ และเล่มรายงานผลการดำเนินงานสหกิจศึกษา  
อีกทั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้กำกับให้หลักสูตรรายงานผลการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาต่ อคณะ
กรรมการบริหารวิชาการ รวมถึงแผนการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการเรียนสหกิจศึกษา โดยพบว่า หลักสูตรได้
ดำเนินการด้านสหกจิศึกษาให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่วางไว้  

ในส่วนของการกำกับติดตามผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
การทำงาน ผ่านกระบวนการการฝึกปฏิบัติ 180 ชั่วโมง ซึ่งหลักสูตรจะต้องรายงานความสำเร็จของการ
ดำเนินการตามแผนงาน และรายงานการใช้งบประมาณที่ได้รับในการดำเนินการ ทั้งนี้ หลักสูตรได้มีการ
รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ ถึงผลสำเร็จและข้อปรับปรุงแก้ ไขในการ
ดำเนินการในปีต่อไป 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ข้อที่ 3 

5.1-3-1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาสหกิจศึกษา พ.ศ. 2563 
5.1-3-2 คู่มือสหกิจศึกษา 
5.1-3-3 ปฏิทินการดำเนินงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 
5.1-3-4 ปฏิทินการดำเนินงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1epBJ3v59bSFifjrWuJWxwgDFTgZxgBnZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bv1eLOsw32Wo-30dHUiPdtSMc06i5VKk?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pbUmVOfsTDjPtzI4VEpoyEdoqtl9tCz5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G5B7yLN2sJR5GcdEqWuiYh8eAF4J7dQZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ED2JdUqVuAL_6c3BvUZg8uikC69ZM0id/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kSPgDqh0zgroAaOq0mPnYWQ3Ow03gQHW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t5vZixCanSAVh0HeOefTUVKTjjLneSM9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KcqO7RK--19ZFGfHqL_Ev7Orha-1TL06/view?usp=sharing
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4. มีการนำผลไปปรับปรุงแผนจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ผลการดำเนินงาน 
คณะได้มีการนำผลการดำเนินการตามแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานประจำปี

การศึกษา 2563 ทั้งระดับคณะและหลักสูตรมาทบทวนเพ่ือปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานในปีการศึกษา
ถัดไป พบว่า นักศึกษาของหลักสูตรเข้าร่วมการฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษามีจำนวนมากกว่าเป้าหมายที่
กำหนดไว้ โดยมีเป้าหมายและผลการดำเนินการตามแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน
ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 

เป้าหมาย เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินการ 
หมายเหตุ 

1. จำนวนหลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (หลักสูตร) 

3 5 - 

2. ร้อยละของนักศึกษาในหลักสูตรที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา (ร้อยละ) 

10 24.9 นักศึกษาช้ันปีที่ 4 จำนวน 149 
คนลงทะเบียนเรียนรายวิชา
เตรียมสหกิจศึกษา 32 คน 

4. ร้อยละของนักศึกษาในหลักสูตรที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาสหกิจศึกษา (ร้อยละ) 

3 24.9 นักศึกษาช้ันปีที่ 4 จำนวน 149 
คนลงทะเบียนเรียนรายวิชา
เตรียมสหกิจศึกษา 32 คน 

5. จำนวนสถานประกอบการที่ทำความตกลง
ร่วมมือในการส่งนักศึกษาเข้าสหกิจศึกษา 

5 1 - 

6. จำนวนผลงาน/จำนวนนวัตกรรม/จำนวน
องค์ความรู้ของนักศึกษาที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ฝึกสหกิจศึกษาที่มีการนำไปใช้ประโยชน์จาก
สถานประกอบการที่รับนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา 

3 10 - วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 7 เรื่อง 

- ทล.บ. การผลิตและการจัดการ
ผลติภัณฑ์อาหาร 3 เรื่อง 

ในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยมีการปรับตัวชี้วัดด้านจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา
เพ่ิมสูงขึ้นกว่าในปีการศึกษาก่อนหน้า และมีการถ่ายทอดนโยบายในการปฏิบัติสู่ระดับคณะ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรจึงได้กำชับให้หลักสูตรทุกหลักสูตรมีการเพ่ิมจำนวนนักศึกษาให้เข้าร่วมฝึก
ประสบการณ์สหกิจศึกษาในปีการศึกษาถัดไป และมีการทบทวนแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ทำงานประจำปีการศึกษา 2564 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป 

หลักสูตรได้มีการนำผลการดำเนินงานการฝึกปฏิบัติ 180 ชั่วโมง มาทบทวนและมีข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น เช่น ลักษณะกิจกรรมของการฝึกประสบการณ์ ความเหมาะสมของสถานประกอบการ 
ลักษณะงานที่สถานประกอบการมอบหมายให้แก่นักศึกษา/ผลการนิเทศการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา เป็นต้น 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ข้อที่ 4 

5.1-4-1  แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทำงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

https://drive.google.com/file/d/18NnALCn6p_0t1ZC_Cqrp1jYir5FdIFLw/view?usp=sharing
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5. มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน 

ผลการดำเนินงาน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทำงานด้านสหกิจศึกษา 

และเป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อการดำเนินการสหกิจศึกษา คือ หลักสูตร ทล.บ. การผลิตและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร และหลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตรมีการ
กำกับการดำเนินการตามแผนงานและมีผลการดำเนินการเป็นที่น่าพึงพอใจ สามารถทำให้นักศึกษาได้
พัฒนาศักยภาพในการเข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงการสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง และได้รับรางวัลจาก
การประกวดแข่งขันในหลายปีติดต่อกัน โดยหลักสูตรได้มีการกำหนดเป้าหมายของการดำเนินงานสหกิจ
ศึกษาเพ่ือพัฒนาต่อยอดความสามารถของนักศึกษาสู่ระดับการแข่งขัน เริ่มจากการติดต่อประสานงาน
และคัดเลือกหน่วยงานฝึกกระสบการณ์ที่มีศักยภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของนักศึกษา และมี
การคิดค้นโจทย์วิจัยซึ่งเกิดจากความต้องการของหน่วยงาน จากนั้น ได้มีกระบวนการในการแต่งตั้ง
อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 1-2 ท่านต่อเรื่อง ซึ่งมีความเชี่ยวชาญตรงกับโจทย์วิจัยที่ได้รับเพ่ือร่วมกันให้
คำแนะนำปรึกษาและกำกับการดำเนินการวิจัยของนักศึกษาให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ 
โจทย์ของการวิจัยที่ได้รับได้นำมาผ่านกระบวนการพิจารณาของหลักสูตรเพ่ือประเมินความเป็นไปได้และ
การพัฒนาต่อยอดเชิงการแข่งขันของนักศึกษาด้วย ระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอาจารย์นิเทศน์ได้
ดำเนินการให้คำแนะนำ ทดสอบ ประเมินความรู้ความเข้าใจของนักศึกษา และเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 
หลักสูตรได้สนับสนุนนักศึกษาสู่การประกวดแข่งขันโครงงานสหกิจศึกษาตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทำให้
นักศึกษาของหลักสูตร ทล.บ. การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร เข้าร่วมประกวดระดับ
มหาวิทยาลัย จำนวน 1 โครงงาน และหลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้าร่วม
ประกวดระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 7 โครงงาน และได้รับการคัดเลือกเพ่ือทำการแข่งขันระดับภูมิภาค
ต่อไป จำนวน 3 โครงงาน 

ดังนั้น คณะเทคโนโลยีการเกษตรจึงได้จัดกิจกรรมและการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการการ
ฝึกประสบการณ์ด้านสหกิจศึกษา โดยเน้นการปฏิบัติเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มี
สมรรถนะของการปฏิบัติงานและสามารถเข้าสู่การประกวดแข่งขันได้ โดยได้มีการถ่ายทอดผลการ
ดำเนินงานและแนวปฏิบัติที่ดีนี้ให้แก่หลักสูตรที่เข้ารับการปรับปรุงในรอบที่ผ่านมา คือ หลักสูตร วท.บ. 
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 และมีการรับแนวปฏิบัตินี้ในการดำเนิ นการ
ร่างรายละเอียดของหลักสูตรให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้รับไป 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ข้อที่ 5 

5.1-5-1  ผลการแข่งขันนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา http://coop.skru.ac.th/?home=act-detail-13 
5.1-5-2  แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษา 

 

https://drive.google.com/file/d/1O9MeJhfI3cB9pCm2BbpmpiEpMmws6XTE/view?usp=sharing
http://coop.skru.ac.th/?home=act-detail-13
https://drive.google.com/file/d/1XN0_6K_R2rFU4uEPzQuuLja8lBXErXI_/view?usp=sharing
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ตารางที่ 5.1-4-1 แสดงผลการประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัดของแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย แนวทางการปรับปรุง         ผลการปรับปรุง 

เ พื่ อ ใ ห้ ส า ม า ร ถ

ดำเนินการด้านสหกิจ

ศึกษาเป็นไปตามแผน

ที่กำหนด 

การดำเนินการตาม

ระยะเวลาที่กำหนด

ในแผนงาน 

รายงานสรุปผลการ

ดำเนินงานของ

คณะกรรมการศูนยส์ห

กิจศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา 

ระยะเวลาการ

ดำเนินการที่

กำหนด 

ดำเนินการตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 

 

- - 

เพื่อให้มีหน่วยงานใน

การทำข้อตกลงในการ

รับนักศึกษาเข้าฝึกสห

กิจศึกษา 

จำนวนหน่วยงานท่ี

ทำข้อตกลงในการ

รับนักศึกษาเข้า

ฝึกสหกิจศึกษา 

จำนวนหน่วยงานท่ีทำ

ข้อตกลงในการรับ

นักศึกษาเข้าฝึกสหกิจ

ศึกษา 

จำนวน 10 

หน่วยงาน 

คณะได้ทำข้อตกลง
กับหน่วยงานในการ
รั บ นั ก ศึ ก ษ า เข้ า
ฝึ ก ส ห กิ จ ศึ ก ษ า 
จำนวน 1 หน่วยงาน 

 

สร้างความร่วมมือกับ

หน่วยงานในการทำ

ข้ อ ตกล งใน การรั บ

นักศึกษาเข้าฝึกสหกิจ

ศึกษาเพิ่มมากข้ึน 

- 
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การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ 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 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีระบบกลไกในการส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการทำงานและมีการกำกับ
ติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ควรมีการเพ่ิมหน่วยงานในการทำข้อตกลงในการรับนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของคณะ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ (P) 
รอบวงปีการเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2563 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ ดร.มงคล เทพรัตน์ 
  
คำอธิบายตัวบ่งช้ี 
 คณะมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ในการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก แต่ละคณะจำเป็นต้องมีการจัดทำแผนเพ่ือกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาและการดำเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร 
การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงความหลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และ
พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

2. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง              
เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแข่งขัน 

3. ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะ
และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิมอย่างน้อย 1 เรื่อง 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดำเนินงาน
อย่างชัดเจน 

5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และ
แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

6. การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร              
สายวิชาการและสายสนับสนุน 

7. ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วน
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หนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ 

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 2561 – 2563  

 
ผลการดำเนินงาน 

 ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่  5.2 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
จำนวน 7 ข้อ ดังนี้  

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดำเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนา
ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
ผลการดำเนินงาน 

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มีการวิเคราะห์ SWOT และได้จัดให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 

2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรูปแบบ Objectives & Key Results (OKR) 

ขึ้น เพ่ือให้สอดรับกับมหาวิทยาลัยโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในคณะเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ที่

กำหนดร่วมกันที่กำหนดไว้ว่า “คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นองค์กรการศึกษาชั้นนำด้านเกษตรและ

อาหาร เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของภาคใต้ในปี 2564” และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า 

“มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล” ทั้งนี้ได้นำมา

ถ่ายทอดให้คณาจารย์และบุคลากรภายในคณะ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำมาพิจารณาวิเคราะห์

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ปีการศึกษา  

2561 2562 2563 
การบริหารของคณะเพ่ือการกำกับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

ข้อ 
6 ข้อ 

(ข้อ 1-6) 
7 ข้อ 

(ข้อ 1-7) 
7 ข้อ 

(ข้อ 1-7) 
คะแนนประเมิน คะแนน 5 5 5 
ผลการประเมิน ระดับ ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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และกลั่นกรองร่วมกัน ในคราวประชุมอาจารย์และบุคลากรของคณะ ครั้งที่ 2/2563 วันพุธที่ 1 

กรกฎาคม 2563 โดยแผนได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะในคราวประชุมครั้ งที่ 

2/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ได้รับการอนุมัติแผนจากมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 

และได้มีการเผยแพร่แผนให้อาจารย์และบุคลากรทราบเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 โดยมียุทธศาสตร์

ของคณะ 3 ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกันเพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุวิสัยทัศน์  ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพตลอดช่วงชีวิต 

เป้าประสงค์ (Objective) 

1.1 บัณฑิตมีความโดดเด่น 

1.2 หลักสูตรมีความโดดเด่น 

1.3 อาจารย์มีความโดดเด่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างและพัฒนาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ (Objective) 

2.1 พัฒนาท้องถิ่นบนฐานองค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรม  

2.2 พัฒนาชุมชนฐานรากตามแนวพระราชดำริและพระบรมราโชบาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

เป้าประสงค์ (Objective)  

3.1 องค์กรแห่งคุณภาพ  

3.2 องค์กรสุขภาวะ 

3.3 องค์กรพึ่งพาตนเอง 

นอกจากนี้คณะได้มีการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาจัดทำเป็นแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และ

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามกรอบวงเงินงบประมาณและเวลาเพ่ือให้

บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และเสนอคณะกรรมการประจำคณะ

เพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนในคราวประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 สำหรับแผนปฏิบัติ

ราชการ และ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับแผนกลยุทธ์ทางการเงิน หลังจาก

นั้นมีการติดตามแผนการปฏิบัติงาน พร้อมรายงานผลการดำเนินงานโดยใช้การกำกับติดตามจากส่วน

ของหลักสูตร  สำนักงานคณบดี และสถานีปฏิบัติการ เพ่ือสะท้อนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจำปี และงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร โดยใช้กลไกการติดตามในรูปแบบของคณะ

กรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจำคณะ ซึ่งปรากฏในเอกสารรายงานผลการเบิกจ่าย

งบประมาณตามรายไตรมาส เพ่ือเป็นการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในทุกกิจกรรมเพ่ือผลักดันให้หน่วยงาน

ย่อยได้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายและระยะเวลาการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน โดยรายงานในที่ประชุม
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คณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอสำหรับการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนา ทั้งนี้

ผู้บริหารยังสามารถติดตามผลการเบิกจ่ายได้จากระบบ MIS ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

จัดการทางการเงินได้อีกช่องทางหนึ่ง จากระบบติดตามผลการดำเนินงานพบว่าประสิทธิภาพด้านการ

เบิกจ่ายเงินคณะเทคโนโลยีการเกษตร ณ สิ้นไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เบิกจ่ายได้

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้ 

ไตรมาสที่ 
เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวม 

รายไตรมาส (ร้อยละ) สะสม ณ สิ้นไตรมาส (ร้อยละ) 
1 23 23 
2 22 45 
3 32 77 
4 23 100 

ผลการเบิกจ่ายเงินของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ณ สิ้นไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วย : บาท 

แหล่งเงิน งบท่ีได้รับ เบิกจ่ายแล้ว ยอดคงเหลือ ร้อยละ ผลการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณแผ่นดิน 1,616,890.00 1,010,381.54 606,508.46 62.49  
งบ บ.กศ. 1,631,000.00 784,315.30 846,684.70 48.09  

ยอดรวมท้ังสิ้น 3,247,890.00 1,794,696.84 1,453,193.16 55.26  
ที่มา : ระบบงบประมาณ ในระบบ MIS 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ข้อที่ 1 
5.2-1-1  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

5.2-1-2 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

5.2-1-3 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

5.2-1-4 รายงานการประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 2/2563 

5.2-1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ประจำปี 2563 และ 2564 

5.2-1-6 หนังสือการอนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากมหาวิทยาลัย 

5.2-1-7 หนังสือแจ้งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวนประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้อาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

5.2-1-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ประจำปี 2564 

5.2-1-9 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1, ไตรมาสที่ 2  
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1QvF2hWwzh-E88eZnIV55Lijp2rylnTof/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fysuomZpOzvhyFar8fiwlUMf2wpnZZZI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kdnvOoPoNFT8Gtzruqn0_id8QfO45rPe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fG9x4lTHNws95vpbvs5LfZm3lfkJWJDr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vd5J23KDHNVlaxoAVBZVo74jelaU5kAU?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m_J_QU1ZSY8tKNPiP9T2LiDSZPukk0lc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mDsDqTcQQg7NcbF8v-cZNOsUl_4bMoin/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Enyk2ESLtaNKkq4bcYFMQMfu8ifLMhgJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wmOIQbjdaeTUm_47y4jpbBJRnAy0_HZq?usp=sharing
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2. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่องเพื่ อ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแข่งขัน 
ผลการดำเนินงาน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อ
หน่วยในแต่ละหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยมีกระบวนการ กำกับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน
ให้คณะดำเนินการดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานต้นทุนผลผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามคำสั่งที่ 194/2564 ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและตัวแทนจากทุกคณะและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีกองนโยบายและแผนเป็นฝ่ายเลขานุการ  

2. มหาวิทยาลัยจัดประชุมคณะทำงานเพ่ือดำเนินงานชี้แจงหลักเกณฑ์ แนวทางกระบวนการและ
ขั้นตอนการดำเนินงานวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและแนวทางการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ใน
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563  

3. มหาวิทยาลัย โดยกองนโยบายและแผน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตระดับหลักสูตร กับระดับคณะ และดำเนินการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตรและระดับ
คณะ ซึ่งกองนโยบายและแผนเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา แนะนำ วิธีการจัดทำตลอดการอบรม  

เพ่ือให้การจัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระดับหลักสูตร ถูกต้อง กองนโยบายและแผนได้
กำกับ ติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ระดับคณะ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 3 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1  วันที่  11 มิถุนายน 2564 
ครั้งที่ 2  วันที่  15 มิถุนายน 2564 
ครั้งที่ 3  วันที่  22 มิถุนายน 2564 

4. กำหนดปฏิทินการดำเนินงานของคณะกรรมการการจัดทำรายงานต้นทุนผลผลิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา โดยมีกำหนดการดังนี้ 

กิจกรรม ระยะเวลา 

1. ดำเนินการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการจัดทำรายงานต้นทุนผลผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ก.พ. 2564 

2. กองนโยบายและแผน จัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายบุคลากร และกำหนดกรอบแนวคิดการจัดทำ
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

ม.ค. 2564 

3. จัดประชุมคณะทำงานการจัดทำรายงานต้นทุนฯ เพื่อช้ีแจงแนวทางการจัดทำและจัดทำ
บันทึกแจ้งหน่วยงานระดับคณะทบทวนกิจกรรม/พันธกิจ และตรวจสอบค่าใช้จ่ายแต่ละกิจกรรม
ของหน่วยงานระดับคณะ 

ก.พ. 2564 

4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานต้นทุนผลผลิต ระดับหลักสูตร กลุ่มเป้าหมายเป็น
เจ้าหน้ าที่ ระดับคณะที่ มี คำสั่ งแต่ งตั้ งคณะการการจัดทำต้นทุนผลผลิต ระดับหลักสูตร  
พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการวิเคราะห์สัดส่วนค่าใช้จ่ายของแต่ละหลักสูตร โดยกองนโยบายและแผน 

ครั้งท่ี 1  

(11 มิ.ย. 2564) 
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ครั้งท่ี 2  

(15 มิ.ย. 2564) 

ครั้งท่ี 3 

(22 มิ.ย. 2564) 

5. หน่วยงานระดับคณะดำเนินการจัดทำรายงานต้นทุนผลผลิตระดับหลักสูตรแล้วเสร็จและ
นำส่งรายงานให้กองนโยบายและแผน ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 

มิ.ย. 2564 

6. คณะดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

มิ.ย. 2564 

7. กองนโยบายและแผน ดำเนินการจัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร 
พร้อมทั้งจัดทำรูปเล่มสรุปเป็นภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย และใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำ 
SAR ระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 

ก.ค. 2564 

5. ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ข้อ 2 ในปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการตรวจประเมินได้มี
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำรายงานต้นทุนผลผลิตระดับหลักสูตร คณะควรระบุต้นทุนต่อหน่วยของ
การผลิตบัณฑิตกับสถาบันคู่เทียบด้วย เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ 
ดังนั้นคณะเทคโนโลยีการเกษตร จึงกำหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นมหาวิทยาลัยคู่
เทียบ ผลการเทียบเคียงระหว่างมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยคู่เทียบ ซึ่งโอกาสในการแข่งขันมีประเด็น
ในการเทียบเคียง 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 2) อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก 3) อาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 4) ผลงานวิชาการของอาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

กำหนดให้มีการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี
การศึกษา 2562 กับหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทั้ง 13 ตัวบ่งชี้ ต้องมีผลการประเมิน
รวมสูงกว่าจึงจะถือว่ามีโอกาสในการแข่งขัน ถ้าไม่มีหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยคู่เทียบก็ให้ถือว่า
คณะมีโอกาสในการแข่งขนัเช่นกัน 

สรุปการวิเคราะห์ผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตร ในภาพรวมคณะ ได้ดังนี้ 
ผลผลิต ต้นทุนรวม ปริมาณ ต้นทุนต่อหน่วย 

ผลผลิตที่ 1 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์    

การสอน : เทคโนโลยีการเกษตร 22,787,201.16  220.52 103,333.94 

การสอน : การผลติและการจดัการผลิตภณัฑ์อาหาร    4,630,422.96  38.46 120,395.81 

การสอน : การเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ    2,130,142.44  17.45 122,071.20 

การสอน : เกษตรศาสตร ์    5,221,305.98  43.07 121,228.37 

การสอน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร    3,651,768.05  28.63 127,550.40 

รวม 38,420,840.59  348.13 594,579.72 

จากการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในภาพรวมของคณะเทคโนโลยีการเกษตร พบว่า
หลักสูตรที่มีค่าใช้จ่ายต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตสูงสุดเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
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1. หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มีต้นทุนรวม 3,651,768.05 
บาท จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) 28.63 มีต้นทุนต่อหน่วย 127,550.40 บาท 

2. หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีต้นทุนรวม 2,130,142.44 บาท จำนวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) 17.45 มีต้นทุนต่อหน่วย 122,071.20 บาท 

3. หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีต้นทุนรวม 5,221,305.98 บาท จำนวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) 43.07 มีต้นทุนต่อหน่วย 121,228.37 บาท 

4. หลักสูตร ทล.บ.สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร มีต้นทุนรวม 
4,630,422.96 บาท จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) 38.46 มีต้นทุนต่อหน่วย 120,395.81 บาท 

5. หลักสูตร ทล.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีต้นทุนรวม 22,787,201.16 บาท จำนวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) 220.52 มีต้นทุนต่อหน่วย 103,333.94 บาท 

ผลการวิเคราะห์สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อผลิตบัณฑิต ต่อจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) 
เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

1. หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  งบประมาณที่ใช้ผลิต
บัณฑิต เท่ากับ 113,832.66 บาท 

2. หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ งบประมาณที่ใช้ผลิตบัณฑิต เท่ากับ 109,702.19 บาท 
3. หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ งบประมาณที่ใช้ผลิตบัณฑิต เท่ากับ 

109,462.28 บาท 
4. หลักสูตร ทล.บ.สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร  งบประมาณที่ใช้ผลิต

บัณฑิต เท่ากับ 107,399.79 บาท 
5. หลักสูตร ทล.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  งบประมาณที่ใช้ผลิตบัณฑิต เท่ากับ 

90,725.02 บาท 
ผลการวิเคราะห์สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ต่อจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา 

(FTES) เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
1. หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  งบประมาณที่ใช้พัฒนา

คุณภาพนักศึกษา เท่ากับ 6,943.96 บาท 
2. หลักสูตร ทล.บ.สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร งบประมาณที่ใช้พัฒนา

คุณภาพนักศึกษา เท่ากับ 6,583.10 บาท 
3. หลักสูตร ทล.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร งบประมาณที่ใช้พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

เท่ากับ 6,389.55 บาท 
4. หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ งบประมาณที่ใช้พัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

เท่ากับ 6,389.55 บาท 
5. หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ งบประมาณที่ใช้พัฒนาคุณภาพนักศึกษา เท่ากับ 

5,848.18 บาท 
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ผลการวิเคราะห์สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากรต่อจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) 
เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

1. หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร งบประมาณที่ใช้เพ่ือ
พัฒนาบุคลากร เท่ากับ 6,773.78 บาท 

2. หลักสูตร ทล.บ.สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร  งบประมาณที่ใช้เพ่ือ
พัฒนาบุคลากร เท่ากับ 6,412.92 บาท 

3. หลักสูตร ทล.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร งบประมาณที่ใช้เพื่อพัฒนาบุคลากร เท่ากับ 
6,219.37 บาท 

4. หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ งบประมาณที่ใช้เพ่ือพัฒนาบุคลากร เท่ากับ 
6,219.37 บาท 

5. หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ งบประมาณที่ใช้เพ่ือพัฒนาบุคลากร เท่ากับ 
5,678.00 บาท 

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรคณะได้พิจารณาจาก 3 ประเด็น ดังนี้ 
1. จุดคุ้มทุนของหลักสูตร 
2. ค่าใช้จ่ายต่อหัวจะต้องไม่สูงกว่าค่าใช้จ่ายที่นำมาเทียบเคียง 

หลักสูตร 
รวมต้นทุน 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

ค่าใช้จ่าย 
ต่อหัว 
(บาท) 

จำนวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 2563 

(คน) 
1. ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 103,333.94 15,500 353 
2. ทล.บ.สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 120,395.81 15,500 80 
3. วท.บ. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน์้ำ 122,071.20 15,500 23 
4. วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์ 121,228.37 15,500 80 
5. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 127,550.40 15,500 52 

3. ทุกหลักสูตรมีสัดส่วนนักศึกษาในการพัฒนานักศึกษาและการจัดการเรียนการสอน มากกว่าร้อยละ 60 

ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร พบว่าในปีการศึกษา 2563 คณะได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาอาจารย์ พัฒนานักศึกษา จนเกิดผลต่อคุณภาพโดยดูได้จากอาจารย์ได้รับตำแหน่งทาง
วิชาการเพ่ิมขึ้น 2 คน คือ ผศ.ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน และ ผศ.ขนิษฐา พันชูกลาง  และยังอยู่ใน
กระบวนการขอตำแหน่งทางวิชาการระดับ รศ. จำนวน 1 คน คือ ผศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม และ ผศ. 
อีกจำนวน 1 คน คือ ดร.ศุภัครชา อภิรติกร และนักศึกษาได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะอีกหลายรางวัล  

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิต 
ความมีประสิทธิภาพ จะพิจารณาจากผลการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระดับหลักสูตร 

ของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ 2563 กับผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตปี
การศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 โดยหลักสูตรต้องมีประสิทธิภาพได้ 4 กรณี ดังนี้ 
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     1. ต้นทุนลดลง ประสิทธผิลเท่าเดิม 
     2. ต้นทุนลดลง ประสิทธผิลสูงขึ้น 
     3. ต้นทุนเท่าเดิม ประสิทธิผลสูงขึ้น  
     4. ต้นทุนเพิ่มขึ้น ประสิทธิผลสูงขึ้น 
เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระดับหลักสูตรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563 

หน่วย : บาท  

หลักสูตร 
ต้นทุนต่อหน่วย ผลการ

เปรียบเทียบ
ต้นทุน 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
 2563 

- ทล.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 108,697.39 103,333.94 ลดลง 

- ทล.บ. สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลติภณัฑอ์าหาร 108,636.06 120,395.81 เพิ่มขึ้น 

- วท.บ. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 112,067.62 122,071.20 เพิ่มขึ้น 

- วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 107,809.78 121,228.37 เพิ่มขึ้น 

- วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 108,470.77 127,550.40 เพิ่มขึ้น 

หมายเหตุ การเพ่ิมข้ึนของต้นทุนต่อหน่วยเกิดจากการปันส่วนค่าใช้จ่าย 

เปรียบเทียบประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 

หลักสูตร 
ผลการ
ประเมิน  
ปี 2562 

ผลการ
ประเมิน  
ปี 2563 

ผลการ
เปรียบเทียบ 

1. หลักสตูร ทล.บ.เทคโนโลยีการเกษตร 3.58 4.41 สูงขึ้น 
2. หลักสตูร ทล.บ.การผลิตและการจดัการผลิตภัณฑ์อาหาร 4.80 4.67 ลดลง 
3. หลักสตูร วท.บ.การเพาะเลี้ยงสตัวน์้ำ 4.39 4.44 สูงขึ้น 
4. หลักสตูร วท.บ.เกษตรศาสตร ์ 3.89 3.92 สูงขึ้น 
5. หลักสตูร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4.82 4.46 ลดลง 

จากข้อมูลการเปรียบเทียบข้างต้นของหลักสูตรทั้งหมด 5 หลักสูตร พบว่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่  ทล.บ. สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร, หลักสูตร วท.บ.การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและหลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์ ส่วน
หลักสูตรที่ ไม่มีประสิทธิภาพ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ ทล.บ. สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์
อาหาร และ วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

การวิเคราะห์ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 
คณะได้พิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี

การศึกษา 2563 ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.00 ใน 2 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การได้งานทำหรือผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา 
หลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 คะแนนเฉลี่ย 

- ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร 4.56 4.26 4.41 

- ทล.บ. การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 4.49 4.84 4.67 

- วท.บ. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 4.82 4.05 4.44 

- วท.บ. เกษตรศาสตร์ 4.61 3.23 3.92 

- วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4.86 4.06 4.46 

จากตารางข้างต้นเมื่อวิเคราะห์ความมีประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต จากจำนวนหลักสูตร
ทั้งหมด 5 หลักสูตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบว่ามีหลักสูตรที่มี
ประสิทธิผล จำนวน 4 หลักสูตร ไม่มีประสิทธิผล จำนวน 1 หลักสูตร  

การวิเคราะห์โอกาสในการแข่งขัน 
โอกาสในการแข่งขันพิจารณาจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่มีผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 รวมทั้ง 13 ตัวบ่งชี้ เทียบเคียงกับ
มหาวิทยาลัยคู่เทียบ โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรต้องมีผลการประเมินรวมสูงกว่ามหาวิทยาลัยคู่เทียบ 
จึงจะถือได้ว่ามีโอกาสในการแข่งขัน และถ้าไม่มีหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยคู่เทียบก็ให้ถือว่ามี
โอกาสในการแข่งขันเช่นกัน  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้กำหนดคู่เทียบ คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏชั้นนำในภูมิศาสตร์ภาคใต้ และมีการเปิดสอน
หลักสูตรที่เหมือนกัน 3 หลักสูตร คือ วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์, วท.บ. สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร  และ วท.บ. สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

ผลการเทียบเคียงระหว่างคณะกับคู่เทียบเคียงซึ่งการแข่งขันที่เทียบกับผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ดังนี้ 

 หลักสูตร 

การมีโอกาสในการแข่งขนั 
ผลการประเมิน  

ปี 2562  
มรภ.สุราษฎร์ธาน ี

ผลการประเมิน  
ปี 2563  

มรภ.สงขลา 

โอกาส 
ในการ
แข่งขัน 

1. หลักสูตร ทล.บ.เทคโนโลยีการเกษตร - 4.41  
2. หลักสูตร ทล.บ.การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร - 4.67  
3. หลักสูตร วท.บ.การเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ 3.80 4.44  
4. หลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร ์ 3.59 3.92  
5. หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3.97 4.46  

หมายเหตุ ผลการประเมิน ใช้ค่าเฉลี่ยของตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตัวบ่งช้ีที่ 2.2 การได้งานทำหรือผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา 
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จะเห็นได้ว่าของคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีโอกาสในการแข่งขันทั้ง 5 หลักสูตร สูงเมื่อเทียบกับ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นั่นคือ  

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีหลักสูตร 2 หลักสูตรที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ไม่มี ได้แก่ หลักสูตร ทล.บ.เทคโนโลยีการเกษตร และหลักสูตร ทล.บ.
การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร  

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีหลักสูตร 3 หลักสูตร ที่ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรสูงกว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงถือเป็น
โอกาสทางการแข่งขัน โดยเฉพาะด้านอาจารย์ที่ทั้ง 3 หลักสูตรมีความโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นคุณภาพ
อาจารย์ โดยดูได้จากอาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการถึงร้อยละ 43.33 ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้คือร้อย
ละ 30 และอาจารย์มีผลงานทางวิชาการของอาจารย์/บทความทางวิชาการ/อนุสิทธิบัตร จำนวน 30 
เรื่อง (เฉลี่ย 1 เรื่อง/คน) จึงถือได้ว่าศักยภาพของอาจารย์ในคณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นตัวบ่งชี้ถึง
โอกาสทางการแข่งขันได้ดี  

เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 

หลักสูตร 
ผลการประเมิน  

ปี 2562  
มรภ.สุราษฎร์ธานี 

ผลการประเมิน  

ปี 2563  

มรภ.สงขลา 

วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4.00 4.15 

วท.บ. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 3.96 4.00 
วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 3.81 3.96 

นอกจากนี้ยังมีด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
พบว่าอยู่ในระดับเดียวกัน จึงเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีโอกาสทางการแข่งขัน
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วย 

เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตร 
ผลการประเมิน  

ปี 2562  
มรภ.สุราษฎร์ธานี 

ผลการประเมิน  
ปี 2563  

มรภ.สงขลา 

วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4.00 4.00 

วท.บ. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 4.00 4.00 
วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 3.00 3.00 

จากการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตคณะเทคโนโลยีการเกษตรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ 
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเรียนการสอน ภาระงานและการ
บริหารหลักสูตร โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความเข้มแข็งของผลการ
ดำเนินงาน และให้ความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการพัฒนา
นักศึกษาให้สอดคล้องกับความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
ซึ่งจะพยายามขับเคลื่อนเพ่ือให้บัณฑิตมีคุณภาพ เช่น เรื่องภาวะการมีงานทำ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ
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บัณฑิต เป็นต้น รวมถึงการนำโอกาสทางการแข่งขันที่มีอยู่ไปผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตรงตามความ
ต้องการของตลาด โดยนำจุดเด่นด้านคุณภาพของอาจารย์กับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ลงไปพัฒนา
นักศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
   (ผลการวิ เคราะห์ ค วามมี ป ระสิ ท ธิภ าพ  ป ระสิ ท ธิ ผล  และโอกาส ในการแข่ งขั น  คณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลดังตารางที่ 5.2-2-1) 
หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ข้อที่ 2 
5.2-2-1 คำสั่งที่ 062/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานต้นทุนผลผลิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลาประจำปีงบประมาณ 2562  
5.2-2-2 เอกสารบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานระดับคณะตรวจสอบข้อมูล กิจกรรม 

และทบทวนกิจกรรมในระดับคณะ 
5.2-2-3 สรุปจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ประจำปีงบประมาณ 2563 
5.2-2-4 รายงานต้นทุนผลผลิต ระดับหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2563 
5.2-2-5 รายงานผลการเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยคู่เทียบและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

และโอกาสในการแข่งขัน 
5.2-2-6 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับหลักสูตร 

(ปีการศึกษา พ.ศ. 2561 – 2562) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
5.2-2-7 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
3. ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะ
และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิมอย่างน้อย 1 เรื่อง 
ผลการดำเนินงาน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดำเนินงานบริหารความเสี่ยงโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงในระดับคณะ เพ่ือจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี โดยการรวบรวม วิเคราะห์และ

ระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการดำเนินงาน รวมทั้ง

ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์มาจัดทำ

แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามประเด็น

ยุทธศาสตร์ของคณะที่เชื่อมโยงกับพันธกิจหลัก จึงได้แผนการบริหารความเสี่ยง 3 ประเด็น ที่มีความ

เสี่ยงสูงมาก และสูง พร้อมแนวทางปรับปรุง ดังนี้ 

 

 

https://drive.google.com/file/d/181xBe0Rip8jlAtLw1J6AYnP646GEFK2i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kpLapg1VXoAGSU9RyriBNCYjCnEeGNg4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xWG-ONJFewc3NkTMND7iOP_2pJhjvhGx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13bfPkxQzgBOiGWP647Jaq49FAFUlESwX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bqq-2AOl67BJN-pZx3UYwWcuamt7HM50/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16VBK4EIZuWU6sAoDBTgfOL-x5Whs8Hvj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10FWGiurt-YbffoQXU2bfj2pitHhrblBR/view?usp=sharing
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ของคณะ 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

แนวทางปรับปรุง 

1. ผลิตบัณฑิตและ
พัฒนากำลังคนเพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพ
ตลอดช่วงชีวิต 

บางหลักสูตร ไม่
ค รอบ คลุ มกั บ
ความต้ อ งการ
ขอ งผู้ เรี ย น ใน
ปัจจุบัน  
 

1. การจัดทำหลักสูตรไม่ได้
สำรวจความต้องการของ
ผู้เรียนในพื้นที่อย่างทั่วถึง 
2. ขาดผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะ
และประสบการณ์ ในการ
วิเคราะห์และจัดทำหลักสูตร 
3. ความต้องการของผู้ ใช้
บัณฑิตเปลี่ยนแปลงไป 
4. ในการจัดทำหลักสูตรไม่ได้มี
การวิเคราะห์ถึงความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี ที่ ส่ งผลต่ อ
กลุ่มเป้าหมาย และรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน 
5. ประชากรในวัยเรียนระดับ 
อุดมศึกษามีจำนวนลดลง 

สูง พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
โดยเน้นการสร้างหลักสูตร
ใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น 
ต ล า ด แ ร ง ง า น  แ ล ะ
ยุทธศาสตร์ชาติ  โดยเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการวิเคราะห์
สถานการณ์ปัจจุบันมาร่วมให้
ข้อมูล เพื่ อจัดทำหลักสูตร 
โดยหลักสูตรมีทั้งที่ตอบโจทย์
วั ย เรี ย น  วั ยท ำงาน  และ
ผู้สูงอาย ุ

2. เส ริ ม ส ร้ า งแล ะ
พัฒนาท้องถิ่น 

ก า ร พั ฒ น า
ท้ อ ง ถิ่ น ด้ ว ย
น วั ต ก ร ร ม มี
จำนวนน้อย 
  

อาจารย์ยังไม่มีการบูรณา
ก า ร อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ด้ า น
นวัตกรรมที่จะนำไปใช้ใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
 

สูงมาก 1. อบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนา โจทย์วิจัยเชิงพื้นที่
เพื่ อ เสริมสร้าง  ศั กยภาพ
บุคลากรด้านการวิจัย เกษตร
แ ล ะ อ า ห า ร เพื่ อ พั ฒ น า 
ท้องถิ่น 
2. จั ดโครงการอบรม  เชิ ง
ปฏิ บั ติ การเพื่ อ เสริ มสร้าง
ความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม 
เกษตรและอาหาร สำหรับ
อาจารย์และ เจ้าหน้าท่ี 

3. พั ฒ น า ร ะ บ บ
บริหารจัดการ 

บุคลากรมีการ
พัฒนาความรู้ที่
เป ลี่ ย น แ ป ล ง
ตามสถานการณ์
ปั จ จุ บั น  โด ย
เ ฉ า ะ ด้ า น
นวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการ
สอนไม่เพียงพอ 

1. นโยบายการพัฒนาบุคล
การด้านนวัตกรรมเพื่อการ
เรียนการสอนยังไม่ชัดเจน 
2. บุคลากรมีภาระงานมาก  
ไม่สามารถเข้าร่วมรับการ
พัฒนา 
 
 
 

สูง 1. จั ด โค รงก ารอบ รม เชิ ง
ปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความ
เป็นผู้นำด้านนวัตกรรม เกษตร
และอาหาร สำหรับอาจารย์และ 
เจ้าหน้าที ่
2. กำหนดให้ มี ก ารกำกั บ 
ติดตามการเข้ารับการพัฒนา
ความรู้ของบุคลากรและรายงาน
ต่อคณบดีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
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แผนการบริหารความเสี่ยงข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

คณะ ในคราวประชุมครั้งที่  1/2564 เมื่อวันที่  13  มกราคม  2564  และผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจำคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งคณะได้นำ

แนวทางปรับปรุงตามแผนมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับผิดชอบและดำเนินการให้สามารถลดระดับความ

เสี่ยงจากเดิม และคณะจะมีการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงเป็นระยะ ซึ่งจากการติดตามผลการบริหาร

ความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรอบ 9  เดือน พบว่า มีความเสี่ยง 2 ด้านที่ระดับความเสี่ยง

ลดลงจาก สูงมาก มาอยู่ที่ระดับสูง และจากระดับสูง มาอยู่ที่ระดับปานกลาง ดังนี้ 

ความเสี่ยง 
ระดับ 

ความเสี่ยงเดิม 
ระดับ 

ความเสี่ยงคงเหลือ 
ตัวชี้วัด 

การพัฒนาท้องถิ่น
ด้ ว ย น วั ต ก ร รม มี
จำนวนน้อย 

16 
สูงมาก 

(โอกาส 4 
X 

ผลกระทบ 4) 
 

12 
สูง 

(โอกาส 3 
X 

ผลกระทบ 4) 
 

ในปีการศึกษา 2563 อาจารย์ได้มีการสร้าง
นวัตกรรมและไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็น
รูปธรรม ได้แก่ 
1. การผลิตอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์
ทางการเกษตรอย่างง่าย ซึ่งได้นำไปให้เกษตรกรที่ 
ต.เกาะแต้ว   จ.สงขลา เพื่อเลี้ยงเช้ือใช้เองในการ
ส่งเสริมการเติบโตของพืชที่มีทั้งข้าวและพืชผัก  
รวมถึงการจัดทำคลิปวีดีโอสำหรบัสตูรอาหารเลี้ยง
เชื้ออย่างง่าย เพื่อถ่ายทอดให้ความรู้กับเกษตรกร
ที่ต้องการทำเกษตรแบบอินทรีย์ที่  อ.รัตนภูมิ   
จ.สงขลา ภายใต้โครงการวิจัยของสงขลาโมเดล 
2. ปุ๋ยอัดเม็ด ได้มีการถ่ายทอดและให้เกษตรกร
นำไปใช้ในการปลูกกาแฟที่ ต.ทุ่งลาน อ.คลอง
หอยโข่ง จ.สงขลา และ อ.ละงู จ.สตูล 

แล ะจ าก ก ารอบ รม เชิ งปฏิ บั ติ การเพื่ อ
เสริมสร้างความเป็นผูน้ำด้านนวัตกรรมเกษตรและ
อาหาร สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่, โครงการ
อบรมเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจและทักษะการ
สร้ างสรรค์ น วั ตกรรม , โครงการอบรม เชิ ง
ปฏิบัติการเรื่องการค้นหาโจทย์และออกแบบ
นวัตกรรม ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
จะนำแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมที่ได้จากผู้เข้า
อบรมมาต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรม
สำหรับการพฒันาท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้นในปีต่อ ๆ ไป 

บุคลากรมีการพัฒนา
ความรู้ที่เปลี่ยนแปลง 
ตามสถานการณ์

12 
สูง 

(โอกาส 3 

6 
ปานกลาง 
(โอกาส 2 

จากการที่คณะได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเกษตร
และอาหาร สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เมื่อ
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ปัจจุบัน โดยเฉาะ
ด้านนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอน
ไม่เพียงพอ 
 

X 
ผลกระทบ 4) 

X 
ผลกระทบ 3) 

วันที่  28 เมษายน  2564 รายงานสรุปการ
ดำเนินงานและประเมินผลความสำเร็จของ
โครงการ พบว่าอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ด้านนวัตกรรมก่อนอบรมอยู่ใน
ระดับปานกลาง หลังอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นเป็น
ระดับมาก และสามารถนำความรู้ที่ ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ เผยแพร่ และให้คำปรึกษาแก่ผู้อื่นได้
ในระดับมาก เมื่อ วิ เคราะห์ ในภาพรวมแล้ว
บุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้มีการ
พัฒนาความรู้ด้านนวัตวกรรมเพื่อข้ึน และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 

 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ข้อที่ 3 

5.2-3-1 คำสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ 214/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง   
5.2-3-2 แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
5.2-3-3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
5.2-3-4 รายงานสรุปการดำเนินงานและประเมินผลความสำเร็จของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ

เสริมสร้างความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหาร สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
5.2-3-5 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ 
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดำเนินงานอย่างชัดเจน 
ผลการดำเนินงาน 

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ ดังต่อไปนี้ 
1. หลักประสิทธิผล หมายถึง ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ

แผนการปฏิบัติ ราชการตามที่ ได้ รับงบประมาณมาดำเนินการ ในปีการศึกษา 2563 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ได้ดำเนินการกิจกรรมและบริหารจัดการองค์กรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณพ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 -  30 กันยายน 2564)  

ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเพ่ือนำมาจัดกิจกรรมตาม
นโยบายและพันธกิจขององค์กร ซึ่งผลการดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  โดยผู้บริหารมีการ
กำกับติดตามผลงานดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ส่งผลให้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีมาอย่างต่อเนื่อง 

2. หลักประสิทธิภาพ  หมายถึง การบริหารราชการตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหาร จัดการที่เหมาะสมให้
องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพ่ือตอบสนอง ความต้องการของประชาชนและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ผู้บริหารของคณะ มีการบริหารราชการตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดี  
มีการออกแบบโครงสร้างบริหารงานของคณะที่ชัดเจน โดยมีหน่วยงานซึ่งมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

https://drive.google.com/file/d/1jz69vGUjR7EV1SB4l3vY0o093BRK1514/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14sIjGyRaWjo72kW9QAAWKg-MmhExK2sK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14IfDn3lEH18gECsXmB_l-54LF37qKEYM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H2lgtwTvVLsb9KT_KmmYcXvf29f_fjxd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aYZhpJc_Jxce8gMLFHY1B1jdw3v2WgJu/view?usp=sharing
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รองรับการปฏิบัติงานในแต่ละด้านของการบริหาร โดยมีคณบดีและรองคณบดีฝ่ายต่าง  ๆ กำกับดูแล
ดำเนินงานตามพันธกิจหลักของคณะ ให้งานสำเร็จตามระยะเวลาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่อาจารย์ 
บุคลากร นักศึกษา หรือผู้ประกอบการ เป็นต้น อีกทั้งมีการบริหารจัดการทางด้านงบประมาณการเงิน
และพัสดุ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถใช้ฐานข้อมูลจากระบบสารสนเทศ MIS มาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการตัดสินใจสำหรับการบริหารจัดการ รวมถึงการมีการเร่งรัดควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามมาตรการการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ซ่ึงสอดคล้องกับมาตรการการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยอีกด้วย  

3. หลักการตอบสนอง คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการบริหารงานที่ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
3.1 ตอบสนองต่อท้องถิ่น เช่น หลักสูตรที่เปิดของคณะ คือ หลักสูตร    

(1) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
(2) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
(3) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
(4) เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
(5) เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
รวมถึงโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชา

การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 โดยได้ดำเนินโครงการดังกล่าว
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งหลักสูตรที่ดำเนินการปรับปรุงล้วนตอบสนองต่อการประกอบวิชาชีพ
ของคนในท้องถิ่น  

3.2 ตอบสนองต่อนักศึกษา เช่น การจัดโครงการ/กิจกรรมของคณะ เพ่ือพัฒนานักศึกษาตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น 

- กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร เตรียมความ
พร้อม ก่อนฝึก การฝึก และสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทำให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการปฏิบัติใน
สถานประกอบการ รวมถึงทำให้นักศึกษาได้มองเห็นภาพในนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพ 

- กิจกรรมการศึกษาดูงานในรายวิชาต่าง ๆ ทำให้ให้นักศึกษาเรียนรู้สภาพการทำงาน
จริงจากสถานประกอบการ ซึ่งเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษาในมุมมองด้านการประกอบวิชาชีพในสายวิชา
ของตน ทำให้มองเห็นภาพในการปฏิบัติงานจริงซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ได้รับนอกเหนือจากห้องเรียน 

- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างผู้ประกอบการเกษตรและอาหารรุ่นใหม่ เพ่ือ
พัฒนาทักษะทางวิชาชีพและการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา 

- กิจกรรมอบรมเรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจและทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือ
สร้างแรงบันดาลใจทางด้านนวัตกรรมให้กับนักศึกษา 

- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การค้นหาโจทย์และออกแบบนวัตกรรม เพ่ือพัฒนา
ทักษะการค้นหาโจทย์วิจัยและการออกแบบโครงการด้านนวัตกรรมให้กับนักศึกษา 

- กิจกรรมอบรม Post Training เตรียมความพร้อมสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ เพื่อแนะ



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หน้า 201 

แนวความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนสำเร็จการศึกษา   
3.3  ตอบสนองต่อบุคลากร ทางคณะได้สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมจัดโครงการ/กิจกรรม 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสนับสนุน เช่น  
- กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมแบบออนไลน์สำหรับการพัฒนาความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
การสอนออนไลน์ เพ่ือรองรับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ  COVID-19 โดยหลักสูตร
ออนไลน์ส่วนใหญ่ทางมหาวิทยาลัยมอบหมายให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการจัดอบรมให้แก่บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน รวมถึงการ
สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการอีกด้วย 

3.4 ตอบสนองต่ออัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย “เป็นคนดี มีทักษะ
ชีวิต มีจิตสาธารณะ” นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้เข้าร่วมการประกวดโครงงานนักศึกษาสห
กิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้
ตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2563 ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ได้แก่ นางสาวมุมีนะห์ ดาละแซง และนางสาวอารียา ยอหัน า ผลงานเรื่อง การแก้ปัญหากระป๋องบุบที่
เกิดจากเครื่อง X-Lift ในฝ่ายปิดฉลากของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง สถานที่
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด ที่ปรึกษาคือ ผศ.ดร.ธิติมา พานิชย์ 
เป็นผู้ดูแล และการประกวดโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
ดีเด่น ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2564 ได้รับรางวัลร างวัล
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ นายซาการียา บัวคง และนางสาวบัยดูรี สา
ล่า คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผลงานเรื่อง ผลงานเรื่อง "การศึกษาความ
ร้อนที่ใช้ในการย่างซิกูวาเพ่ือจัดทำเป็นมาตรฐาน "สถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : บริษัท แปซิฟิคแปร
รูปสัตว์น้ำ จำกัด ที่ปรึกษาคือ ผศ.ดร.ธิติมา พานิชย์ และ ผศ.ณฐมน เสมือนคิด เป็นผู้ดูแล  จากผลงาน
ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรที่มีความรู้ความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ปัญญาและเหตุผลในการดำเนินชีวิต ผ่านกระบวนการฝึกทักษะการคิด ทักษะการตัดสินใจ 
ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิด สร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสารอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

3.5 ตอบสนองต่อชุมชน คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ดำเนินโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นมา
อย่างต่อเนื่องในพ้ืนที่ ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา และ พ้ืนที่ ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.
สงขลา โดยได้ดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา: 
การทำเกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ปีที่ 2) โดยเป็นโครงการที่คณะได้
ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นการนำศาสตร์ความรู้ทางด้านการเกษตร
มาถ่ายทอดให้กับชุมชน โดยการน้อมนำการทำเกษตรผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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รวมทั้งองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม การบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาชุมชนใน
พ้ืนที่ตำบลทุ่งลาน  อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ให้มีความเข้มแข็ง ในทุกมิติ เป็นต้นแบบในการ
พัฒนาที่มีความยั่งยืน ซึ่งพ้ืนที่ตำบลทุ่งลานเป็นพ้ืนที่ที่ได้รับการคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ของชุมชนสู่ชุมชนต้นแบบ ซึ่งการดำเนินการจัด
โครงการเป็นการร่วมมือกับระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตร กับเทศบาลตำบลทุ่งลาน อ.คลองหอย
โข่ง จ.สงขลา และรวมถึงโรงเรียนบางศาลา ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

- กิจกรรมการพัฒนากาแฟเป็นสินค้าอัตลักษณ์ชุมชน เป็นการพัฒนาการปลูกกาแฟของ
เกษตรให้ได้ปริมาณ และคุณภาพสูง มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ให้ได้, พัฒนาการแปรรูป ประกอบด้วย การ
สีกาแฟ การคั่ว การบรรจุภัณฑ์ และการใช้วัสดุเหลือใช้ รวมถึงการพัฒนาการสร้างการรับรู้ การตลาด 
กาแฟ สร้างแปลงสาธิตในการปลูกกาแฟร่วมยาง  

- กิจกรรมอนุรักษ์อนุรักษ์คลองหลา จากการลงพ้ืนที่ดำเนินกิจกรรมทำให้ทราบความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำคลองทอน ต.ทุ่ งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ทั้งความ
หลากหลายของพันธุ์ปลา แพลงก์ตอน และทราบคุณภาพน้ำ ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความสมดุลของระบบนิเวศ เป็นแหล่งรวมสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่อยู่อาศัยและมีความสัมพันธ์ต่อกัน มีการ
ถ่ายทอดหมุนเวียนพลังงานและสสารรวมกัน ซึ่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น
การส่งเสริมให้คนในชุมชนใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า โดยใช้ให้น้อย เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และสามารถนำผลข้อมูลที่ได้ วางแผนพัฒนาบริเวณคลองทอนต่อไปในอนาคตได้ และ
ดำเนินการลดต้นทุนค่าอาหาร และนำสิ่งเหลือใช้ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพ่ิมมูลค่าได้ โดย
การนำวัชพืชในลำคลองมาใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการรักษาคูคลองอย่างยั่งยืน เพ่ือให้
สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

-  กิจกรรมการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อการดำเนินการของกลุ่มโคเนื้อทุ่งลาน แบ่ง
ออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ การทำสูตรอาหาร TMR ให้ข้อมูลการทำสูตรอาหาร TMR  

- กิจกรรมการเพ่ิมมูลค่าหน่อไม้ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าหมอไชย ได้มีการ
ดำเนินการต่อเนื่อง แต่เป็นการแปรรูปหน่อไม้กลางน้ำ ซึ่งสามารถนำหน่อไม้สดที่แปรรูปมาเก็บรักษา
และสามารถนำไปต่อยอดทำผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ได้ จึงได้ข้อสรุปในการทำผลิตภัณฑ์ในปีที่ 2 คือ หน่อไม้ต้ม 
ที่สามารถเก็บรักษาได้นานขึ้นและสามารถเก็บไว้บริโภคเมื่อผลผลิตขาดตลาดได้ จึงได้ดำเนินการยืดอายุ
หน่อไม้สด  ซึ่งขณะนี้ยังคงดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

- ยุวเกษตรรักษ์ถิ่น เป็นการดำเนินกิจกรรมร่วมกันกับโรงเรียนบางศาลา ในการจัดทำ
แปลงเกษตรเพ่ือให้ทางโรงเรียนมีแหล่งวัตถุดิบอาหารกลางวัน และเพ่ิมทักษะความรู้ทางการเกษตร
ให้แก่นักเรียนและพ้ืนที่ ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ดำเนิน
โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและแปรรูปข้าวพ้ืนเมืองอินทรีย์ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา 
จังหวัดสงขลา สู่วิสาหกิจชุมชน (ปีที่ 2) เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตและการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองอินทรีย์ วิธีการเขตกรรมและ
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การเสริมรายได้จากพืชและสัตว์ในนาอินทรีย์ การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษเสริมรายได้ และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ข้าวพองปรุงรสเพ่ือการจำหน่าย เพ่ิมรายได้ และพัฒนาเป็นอาชีพในระดับวิสาหกิจชุมชน
พ้ืนฐานได้ ร่วมมือกับเทศบาลตำบลเกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา รวมถึงเกษตรอำเภอ ในการให้
คำแนะนำและร่วมกันจัดโครงการดังกล่าว ซึ่งประกอบได้ด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

- กิจกรรมการสนับสนุนและให้คำปรึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์ข้าว
พ้ืนเมืองคุณภาพดีให้บริสุทธิ์แบบเกษตรกรมีส่วนร่วม ได้ลงพ้ืนที่ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรรวมถึงร่วมกัน
จัดทำแปลงสาธิตผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองคุณภาพดี , การคัดพันธุ์ปนในแต่ละระยะการเจริญเติบโต
เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองให้บริสุทธิ์, การคัดสายพันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองและจดบันทึกข้อมูลลักษณะ
ประจำพันธุ์ในแต่ละระยะการเจริญเติบโต ทั้งนี้เพ่ือให้ได้สายพันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองที่บริสุทธิ์ ทำให้เกษตรกร
สามารถเพาะพันธุ์และเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวเพ่ือใช้ปลูกในรอบถัดไป เป็นการลดต้นทุนการผลิตให้แก่
เกษตรกร ซึ่งขณะนี้ยังคงดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

- กิจกรรมสนับสนุนและให้คำปรึกษาวิธีการเขตกรรมและการเสริมรายได้จากพืชและ
สัตว์ในนาอินทรีย์ คณาจารย์ และนักศึกษาลงพ้ืนที่พบปะเกษตรกร และผู้นำชุมชน ในพ้ืนที่ ม. 6 ตำบล
เกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา คัดเลือกแปลงต้นแบบเพ่ือสร้างแปลงสาธิตในการเขตกรรมและ
การเสริมรายได้จากพืชและสัตว์ในนาอินทรีย์ โดยแปลงที่คัดเลือกจะต้องมีบ่อ ร่อง หรือคูที่อยู่ในนา 
หรือขุดร่องคูเพ่ิมเพ่ือใช้สำหรับเลี้ยงปลาได้ ส่วนแปลงอ่ืน ๆ จะให้คำแนะนำในการจัดการแปลงตาม
ความต้องการต่อไป มีการลงพ้ืนที่คัดเลือกแปลงเกษตรกรต้นแบบเพ่ือสร้างแปลงสาธิต การปลูกข้าว
พ้ืนเมืองอินทรีย์ร่วมกับเลี้ยงปลาในนาข้าว และมีการปลูกพืชผักหลังนาเพ่ือเสริมรายได้ลดรายจ่าย การ
เตรียมแปลงสาธิตการผลิตข้าวพ้ืนเมืองอินทรีย์โดยการปักดำ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ใน
ท้องถิ่น การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ช่วยควบคุมโรคในข้าว และละลายธาตุอาหาร  

- กิจกรรมสนับสนุนและให้คำปรึกษาการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษเสริมรายได้ ใน
พ้ืนที่ ม. 7 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา คือ 1) กลุ่มพืชผักผสมผสาน จำนวน 12 
ราย 2) กลุ่มไม้ผล จำนวน 5 ราย และ 3) กลุ่มข้าวพ้ืนเมือง จำนวน 8 ราย อย่างไรก็ตามเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงได้ดำเนินการสนับสนุนและให้คำปรึกษาให้แก่กลุ่มพืชผักผสมผสานก่อนเพ่ือ
พัฒนาไปสู่การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษเสริมรายได้ต่อไป 

- กิจกรรมสนับสนุนและให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพองปรุงรสเพ่ือการจำหน่าย ลง
พ้ืนที่พูดคุยแนะนำกิจกรรมกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสอบถามความต้องการของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพองปรุงรส, พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพองปรุงรสในห้องปฏิบัติการและให้กลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรทดสอบชิมผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา เพ่ือขอข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับ
ความต้องการรวมถึงถ่ายทอดกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่พัฒนา ซึ่งในขณะนี้ยังคงดำเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องโดยกลุ่มเกษตรกรต้องการให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพองในรูปแบบข้าวพองรสหวาน ซึ่งอยู่ใน
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ โดยจะนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่กลุ่มเกษตรกรต่อไป 
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 3.6 ตอบสนองต่อผู้ปกครอง ทางคณะได้มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา เพ่ือให้ผู้ปกครองได้เสนอความ
คิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะ  

4. หลักภาระรับผิดชอบ ผู้บริหารของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล
งานให้เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด และมีการจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานและรายงาน
การเงินของคณะต่อคณะกรรมการประจำคณะเป็นประจำทุกปีผู้บริหารของคณะมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมโดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของสังคมตามวิชาชีพ และปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามให้แก่บัณฑิตของคณะเทคโนโลยีการเกษตร นอกจากนี้ ยังปลูกฝั่งให้นักศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เป็นบัณฑิตที่มีจิตอาสาแก่สังคมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น  อาทิเช่น กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสืบสานวัฒนธรรมข้าวตามแนวพระบรมราโชบายถวายใน
หลวง รัชกาลที่ 10 เพ่ือสนับสนุนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เป็น
การส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมข้าวพ้ืนเมืองในพ้ืนที่ตำบลเกาะ
แต้ว สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกและอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพ้ืนเมือง อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมการลงแขกเก่ียวข้าวซึ่งปัจจุบันหาชมได้ยากเนื่องจากใช้แรงงานจากเครื่องจักรเป็นหลักในการ
เกี่ยวข้าว 

5. หลักความโปร่งใส ผู้บริหารของคณะมีความโปร่งใส ในการบริหารงานซึ่งดูได้จากการจัดสรร
งบประมาณ คณะจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพ่ือรับทราบงบประมาณที่ได้รับจาก
มหาวิทยาลัย และชี้แจงรายละเอียดงบประมาณให้แก่คณาจารย์โดยผ่านประธาน ประธานหลักสูตร 
และร่วมกันเขียนโครงการรองรับงบประมาณที่ได้รับให้สอดคล้องกับพันธกิจที่ดำเนินการ  ในการ
ดำเนินงานหรือปฏิบัติงานถ้าอาจารย์หรือบุคลากรท่านใดมีข้อสงสัยใด ๆ สามารถพูดคุยซักถามได้ทั้งไม่
เป็นทางการและเป็นทางการ ซึ่งผู้บริหารจะการตอบข้อสงสัยได้อย่างเปิดเผย มีการรายงานผลการ
เบิกจ่ายประจำไตรมาสเสนอคณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการประจำคณะ รวมถึงรายงานผล
การเบิกจ่ายงบประมาณแก่ทางมหาวิทยาลัย 

6. หลักการมีส่วนร่วม  ผู้บริหารของคณะให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกมีส่วนร่วมซึ่งเห็นได้การจัดประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2563 เพ่ือให้ผู้ปกครองได้เสนอ
ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะรวมถึงในการจัดการเรียนการสอนได้มีการจัดให้
นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในองค์กรของเอกชนหรือผู้ประกอบการ 
พร้อมทั้งทางคณะได้รับฟังข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นของผู้ประกอบการเพ่ือนำมาเป็นข้อมูลสำหรับ
การผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน การเปิดให้ผู้รู้ในชุมชน หรือผู้เชี่ยวชาญใน
ศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ มามีส่วนร่วมการการเรียนการสอน โดยมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึก 
การฝึก และการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะวิชาชีพในหน่วยงาน
เอกชนหรือหน่วยงานราชการ 
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7. หลักการกระจายอำนาจ 
- มีการแต่งตั้งรองคณบดีรับผิดชอบดูแลงานด้านต่าง ๆ ครบทั้ง 5 พันธกิจหลักของคณะ  
- การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานการ

จัดการการเรียนการสอนในหลักสูตร  
- การแต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานคณบดี รวมถึงการแต่งตั้งหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป และ

หัวหน้างานสนับสนุนพันธกิจ ในการดูแลรับผิดชอบการบริหารงานภายในสำนักงานคณบดีเพ่ือความ
คล่องตัวในการ บริหารงานภายในสำนักงานคณบดี  

- ในช่วงที่คณบดีไม่อยู่หรือเดินทางไปราชการจะมีการมอบหมายงานให้รองคณบดีดูแลรักษา
ราชการแทนรวมถึงการมอบหมายงานให้รองคณบดีปฏิบัติราชการแทน  

8. หลักนิติธรรม  
มีการใช้อำนาจของมี กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารโดยเป็นธรรม ไม่เลือก

ปฏิบัติ เช่น ในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ จะให้ผู้บริหารอาจารย์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการ
จัดซื้อจ้างอย่างเคร่งครัด  รวมถึงในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของ
บุคลากร ทางคณะมีคณะกรรมการกลั่นกรองซึ่งทำหน้าที่โดยคณะกรรมการบริหารคณะ ซึ่งอาศัย
หลักการทำงานภายใต้ประกาศหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยเป็นธรรม และผู้บริหารบริหารงาน
ภายใต้ข้อบังคับ ประกาศ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ก.บ.ม) 

9. หลักความเสมอภาค ผู้บริหารมีความเสมอภาคในการบริหารดูแลอาจารย์บุคลากรสาย
สนับสนุนทุกฝ่าย ทั้งเจ้าหน้าที่ คนงาน และแม่บ้านอย่างเช่น การใช้ห้องครัวและห้องน้ำร่วมกัน ทุกคน
ได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกท่ีตามระดับชั้นผู้บริหาร 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ  ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะเทคโนโลยี การเกษตร ทางคณะมี
คณะกรรมการกลั่นกรองซึ่งทำหน้าที่โดยคณะกรรมการบริหารคณะโดยดำเนินการประเมินผลตามรอบ
ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง ในการประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรอง มีการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ผลการประเมินการปฏิบัติงานจากระดับหลักสูตร และจากระดับปฏิบัติการสู่ระดับคณะกรรมการ
กลั่นกรอง โดยมีการนำเสนอความคิดเห็น เพ่ือหาข้อตกลงร่วมกันที่จะใช้ในการกำหนดเกณฑ์พิจารณา
ภาระงานให้เหมาะสมและมีความเป็นธรรม 
หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ข้อที่ 4 
5.2-4-1  ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2562 
5.2-4-2  รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2564 
5.2-4-3  โครงสร้างการบริหารงานของคณะ 
5.2-4-4  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร MIS 
5.2-4-5  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาการผลิตและ

การจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 

https://drive.google.com/file/d/1-0ooa_sa66a9OgNik8FvxskxioGPXiLp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OgOaFeNsrENPivrF5x9UtpIlY9fFmIUf?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RwIzItZlCv8lQ-oDpiEmOZWqccuv9dzI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ND0N7kAd_fFZdVapp2VFw9RUp4mvC2tH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kFnESDbNOsMbZmhv7S2gQX6uY352BA2S/view?usp=sharing
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5.2-4-6  กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
5.2-4-7  กิจกรรมการศึกษาดูงานในรายวิชา 
5.2-4-8  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างผู้ประกอบการเกษตรและอาหารรุ่นใหม่  
5.2-4-9  กิจกรรมอบรมเรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจและทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
5.2-4-10 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การค้นหาโจทย์และออกแบบนวัตกรรม   
5.2-4-11 กิจกรรมอบรม Post Training เตรียมความพร้อมสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ  
5.2-4-12 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
5.2-4-13 การประกวดโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น  
5.2-4-14 โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา: การทำ

เกษตรผสมผสาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ปีที่ 2) 
5.2-4-15 โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและแปรรูปข้าวพื้นเมืองอินทรีย์ตำบลเกาะแต้ว อำเภอ

เมืองสงขลาจังหวัดสงขลา สู่วิสาหกิจชุมชน (ปีที่ 2) 
5.2-4-16 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสืบสานวัฒนธรรมข้าวตามแนวพระบรมราโชบายถวายในหลวง 

รัชกาลที่ 10 
5.2-4-17 รายงานผลการเบิกจ่ายรายไตรมาส 
5.2-4-18 หนังสือตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบ การณ์วิชาชีพ 
5.2-4-19 คำสั่งแต่งตั้งรองคณบดีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตร 
5.2-4-20 เอกสารแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
5.2-4-21 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2555 
5.2-4-22 เล่มรวมกฎหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
5.2-4-23 ภาพถ่ายสถานที่ที่รองรับการใช้บริการร่วมกัน  
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ (KM) ร่วมกันจัดทำ
แผน KM ของคณะฯ ทั้งนี้ในการดำเนินงานของคณะจะมีกระบวนการวางแผนงานตามพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิต และวิจัย ซึ่งมีการปรับปรุงกระบวนการทำงานและถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติที่ดีให้แก่บุคลากรใน
คณะได้รับรู้ร่วมกัน เน้นการทำงานและจัดทำกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning 
: PL) โดยได้ดำเนินการผ่านการจัดการความรู้ (KM) ด้วยวิธีการถอดบทเรียนโดยนำกระบวนการปฏิบัติงาน
ตามพันธกิจด้านต่าง ๆ มารวบรวมวิเคราะห์ เพื่อให้ได้เป็นบทเรียนที่บอกต่อให้กับผู้ อ่ืน จากนั้นได้นำ
บทเรียนที่ได้นำมาสังเคราะห์เพ่ือให้ได้เป็นชุดความรู้ และนำมาปรับประยุกต์เป็นแผนงาน เพ่ือนำไปปฏิบัติ
ต่อไป โดยกระบวนการจัดการความรู้ด้วยวิธีการถอดบทเรียนของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีข้ันตอนดังนี้ 

https://drive.google.com/file/d/15QjZcPZK4-73DB2aavlwnERuWjal3QuY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dPXol1nlxufst-Oj9J5EFjixkoxGWdVj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F7_amV3j4sXcQJEWtQVggWVm10GAFcfj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QcltzQ2WN5x-pwMNhoDdPYsLlK6V3Dnl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xDib6OIPdI17-p3y7iDrCvcSKHGlLMxU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IeTKuvU6Mm71XdR8S64AbXpiGPZdS2LC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Y4NZKsKvXndPjsXVECoZoFwb0_MTakW8?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11M8LRi1tdQVH9ulhbPgay20uHZd_4zLl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QG-JXd9G4vCF6WqmCN-CZBdRO2bVsLpM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12tlu0aoM13Hcm7lSvc1rMbZahPnMi6r1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bd4r9LIEMuj5_vjkkMlWOgiPHXWoV6V6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-Tc7RuVvrQoo_nINk9YjbqhfjkmxdS2u?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/19S7-ZbSmitNqg91rjRnp56Q_l0Ia1rsz?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KfU1Auwy8ui4ua5B7xLopOgNC8rubaXB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yI_oYE4y58Rb9vumwwM5-8Iwwc5-4NqS?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17i60nLF9rCz_bzKZE7JP0c7BIob9Yisx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HHBODP_6eWSXaRLkMEaE77KXBgN3Lm5x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dbzwg-jvN9WHOouiFZ9FdwHm1sZmaufA/view?usp=sharing


รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หน้า 207 

     
 
 
 
 
 
 
 

ในปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้มีการดำเนินการจัดการความรู้ KM ใน 2 ประเด็น 
1. ด้านการผลิตบัณฑิต ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับ

การทำงาน (WIL) โดยมี ผศ.ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ในการจัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาเชิงบูรณา
การกับการทำงาน (WIL) ให้กับอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ในโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) หัวข้อ การจัดทำหลักสูตรเชิงบูรณาการ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีอาจารย์ในหลักสูตรต่าง ๆ ได้ร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ ผศ.ดร.อิทธิพร  แก้วเพ็ง ได้นำองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
อาจารย์ในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มาจัดทำเป็น “แนวปฏิบัติในการจัดทำหลักสูตรเชิงบูรณาการ”  
คณะมีการเผยแพร่ให้อาจารย์รับทราบ และให้หลักสูตรต่าง ๆ ที่กำลังจะปรับปรุงหลักสูตรได้นำไปปรับ
ใช้จริงโดยมีหลักสูตรที่นำไปใช้ในปีการศึกษา 2563 คือ หลักสูตร ทล.บ. สาขาวิชาการผลิตและการ
จัดการผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งผลที่ได้คือหลักสูตรได้ปรับปรุงโดยการบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ
ให้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาจะได้ไปปฏิบัติงานที่สถานประกอบการจริงระหว่าง
เรียนซึ่งจะส่งเสริมให้บัณฑิตมีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของตลาด มีทักษะ และมีโอกาสได้งาน
ทำก่อนจบการศึกษา 

2. ด้านวิจัย ผศ.ดร.อมรรัตน์  ชุมทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้ถ่ายทอดความรู้
ประสบการณ์ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการค้นหาโจทย์วิจัยเชิงพ้ืนที่ให้กับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โดย ผศ.ดร.อมรรัตน์  ชุมทอง ได้นำองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ในคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาจัดทำเป็น “แนวปฏิบัติเรื่องการค้นหาโจทย์วิจัยเชิงพ้ืนที่” และได้
นำไปใช้ถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกับการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านการทำงานวิจัย
เชิงบูรณาการตามความต้องการของท้องถิ่น เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 โดยมีอาจารย์ประจำคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรที่มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ จำนวน 3 คน ได้แก่ อาจารย์ ดร.กมล
ทิพย์  นิคมรัตน์, อาจารย์ ดร.ภวิกา บุณยพิพัฒน์ และ ผศ.ณิศา มาชู และ เป็นผู้ให้ความรู้แก่อาจารย์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร และ ผศ.ดร.อมรรัตน์  ชุมทอง ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการค้นหาโจทย์
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วิจัยเชิงพ้ืนที่  ผลที่ได้คืออาจารย์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการนำไปใช้สำหรับการค้นหาโจทย์วิจัย
เชิงพ้ืนที่ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก ่

- การใช้น้ำเลี้ยงปลาในแปลงเกษตรผสมผสานเพ่ือการปลูกผักในโรงเรือน โดย ผศ.สบาย ตันไทย   
- การผลิตถั่วฝักยาวภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) : กรณีศึกษา ตำบล

เกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดย อาจารย์ ดร.ศุภัครชา  อภิรติกร   
- การประกอบสูตรอาหารเป็ดไข่สำหรับเกษตรรายย่อย โดย อาจารย์ ดร.ปิยะนันท์ นวลหนูปล้อง 

และผศ.ดร.ครวญ บัวคีรี  
หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ข้อที่ 5 
5.2-5-1  เอกสารเผยแพร่ แนวปฏิบัติในการจัดทำหลักสูตรเชิงบูรณาการ 
5.2-5-2  เอกสารเผยแพร่ แนวปฏิบัติเรื่อง การค้นหาโจทย์วิจัยเชิงพ้ืนที่ 
5.2-5-3  เอกสารนำเสนอการปรับปรุงหลักสูตร ทล.บ. สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
5.2-5-4  ประกาศผู้รับทุนวิจัยเชิงพ้ืนที่ 
6. การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการในแต่ละ

ปีงบประมาณ เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรของคณะสอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และบรรลุผลสำเร็จ

ครอบคลุมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะมีแผนพัฒนาบุคลากร

โดยสรุปดังนี้ 
บุคลากรสายวิชาการ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1. คณะมีแผนอัตรากำลังที่สอดคลอ้งกับภารกิจและทิศ

ทางการพัฒนาองค์กร 

1. มีโครงสร้างการบริหารองค์กร 
2. มีแผนอัตรากำลัง 

2. ผู้บริหารทุกระดับได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

และต่อเนื่อง 

ผู้บริหารได้รับการอบรมอย่างน้อย 1 ท่าน  
 

3. บุคลากรสายวิชาการได้รับการพัฒนาตามศาสตร์ 

และสาขาวิชา 

อาจารย์ได้พัฒนาศักยภาพในการทำงาน ร้อยละ 80 

4. อาจารย์ได้รับตำแหน่งทางวิชาการร้อยละ 35 ของ

จำนวนอาจารย์ทั้งหมดของคณะ 

มีจำนวนอาจารย์ที่ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จำนวน 3 คน 

5. บุคลากรได้รับการส่งเสริมความมั่นคงและก้าวหน้า
ในสายอาชีพ  

จำนวนอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาต่อในประเทศ 
 

6.  คณะมีระบบและกลไกด้ านการประเมินผล
การปฏิบัติงานและบริหาร- งานของบุคลากรทุกระดับ
อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม  

มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

https://drive.google.com/file/d/1s0wVSn4dJ0BeqQNbAzlwC87MQpmC8Qi3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hICmcKeaFQMJmxMwgxixCvzi4bSoV2c3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TMb6yJieNh9RPGmFR15uQuEK7JErgkSu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TQnzNbA5ToYZlVLqt9iByvNPD5mzSjkr/view?usp=sharing
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บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีเพียงพอต่อการ

รองรับภารกิจหลักขององค์กร 

1. มีโครงสร้างการบริหารองค์กร 
2. มีแผนอัตรากำลัง 

2. บุคลากรสายสนับสนุนมีทักษะทางด้านการปฏิบัติงาน

ตามสายงาน 

1. มีงบประมาณสำหรับให้บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการไปพัฒนาศักยภาพอย่างน้อยคนละ 3,000 บาท 
2. มีโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ อย่างน้อยจำนวน 2 โครงการ 

3. มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้ดำรงตำแหน่งที่

สูงขึ้น คือ ชำนาญการ ชำนาญงาน 

มีบุคลากรสายสนับสนุนที่อยู่ในตำแหน่งชำนาญการ
อย่างน้อย 1 อัตรา 

4. คณะมีระบบและกลไกด้านการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานและบริหาร- งานของบุคลากรทุกระดับอย่าง

โปร่งใสและเป็นธรรม  

มีการกำหนดตั ว ช้ีวัดสำหรับการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน และสามารถวัดผลงานเชิง

ประจักษ์ได้ 

ผู้บริหารของคณะได้ขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลการเพ่ือให้เป็นไปตามแผนทั้งสายวิชาการและสาย

สนับสนุนวิชาการ โดยการทำข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติ

ราชการของบุคลากร ปีละ 2 ครั้ง ๆ ละ 6 เดือน  และกรณีที่บุคลการเข้ารับการพัฒนาตนเองตาม

ศาสตร์ หรือตามตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ คณะกำหนดให้มีการรายงานผลการพัฒนาศักยภาพให้

คณบดีทราบหลังเสร็จสิ้นการเข้ารับการพัฒนาตนเอง  

ในส่วนของการการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลการ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ได้มีการติดตาม รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน โดยรอบ 6 เดือน และรอบ 

12 เดือน จะกำกับติดตามผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ

และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และจากการติดตามผลรอบ 9 เดือน ปรากฏผลดังนี้ 
บุคลากรสายวิชาการ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดัความสำเร็จ ช่วงเวลาดำเนินการ ผลการดำเนินงาน 
1.  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มีแผนอัตรากาลังที่สอดคล้อง
กับภารกิจและทิ ศทางการ
พัฒนาองค์กร 

1. มีโครงสร้าง 
การบริหารองค์กร 
2. มีแผนอัตรากำลัง 
 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 1.  บรรลุ 
คณะได้จัดทำโครงสร้างการบริหารองค์กรเพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย
จาก โปรแกรมวิชามาเป็ นหลักสูตร โดยจั ด
อัตรากำลังให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  
2.   ไม่บรรล ุ
เนื่ องจากมหาวิทยาลัยไม่มีการอนุมัติกรอบ
อัตรากำลังของบุคลากรสายวิชาการ ทั้งในกรณีที่
ทดแทนผู้เกษียณ เสียชีวิต และลาออกจากการ
ปฏิบัติราชการ แต่อย่างไรก็ตาม คณะได้มีการ
ประสานกับทางมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบประเด็น
ดังกล่าวแล้ว 
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2. ผู้บริหารทุกระดับได้รับการ
พั ฒ น าอย่ า ง เป็ น ระบ บ และ
ต่อเนื่อง  
 

1.ผู้บริหารได้รับการอบรม
อย่างน้อย 1 ท่าน  
 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64  บรรลุ 
นางวริษฐา  ตั นติ พ งศ์  หั วหน้ า
สำนักงานคณบดี เข้ารับการอบรม
“หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษา
สายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.)” รุ่นที่ 
19 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 
ถึ ง 25 ธันวาคม 2563 จัดโดย 
สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เพื่อ
นำมาจัดระบบการพัฒนางานด้านต่าง 
ๆ ของคณะให้เกิดประสิทธิภาพ  

3. บุคลากรสายวิชาการได้รับการ
พัฒนาตามศาสตร์ และสาขาวิชา   
 
 
 
 

1.อาจารย์ได้พัฒนาศักยภาพ
ในการทำงาน ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 
 
 
 
 
 

 บรรลุ 
คณะได้สนับสนุนงบประมาณให้
อาจารย์เป็นประจำทุกปีเพื่อเข้ารับ
ก า ร อ บ ร ม ทั้ ง ใ น แ ล ะ น อ ก
มห าวิท ยาลั ยต ามศาสตร์และ
สาขาวิ ช า เพื่ อ น ำม าใช้ ใน ก าร
ปฏิบัติงานทั้ งการเรียนการสอน 
วิจัย และบริการวิชาการ  

4. อาจารย์ได้รับตำแหน่งทาง
วิชาการร้อยละ 35 ของจำนวน
อาจารย์ทั้งหมดของคณะ 

1.มี จำนวนอาจารย์ที่ ขอ
กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
จำนวน 3 คน 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64  บรรลุ 
มีอาจารย์ที่ขอกำหนดตำแหน่ง ผศ. 
จำนวน 2 คน คือ อาจารย์วิจิตรา  
ตุ้งซ่ี และอาจารย์ปริยากร  สุจิต
พันธ์ และขอกำหนดตำแหน่ง รศ. 1 
คน คือ ผศ.ดร.คริษฐ์สพล  หนูพรม 
ปัจจุบั นคณะเทคโนโลยีการเกษตรมี
อ าจ า รย์ ที่ ด ำ ร งต ำแ ห น่ งท า ง
วิชาการจำนวน 13 คน คิดเป็นร้อย
ละ 43.33 ของอาจารย์ ในคณ ะ
ทั้งหมด 30 คน  

5. บุคลากรได้รับการส่งเสริม
ความมั่นคงและก้าวหน้าในสาย
อาชีพ  
 

1.จำนวนอาจารย์ที่ ได้รับ
อนุ มั ติ ให้ ไป ศึก ษ าต่ อ ใน
ประเทศ 
 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64  บรรลุ 
มีอาจารย์ที่ได้อนุญาตให้ศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 
2564 จำนวน 2 คน คือ 
- อาจารย์ปริยากร สุจิตพันธ์  
ศึกษาต่อสาขาวิชาการจัดการเกษตร
เขตร้อน ภาคปกติ  
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- อาจารย์วิจิตรา ตุ้งซ่ี  
ศึ กษาต่ อสาขาวิ ชาวาริ ชศาสตร์   
ภาคปกติ ณ มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 
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6.  คณะมีระบบและกลไกด้านการ
ประเมินผลการปฏิ บั ติ งานและ
บริหาร- งานของบุคลากรทุกระดับ
อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม  
 

1. มีระบบประเมนิผลการ
ปฏิบัติงาน 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64  บรรลุ 
คณะมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของแต่ละบุคคล โดยการให้ทุกคน
จัดทำเอกสารข้อตกลงและแบบประเมินผล
สัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากร (แบบ ป-
มร.สข.01) ปีละ 2 ครั้ง และมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทุก 6 เดือน 
จากคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิ บัติราชการของ
ข้ า ร า ช ก า ร แ ล ะ พ นั ก ง า น ใ น
สถาบันอุดมศึกษาระดับคณะและ
ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อคณะกรรมการ
ฯ พิจารณาเสร็จจะแจ้งผลให้ผู้รับการ
ประเมินทราบเป็นรายบุคคล 

 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ช่วงเวลาดำเนินการ ผลการดำเนินงาน 

1 . บุ ค ล าก รส าย ส นั บ ส นุ น
วิชาการมีเพียงพอต่อการรองรับ
ภารกิจหลักขององค์กร 

1. มีโครงสร้างการบริหาร
องค์กร 
2. มีแผนอัตรากำลัง 
 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 1.  บรรลุ 
ส าย สนั บ สนุ น วิ ช าก าร  ได้ ป รั บ
โครงสร้างมาเป็นงานบริหารทั่วไป กับ
งานสนับสนุนพันธกิจ ตามทิศทางการ
พัฒนาโครงสร้างของมหาวิทยาลัยเพื่อ
รองรับการสนับสนุนภารกิจตามพันธ
กิจหลัก  
2.   ไม่บรรล ุ
จำนวนบุคลากร 10 คน (สำนักงาน
คณบดี 6 คน นักวิทยาศาสตร์ 4 คน) 
ซ่ึงเมื่อได้ประเมินภาระงานพบว่ายังไม่
เพียงพอที่จะสนับสนุนภารกิจของ
คณะ โดยยังขาดนักวิชาการด้านพืช 
แ ล ะ ด้ า น วิ จั ย  โด ย จ ะ น ำ เส น อ
มหาวิทยาลัยในคราวการวิเคราะห์
กรอบอัตรากำลังรอบต่อไป 
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2. บุคลากรสายสนับสนุนมี
ทั ก ษ ะ ท า ง ด้ า น ก า ร
ปฏิบัติงานตามสายงาน 

1. มีงบประมาณสำหรับให้
บุ ค ล า ก ร ส า ย ส นั บ ส นุ น
วิชาการไปพัฒนาศักยภาพ
อย่างน้อยคนละ 3,000 บาท 
2. มีโครงการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ อย่างน้อยจำนวน 2 
โครงการ 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 1.   บรรล ุ
คณะได้สนับสนุนงบประมาณเป็น
ประจำทุกปีเพื่อให้บุคลากรได้เข้า
รับ ก ารอบ รมทั้ ง ใน และน อ ก
มหาวิทยาลั ยตามตำแหน่ งที่
รับผิดชอบ 
2.  บรรล ุ
ทางคณะได้จัดโครงการเพื่อให้
บุคลากรให้เข้ารับการอบรมทักษะ
ทางด้านการปฏิบัติงาน จำนวน 3 
โครงการ ดังนี้ 
- โครงการอบรมเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 
แผลกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้นำด้าน
นวัตกรรม เกษตรและอาหาร
สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ 

3. มีบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการที่ได้ดำรงตำแหน่งที่
สู ง ขึ้ น  คื อ  ช ำ น า ญ ก า ร 
ชำนาญงาน 

มีบุคลากรสายสนับสนุนที่อยู่
ในตำแหน่งชำนาญการอย่าง
น้อย 1 อัตรา 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64  บรรล ุ
บุคลากรสายสนับสนุนได้เข้ารับ
การขอตำแหน่งที่สูงขึ้นระดับ
ชำนาญการ จำนวน 1 คนคือ 
น.ส.สุรีพร  วิจิตรโสภา ขณะนี้
อยู่ระหว่างการพิจารณาจาก
มหาวิทยาลัย 

4.  คณะมีระบบและกลไก
ด้ านก ารป ระ เมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานและบริหาร- งาน
ของบุคลากรทุกระดับอย่าง
โปร่งใสและเป็นธรรม  

มีการกำหนดตัวชี้วัดสำหรับ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่เป็นมาตรฐาน และสามารถ
วัดผลงานเชิงประจักษ์ได้ 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64  บรรล ุ
สำนักงานคณบดีได้กำหนดให้
บุคลากรจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหรือ
แนวปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจให้
อาจารย์ บุคลากร และนกัศึกษา 
ได้นำไปใช้ โดยปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ได้มีการจัดทำคู่มือ
และขั้นตอนการปฏิบัติงานดา้น
พัสด,ุ การรับส่งหนังสือในระบบ 
eDocument, การใช้เครื่องมือ
ในห้องปฏิบัติการ, การรบัรอง
รายงานการประชุม ใน Google 
From  และการปรับปรุงเว็บไซต์
ของคณะ 
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5.2-6-3  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 

5.2-6-4  เอกสารข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

7. ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ีได้ปรับให้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ 
และการประเมินคุณภาพ 

ผลการดำเนินงาน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีนโยบายในการพัฒนาผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในทั้งระดับคณะ และระดับหลักสูตร โดยกำหนดค่าเป้าหมายไว้ในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 1–2565) ฉบับทบทวน
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยระดับคณะการประเมินคุณภาพภายในต้องได้ระดับดีมาก คะแนน 
4.51 และระดับหลักสูตรผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรต้องได้ระดับดีมาก 
จำนวน 1 หลักสูตร มีการกำหนดผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามคำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลตัวบ่งชี้และผู้จัดเก็บ
ข้อมูลตามองค์ประกอบคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 ทั้งระดับคณะและระดับหลักสูตร 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
เพ่ือทำหน้าที่กำกับ ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในเป็นระยะให้กับคณะและหลักสูตรด้วยการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุป
ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นและร่วมกันหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข และมีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
2 โครงการ คือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา กับโครงการอบรมเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจใน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และให้สามารถนำไปปรับใช้เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน 
โดยมีรองคณบดีแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลของงาน
ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด เช่น  

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา จะดูแลงานทางวิชาการ งานหลักสูต ร  
งานการเปิด-ปิดรายวิชา งานพัฒนาทางวิชาการนักศึกษา งานพัฒนาศักยภาพอาจารย์ งานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก  

- รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ จะดูแลงานพัฒนานักศึกษา งานกิจกรรม 
ต่าง ๆ  งานศิษย์เก่า งานประชาสัมพันธ์ งานสโมสรนักศึกษาและชุมชน งานประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้อง  

https://drive.google.com/file/d/1GvKnJgiIJFIMyZHrkxFe6Qp1hhhUkOr6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HfRdYq5zERZ3z9nMvHIx6utLC-AkIQrJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ijclg00e418LDCnwAWSZKjR35WEnTLLI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h17_iUg7cGzqD9D0kkkHIa34pkGq1iH7/view?usp=sharing
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- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จะดูแล งานส่งเสริมการ วิจัย กลุ่มวิจัย และ
ห้องปฏิบัติการ งานบริการวิชาการ งานประกัน คุณภาพการศึกษาที่เก่ียวข้อง     
คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการปรับให้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็น ส่ วนหนึ่งของการ
บริหารงานของคณะตามปกติ ดังนี้  

1. มีการควบคุมคุณภาพ โดยดำเนินงานตามพันธกิจทุกด้านจะมีการจัดทำแผนเพ่ือใช้ในการ
ดำเนินงาน ทั้งนี้ในการดำเนินงานของคณะจะใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ระยะ 5 
ปี (พ.ศ. 2561-2565)  ซึ่งประกอบด้วย แผนพัฒนาวิชาการและการบริหารหลักสูตร แผนการจัดกิจกรรม
นักศึกษา แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม แผนพัฒนา
การวิจัย แผนบริการวิชาการแก่สังคม แผนบริหารและพัฒนาองค์กร และมีการแต่งตั้งกรรมการ
รับผิดชอบปฏิบัติงานให้สำเร็จตามแผนดังกล่าว เช่น คณะกรรมการวิชาการ  คณะกรรมการงานบริการ
วิชาการ เป็นต้น  

2. มีการตรวจสอบคุณภาพ โดยมีการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ ซึ่งจัดทำแผนปฏิบัติงาน 
และจัดทำปฏิทินกิจกรรม มีระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานเพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปในเวลาและ
เป้าหมายที่กำหนด  

3. มีการประเมินคุณภาพ โดยมีการติดตามแผนการปฏิบัติงาน พร้อมรายงานผลการ
ดำเนินงานโดยใช้การกำกับติดตามจากส่วนของหลักสูตร สำนักงานคณบดี และสถานีปฏิบัติการ เ พ่ือ
สะท้อนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งใช้กลไกการ
ติดตามในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจำคณะ ดู ได้จาก
เอกสารรายงานผลความสำเร็จของการดำเนินการ โครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

4. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะมีการประเมินการการคุณภาพการศึกษาเป็น
ประจำทุกปีการศึกษา เพ่ือสะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
และรับฟังข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ นำไปสู่การพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาต่อไป โดยปีการศึกษา 2563 ได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยนำข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการที่ตรวจประเมินมากำหนดแนวทางพัฒนา และรายงานผลให้มหาวิทยาลัยทราบ 
หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ข้อที่ 7 
5.2-7-1 ระบบ และกลไกการดำเนินงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

5.2-7-2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

https://drive.google.com/file/d/1L9pa1ZHB-q8YEaQtsWNuYukR2bVxMhi8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/186QBIUAhADs45XoV8EHIeImWVhuv0z3b/view?usp=sharing
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ตารางที่ 5.2-2-1 สรุปผลการวิเคราะห์ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน  

 หลักสูตร-สาขาวิชา 

ความมีประสทิธิภาพ 
การวิเคราะห์ความมี

ประสิทธิผล 
การมีโอกาสในการแข่งขัน 

ต้นทุนต่อ
หน่วย 

ปีงบประมาณ 
2562 

ต้นทุนต่อ
หน่วย 

ปีงบประมาณ 
2563 

ผลการ
ประเมิน  
ปี 2562 

ผลการ
ประเมิน  
ปี 2563 

มีประสิทธิภาพ 
ผลการ
ประเมิน  
ปี 2563 

มี
ประสิทธิผล 

ผลการประเมิน  
ปี 2562  

มรภ.สุราษฎร์ฯ 

ผลการ
ประเมิน  
ปี 2563 

มรภ.สงขลา 

โอกานใน
การแขง่ขัน 

1. หลักสูตร ทล.บ.เทคโนโลยีการเกษตร 108,697.39 103,333.94 3.58 4.41  4.41  - 4.41  
2. หลักสูตร ทล.บ.การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 110,846.13 120,395.81 4.80 4.67  4.67  - 4.67  
3. หลักสูตร วท.บ.การเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ 112,067.62 122,071.20 4.39 4.44  4.44  3.80 4.44  
4. หลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์ 107,809.78 121,228.37 3.89 3.92  3.92  3.59 3.92  
5. หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 108,470.77 127,550.40 4.82 4.46  4.46  3.97 4.46  

รวม (มี : ไมม่ี : ไมป่ระเมิน) 547,891.69 594,579.72   3 : 2 : 0  4 : 1 : 0   5 : 0 : 0 
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การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย         
ปีถัดไป 

5.2 7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน  7 ข้อ 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3  ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
รอบวงปีการเก็บข้อมูล  ปีการศึกษา 2563 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้  ผศ.ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 บทบาทหน้าที่ ของคณะในการกำกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร                      
มีการดำเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ                
การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน จะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมิน
คุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กำหนด สะท้อนการ
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

2. มีคณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กำหนดในข้อ 1 และ
รายงานผลการติดตามให้กรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของหลักสูตรให้ เกิดผลตาม
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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ผลการดำเนินงาน 

 ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่  2.1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
จำนวน 6 ข้อ ดังนี้ 

เกณฑ์มาตรฐาน / ผลการดำเนินงาน / หลักฐานอ้างอิง 

1. มีระบบและกลไกในการกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

ผลการดำเนินงาน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีระบบและกลไกในการกับกับการดำเนินการประกันคุณภาพของหลักสูตร

ให้เป็นไปตามองค์ประกอบคุณภาพของหลักสูตร ผ่านกระบวนการการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ซึ่งมี
ประธานหลักสูตรของทุกหลักสูตรเป็นคณะกรรมการร่วมในการพิจารณาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศกึษา โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 

- คณะได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 3 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ่ือเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ ให้แก่บุคลาการสายวิชาการและสาย
สนับสนุนของคณะเทคโนโลยีการเกษตรทุกคน และเพ่ือนำไปสู่การสร้างความเข้าใจในรายละเอียดตัว
บ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ข้อที่ 1 

5.3-1-1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
5.3-1-2  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
5.3-1-3  คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
ปีการศึกษา  

2561 2562 2563 
ระบบกำกับการประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
ข้อ - 

4 ข้อ 
 (ข้อ1-3 และ 5) 

6 ข้อ 
 (ข้อ 1 - 6) 

คะแนนประเมิน คะแนน - 3 5 
ผลการประเมิน ระดับ - พอใช้ ดีมาก 

https://drive.google.com/file/d/1FR8YDSYXqOtD-3_jbcSuIYCIGvweMQGj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MxBRxPRkMJ7RdaNjRdLfaHKTYuQnnX2Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nZ3Pl83UL7W3FazUI10CNR0M-YubBNVm/view?usp=sharing
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5.3-1-4  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

2. มีคณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กำหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

ผลการดำเนินงาน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการกำกับ ติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  

ระดับหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบคุณภาพให้เป็นไปตามระบบโดย 
- คณะได้นำผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ของปีการศึกษา 2562 

เข้าสู่การรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/
พัฒนาคุณภาพของหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 ในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 
2/2563 วันที่ 5 สิงหาคม 2563 วาระ เพ่ือเสนอที่ประชุมพิจารณา เรื่อง พิจารณารายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร และ เรื่อง พิจารณารายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2562 ระดับคณะ  

- คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้นำผลวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ  
ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 19 สิงหาคม 2563 วาระแจ้งเพ่ือทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
การศึกษา เรื่อง วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 

- คณะได้ดำเนินการให้หลักสูตรจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2563 
และได้นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข 

- คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้เสนอปฏิทินกำกับติดตามผลการพัฒนาและประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2563 ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 14 ตุลาคม 
2563 วาระแจ้งเพ่ือทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง  ปฏิทินกำกับ
ติดตามผลการพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

- คณะได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีกิจกรรมและ
โครงการที่เสนอโดยหลักสูตร เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงตามแผนการพัฒนาคุณภาพ และมีการกำกับ
ติดตามผ่านระบบการปฏิบัติราชการ มีการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนราชการต่อคณะกรรมการ
ประจำคณะในทุกภาคการศึกษา 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ข้อที่ 2 

5.3-2-1  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 5 สิงหาคม 2563 วาระ
เพ่ือเสนอที่ประชุมพิจารณา เรื่อง พิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

https://drive.google.com/file/d/14hQHravQAz-J2GNLqVXhOi-r5xbqx4_y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bNjs3prtLYk53LFaL6VfIemP8CGjYPli/view?usp=sharing
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ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร 
5.3-2-2  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 5 สิงหาคม 2563 วาระ 

เพ่ือเสนอที่ประชุมพิจารณา เรื่อง พิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับคณะ 

5.3-2-3  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 14 ตุลาคม 2563 วาระ
แจ้งเพ่ือทราบจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง  ปฏิทินกำกับ
ติดตามผลการพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

5.3-2-4  แผนปฏิบัติราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3.  มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

ผลการดำเนินงาน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนให้บุคลากรของคณะเข้าร่วมอบรม
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำระบบและกลไกการประกันคุณภาพฯ ในวันที่ 
12 มีนาคม 2564 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563 
ระดับสำนัก สถาบัน หลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัย ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบการประชุม
ออนไลน์ (จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา) 

อีกทั้งคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้จัดสรรบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพ่ือทำหน้าที่
ผู้ช่วยเลขานุการหลักสูตรในการจัดทำระบบประกันคุณภาพของหลักสูตร รวม 5 คน รวมถึงบุคลากร
ประกันคุณภาพประจำคณะ มีหน้าที่ติดต่อประสานงานประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
และมีการจัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประกันคุณภาพการศึกษา 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ข้อที่ 3 

5.3-3-1  คำสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
และผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

5.3-3-2  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563 ระดับสำนัก 
สถาบัน หลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัย 

https://drive.google.com/file/d/1W-VILxGbliPi8r9mA0imtdjUHM7cgRC4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R68Doy9_as-p5xSpuK0NLkKb42YRPDHA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wK54w7gCAMLaRLi9yZBavbpE9JFBOji_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SOai0vz7PSpLlzQzz6T3dQamTvRPIdel/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1utN8Hqm3B9VLNLjpbqdM6az3Et9GmN3k/view?usp=sharing
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4.  มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกำหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้
กรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณา 

ผลการดำเนินงาน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการดำเนินงานหลักสูตรทั้งสิ้น 5 หลักสูตร และทุกหลักสูตรได้ผ่าน

การประเมินคุณภาพการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดทุกหลักสูตร ดังนี้ 
หลักสูตร วันที่รับการประเมนิ 

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 21 มิถุนายน 2564 
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 21 มิถุนายน 2564 
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 17 มิถุนายน 2564 
4. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 17 มิถุนายน 2564 
5. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 18 มิถุนายน 2564 

 

ทั้งนี้ คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้นำผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรรายงาน
ต่อคณะกรรมการประจำคณะ ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 วาระเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร 
ที่ประชุมรับทราบและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพหลักสูตรในปีการศึกษา 2564 ต่อไป 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ข้อที่ 4 

5.3-4-1  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและรายงานผลการดำเนินงาน
ของหลักสูตร 

5.3-4-2  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 4/2564 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 วาระ
เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปี
การศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร 

5. นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจำคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ผลการดำเนินงาน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้นำผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

และข้อเสนอแนะจากปีการศึกษา 2562 มานำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณาและ
ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตรในปี 2563 โดยมีผลของการดำเนินการปรับปรุง
แก้ไข ทำให้มีผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรมีการพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน ดังนี้ 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1JfOhh75tODrLzecdqz4nmAFMaTZKZuUJ?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fC5LiV_0fEEUh_H8kURMqec-QHiIlmua/view?usp=sharing
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หลักสูตร 
ผลคะแนนที่ได้รับในปกีารศึกษา 
2562 2563 

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 3.32 3.98 
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 3.68 3.99 
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3.65 4.03 
4. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 3.68 3.99 
5. เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 4.00 3.95 

คะแนนรวม 18.33 19.94 
คะแนนเฉลี่ย 3.67 3.99 

 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ข้อที่ 5 

5.3-5-1  รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 
5.3-5-2  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปกีารศึกษา 2563 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

ผลการดำเนินงาน 
ทุกหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่าน

องค์ประกอบที่ 1 เรื่อง การกำกับมาตรฐาน 

หลักฐานอ้างอิง : ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ข้อที ่6 

5.3-6-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปกีารศึกษา 2563 

 

การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย         
ปีถัดไป 

5.3 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  6 ข้อ 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีระบบและกลไกในการกำกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กำหนด 
- มีคณะกรรมการดำเนินงานเพ่ือส่งเสริมให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

https://drive.google.com/file/d/10Z62wmYviDNHyQ2pEjE1jaJJ2m0uWnMz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UAM040MPHLgGpuZ_5eyyzVvjNcPI_NM4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ay0a0NjoF2HMDWWu1dzsnGYYYf0Zt5qE/view?usp=sharing
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4  ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ (O)  
วงรอบปีการเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ 2564 
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้  ผศ.ดร.อิทธิพร แก้วเพ็ง 
 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ พิจารณาจากการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจำปี  

เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี  ที่กำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 100 

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณค่าร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ตามสูตร 

 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ =  
 

ผลการดำเนินงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจำปีทั้งหมด จำนวน 16 ตัวชี้วัด และมีตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำป ีจำนวน 12 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ  75.00 เท่ากับ 3.75 คะแนน  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 5.4-1 แสดงค่าร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2564

ตัวชี้วัดท่ีบรรลุตามเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 12

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีท้ังหมด 16

ร้อยละของตัวช้ีวัดท่ีบรรลุตามเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 75

ค่าร้อยละท่ีค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 3.75

คะแนนท่ีได้ 3.75

 

ตัวช้ีวัดที่บรรลุตามเป้าหมายตามแผนปฏิบัตริาชการประจำปี 
ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบตัิราชการประจำปีทั้งหมด 

 

X 100 

 

ร้อยละของตัวช้ีวัดที่บรรลตุามเป้าหมายตาม 
แผนปฏิบัตริาชการประจำป ี

ร้อยละของตัวช้ีวัดท่ีบรรลตุามเป้าหมายตาม 
แผนปฏิบัตริาชการประจำปี ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 100 
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ตารางท่ี 3.1-4-2 ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

1. นักศึกษาได้รับรางวัลระดับชาตหิรือนานาชาติ 4 คน 6 คน  
2. นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 2 ผลงาน 3 ผลงาน  
3. ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรดมีาก 1 หลักสูตร 1 หลักสูตร  
4. นักศึกษาเรียนในระบบสหกิจศกึษา/WIL ร้อยละ 25 ร้อยละ 14.86  
5. หลักสูตรระยะสั้น 2 หลักสูตร 2 หลักสูตร  
6. อาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 30 ร้อยละ 43.3.3  
7. บทความทางวิชาการ/อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง/คน (เฉลี่ย) 1 เรื่อง/คน (เฉลี่ย)  
8. อาจารย์ได้รับรางวัลระดับชาตหิรือนานาชาต ิ 2 คน 1 คน  
9. พัฒนาผลิตภณัฑ์ชุมชน/ผลิตผลชุมชน 4 ผลงาน 9 ผลงาน  
10. รายไดผู้้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ร้อยละ 121.95  
11. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์(การเรียนการสอน/วิจัย/ศิลปวัฒนธรรม) เพื่อท้องถิ่น 4 เรื่อง 13 เรื่อง  
12. งานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน ์ 4 ผลงาน 4 ผลงาน  
13. ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ ที่จดอนุสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตรและทรัพยส์ินทางปัญญาเพิ่มขึ้น 

1 ผลงาน 4 ผลงาน  

14. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะดมีาก 4.51 คะแนน 4.53 คะแนน  
15. ดัชนีความสุข 8 คะแนน อยู่ระหว่างดำเนินการจดัทำแบบสำรวจ  
16. เงินรายได ้ 100,000 บาท 23,070 บาท (รายได้จากการจำหน่ายไข่ไก่)  

รวม บรรลุ 12 ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ 75.00 
ไม่บรรลุ 4 ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ 25.00 
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หลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข เอกสาร/หลักฐาน 

5.4-0-1 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
5.4-0-2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ฉบับ

ปรับปรุงระยะครึ่งแผน) 
5.4-0-3 เอกสารประกาศผลรางวัลการประกวดโครงงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง

บูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง  
5.4-0-4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ของหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ประจำปีการศึกษา 2563 
5.4-0-5 สรุปจำนวนนักศึกษาเรียนในระบบสหกิจศึกษา/WIL 

5.4-0-6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ศิษย์เก่าคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

5.4-0-7 รายชื่ออาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการ 

5.4-0-8 ฐานข้อมูลผลงานวิชาการ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจำปีการศึกษา 2563 

5.4-0-9 ภาพอาจารย์ได้รับรางวัลระดับชาติ 

5.4-0-10 รายงานผลการประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัดของแผนบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น ชุมชนหรือสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน 

5.4-0-11 ตารางแสดงงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมของสถาบันที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

5.4-0-12 อนุสิทธิบัตร 

5.4-0-13 รายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งท่ี 2 (ผลิตภัณฑ์ชุมชน) 

 

การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

เป้าหมาย         
ปีถัดไป 

5.4 ร้อยละ 60 ร้อยละ 68.75 3.44 คะแนน  ร้อยละ 65 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- 

https://drive.google.com/file/d/1zy2BgzutP8_CA8ZhKh0qwsi3gs82wGzM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iPPMf5vtY9Xdn6oNDLp5Izyn75BYOfTs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gG_2GCxYvimNWlzh7JVdHljCYgOP-u2t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-IPaHk52SLORVBBA5yHGxNd57c8MDXqA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PrNbd0MmW6YVCINLD8cmVQhyPUkZK1KO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12rJUCPTSkA8Q8o7mBj5JYHgcduoMlp0j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D9-bbn4C9DNGFLmvPowjw11xDEsEF8o2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18511B2eQ1sEqRJzI_GWO1KTElZMrwlN2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e4KskaG6rIxlrjgh1psL3OXOWHt9i7Qp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YwYYsf9Je1d2-7bxTQCJzsz0bTWZ-ZPk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fuq01PQDAP_g8of7VFwUEQsoG4YxoxA5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AnqYCgLl6gXLl8TUwbDIWTK086HqaFOP?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RHLmNeVTNecTpyz8H_mqcSePV3EaOIOo/view?usp=sharing
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ผลการประเมินตนเององค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งช้ี คะแนนประเมินตนเอง

5.1  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 5.00

5.2  การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน  

       และเอกลักษณ์ของคณะ
5.00

5.3  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 5.00

5.4  ร้อยละของตัวชี้วัดทีบ่รรลุตามเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 3.44

คะแนนเฉล่ียรายองค์ประกอบ 5.00

ผลการประเมิน ระดับดีมาก

คะแนนเฉล่ียรายองค์ประกอบ (ตบช.มรภ+ตบช.มรภ.สงขลา) 4.61

ผลการประเมิน ระดับดีมาก  
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง 
 
ตารางท่ี 3.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ  ระดับคณะ                                                                                                                                         

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ประเมินตนเอง 
ผลการดำเนินงาน 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

ตัวหาร (% หรือ สัดส่วน) 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม  

3.99 
คะแนน 

19.94 
3.99 คะแนน 3.99 

5 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 

ร้อยละ 
46.67 

14 
ร้อยละ 46.67 5.00 

30 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 40 
13 

ร้อยละ 43.33 3.61 
30 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  

6 ข้อ มีการดำเนินการ 6 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ข้อ มีการดำเนินการ 6 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและ
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

5 ข้อ มีการดำเนินการ 4 ข้อ 4.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและ
ทักษะด้านดิจิทัล 

5 ข้อ มีการดำเนินการ 5 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการสร้างนวัตกรรม 

ร้อยละ 60 
3 

ร้อยละ 60.00 3.00 
5 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 4.32 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 

7 ข้อ มีการดำเนินการ 7 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

2,000,000 
บาท 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
5,838,239.00 

208,508.54 บาท 5.00 
28 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจำและนักวิจัย 5 คะแนน 

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
14 

ร้อยละ 46.67 5.00 
30 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

ร้อยละ 30 
4 

ร้อยละ 40.00 5.00 
10 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 5.00 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ประเมินตนเอง 
ผลการดำเนินงาน 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

ตัวหาร (% หรือ สัดส่วน) 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ระบบและกลไกการบริการ
วิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน  
หรือสังคม 

5 ข้อ มีการดำเนินการ 5 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 จำนวนชุมชนเป้าหมายที่
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตาม 
แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

ร้อยละ 100 
2 

ร้อยละ 100.00 5.00  2 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 5.00 

องค์ประกอบท่ี 4 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

5 ข้อ มีการดำเนินการ 5 ข้อ 5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 5.00 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ  
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการกับการทำงาน 

5 ข้อ มีการดำเนินการ 3 ข้อ 3.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 การบริหารของสถาบันเพื่อ
การกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ มีการดำเนินการ 5 ข้อ 4.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 ระบบกำกับการประกัน
คุณภาพหลักสตูร 

6 ข้อ มีการดำเนินการ 6 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ร้อยละของตัวช้ีวัดที่บรรลุ
ตามเป้าหมายตามแผนปฏิบตัิราชการ
ประจำปี (ตบช.มรภ.สข.) 

ร้อยละ 60 
12 

ร้อยละ 75 3.75 
16 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที ่5   4.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที ่5 (ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 3.94 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชีข้องทุกองค์ประกอบ 18 ตัวบ่งชี้ 4.53 

ผลการประเมิน ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชีข้องทุกองค์ประกอบ (ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 19 ตัวบ่งชี ้ 4.49 

ผลการประเมิน ดี 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หน้า 229 

ตารางที ่3.2-1 ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับคณะ (ตบช.มรภ.) 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

0.00 - 1.50   ปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50   ปรับปรุง 
2.51 - 3.50   ระดับพอใช้ 
3.51 - 4.50   ระดับดี 
4.51 - 5.00   ระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลติบัณฑิต 4.32 ด ี

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 4.00 ด ี

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชีข้องทุกองค์ประกอบ 18 ตัวบ่งชี้ 4.53 ดีมาก 

 
ตารางที่ 3.2-2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับคณะ 

(ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

0.00 - 1.50   ปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50   ปรับปรุง 
2.51 - 3.50   ระดับพอใช้ 
3.51 - 4.50   ระดับดี 
4.51 - 5.00   ระดบัดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลติบัณฑิต 4.32 ด ี

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 3.94 ด ี

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชีข้องทุกองค์ประกอบ 19 ตัวบ่งชี้ 
 (ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 

4.49 ดี 
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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 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑติ 
(มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรยีน) 

8 4.31 4.75 3.49 4.32 ด ี

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย  
(มาตรฐานด้านการวิจัยและนวัตกรรม) 

4 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  
(มาตรฐานที่ 3 ดา้นการบรกิารวิชาการ)  

2 - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย  
(มาตรฐาน ท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย) 

1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ 
(มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจดัการ) 

3 - 4.00 - 4.00 ด ี

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 18 ตัวบ่งชี้ 4.54 4.60 4.40 4.53 ดีมาก 
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดี  
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ตารางที่ 3.3-2 การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับคณะ (ตบช.มรภ+ตบช.มรภ.สข.) 

องค์ประกอบ/มาตรฐานการศึกษา  
จำนวน
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ปัจจัย
นำเข้า  

กระบวนการ  ผลลัพธ ์
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00 - 1.50  ปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50  ปรับปรุง 
2.51 - 3.50  ระดับพอใช ้
3.51 - 4.50  ระดับด ี
4.51 - 5.00 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลติบัณฑิต 
(มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรยีน) 8 4.31 4.75 3.49 4.32 ระดับด ี

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย  
(มาตรฐานด้านการวิจยัและ
นวัตกรรม) 

4 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  
(มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการ
วิชาการ)  

2 - 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4  ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 
(มาตรฐาน ท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย) 

1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหาร
จัดการ 
(มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหาร
จัดการ) 
(ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 

4 - 4.00 3.75 3.94 ระดับด ี

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกองคป์ระกอบ 19 ตัวบ่งชี้ 
(ตบช.มรภ.+ตบช.มรภ.สข.) 

4.54 4.60 4.29 4.49 ระดับดีมาก 

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดี  
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ผลการวิเคราะห์จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต (มาตรฐานที่ 1 การผลิตบัณฑิต) 
จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง  

1. คณะ มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 46.67 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดที่ร้อย

ละ 40 ถือเป็นความเข้มแข็งในศาสตร์ของคณะ ทั้งนี้ควรใช้ศักยภาพของอาจารย์เพ่ือสร้างผลงานต่า ง ๆ 

ให้กับคณะเพ่ิมขึ้น ทั้งในด้านการสร้างหลักสูตรที่มีศักยภาพสูงทั้งสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตร 

Up-Skill /Re-Skill /New-Skill และเป็นความต้องการของพ้ืนที่/สถานประกอบการ ตามเป้าหมายของ

คณะและมหาวิทยาลัย 

2. คณะ มีการกำหนดจุดเน้นการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็น “บัณฑิตนักนวัตกร” ควรมีการเพ่ิม

ความเข้มข้นของการดำเนินการ โดยกำหนดทิศทางให้ชัดเจนทั้งในระดับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ

ราชการประจำปี และแผนงานย่อยต่าง ๆ รวมถึงมีการกำกับติดตาม และประเมินผลความสำเร็จของ 

การเป็น “บัณฑิตนักนวัตกร” ที่เป็นรูปธรรม  

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา   

1. คณะ ควรส่งเสริมและผลักดันในทุกหลักสูตร มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการทำงาน 

(Work Integrated Learning : WIL) หรือสหกิจศึกษาในทุกหลักสูตร เพ่ือส่งเสริมทักษะการทำงานของ

นักศึกษา เชื่อมโยงสู่การสร้างชิ้นงานหรือนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเกษตร สอดคล้องกับเป้าหมาย 

ในแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2561–2564 ที่คณะกำหนด 

2. คณะ ควรเร่งจัดทำหลักสูตรบูรณาการข้ามศาสตร์ หลักสูตรคู่ขนาน 2 ปริญญา หรือหลักสูตร

ร่วมผลิตกับคณะครุศาสตร์ ตามความเข้มแข็งของคณะ ทั้งนี้อาจทำในลักษณะชุดวิชาหรือโมดูล เพ่ือ ให้

คล่องตัวในการจัดการเป็นหลักสูตร Upskill/Reskill หรือระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) เพ่ือขยาย

กลุ่มเป้าหมายที่ ไม่ใช่นักเรียนในช่วงอายุ 18-25 ปี เท่านั้น และสอดรับกับทิศทางความต้องการ 

ด้านกำลังคนของประเทศทางด้านการเกษตรสมัยใหม่ เป็นการเพ่ิมจำนวนนักศึกษาของให้คณะในอีก

แนวทางหนึ่ง 

3. คณะ ควรทบทวนแผน (ร่าง) แผนพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ที่สอดรับกับการเป็น

พัฒนาสู่ “บัณฑิตนักนวัตกร” ทั้งในแง่ของการเพ่ิมโครงการ/กิจกรรมที่ตอบโจทย์การเป็น การกำหนด

ตัวชี้วัดความสำเร็จทั้งในระดับแผนงาน และโครงการที่เน้นวัดผลิตผลิตด้ านการเป็นนวัตกร มากกว่า

จำนวนนักศึกษาหรือความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ  
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (มาตรฐานที่ 2 การวิจัย) 
จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 

คณะ มีศักยภาพด้านการวิจัยสูงและมีระบบการบริหารจัดการงานวิจัยที่ดี ทำให้มีงบประมาณ
จากแหล่งทุนภายนอกจำนวนมาก มีผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือยกระดับศักยภาพด้านการวิจัยควรวิเคราะห์ศักยภาพด้านการวิจัยของ
บุคลากรรายบุคคล เพ่ือนำไปสู่การพัฒนานักวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดพ่ีเลี้ยง การทำวิจัยเป็นทีม 
การทำชุดโครงการวิจัย การถอดองค์ความรู้ในตัวบุคคลผู้เชี่ยวชาญในคณะ และนำไปสู่การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เป็นต้น 

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา   
1. คณะ ควรมีการขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมกับ

สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ โดยกำหนดเครือข่ายความร่วมมือ 
วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ รูปแบบความร่วมมือ กิจกรรม และผลของการพัฒนาร่วมกันอย่างชัดเจน
เพ่ือเป็นการพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะทั้งด้านนักวิจัย ผลงานวิจัย และงบประมาณวิจัย 

2. คณะ ควรพัฒนาระบบและกลไกการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้

ประโยชน์ ตั้งแต่ การจัดทำผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน กำหนดกลุ่มเป้าหมายใน

การใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนสอดคล้องกับผลงานวิจัย การกำหนดผลลัพธ์หรือผลกระทบของการนำไปใช้

ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม กำหนดวิธีการเครื่องมือในการกำกับติดตามประเมินผล พัฒนาระบบการติดตาม

ความก้าวหน้า และการประเมินผลสำเร็จของการใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบ เป็นต้น 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (มาตรฐานที่ 3 การบริการวิชาการ) 
จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. คณะ มีการบริการวิชาการที่สร้างความเข้มแข็งและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนเป้าหมาย 

อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ควรขยายขอบข่ายงานบริการวิชาการที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดล้อม หรือพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ให้กับชุมชนเป้าหมาย พัฒนาการบูรณาการศาสตร์ต่าง  ๆ ทั้งภายใน

และภายนอกคณะ โดยมีการมีส่วนร่วมตั้งแต่การวางแผน การดำเนินกิจกรรม การกำกับติดตาม  

การประเมินผลความสำเร็จ รวมทั้งหาแหล่งทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เพ่ือนำสู่การแก้ปัญหาให้

ชุมชนอย่างยั่งยืน 

2. คณะ มีผลงานการบริการวิชาการที่ส่งเสริมเศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อมชุมชนที่หลากหลาย  

จึงควรมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้กับคณะ เช่น การพัฒนา

หลักสูตรระยะสั้นที่ต่อยอดจากการให้บริการวิชาการชุมชนหรือการวิจัยเชิงพ้ืนที่ การจัดทำฐานข้อมูล
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สารสนเทศด้านความเชี่ยวชาญของบุคลากร ผลงานนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การเผยแพร่

ผลงานบริการวิชาการของคณะผ่านสื่อต่าง ๆ ที่หลากหลายรูปแบบ เป็นต้น 

องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย (มาตรฐานที่ 4 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย) 

จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง  

คณะมีการบูรณาการโครงการ สืบสานวัฒนธรรมข้าวตามแนวพระบรมราโชบาย ที่มีการบูรณา

การกับการเรียนการสอน 2 รายวิชา กับการวิจัยของอาจารย์ จำนวน 2 เรื่อง และการบริการวิชาการ 

จำนวน 1 โครงการ จนเกิดผลเป็นรูปธรรมกับชุมชน นักศึกษาร่วมสืบสานวัฒนธรรมข้าว และเชื่อมโยงสู่

การวิจัยของอาจารย์   

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา   

คณะ ควรมีการกำหนดนโยบายหรือทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่ชัดเจน 

กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับแผนที่มีความชัดเจน และท้าทายการทำงาน มีการจัดสรร

งบประมาณท่ีเหมาะสม ทั้งนี้ต้องเชื่อมโยงแผนงานสู่หลักสูตรต่าง ๆ ในคณะด้วย 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ) 
จุดแข็งและแนวทางเสริมเสริมจุดแข็ง  

 1. คณะ มีการจัดทำแผนกลยุทธ์และเป้าหมายกลยุทธ์ที่สะท้อนถึงพันธกิจของคณะเป็นอย่างดี
และมีการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในคณะได้ชัดเจน 

2. คณะ มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรเป็น
รูปธรรมทำให้สามารถบริหารจัดการงบประมาณของแต่ละหลักสูตรในการนำมาพัฒนาอาจารย์ บุคลากร 
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิผลต่อเนื่อง ทั้งนี้ในการเลือกคู่เทียบควรกำหนดคู่เทียบที่มีผล
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและควรมีผลการดำเนินงานที่สูงกว่า เพ่ือจะได้นำแนวปฏิบัติมาใช้ในการ
พัฒนางานที่ต้องการพัฒนาของคณะ เพ่ือเทียบกับผลสัมฤทธิ์ของงานของคณะ 

3. คณะ มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ทำให้การบริหาร
จัดการของคณะเป็นที่ยอมรับและเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลตามพันธกิจของคณะที่กำหนดขึ้น ทั้งนี้ควร
มีการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในการประเมินครบทั้ง 10 ประเด็นธรรมาภิบาล  

4. คณะ มีการบริหารจัดการงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
ส่งผลทำให้การบริหารจัดการคณะมีผลการดำเนินงานในทุกพันธกิจมีคุณภาพสูงขึ้น นอกจากนี้ยังส่งผลให้
งานด้านการประกันคุณภาพหลักสูตรมีผลการพัฒนาคุณภาพในภาพรวมสูงขึ้น ทั้งนี้ควรส่งเสริมให้
หลักสูตรดำเนินการจัดการความรู้เพ่ือหาแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาคุณภาพให้มีระดับคุณภาพที่สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังสามารถพิจารณาการใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพในมาตรฐานสากลมาปรับ
ใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตรต่อไป    
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จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา   

1. คณะ ควรสร้างความเข้าใจกับแต่ละหลักสูตรให้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้การบูรณาการกับ
การทำงาน (WIL) โดยเน้นให้เขียนวัตถุประสงค์ของแต่ละหลักสูตรที่สะท้อนผลลัพธ์ การเรียนรู้ของแต่ละ
สาขา ในการให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ โดยคณะมี
วัตถุประสงค์ในภาพรวมของทุกหลักสูตรในการจัดกิจกรรมหรือโครงการ เพ่ือสนับสนุนหลักสูตรในด้าน
ของกิจกรรมภาพรวมของนักศึกษา การพัฒนาอาจารย์ในการดูแลงานด้านสหกิจและโครงการหรือ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ 

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง ควรวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือ
ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคมุได้ ซึ่งมีผลต่อการดำเนินการตามพันธกิจของคณะ ให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

3. การค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจะต้องมีการวิเคราะห์และดำเนินการตามขั้นตอนของการค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดีและเขียนรายงานในแต่ละขั้นตอน ซึ่งประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอน ตามคู่มือการประกันคุณภาพ
หรืออาจใช้ขั้นตอนอ่ืน ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสม และการได้มาซึ่งแนวปฏิบัติที่ดีจะต้องสามารถนำมาใช้ในการ
ผลิตบัณฑิต และพัฒนางานด้านการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
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ภาคผนวก 
 

รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2563 
ลำดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 
ข้อมูลชุดที่ 1 จำนวนหลักสูตร 

1 จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 5 
2 - ---ระดับปริญญาตรี 5 
3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
4 - ---ระดับปริญญาโท - 
5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
6 - ---ระดับปริญญาเอก - 

ข้อมูลชุดที่ 2 จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง 
7 จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง 0 
8 - ---ระดับปริญญาตรี - 
9 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
10 - ---ระดับปริญญาโท - 
11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
12 - ---ระดับปริญญาเอก - 
13 จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 588 
14 - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 588 
15 - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - 
16 - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท - 
17 - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง - 
18 - ---จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  - 

ข้อมูลชุดที่ 4 จำนวนอาจารย์จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ 
19 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 30 

20 
- ---จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  
วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  

1 

21 
- ---จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  
วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

15 

22 
- ---จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  
วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  

14 
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ลำดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 
23 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 17 

24 
- ---จำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี  
หรือเทียบเท่า 

1 

25 
- ---จำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท  
หรือเทียบเท่า 

9 

26 
- ---จำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก  
หรือเทียบเท่า 

7 

27 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12 

28 
- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี  
หรือเทียบเท่า 

- 

29 
- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท  
หรือเทียบเท่า 

5 

30 
- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก  
หรือเทียบเท่า 

7 

31 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 

32 
- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า 

- 

33 
- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

1 

34 
- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า 

- 

35 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ 0 

36 
- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า 

- 

37 
- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

- 

38 
- ---จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

- 

ข้อมูลชุดที่ 5 คุณวุฒิ/ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
39 จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 29 
40 - - --ระดับปริญญาตรี - 
41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต - 
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ลำดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 
42 - - --ระดับปริญญาโท 13 
43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
44 - - --ระดับปริญญาเอก 16 
45 จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  
46 - - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ 15 
47 - - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13 
48 - - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 
49 - - --จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีตำแหน่งศาสตราจารย์ - 

ข้อมูลชุดที่ 6 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

50 จำนวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 46 

51 
- -จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

26 

52 - -จำนวนผลงานที่มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 2 

53 
- -จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

- 

54 - -จำนวนผลงานที่มีการยื่นจดสิทธิบัตร - 

55 
- -จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

1 

56 
- -จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 

3 

57 - -จำนวนผลงานที่มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์ 0 

58 - -จำนวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  4 

59 
- -จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐาน ข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

5 

60 

- -จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2562 

5 
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ลำดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 

61 จำนวนผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - 

62 
จำนวนผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- 

63 จำนวนผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ - 

64 จำนวนผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน - 

65 
ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 

- 

66 
จำนวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

- 

67 จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 

68 จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 

69 จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 

70 จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 

71 จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 

72 
จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร 

- 

ข้อมูลชุดที่ 7 การมีงานทำของบัณฑิต 

73 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 181 

74 
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำภายใน 1 ปี 
หลังสำเร็จการศึกษา 

178 

75 
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่
ประกอบอาชีพอิสระ) 

93 

76 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 50 

77 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา 8 

78 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว 50 

79 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 1 

80 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท - 

81 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 7 

82 
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งาน
ทำหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

11,214 
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ลำดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 

83 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

4.67 

ข้อมูลชุดที่ 8 ผลงานทางวิชาการของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

84 
จำนวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

- 

85 จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  - 

86 
จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

- 

87 
จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 

- 

88 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 

89 จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 - 

90 
จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 1 

- 

91 

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ. 2562 

- 

92 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร - 

93 
จำนวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ online 

- 

94 จำนวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 
95 จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 
96 จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
97 จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
98 จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 
99 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) - 

0ข้อมูลชุดที่ 9 นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) 
100 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 330.67 
101 - ---ระดับอนุปริญญา - 
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ลำดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 
102 - ---ระดับปริญญาตรี 330.67 
103 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
104 - ---ระดับปริญญาโท - 
105 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
106 - ---ระดับปริญญาเอก - 

ข้อมูลชุดที่ 10 จำนวนเงินสนับสนุนและงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
107 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน 5,838,239 

108 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 160,000 
109 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 160,000 
110 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
111 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
112 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 5,678,239 
113 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5,678,239 
114 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
115 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
116 จำนวนอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 28 
117 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28 
118 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
119 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
120 จำนวนนักวิจัยประจำที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) - 
121 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
122 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
123 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
124 จำนวนอาจารย์ประจำที่ลาศึกษาต่อ 2 
125 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2 
126 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  - 
127 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - 
128 จำนวนนักวิจัยประจำที่ลาศึกษาต่อ - 
129 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   - 
130 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   - 
131 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
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ลำดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 
132 จำนวนผลงานทางวิชาการท้ังหมด 35 

133 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

22 

134 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22 
135 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
136 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
137 จำนวนผลงานที่มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 2 
138 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 
139 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
140 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

141 
จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0 

142 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
143 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
144 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
145 ผลงานที่มีการยื่นจดสิทธิบัตร 0 
146 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
147 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
148 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

149 
จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

0 

150 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
151 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
152 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

153 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

1 

154 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 
155 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
156 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
157 จำนวนผลงานที่มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์ 0 
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ลำดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 
158 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
159 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
160 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
161 จำนวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 4 
162 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 
163 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
164 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

165 
จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

3 

166 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 
167 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
168 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

169 

จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการ ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 

3 

170 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 
171 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
172 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
173 จำนวนผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 0 
174 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
175 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
176 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

177 
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

0 

178 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
179 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
180 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
181 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 0 
182 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
183 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
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ลำดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 
184 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
185 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 0 
186 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
187 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
188 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

189 
จำนวนผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 

0 

190 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
191 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
192 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

193 
ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 

0 

194 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
195 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
196 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

197 
งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0 

198 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
199 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
200 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
201 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0 
202 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
203 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
204 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
205 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0 
206 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
207 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
208 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
209 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0 
210 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
211 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
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ลำดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จำนวน 
212 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
213 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 
214 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
215 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
216 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
217 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 0 
218 - ----กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
219 - ----กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
220 - ----กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

ชุดที่ 11 หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม  
221 จำนวนหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 3 

ชุดที1่2 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมดของสถาบันในปีทีประเมิน               
(ปีงบมาณ 64) 

10 

222 
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมดของสถาบันในปีทีประเมิน              
(ปีงบประมาณ 64)  

10 

ชุดที1่3 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 4 

223 
จำนวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน
ทั้งหมดของสถาบัน  

4 

ชุดที่  14 ชุมชนเป้ าหมายที่ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

2 

224 
จำนวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

2 

 


