
 

 
 
 
 

 
แผนส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษา  
คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2563 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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บทที ่1 บทน า 
 

ประวัติความเป็นมา 
 

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

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครู 
มี การจัดตั้ง “คณะวิชาวิทยาศาสตร์” ขึ้นโดยมีหน่วยงานในสังกัด  ดังนี้ 

 หมวดวิชาพลานามัย 
 หมวดวิชาคณิตศาสตร์ 
 หมวดวิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ 

 หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ 
 หมวดวิชาเกษตรกรรม 
 หมวดวิชาวิทยาศาสตร์  

  

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

  

พ.ศ. 2527 มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518  จึงมีการเปลี่ยนชื่อ
เป็น“คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” และเปลี่ยนชื่อหน่วยงานในสังกัดจากหมวด
วิชาเป็น “ภาควิชา” ในคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 

 

 ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์  
 ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 
 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
 ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ 

 ภาควิชาสุขศึกษา 
 ภาควิชาเคมี 
 ภาควิชาชีววิทยา 
 ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์

ทั่วไป 

พ.ศ. 2529 จัดตั้งโปรแกรมวิชาใหม่  คือ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการยาง และจัดตั้งภาควิชา
คอมพิวเตอร์เปลี่ยนสังกัด ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ ไปสังกัดคณะวิชาครุศาสตร์ 

  

พ.ศ. 2530 แยกภาควิชาเกษตรศาสตร์ไปจัดตั้งเป็น  “คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม”  (ปัจจุบัน
เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะเทคโนโลยีการเกษตร”) 

  

พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม“สถาบัน
ราชภัฏ” แทน “วิทยาลัยครู” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูสงขลาจึง
ใช้ชื่อใหม่ว่า “สถาบันราชภัฏสงขลา” มีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา คณะวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน่วยงานในสังกัด  ดังนี้ 
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 ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 
 ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 
 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

   (ภาควิชาสุขศึกษา) 
 ภาควิชาเคมี 

 ภาควิชาชีววิทยา 
 ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการยาง 

 
พ.ศ. 2538 มีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พุทธศักราช 2538  สถาบันราชภัฏสงขลา จึงมีฐานะ

เป็นสถาบันราชภัฏสงขลา ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 เมื่อวันที่ 24 
มกราคม พ.ศ. 2538 และคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” มีหน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 

 ส านักงานเลขานุการคณะ 
 ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 
 ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 
 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ภาควิชาเคมี 

 ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
 ภาควิชาชีววิทยา 
 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการยาง 
 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 
 

พ.ศ. 2540 แยกภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ไปจัดตั้งเป็น “คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” 
  

พ.ศ. 2541 ทดลองน าระบบบริหารแบบโปรแกรมวิชามาใช้ในคณะ เปลี่ยนจากการบริหารแบบ
“ภาควิชา” เป็น “โปรแกรมวิชา” โดยโปรแกรมวิชาประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร
โปรแกรมวิชาที่ท าหน้าที่บริหารงานวิชาการ ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมี
หน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 

 ส านักงานเลขานุการคณะ 
 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 
 โปรแกรมวิชาสถิติประยุกต์ 
 โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ 
 โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 
 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 โปรแกรมวิชาสุขศึกษา 
 โปรแกรมวิชาเคมี 
 โปรแกรมวิชาเคมีปฏิบัติ 

 โปรแกรมวิชาชีววิทยา 
 โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์ 
 โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ 
 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการยาง 
 โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์

สิ่งแวดล้อม 
 

พ.ศ. 2543 มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ โดยยุบรวมโปรแกรม
วิชาในสาขาวิชาเดียวกันเข้าด้วยกัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน่วยงานใน
สังกัด  ดังนี้ 

 ส านักงานเลขานุการคณะ 
 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
 โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ 

 โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 
 โปรแกรมวชิาเทคโนโลยยีางและพอลิเมอร์ 
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 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์ 
 โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยา

ประยุกต์ 

 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 

 
พ.ศ. 2544 ผ่านร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  

พ.ศ. 2547 
(15 มิ.ย.) 

มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พุทธศักราช 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา   จึงเป็นมหาวิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังคงมีหน่วยงานในสังกัดเหมือนเดิม 

  

พ.ศ.2549 
(22 พ.ค.) 

มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
แบ่งส่วนราชการในคณะ เป็น “ส านักงานคณบด”ี 

  

พ.ศ. 2549 ปรับเปลี่ยนหน่วยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย 

 ส านักงานคณบดี 
 ภาควิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 

 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ 
 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 

 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 
 โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์ 
 โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ 
 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 

 โครงการจัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและคหกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 
 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ 

  

พ.ศ. 2551 ปรับเปลี่ยนหน่วยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่  มีหน่วยงานในสังกัด
ประกอบด้วย 

 ส านักงานคณบดี 
 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 
 โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์ 
 โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ 
 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ 
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พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาออกประกาศเรื่องการแบ่งส่วนราชการเป็นงานส่วนราชการ 
หรือ หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่างานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
พ.ศ. 2560 ส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แบ่งส่วนราชการเป็น
งานดังนี้ 

 งานบริหารงานทั่วไป 
 งานสนับสนุนพันธกิจอุดมศึกษา 

 
พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลายกเลิกการจัดตั้งและการบริหารงานโปรแกรมวิชา และได้ออก

ประกาศเรื่องการบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จึงมีโครงการสร้างการบริหารงานวิชาการเป็นหลักสูตร จ านวน 13 หลักสูตร 
ดังนี้ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน      

 
ปรัชญา เน้นคุณธรรม น าวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่น 
 
วิสัยทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะชั้นน าที่ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรม     

เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 
 
พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครูด้านวิทยาศาสตร์ 
3. ศึกษา วิจัย สร้างองค์ความรู้พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น 
5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
6. ส่งเสริมและสืบสานโครงการตามพระราโชบาย 
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ค่านิยมร่วม พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพ ร่วมแรง
ร่วมใจกันฉันพี่น้อง บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เน้นการประกันคุณภาพการศึกษา 

  

อัตลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก าหนดอัตลักษณ์เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา  คือ “เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ” 

  

เอกลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก าหนดเอกลักษณ์เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา  คือ “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตรและการศึกษาดานวิทยาศาสตรใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  
เปาประสงค (Objectives) :  

1.1 บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพสอดคลองกับความตองการทองถิ่นและการพัฒนาประเทศ  
1.2 คณะมีหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอนที่โดดเดนและหลากหลาย  
1.3 บุคลากรของคณะไดรับการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน  
 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่2 เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน  
เปาประสงค (Objectives) :  

2.1 คณะสามารถพัฒนาทองถิ่นตามพระราโชบาย  
2.2 คณะสามารถสรางสังคมแหงการเรียนรูบนฐานองคความรูจากการวิจัยและนวัตกรรม  

 
ประเด็นยุทธศาสตรที ่3 สงเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทย  
เปาประสงค (Objectives) :  
 3.1 สงเสริม อนุรักษ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยอยางยั่งยืน  
 
ประเด็นยุทธศาสตรที ่4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ  
เปาประสงค (Objectives) :  

4.1 คณะมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการที่ทันสมัย  
4.2 คณะเปนองคกรคุณภาพ  
4.3 คณะมีสภาพแวดลอมที่ดีเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนและการใหบริการดวยนโยบาย Green 

and Clean University 
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นโยบายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
1. นโยบายด้านการจัดการศึกษา 

1.1 มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเป็นไป
ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

1.2 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

1.3 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียน
การสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

1.4 มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเชิงรุกด้วยวิธีการที่หลากหลายเพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มี
ศักยภาพตรงตามสาขาวิชา 

1.5 จัดให้มีการปรับพ้ืนฐานความรู้ทางวิชาการ และคณิตศาสตร์ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่  
1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตครูระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
1.7 จัดกิจกรรมเสริมความรู้ และทักษะ เพื่อเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 

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

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

 

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

 

4. นโยบายด้านการพัฒนานักศึกษา 
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามกรอบ

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

ระดับชาติและนานาชาติ 
5.3 ยกย่องและเชิดชูเกียรติ อาจารย์ บุคลากรที่เป็นคนดี มีคุณธรรม และผลงานเด่น 

 

6. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
6.1 ก าหนดแผน และกลยุทธ์ของคณะโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ บุคลากรของคณะและผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก 
6.2 จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ และการ

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

เสริมสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน 
6.7 การบริหารจัดการเงินรายได้ของคณะ 

 

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

 

8. นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
8.1 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
8.2 พัฒนาและสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะและสถาบัน 
8.3 น าผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะ 

 

9. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์  บุคลากร และนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมท านุบ ารุ ง

ศิลปวัฒนธรรม  
9.2 ส่งเสริมให้มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการวิจัยและการเรียนการสอน 
9.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

10. นโยบายด้านการเตรียมความพรอมสสูากล  
10.1 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของอาจารย์บุคลากร และนักศึกษา  
10.2 สงเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาไดเปดโลกทัศน เขารวมกิจกรรมทางวิชาการ 

การน าเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู และ หาประสบการณในตางประเทศ  
10.3 สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนอาจารย์เพ่ือสอน วิจัย และบริการวิชาการ ในสถาบันอุดมศึกษาของ     

ตางประเทศ 
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หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
ในปีการศึกษา ทั้งหมด 13 หลักสูตร ดังนี้ 
 
หลักสูตรและจ านวนนักศึกษา 

หลักสูตร 
 

ปี 1 
(2563) 

ปี 2 
(2562) 

ปี 3 
(2561) 

ปี 4 
(2560) 

ปี 5 
(2559) 

รวม 

ปรับปรุง พ.ศ. 2559 
1. วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ 14 5 10 13 1 43 
2. วท.บ. สาขาวิชาเคมี   8 21 13 25 2 69 
3. วท.บ. สาขาวิชาชวีวิทยา 34 44 29 30 4 141 
4. วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ 20 14 15 19 7 75 
5. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 31 22 24 35 18 130 
6. วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 52 28 33 46 41 200 
7. วท.บ. สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 21 12 14 12 53 112 
8. วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 49 44 38 37 4 172 
9. วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ - 4 2 11 9 26 
10. วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 68 48 39 33 0 188 
11. ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 103 87 90 67 71 418 
ปรับปรุง พ.ศ. 2556 
12. ส.ม. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน - - - - - - 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 
13. วท.บ. สาขาวชิาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา  7 5 - - - 12 

รวม 405 336 307 328 210 1,574 
หลักสูตรที่ผลิตร่วมกับคณะครุศาสตร์ จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
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บทที ่2 ผลการด าเนินงานปีท่ีผ่านมา 
 
 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้บริโภคมีความ 
ต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ธุรกิจต่าง ๆ ก็ปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลเพ่ือให้ทันต่อความต้องการที่ 
เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค การไม่ปรับตัวอาจท าให้ธุรกิจนั้นเป็นธุรกิจที่ล้าสมัยไม่ตอบสนองต่อความต้องการ 
ของผู้บริโภคได้ดังมีตัวอย่างให้เห็นมามากแล้ว  
 สถาบันการศึกษาก็เช่นเดียวกันปัจจุบันผู้เรียนมีความคาดหวังที่จะให้สถาบันการศึกษาต้องปรับตัว   
ทั้งในรูปแบบการเรียนการสอน และวิธีการส่งมอบคุณค่าให้กับผู้เรียน ซึ่งหากสถาบันการศึกษาไม่เปลี่ยนแปลง 
ให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมใหม่ ย่อมโอกาสที่จะถูกรบกวน (disrupt) จากทางเลือกอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นจาก
คู่แข่งเดิม หรือจากคู่แข่งใหม่ ๆ ที่น าเสนอรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน 
หรือ แม้กระท่ังการเรียนแบบออนไลน์ (online) กับมหาวิทยาลัยชั้นน าในต่างประเทศ  
 รัฐบาลไทยก็ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และได้ก าหนดนโยบายดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเนื่องด้วยกระแสโลกยุคปัจจุบันเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัล
หลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริง ซึ่งส่งผลเปลี่ยนแปลงรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจกระบวนการผลิต 
การค้า การบริการ กระบวนการทางสังคมอ่ืน ๆ และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปอย่างสิ้นเชิง ประเทศ
ไทยจึงต้องเร่งน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ซึ่งบริบทของ
ประเทศไทยนั้น เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถตอบปัญหาความท้าทายที่ประเทศก าลังเผชิญอยู่หรือเพ่ิมโอกาสใน
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม อาทิเช่น การก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง การพัฒนาขีดความสามารถ 
ของธุรกิจในภาคการเกษตร การผลิตและการบริการให้แข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ การรวมกลุ่มเป็นประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าของสังคม การบริหารจัดการการเข้าสู่สังคมสูงวัย             
การแก้ปัญหาคอรัปชั่นที่เรื้อรังมานาน และการพัฒนาศักยภาพของคนในประเทศในทุกภาคส่วน ไม่ว่าเป็น
ภาครัฐ ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ รวมถึงประชาชนทั่วไป  
 นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่  12 กันยายน 
พ.ศ. 2557 ก าหนดให้เศรษฐกิจดิจิทัลเป็นหนึ่งในนโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ        
โดย นโยบายข้อ 6.18 “ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล” ให้เริ่มขับเคลื่อนได้ 
อย่างจริงจัง ซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลก และสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ซึ่งหมาย 
รวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ 
สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัล และการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและ
ธุรกิจบริการอ่ืน ๆ ประกอบกับ คณะรัฐมนตรีในวาระการประชุมวันที่ 5 เมษายน 2559 ได้ลงมติเห็นชอบต่อ
ข้อเสนอ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  

1) ให้ความเห็นชอบต่อ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และ (ร่าง) แผนพัฒนา
รัฐบาล ดิจิทัลระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศไทยที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

2) มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปัจจุบัน คือ กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือ เศรษฐกิจและสังคม) เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) รวมทั้งจัดท า
แผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์  และ/หรือรายวาระ (agenda-
based) ร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  
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3) ให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล และ แผนปฏิบัติการที่จัดท าขึ้น ตามข้อ 1) และ 2) ไปพิจารณาประกอบการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ และค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงานให้สอดคล้องกัน  

4) ให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี ของหน่วยงานแทนการจัดท า
แผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเดิม และให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
9 มิถุนายน 2541 ที่ให้ทุกกระทรวง ทบวง และหน่วยงานอิสระจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเป็นระบบโดย จัดท าแผน 3 ปี และปรับทุกปีตามความเหมาะสม และให้
เสนอแผนของหน่วยงานควบคู่ไปกับการของบประมาณด้านเทคโนโลยี สารสนเทศใน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีทุกปี 

5)  มอบหมายให้ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ส านักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนงบประมาณ
บุคลากร การทบทวนโครงสร้างของส่วนราชการ การปรับปรุงกฎระเบียบ และการก าหนด
ตัวชี้วัด รวมทั้ง การติดตามประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและเป็นไป ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล ที่กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเสนอ  

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในฐานะหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไก
การขับเคลื่อน “ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดท า “แผนพัฒนานักศึกษาด้าน     
ดิจิทัล” เพือ่ให้สอดคล้องกับ นโยบายรัฐบาล และบริบทการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลในยุคปัจจุบัน อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่ง
ในการผลักดันภารกิจด้านการพัฒนาคน การวิจัย และการบริการวิชาการระดับประเทศเข้าสู่ยุค Thailand 4.0  
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 ในปีการศึกษา 2562 คณะมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายทั้งหมด จ านวน 345 คน เข้าสอบวัด
มาตรฐานความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากคลังข้อสอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ประเด็นการวัดความรู้ครอบคลุม 3 ด้าน คือ 1) ความรู้ พ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์  (Computing 
Foundation Skills) 2) ความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ (Computer Application Skills) และ3) 
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและอินเตอร์เน็ต (ICT and Internet Skills) จ านวน 332 คน 
โดยมีนักศึกษาสอบผ่าน จ านวน 322 คิดเป็น ร้อยละ 96.99 ของจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบ 
 
รายงานสรุปการสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์  

หลักสูตร /สาขาวิชา  
 

รหัส 2559 
นักศึกษาทั้งหมด ไม่เข้าสอบ สอบผ่าน ไม่ผ่าน 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 43 2 40 1 
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 12 0 11 1 
สาขาวิชาเคมี   19 2 16 1 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 47 3 44 0 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 31 0 31 0 
สาขาวิชาฟิสิกส์ 14 0 12 2 
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 26 2 24 1 
สาขาวิชาชีววิทยา 23 1 22 0 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 22 0 22 0 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 32 0 29 3 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 76 3 72 1 

รวม 345 13 322 10 
**ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563** 
 
การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษา  

1. รายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
- รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมความรู้พ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์ 

2. คณะและหลักสูตรจัดให้มีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษา โดยเน้นทักษะการใช้
งานโปรแกรมประยุกต์ และความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและอินเตอร์เน็ต ใน
รายวิชา ดังนี้ 
- รายวิชาวิธีวจิัย 
- รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
- รายวิชา 7000309 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
- รายวิชา 7000409 สหกิจศึกษา 
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บทที ่3 แผนส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษา 
 
3.1  บทน า 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ก าหนดการทดสอบวัดมาตรฐานความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมทั้งวิชาการ วิชาชีพ   
และยกระดับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การวัดความรู้จะครอบคลุม 3 ด้าน คือ ความรู้พ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์  ความรู้ด้านการใช้งาน
โปรแกรมประยุกต์ และความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและอินเตอร์เน็ต  

2. เกณฑ์การสอบผ่านการวัดความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สอบต้อง
ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ต้องเข้ารับอบรมเพ่ิมเติม
และปฏิบัติตามเงื่อนไขการอบรมของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. การสอบวัดความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอบได้ภาคการศึกษาละ 
2 ครั้ง 

4. การด าเนินการจัดสอบวัดมาตรฐานความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ    
ให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- จัดกระบวนการพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง 
- ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนและรับรองผลการทดสอบ 
- รวบรวมรายชื่อนักศึกษาและแจ้งผลการทดสอบพร้อมหลักฐานแสดงผลการสอบไปยังส านัก

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อบันทึกในใบรับรองผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนที่
สอบผ่าน 

- ให้คณะต้นสังกัดของนักศึกษา มีหน้าที่ในการสนับสนุนการด าเนินงานของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ให้คณะต้นสังกัดของนักศึกษา มีหน้าที่ในการสนับสนุนการด าเนินงานของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
3.2 แผนส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษา 

ยุทธศาสตร์ของคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์และการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 
Objective 1.1  บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ 
โปรแกรมท่ี 8   พัฒนาความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเมื่อทดสอบ
   สมรรถนะพ้ืนฐานด้าน IT (The Internet and computing Core : IC3) ให้ได้ตาม 
   มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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แผนส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์และการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
Objective 1.1 บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย งบประมาณ 
แผนการด าเนนิการ 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1. สัมมนาเตรียมความพร้อมสร้าง
ทักษะในศตวรรษที่  21  และ
ทักษะในวิชาชีพแก่นักศึกษา 

เ พ่ือให้นักศึกษาได้ รับความรู้ 
ทักษะวิชาชีพ จากผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรง และสามารถ
พัฒนาตนเองให้เป็นบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

- เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน
ไม่น้อยกว่า 137 คน 

- เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจ สามารถน าความรู้ไป
เผยแพร่ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

- เชิงเวลา สามารถด าเนินโครงการได้
เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

65,800     

หลักสูตร
วท.บ.
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2. กิจกรรมการฝึกทักษะการเขียน
โปรแกรมคอมพิว เตอร์ ด้ ว ย 
coding block ให้แก่นักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ด้วย coding block 
และสร้างเกมที่สามารถใช้งานได้
จริงผ่านโทรศัพท์มือถือ 

- เชิงปริมาณ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ร่วม
โครงการจ านวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

- เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจ สามารถน าความรู้ไป
เผยแพร่ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงเวลา สามารถด าเนินโครงการได้
เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย งบประมาณ 
แผนการด าเนนิการ 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
สายสัญญาณสื่อสาร 

1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้
พ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยี
การสื่อสารและอินเทอร์เน็ต 

2. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้
พ้ืนฐานและลงมือปฏิบัติจริง
ทางด้านสายสัญญาณสื่อสาร
ที่ใช้ในระบบอินเทอร์เน็ตได้ 

ตัวชี้วัด : นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
เป้าหมาย: นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4  

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    หลักสูตร
วิทยากร
คอมพิวเตอร์ 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
ส า รสน เทศส าหรั บ ง านทาง
ชีววิทยา 

เ พ่ือให้นักศึกษามีความรู้ และ
เพ่ิมเติมทักษะด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
งานทางด้านชีววิทยา 

- มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
- สามารถน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับ

การท างานวิจัยได้มีประสิทธิภาพ และ
นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้ไป
ถ่ายทอดให้กับผู้อ่ืนได้ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

9,795     หลักสูตร
วท.บ. 
ชีววิทยา 

5. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิค
การออกแบบสื่อเพ่ือการน าเสนอ
ผลงานในศตวรรษท่ี 21 

เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะ
แห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ในด้านทักษะความร่วมมือการ
ท างานเป็นทีมภาวะผู้น าและการ
มีความคิดสร้างสรรค์ 

- มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
80 

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อ
การจัดโครงการไม่น้อยกว่า 3.51และ
ผู้เข้าร่วมโครงการคาดว่าจะสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

 

12,200     หลักสูตร 
วท.บ.  
คณิตศาสตร์ 
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย งบประมาณ 
แผนการด าเนนิการ 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

6. อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Google 
Applications ส าหรับ
คณิตศาสตร์ (2 รุ่น) 

1. เพ่ือให้ผู้อบรมมีความรู้และ
สามารถใช้โปรแกรมGoogle 
Applications ได้ 

2. เพ่ือให้ผู้อบรมสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการการจัดการ
และบริหารงานต่างๆ อาทิ
การจัดการงานเอกสาร การ
เก็บข้อมูล การสร้างเอกสาร 
แบบทดสอบ แบบประเมิน 
เป็นต้น 

- มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
80 

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อ
การจัดโครงการไม่น้อยกว่า 3.51และ
ผู้เข้าร่วมโครงการคาดว่าจะสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

16,200     

7. อบรม เ ชิ ง ปฏิ บั ติ ก า ร  “กา ร
น า เสนอผลงานวิชาการทาง
คณิตศาสตร์ โ ดย ใช้บี ม เมอร์ 
(Beamer) 

1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้และสามารถสร้าง
เอกสารน าเสนอผลงาน
วิชาการทางคณิตศาสตร์โดย
ใช้บีมเมอร์ 

2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าเสนอผลงาน
วิชาการทางคณิตศาสตร์โดย
ใช้บีมเมอร์ 

 
 

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 38 คน 
 

14,200     
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย งบประมาณ 
แผนการด าเนนิการ 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างทักษะการท าวิจัย
ส าหรับนักศึกษาจุลชีววิทยา
ประยุกต ์

1. เ พ่ื อ เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม
นั ก ศึ ก ษ า ก่ อ น เ ริ่ ม ท า
โครงการวิจัย 

2. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้
เครื่องมือในการท างานวิจัยได้
ถูกต้องตามสาขา 

3. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้
นักศึกษามีผลงานวิจัยงาน
สร้างสรรค์ และมีโอกาสเข้า
ร่ วมกิจกรรมทางวิชาการ
ต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติ 

**หมายเหตุ : 
1. ครั้งที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ

ในหั ว ข้ อ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ใ ช้
โ ป ร แ ก ร ม ก า ร จั ด ก า ร
เอกสารอ้างอิง 

2. ครั้งที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ
ในหัวข้อเกี่ยวกับการสืบค้น
ข้อมูลการวิจัย 
 

1. นักศึกษาเข้าร่วม 3 ครั้ง    
- ครั้งที่ 1 ปีที่ 3 จ านวน 15 คน 
- ครั้งที่ 2 ปีที่ 2 จ านวน 13 คน 
- ครั้งที่ 3 ปีที ่3 จ านวน 15 คน 
2. คะแนนการประเมินคุณภาพบัณฑิตจาก

ผู้ใช้บัณฑิตปริญญาตรี ไม่ต่ ากว่า 4.5 
คะแนน 

3. คะแนนการประเมินองค์ประกอบที่ 
2.1,3.2, 3.3, 5.2 ของหลักสูตรไม่ต่ า
กว่า 2 คะแนน 

20,940      หลักสูตร 
วท.บ. 
จุลชีววิทยา
ประยุกต์ 
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย งบประมาณ 
แผนการด าเนนิการ 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

3. ครั้งที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ
ในหั ว ข้ อ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ใ ช้
โปรแกรม SPSS เ พ่ือ
วิเคราะห์ผลการวิจัย 

9. อบรมเชิงปฏิบัติด้านการจัดการ
ฐานข้อมูลสุขภาพ 

เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึก
ทักษะการใช้ข้อมูลทุติยภูมิจาก
ฐานข้อมูลสุขภาพชุมชน ที่มีการ
จัดเก็บไว้แล้วส าหรับการวิจัยและ
พัฒนาในงานสาธารณสุขชุมชน
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

- เชิงปริมาณ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 คน 

- เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้
เกี่ยวกับโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 คน 

- เชิงเวลา ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้เข้าร่วมท า
กิจกรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
นั ก ศึ ก ษ า มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม 

เข้าใจและมีทักษะการใช้ข้อมูลทุติยภูมิ
ส าหรับการวิจัยในงานสาธารณสุขชุมชน
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์(Outcome) 

นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้และ
ทักษะที่ได้รับการฝึกปฏิบัติมาไปประยุกต์ใช้
กับการจัดการข้อมูลทางด้านสุขภาพเพ่ือ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะก า ร วิ จั ย ใ น ง า น
สาธารณสุขชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

    หลักสูตร 
ส.บ. 
สาธารณสุข
ชุมชน 
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