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บทที่ 1  
บทนำ 

    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามการแบ่ง
ส่วนราชการของวิทยาลัยครู เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ปัจจุบันคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโครงสร้าง การบริหารงานวิชาการเป็นหลักสูตร ดังนี ้

•  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 นำวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์  
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปน็คณะชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรม  เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นสู่สากล 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครูด้านวิทยาศาสตร์ 
3. ศึกษา วิจัย สร้างองค์ความรู้พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ทอ้งถิ่น 
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
6. ส่งเสริมและสืบสานโครงการตามพระราโชบาย 
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โครงสร้างการบริหารงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

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

1) มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 และ
เป็นไปตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

2) ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของทอ้งถิ่นและให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก 

3) พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เรียนการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

4) มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเชิงรุกด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้ได้นักศึกษาที่มี
ศักยภาพตรงตามสาขาวิชา 

5) จดัใหม้กีารปรบัพืน้ฐานความรูท้างวชิาการ และคณติศาสตร ์เพือ่เตรยีมความพรอ้มใหก้บันกัศกึษา
ใหม ่ 

6) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตครูระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
7) จัดกิจกรรมเสริมความรู้ และทักษะ เพื่อเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

2. นโยบายด้านงานวิจัย 
1) ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ดีมีคุณภาพ 
2) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักวิจัยมืออาชีพ 
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คณะกรรมการประจำคณะ

คณบดี

รองคณบดี

คณะกรรมการวิชาการ (กช.)คณะกรรมการบริหารคณะ (กบ.)

สำนักงานคณบดี หลักสูตร 



3) สนับสนุนและจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย 
4) สร้างเครือข่ายการวิจัยระหว่างกลุ่มวิจัยหรือหน่วยวิจัย (Research Unit) ของคณะกับ
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่นในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ  

5) สง่เสรมิใหม้กีารตพีมิพ ์เผยแพรผ่ลงานวจิยัในวารสารทีไ่ดร้บัมาตรฐานทางวชิาการในระดบัชาต ิและ
นานาชาต ิ

6) สง่เสรมิพฒันาวารสารวชิาการดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
7) ส่งเสริมให้นักวิจัยทำงานวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ 
8) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสนองโครงการตามพระบรมราโชบาย 
9) ยกย่อง และเชิดชูเกียรติ อาจารย์ และบุคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเดน่ 

3. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 
1) บริการวิชาการตามความต้องการของท้องถิ่น 
2) สร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน 
3) ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย 
4) ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น 
5) จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น เช่น ศูนย์การแพทย์แผนไทย เป็นต้น 

4. นโยบายด้านการพัฒนานักศึกษา 
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้เปน็ไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

2) ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีเอกลักษณ์ความเป็นวิทยาศาสตร์ 
3) จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ และทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษา 
4) ส่งเสริมให้นักศึกษา ศิษย์เก่า และคณะมีวามรักและภาคภูมิใจต่อสถาบันโดยผ่านกิจกรรม
นักศึกษา 

5) ยกย่องและให้ขวัญกำลังใจกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น 
6) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหาทุการศึกษาให้นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

5. นโยบายการด้านพัฒนาบุคลากร 
1) สง่เสรมิสนบัสนนุอาจารยแ์ละบคุลากรใหม้ตีำแหนง่ทางวชิาการและมคีวามกา้วหนา้ทางสายงาน  
2) ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากร ศึกษาต่อรวมทั้งฝึกอบรมระยะสั้น และประชุม
สัมมนา ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

3) ยกย่องและเชิดชูเกียรติ อาจารย์ บุคลากรที่เป็นคนดี มีคุณธรรม และผลงานเด่น 

6. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
1) กำหนดแผน และกลยุทธ์ของคณะโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ บุคลากรของคณะและผู้ทรง
คุณวุฒิภายนอก 
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2) จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ และ
การพัฒนานักศึกษา รวมถึงสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและ
ภายนอก 

3) นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 
4) นำระบบการจัดการความรู้มาใช้พัฒนางานและเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานในคณะ 
5) นำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการ 
6) ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ มุ่งเน้นให้อาจารย์ บุคลากร มีความสุข รักองค์กรและ
เสริมสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน 

7) การบริหารจัดการเงินรายได้ของคณะ 

7. นโยบายด้านการวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ 
1) กำหนดแผนงานประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยการประชาสัมพันธ์ 
3) ประสานความร่วมมือ สร้างความสัมพันธ์อันดี และส่งเสริมกิจการความสัมพันธ์กับต่างประเทศ 

8. นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
1) พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
2) พัฒนาและสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะและสถาบัน 
3) นำผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะ 

9. นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมทำนุบำรุงศิลป
วัฒนธรรม  

2) ส่งเสริมให้มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่นกับการวิจัยและการเรียนการสอน 
3) ส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10. นโยบายด้านการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
1) พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อการสื่อสารของอาจารย์
บุคลากรและนักศึกษา 

2) ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ เข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาประสบการณ์ในต่าง
ประเทศ 

3) ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์เพื่อสอน วิจัย และบริการวิชาการ ในสถาบันอุดมศึกษาของ
ประชาคมอาเซียน 
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้จัดตั้งศูนย์สหกิจศึกษาขึ้น เพื่อดำเนินงานด้านสหกิจศึกษา  โดย
หน่วยงานดังกล่าวเป็นงานในโครงสร้างของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายใต้การกำกับดูแล
ของผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ในการดำเนินงาน
สหกิจศึกษาร่วมกับคณะสนับสนุนการดำเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งประสานงานและ
พัฒนารูปแบบสหกิจศึกษา ให้มีความสอดคล้องกับสหกิจศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยทำ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

1. ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา อาจารย์ และสถานประกอบการ 
2. ประสานงานกับหลักสูตรและคณะภายในมหาวิทยาลัย 
3.  แสวงหาความร่วมมือและเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับสถานประกอบการ รวมทั้งการเผย

แพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสหกิจศึกษา 
4. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
5. ประสานงานในการคัดเลือกนักศึกษา และการจัดส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใน

สถานประกอบการ 
6.  ติดตามการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา อาจารย์นิเทศ และสถานประกอบการ 
7.  ประสานงานและนัดหมายการนิเทศงานให้แก่อาจารย์นิเทศและสถานประกอบการ 
8.  จัดกิจกรรมสัมมนา และการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา หลังจากนักศึกษากลับจาก

สถานประกอบการ 
9.  ติดตามผลการประเมินและการส่งรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาจาก

สถานประกอบการและอาจารย์นิเทศ 
10.  จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา 
11.  จัดทำรายงานผลการด าเนินงานสหกิจศึกษาและรายงานผลการประกันคุณภาพการ

ดำเนินงานสหกิจศึกษาประจำปี 
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บทที่ 2  
ผลการดำเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เปิดการเรียนการสอนระหว่างเดือน
กรกฎาคม 2562–เดือนมีนาคม 2563 การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 มีทั้งหมด 13 
หลักสูตร  โดยมีรายละเอียดการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ดังนี ้

     1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ไม่มีนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ เนื่องนักศึกษามีงานทำประจำ 

     2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
เป็นหลักสูตรวิชาชีพ จะมีรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตร์ และรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงพยาบาลสง่เสริม 
สุขภาพตำบล เทศบาล สำนักงานสาธารณสุข 

     3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ทั้งหมด 11 หลักสูตร ในแต่ละ
หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนออกเป็น 2 รูปแบบคือ 

3.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ และรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

3.2  สหกิจศึกษา โดยนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา และ
รายวิชาสหกิจศึกษา 

2.1 หลักสูตรและประเภทการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน 
 ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานแบบบูรณาการกับการทำงานของหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ทั้ง 11 หลักสูตร มีการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจ
ศึกษา (Cooperative Education)  ดังแสดงในตารางที่ 2.1 

2.2  จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนของหลักสูตร 
 ในปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีมีนักศึกษาที่ลง
ทะเบียนในรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ
รายวิชาการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา ดังรายละเอียดในตารางที ่2.2 
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ตารางที่ 2.1 ประเภทการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานในแต่ละหลักสูตร 
หลักสูตร pre-course 

experience
sandwich 
course

cooperative 
education

join industry 
university 
course

fieldwork Cognitive 
apprenticeship

Placement or 
practicum

New 
traineeship or 
apprenticeship

Post-course 
internship

1. วท.บ. จุลชีววิทยาประยุกต์ X

2. วท.บ. ชีววิทยา X

3. วท.บ. เคมี X

4. วท.บ. ฟิสิกส์ X

5. วท.บ. คหกรรมศาสตร์ X

6. วท.บ. เทคโนโลยียางฯ X 

7. วท.บ. คณิตศาสตร์ X

8. วท.บ. การจัดการสิ่งแวดล้อม X

9. วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ X

10. วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ X

11. วท.บ. วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา X

12. ส.บ. สาธารณสุขชุมชน X
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ตารางที่ 2.2 จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในแต่ละหลักสูตร 

หลักสูตร

จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน (คน)

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563

เตรียมฝึก เตรียมสหกิจ ฝึก
ประสบการณ์

สหกิจศึกษา เตรียมฝึก เตรียมสหกิจ ฝึก
ประสบการณ์

สหกิจศึกษา

1. วท.บ. จุลชีววิทยาประยุกต์ 25 1 25 1 16 3 16 3 

2. วท.บ. ชีววิทยา 23 - 23 - 30 - 30 -

3. วท.บ. เคมี 14 6 13 5 18 7 15 7 

4. วท.บ. ฟิสิกส์ 10 4 9 4 9 4 9 4 

5. วท.บ. คหกรรมศาสตร์ 12 20 12 20 14 23 14 23 

6. วท.บ. เทคโนโลยียางฯ 4 9 4 9 9 2 9 2 

7. วท.บ. คณิตศาสตร์ 17 6 17 6 31 2 31 2 

8. วท.บ. การจัดการสิ่งแวดล้อม 39 8 37 8 9 6 9 6 

9. วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 25 5 25 6 31 5 31 5 

10. วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 36 9 36 8 40 4 40 4 

11. วท.บ. วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา - - - - - - - -

12. สบ. สาธารณสุขชุมชน 76 - 75 - 67 - 67 -
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2.3  การประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย ปีการศึกษา 2562 
 ในการดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้ประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัดและเปา้หมาย ดังแสดงในตารางที ่2.3 

ตารางที่ 2.3 การประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย ปีการศึกษา 2562 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย ผลการ
ดำเนินงาน

บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ

1 เพื่ อ ให้คณะ/หลักสูตร 
สามารถดำเนินการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรจัดการ
ศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้
กับการทำงาน

1.1 จำนวนและร้อยละของ
นั ก ศึ ก ษ าที่ มี นั ก ศึ ก ษ า ล ง
ทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียม
สหกิจศึกษา

27 คน 
(ร้อยละ 

14)

69 คน 
(ร้อยละ 
35.75)

!

1.2 จำนวนและร้อยละของ
นั ก ศึ ก ษ าที่ มี นั ก ศึ ก ษ า ล ง
ทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจ
ศึกษา

27 คน 
(ร้อยละ 

14)

67 คน 
(ร้อยละ 
34.71)

!

2. เพื่อบริหารจัดการการ
จัดการเรียนการสอนนักศึกษา
ระบบสหกิจศึกษา และการ
เรียนรู้เชิงบูรณาการการเรียนรู้
กับการทำงาน

2.1 ร้อยละของนักศึกษาสห
กิจศึกษาที่ได้งานทำหลังสำเร็จ
การศึกษาภายใน 6 เดือน

5 24 คน 
(ร้อยละ 
35.82)

!

2.2 จำนวนรางวัลที่นักศึกษาที่
ได้รับจากการเข้าร่วมประกวด
ผลงานสหกิจศึกษาภายนอก
มหาวิทยาลัย

1 รางวัล - X

3 . เพื่ อส่ ง เสริ มและ เพิ่ ม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพคณาจ า ร ย์
หลักสูตร บุคลากร และ
นักศึกษาดำเนินงานระบบสห
กิจศึกษา และการเรียนรู้เชิง
บูรณาการการเรียนรู้กับการ
ทำงาน

3.1 จำนวนอาจารย์ที่ผ่านการ
อบรมหลักสูตรอาจารย์นิเทศ
สหกิจศึกษา

10 คน 28 คน 
(ร้อยละ 
29.17)

!

3.2 จำนวนอาจารย์ที่ผ่านการ
อบรมหลักสูตรการจัดสหกิจ
ศึกษานานาชาติ

1 คน 1 คน !
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บทที่ 3  
แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน 

3.1 หลักการและเหตุผล 
    การจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน เป็นการสร้างคุณภาพการศึกษาที่มีความแตก
ต่างกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการจัดการเรียน
การสอนแบบเดิมที่ผ่านมา การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน จึงเป็นกรณีหนึ่งของการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์ที่ช่วยให้นักศึกษามีโอกาสในการประยุกต์ความรู้ทักษะการทำงาน และทักษะเฉพาะที่
สัมพันธ์กับวิชาชีพ ได้รู้จักชีวิตการทำงานที่แท้จริงก่อนสำเร็จการศึกษา โดยทางคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้กำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงานเพื่อให้นักศึกษามี
ทักษะการทำงานพร้อมทำงานทันที่หลังจบการศึกษา และได้มีการจัดทำแผนบริหารจัดการการเรียนรู้แบบ
บูรณาการกับการทำงานประจำปีขึ้นเพื่อจะได้สะดวกต่อการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และ
ประโยชน์สูงสุดคือ บัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถทำงานได้ทันทีเมื่อได้รับการบรรจุเข้าทำงาน 

3.2 วัตถุประสงค์ 
3.2.1 เพื่อให้คณะ/หลักสูตร สามารถดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรจัดการศึกษาเชิงบูรณา

การการเรียนรู้กับการทำงาน  
3.2.2 เพื่อบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระบบสหกิจศึกษา และการเรียนรู้เชิงบูรณ

าการการเรียนรู้กับการทำงาน  
3.2.3 เพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพคณาจารย์หลักสูตร บุคลากร และนักศึกษาดำเนินงานระบบ

สหกิจศึกษา และการเรียนรู้เชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน 

3.3 กลุ่มเป้าหมาย 
ในปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมีการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการกับการ

ทำงาน จำนวน 12 หลักสูตร ดังนี้ 
     1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เป็นหลักสูตรวิชาชีพ  
     2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 11 หลักสูตร 

3.4  ตัวชี้วัดความสำเร็จและเป้าหมายประจำปีการศึกษา 2563 
 ในปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดังแสดงในตาราง
ที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1 ตัวชี้วัดความสำเร็จและเป้าหมายประจำปีการศึกษา 2563 

3.5 แผนปฏิบัติงาน 
  ในปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยรี่วมกับศูนย์สหกิจศึกษา สำนักสง่เสริม
วิชาการและงานทะเบียนได้จัดให้มีแผนปฏิบัติการ ดังรายละเอียดในตารางที ่3.2 
ตารางที่ 3.2 แผนปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงคข์องแผน ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

1 เพื่อให้คณะ/หลักสูตร สามารถดำเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน

1.1 จำนวนและร้อยละของนักศึกษาที่มีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา

27 
(ร้อยละ 25)

1.2 จำนวนและร้อยละของนักศึกษาที่มีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา

27 
(ร้อยละ 25)

2. เพื่อบริหารจัดการการจัดการเรียนการ
สอนนักศึกษาระบบสหกิจศึกษา และการ
เรียนรู้ เชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการ
ทำงาน

2.1 ร้อยละของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ได้งานทำ
หลังสำเร็จการศึกษาภายใน 6 เดือน

ร้อยละ 10

2.2 จำนวนรางวัลที่นักศึกษาที่ได้รับจากการเข้า
ร่วมประกวดผลงานสหกิจศึกษาภายนอก
มหาวิทยาลัย

1 รางวัล

3. เพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพ
คณาจารย์หลักสูตร บุคลากร และนักศึกษา
ดำเนินงานระบบสหกิจศึกษา และการเรียน
รู้เชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน

3.1 จำนวนอาจารย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร
อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

10 คน

3.2 จำนวนอาจารย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการ
จัดสหกิจศึกษานานาชาติ

1 คน

ลำดับ รายละเอียด ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ

1 แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/
สหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563

ภาคการศึกษา 1/2563 - คณบดี 
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเตรียมความ
พร้อมรายวิชาการเตรียมคณะกรรมการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา เพื่อชี้แจงราย
ละเอียดการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการกับการทำงาน

ภาคการศึกษา 1/2563 - คณะกรรมการ

3 ดำเนินกิจกรรมดำเนินการเตรียมความพร้อมใน
รายวิชาการเตรียมความพร้อม 
สหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563

ภาคการศึกษา 1/2563 - หลักสูตร/คณะ 
- ศูนย์สหกิจศึกษา
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4 งานสหกิจศึกษาจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์
รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ภาคการศึกษา 1/2563 - ศูนย์สหกิจศึกษา

5 งานสหกิจศึกษารวบรวมแบบตอบรับเข้าฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมแจ้งหลักสูตรและ
คณะรับทราบ

ภาคการศึกษา 1/2563 - ศูนย์สหกิจศึกษา

6 ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและความ
สำเร็จของแผนตามค่าเป้าหมาย รอบ 6 เดือน 
และ 12 เดือน

ภาคการศึกษา 1/2563 - คณะกรรมการ

7 งานสหกิจศึกษาจัดทำหนังสือส่งตัวนักศึกษาเข้า
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ภาคการศึกษา 1/2563 - ศูนย์สหกิจศึกษา

8 ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 
และรับเอกสารการเข้าฝึกสหกิจศึกษา

เดือนพฤศจิกายน 
2563

- ศูนย์สหกิจศึกษา

9 งานสหกิจศึกษา รวบรวมรายละเอียดรายวิชา 
(มคอ.3) และรายละเอียดการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.5)

เดือนพฤศจิกายน 
2563

- อาจารย์ผู้สอน 
- ศูนย์สหกิจศึกษา

10 งานสหกิจศึกษา ดำเนินการแต่งตั้งคำสั่งอาจารย์
นิเทศก์นักศึกษา

เดือนธันวาคม 2563 - ศูนย์สหกิจศึกษา

11 ช่วงระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ 
สถานประกอบการ/หน่วยงาน

เดือนธันวาคม 2563 - 
เดือนมีนาคม 2564

- ศูนย์สหกิจศึกษา

12 อาจารย์ นิ เ ทศ เข้ านิ เ ทศนั กศึ กษาการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานประกอบการ/
หน่วยงาน 

เดือนธันวาคม 2563 - 
เดือนมีนาคม 2564

- อาจารย์นิเทศก์

13 วันสิ้นสุดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
ณ สถานประกอบการ

มีนาคม 2564 - ศูนย์สหกิจศึกษา

14 หน่วยงาน/สถานประกอบการจัดส่งเอกสารส่ง
นักศึกษากลับสถานศึกษา ตามแบบฟอร์มดังนี้ 
- การประเมินผลปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
- หนังสือรับรองการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
- แบบส่งนักศึกษากลับสถานศึกษา 
งานสหกิจศึกษา ส่งผลประเมินการ1ปฏิบัติของ
นักศึกษาแก่หลักสูตร

มีนาคม 2564 หน่วยงาน/ 
สถานประกอบการ

ลำดับ รายละเอียด ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
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3.6 โครงการและรายละเอียดงบประมาณ (โครงการจากหลักสูตรและคณะ) 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับ
การทำงาน ดังแสดงในตารางที่ 3.3 

ตารางที่ 3.3  โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน   

3.7 การติดตามและประเมินผล  
 3.7.1 แบบติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ทำงาน 

3.7.2 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน 
3.7.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา 
3.7.4 เสนอรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
3.7.5 พิจารณาข้อเสนอแนะและการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณา

การกับการทำงาน 

15 ช่วงระยะเวลาหลักสูตรจัดกิจกรรมสัมมนา
นักศึกษาหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

เมษายน 2564 - หลักสูตร

16 นักศึกษาแจ้งสวัสดิการที่ได้รับการปฏิบัติงานสห
กิจศึกษา

ภายในวันที่ เมษายน 
2564

- นักศึกษา

17 อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนรายวิชาการเตรียม
ความพร้อมสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา 

เดือนเมษายน – 
พฤษภาคม 2564

- อาจารย์ผู้สอน

18 นักศึกษานำส่งเล่มรายงานการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา ฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการลงนามหน้าอนุมัติ
จากสถานประกอบการ

เมษายน 2564 - นักศึกษา

19 งานสหกิจศึกษา จัดกิจกรรมประกวดผลงานสห
กิจศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

เมษายน 2564 - ศูนย์สหกิจศึกษา

ลำดับ รายละเอียด ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วันที่ งบ
ประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

อบรมเชิง เรื่อง 
สหกิจศึกษา
กับการทำงาน

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ
สหกิจศึกษา

นักศึกษาชั้นปีที่ 
3 จำนวน 217 
คน

มีนาคม 2563 30,200 ฝ่ายวิชาการ 
คณะวิทยา
ศาสตร์ฯ
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3.8 คำอธิบายตัวชี้วัด  
 3.8.1 หลักสูตรจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน หมายถึง หลักสูตร/สาขาวิชาที่มีรูป
แบบการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอก เพื่อให้นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์จริงและทักษะจากการปฏิบัติงาน 
 3.8.2 นักศึกษาเข้าร่วมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน หมายถึง นักศึกษาที่ลง
ทะเบียนเรียนในหลักสูตร/สาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน 
 3.8.3 อาจารย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา หมายถึง อาจารย์ประจำ
หลักสูตร/สาขาวิชาที่ผ่านการอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา และการจัดสหกิจศึกษา
นานาชาติ จากหน่วยงานที่รับรองจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ หรือสมาคมสหกิจศึกษา 

ลงชื่อ....................................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุมัติ  เดชนะ) 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วันที่รายงาน 1 กรกฎาคม 2563
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