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ฉบับผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ค าน า 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2) มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติ ราชการของ
ส่วนราชการ โดยจัดท าเป็นแผน 5 ปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา โดยแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2563 นี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ จากบุคลากรภายในคณะเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือคณะได้น าไปปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์ฯ ให้มีความสมบูรณ์และน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการก าหนด และจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่เปรียบเสมือนเข็มทิศการเดินมุ่งไปสู่ภาพในอนาคตที่พึงประสงค์ หวังว่าทุกท่านจะร่วมกันผลักดันและด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และสมบูรณ์ตามความปรารถนาของเราทุกคน 
 

        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
พฤศจิกายน  2563 
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บทที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ประวัติความเป็นมา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามการแบ่งส่วนราชการของวิทยาลัยครูสงขลา เมื่อมีกา ร
ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 จึงเริ่มมีคณะเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2518 และเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับต่อ ๆ มา ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงชื่อคณะและหน่วยงานในคณะตามล าดับ ดังนี้ 
พ.ศ. 2518 มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูมีการจัดตั้ง 

“คณะวิชาวิทยาศาสตร์” ขึ้นโดยมีหน่วยงานในสังกัด  ดังนี้ 
 หมวดวิชาพลานามัย 
 หมวดวิชาคณิตศาสตร์ 
 หมวดวิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ 
 หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ 
 หมวดวิชาเกษตรกรรม 
 หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 

พ.ศ.2519 เปลี่ยนชื่อ “หมวดวิชาพลานามัย” เป็น “หมวดวิชาพลศึกษาและนันทนาการ” และจัดตั้งหมวดวิชาสุขศึกษา 
พ.ศ. 2527 มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518  จึงมีการเปลี่ยนชื่อเป็น“คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” และเปลี่ยนชื่อ

หน่วยงานในสังกัดจากหมวดวิชาเป็น“ภาควิชา” ในคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหน่วยงานในสังกัดดังนี้ 
 ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 
 ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 
 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
 ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ 
 ภาควิชาสุขศึกษา 
 ภาควิชาเคมี 
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 ภาควิชาชีววิทยา 
 ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

พ.ศ.2529 จัดตั้งภาควิชาใหม่คือ ภาควิชาเทคโนโลยีการยาง และจัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนสังกัดภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ ไปสังกัดคณะวิชา        
ครุศาสตร์ 

พ.ศ. 2530 แยกภาควิชาเกษตรศาสตร์ไปจัดตั้งเป็น “คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม” (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะเทคโนโลยีการเกษตร”) 
พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทน “วิทยาลัยครู” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2535 วิทยาลัยครูสงขลาจึงใช้ชื่อใหม่ว่า “สถาบันราชภัฏสงขลา” มีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน่วยงานใน
สังกัด  ดังนี้ 

 

 ส านักงานเลขานุการคณะ  ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์  ภาควิชาชีววิทยา 
 ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์  ภาควิชาเทคโนโลยีการยาง 
 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 ภาควิชาเคมี  

 
พ.ศ. 2538 มีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2538 สถาบันราชภัฏสงขลา จึงมีฐานะเป็นสถาบันราชภัฏสงขลา ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 

พ.ศ. 2538 เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2538 และคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” มี
หน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 

 ส านักงานเลขานุการคณะ 
 ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 
 ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 
 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ภาควิชาเคมี 

 ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
 ภาควิชาชีววิทยา 
 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการยาง 
 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
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พ.ศ. 2540 แยกภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ไปจัดตั้งเป็น “คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” 
พ.ศ. 2541 ทดลองน าระบบบริหารแบบโปรแกรมวิชามาใช้ในคณะ เปลี่ยนจากการบริหารแบบ“ภาควิชา” เป็น “โปรแกรมวิชา” โดยโปรแกรมวิชาประกอบด้วย 

คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาที่ท าหน้าที่บริหารงานวิชาการ ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีหน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 
 ส านักงานเลขานุการคณะ 
 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 
 โปรแกรมวิชาสถิติประยุกต์ 
 โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ 
 โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตรทั่วไป 
 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 โปรแกรมวิชาสุขศึกษา 
 โปรแกรมวิชาเคมี 
 โปรแกรมวิชาเคมีปฏิบัติ 

 โปรแกรมวิชาชีววิทยา 
 โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์ 
 โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ 
 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการยาง 
 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. 2543 มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ โดยยุบรวมโปรแกรมวิชาในสาขาวิชาเดียวกันเข้าด้วยกัน คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  มีหน่วยงานในสังกัด  ดังนี้ 

 ส านักงานเลขานุการคณะ 
 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
 โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ 
   โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์ 
 โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ 
 โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 
 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
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พ.ศ. 2544 ผ่านร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พุทธศักราช 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   จึงเป็นมหาวิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังคงมีหน่วยงานในสังกัดเหมือนเดิม 
พ.ศ.2549 มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา แบ่งส่วนราชการในคณะ เป็น “ส านักงานคณบดี” 
พ.ศ.2549 ปรับเปลี่ยนหน่วยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน่วยงานในสังกัด

ประกอบด้วย 
ส านักงานคณบดี 
ภาควิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย 

   โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ 
   โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย 
   โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์ 
    โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
    โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ 

   โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
    โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 

 โครงการจัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและคหกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 
    โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

     โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2551 ปรับเปลี่ยนหน่วยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ มีหน่วยงานในสังกัดประกอบด้วย 

 ส านักงานคณบด ี
 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 
 โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์ 
 โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
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 โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ 
 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ 

พ.ศ. 2560   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ออกประกาศเรื่องการแบ่งส่วนราชการเป็นงาน ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่างาน ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
พ.ศ. 2560  ส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แบ่งส่วนราชการเป็นงาน ดังนี้ 

 งานบริหารงานทั่วไป 
 งานสนับสนุนพันธกิจอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยยกเลิกการจัดตั้งและการบริหารงานโปรแกรมวิชา และได้ออกประกาศเรื่องการบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงมีโครงสร้างการบริหารงานวิชาการเป็นหลักสูตร ดังนี้ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
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โครงสร้างการบริหารงาน 
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 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
ล าดับ 

หลักสูตร 
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
1 วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ อาจารย์สานิตย์  ฤทธิเดช 
2 วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ผศ.ฐิติมาพร  หนูเนียม 
3 วท.บ. สาขาวิชาเคมี อาจารย์ชนรรค์  พงศ์อาทิตย์ 
4 วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ  ยันต์วิเศษภักดี 
5 วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ ผศ.ดร.ภวิกา  มหาสวัสดิ์ 
6  วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ อาจารย์เอกฤกษ์  พุ่มนก 
7 วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.นลินี  อินทมะโน 
8 วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ อาจารย์พะเยาว์  ยงศิริวิทย์ 
9 วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผศ.สารภี  จุลแก้ว 
10 วท.บ. สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ์ 
11 สบ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน อาจารย์ ดร.วรพล  หนูนุ่น 
12 วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา อาจารย์ธนพร  อิสระทะ 
13 สม. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ผศ.ดร.คันธมาทน์  กาญจนภูมิ 
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2563 
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จ านวนอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

คุณวุฒิ จ านวน (คน) 
ปริญญาตรี 1 
ปริญญาโท 63 
ปริญญาเอก 40 

อาจารย์ต่างชาติ (ปริญญาตรี) 1 
รวม 105 

 หมายเหตุ : นับรวมอาจารย์ลาศึกษาต่อจ านวน  9   คน 
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2563 

 
 
 อาจารย์ท่ีปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2563 (1 มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564) 

ประเภท จ านวน (คน) 
ข้าราชการ 25 
ข้าราชการ (ศึกษาต่อ) 0 
พนักงานมหาวิทยาลัย 64 
พนักงานมหาวิทยาลัย(ศึกษาต่อ) 9 
อาจารย์ประจ าตามสัญญา 6 
อาจารย์ชาวต่างชาติ 1 
รวม 105 

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2563 
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จ านวนอาจารย์ท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ล าดับ หลักสูตร อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ. จ านวน (คน) 

1 วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 4 1 0 0 5 
2 วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 2 3 0 0 5 
3 วท.บ. สาขาวิชาเคมี 3 2 0 0 5 
4 วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา 4 1 0 0 5 
5 วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ 1 4 0 0 5 
6  วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 4 1 0 0 5 
7 วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 3 0 0 5 
8 วท.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ 5 0 0 0 5 
9 วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 2 0 0 5 
10 วท.บ. สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 4 1 0 0 5 
11 สบ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 5 0 0 0 5 
12 วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 5 0 0 0 5 
13 สม. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 4 1 0 0 5 
14 อาจารย์ไม่ประจ าหลักสูตร 28 12 0 0 40 

รวม 74 31 0 0 105 
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2563 
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อาจารย์ท่ีก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

1. อาจารย์ปิยธิดา   บุญสนอง 
2. ผศ.เมสันต์ สังขมณี 
3. อาจารย์กนิษฐา พงศ์อาทิตย์ 
4. อาจารย์สัลวา ตอปี 
5. อาจารย์ชาญยุทธ ฟองสุวรรณ 
6. อาจารย์หิรัญวดี สุวิบูรณ์ 
7. อาจารย์นรารัตน์ ทองศรีนุ่น 
8. อาจารย์มูรณี ดาโอะ 
9. ผศ.วิภาวรรณ  วงศ์สุดาลักษณ์ 

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2563 
 
 
จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ าแนกตามสาขาวิชา ปีการศึกษา 2563 

ล าดับ สาขาวิชา ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม 

1 คณิตศาสตร์ 68 48 39 33 188 

2 คหกรรมศาสตร์ 50 43 38 37 168 

3 เคมี 8 21 13 25 67 

4 ชีววิทยา 34 44 29 30 137 

5 จุลชีววิทยาประยุกต์ 20 14 15 19  68 
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ล าดับ สาขาวิชา ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม 

6 เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 0 4 2 11 17 

7 เทคโนโลยีสารสนเทศ 52 51 33 46 182 

8 ฟิสิกส์ 14 5 10 13 42 

9 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 31 22 24 35 112 

10 การจัดการสิ่งแวดล้อม 21 13 14 12  60 

11 สาธารณสุขชุมชน 106 88 90 67 351 

12 วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 7 5  0 0  12 

 รวม 411 358 307 328 1,404 
 ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2563 
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บทที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ปรัชญา 
  เน้นคุณธรรม น าวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์  
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะชั้นน าที่ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรม เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 
พันธกิจ  
  1.  จัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  2.  ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครูด้านวิทยาศาสตร์ 
  3.  ศึกษา วิจัย สร้างองค์ความรู้ พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  4.  บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น 
  5.  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  6.  ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 
ค่านิยมร่วม  
  พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพ ร่วมแรงร่วมใจกันฉันพ่ีน้อง บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
เน้นการประกันคุณภาพการศึกษา 
เอกลักษณ์   สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
อัตลักษณ์    เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ 
ต้นไม้ประจ าคณะ ต้นดาโอะ หรือ ต้นใบไม้สีทอง 
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นโยบายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ.2561-2565) 

1. นโยบายด้านการจัดการศึกษา 
1.1 มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และเป็นไปตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
1.2 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและให้

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
1.3 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
1.4 มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเชิงรุกด้วยวิธีการที่หลากหลายเพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีศักยภาพตรงตามสาขาวิชา 
1.5 จดัให้มีการปรับพ้ืนฐานความรู้ทางวิชาการและคณิตศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่  
1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตครูระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
1.7 จัดกิจกรรมเสริมความรู้ และทักษะ เพ่ือเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

2. นโยบายด้านงานวิจัย 
2.1 ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ดีมีคุณภาพ 
2.2 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักวิจัยมืออาชีพ 
2.3 สนับสนุนและจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย 
2.4 สร้างเครือข่ายการวิจัยระหว่างกลุ่มวิจัยหรือหน่วยวิจัย(ResearchUnit) ของคณะกับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่นในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ 
2.5 ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารที่ได้รับมาตรฐานทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 
2.6 ส่งเสริมพัฒนาวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.7 ส่งเสริมให้นักวิจัยท างานวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ 
2.8 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสนองโครงการตามพระบรมราโชบาย 
2.9 ยกย่อง และเชิดชูเกียรติ อาจารย์ และบุคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเด่น 

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

 
4. นโยบายด้านการพัฒนานักศึกษา 

4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

4.2 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีเอกลักษณ์ความเป็นวิทยาศาสตร์ 
4.3 จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ และทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษา 
4.4 ส่งเสริมให้นักศึกษา ศิษย์เก่า และคณะมีความรักและภาคภูมิใจต่อสถาบันโดยผ่านกิจกรรมนักศึกษา 
4.5 ยกย่องและให้ขวัญก าลังใจกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น 
4.6 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหาทุนการศึกษาให้นักศึกษาท่ีเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

 
5. นโยบายการด้านพัฒนาบุคลากร 

5.1 ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์และบุคลากรให้มีต าแหน่งทางวิชาการและมีความก้าวหน้าทางสายงาน  
5.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากร ศึกษาต่อรวมทั้งฝึกอบรมระยะสั้น และประชุมสัมมนา ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
5.3 ยกย่องและเชิดชูเกียรติ อาจารย์ บุคลากรที่เป็นคนดีมีคุณธรรมและผลงานเด่น 
 

6. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
6.1 ก าหนดแผน และกลยุทธ์ของคณะโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ บุคลากรของคณะและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
6.2 จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ และการพัฒนานักศึกษา รวมถึงสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก 
6.3 น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 
6.4 น าระบบการจัดการความรู้มาใช้พัฒนางานและเสริมสร้างบรรยากาศการท างานในคณะ 
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6.5 น าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการ 
6.6 ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ มุ่งเน้นให้อาจารย์ บุคลากร มีความสุข รักองค์กรและเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน 
6.7 การบริหารจัดการเงินรายได้ของคณะ 

 
7. นโยบายด้านการวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ 

7.1 ประสานความร่วมมือ สร้างความสัมพันธ์อันดี และส่งเสริมกิจการความสัมพันธ์กับต่างประเทศ 
7.2 ก าหนดแผนงานประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
7.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือช่วยการประชาสัมพันธ์ 

 
8. นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

8.1 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
8.2 พัฒนาและสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะและสถาบัน 
8.3 น าผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะ 

 
9. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
9.2 ส่งเสริมให้มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการวิจัยและการเรียนการสอน 
9.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
10. นโยบายด้านการเตรียมความพร้อมสู่สากล 
 10.1 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของอาจารย์บุคลากร และนักศึกษา 
 10.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ การน าเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม แลก เปลี่ยนเรียนรู้ และ

หาประสบการณ์ในต่างประเทศ 
 10.3 ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์เพื่อสอน วิจัย และบริการวิชาการ ในสถาบันอุดมศึกษาของต่างประเทศ 
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บทที่ 3 

แผนปฏิบัติราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วิสัยทัศน์  
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะชั้นน าที่ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรม เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 

 
พันธกิจ  
  1.  จัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  2.  ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครูด้านวิทยาศาสตร์ 
  3.  ศึกษา วิจัย สร้างองค์ความรู้ พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  4.  บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น 
  5.  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  6.  ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์และการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนสังคมเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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สรุปจ านวน  Objective, Key Result และโปรแกรม ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
(ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ Objective Key Result โปรแกรม 
1 3 9 16 
2 2 4 8 
3 1 1 1 
4 3 4 10 

รวมทั้งสิ้น 9 18 35 
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Objective Key Result หน่วยวดั ค่า
เปา้หมาย

โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม แผ่นดนิ บ.กศ. กศ.บป. งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

82,816,400 4,068,260 371,800 87,256,460

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่1 ผลติบณัฑิตสายวิทยาศาสตร์และการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์ใหม้คุีณภาพตามมาตรฐานวิชาชพี 81,376,300 3,816,860 371,800 85,564,960

ร้อยละ 56 รวมงบประมาณ 177,710 177,710
กจิกรรมที่ 1 โครงการแนะน า 
ช่วยเหลือนกัศึกษาภาวะวิกฤต

คณบดี/รองฯ 
ฝ่ายวิชาการและ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษา

Key Result 1.1.2
 ผู้เรียนที่เรียนใน
ระบบสหกจิศึกษา

ร้อยละ 25 กจิกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏบิติัการเร่ือง
การเตรียมความพร้อมกอ่นสอบ

41,000 41,000 รองฯ ฝ่าย
วิชาการและ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษา

คน 9 กจิกรรมที ่3 สร้างเครือขา่ยกบัโรงเรียนใน
ทอ้งถิน่ และประชาสัมพนัธห์ลักสูตร
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีชงิรุก

56,600 56,600 รองฯ ฝ่ายวิจัย 
บริการวิขาการ 
และวิเทศสัมพันธ์

กจิกรรมที่ 4 สัมมนาแลกเปล่ียน
เรียนรู้กจิกรรมระหว่างสถาบนั

52,900 52,900 รองฯ ฝ่ายพัฒนา
นกัศึกษาและ
กจิการพิเศษ

กจิกรรมที่ 5 สัมมนาค่ายผู้น า
นกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

18,300 18,300 รองฯ ฝ่ายพัฒนา
นกัศึกษาและ
กจิการพิเศษ

Key Result 1.1.1 
ผู้ส าเร็จการศึกษา
ในแต่ละปสีามารถ
เปน็ผู้ประกอบการ
รุ่นใหม/่อาชีพอสิระ

Key Result 1.1.3
 นักศึกษาได้รับ
รางวัลระดับชาติ
หรือนานาชาติ

แผนปฏบิตัริาชการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

จ าแนกตามประเดน็ยทุธศาสตร์ Objective Key Result โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม

รวมงบประมาณทัง้หมด

Objective 1.1
 บณัฑิตนกั
ปฏบิติัที่มี
ศักยภาพ
สอดคล้องกบั
ความต้องการ
ท้องถิน่และ
การพัฒนา
ประเทศ

โปรแกรมที่ 1 พัฒนานกัศึกษา
ใหม้ทีักษะในศตวรรษที่ 21
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Objective Key Result หน่วยวดั ค่า
เปา้หมาย

โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม แผ่นดนิ บ.กศ. กศ.บป. งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏบิตัริาชการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

จ าแนกตามประเดน็ยทุธศาสตร์ Objective Key Result โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม

กจิกรรมที่ 6  มหกรรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย“ีScience and Tech 
Festival”

รองฯ ฝ่ายพัฒนา
นกัศึกษาและ
กจิการพิเศษ

กจิกรรมที่ 7 ประกวดผลงานสร้างสรรค์ 9,200 9,200 รองฯ ฝ่ายพัฒนา
นกัศึกษาและ
กจิการพิเศษ

 กจิกรรมที่ 8 อบรมเชิงปฏบิติัการ 
เร่ือง เทคนคิการออกแบบส่ือเพื่อการ
น าเสนอผลงานในศตวรรษที่ 21

หลักสูตร วท.บ.
คณิตศาสตร์

 กจิกรรมที่ 9 อบรมเชิงปฏบิติัการการ
ใช้โปรแกรม Google Applications  
ส าหรับคณิตศาสตร์

หลักสูตร วท.บ.
คณิตศาสตร์

 กจิกรรมที่ 10 ศึกษาดูงานในรายวิชา
ส าหรับนกัศึกษาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี

38,800 38,800 หลักสูตร วท.บ.
เคมี

กจิกรรที่ 11 อบรมเชิงปฏบิติัการ
เสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับงานทางชีววิทยา

หลักสูตร วท.บ.
ชีววิทยา

กจิกรรมที่ 12 ศึกษาดูงานในรายวิชา
ส าหรับนกัศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา

17,970 17,970 หลักสูตร วท.บ.
ชีววิทยา

 กจิกรรมที่ 13 อบรมมาตรฐาน
ส าหรับหอ้งปฏบิติัการทางการแพทย์

10,520 10,520 หลักสูตร วท.บ.
จุลชีววิทยา
ประยุกต์

Objective 1.1
 บณัฑิตนกั
ปฏบิติัที่มี
ศักยภาพ
สอดคล้องกบั
ความต้องการ
ท้องถิน่และ
การพัฒนา
ประเทศ

โปรแกรมที่ 1 พัฒนานกัศึกษา
ใหม้ทีักษะในศตวรรษที่ 21
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Objective Key Result หน่วยวดั ค่า
เปา้หมาย

โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม แผ่นดนิ บ.กศ. กศ.บป. งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏบิตัริาชการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

จ าแนกตามประเดน็ยทุธศาสตร์ Objective Key Result โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม

 กจิกรรมที่ 14 โครงการศึกษาดูงาน
ในรายวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์

6,360 6,360 หลักสูตร วท.บ.
จุลชีววิทยา
ประยุกต์

กจิกรรมที่ 15 อบรมเสริมทักษะคิด
วิเคราะหท์างเคมแีละคณิตศาสตร์

3,600 3,600 หลักสูตร วท.บ.
เคมี

กจิกรรมที่ 16 ศึกษาดูงานในรายวิชา
ของนกัศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร์

3,360 3,360 หลักสูตร วท.บ.
เทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร์

กจิกรรมที่ 17 สัมมนาเตรียมความ
พร้อมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 
และทักษะในวิชาชีพแกน่กัศึกษา
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

65,800 65,800 หลักสูตร วท.บ.
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

กจิกรรมที่ 18 สัมมนาปนัความรู้สู่นอ้ง 13,800 13,800 หลักสูตร วท.บ.
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

กจิกรรมที่ 19 อบรมเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
ส่ิงแวดล้อมในศตวรรษที่ 21

32,600 32,600 หลักสูตร วท.บ.
การจัดการ
ส่ิงแวดล้อม

Objective 1.1
 บณัฑิตนกั
ปฏบิติัที่มี
ศักยภาพ
สอดคล้องกบั
ความต้องการ
ท้องถิน่และ
การพัฒนา
ประเทศ
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Objective Key Result หน่วยวดั ค่า
เปา้หมาย

โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม แผ่นดนิ บ.กศ. กศ.บป. งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏบิตัริาชการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

จ าแนกตามประเดน็ยทุธศาสตร์ Objective Key Result โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม

กจิกรรมที่ 20 โครงการศึกษาดูงาน
ด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม (ใน
รายวิชาการก าจัดมลูฝอยและของเสีย
อนัตรายรายวิชาเทคโนโลยีการบ าบดั
น  าเสีย และรายวิชาพลังงานกบั
ส่ิงแวดล้อม)

23,700 23,700 หลักสูตร วท.บ.
การจัดการ
ส่ิงแวดล้อม

รวมงบประมาณ 574,810 574,810
กจิกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏบิติัการ"
หลักการควบคุมคุณภาพใน
อตุสาหกรรมอาหารเพื่อมุง่สู่
มาตรฐานสากล"

24,600 24,600 รองฯ ฝ่าย
วิชาการและ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษา

กจิกรรมที่ 2  สัมมนา เร่ืองการพัฒนา
ประสบการณ์วิชาการ และวิชาชีพ
เพื่อกา้วสู่วัยท างานแกน่กัศึกษา

25,400 25,400 รองฯ ฝ่ายพัฒนา
นกัศึกษาและ
กจิการพิเศษ

กจิกรรมที่ 3 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 383,400 383,400 ประธานหลักสูตร

กจิกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏบิติัการการ
ท าค่ายคณิตศาสตร์

48900 48900 หลักสูตร วท.บ.
คณิตศาสตร์

 กจิกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏบิติัการ 
เร่ืองเปา่แกว้

3,800 3,800 หลักสูตร วท.บ.
เคมี

กจิกรรมที่ 6 โครงการอบรมเชิง
ปฏบิติัการค่ายชีววิทยา

44,060 44,060 หลักสูตร วท.บ.
ชีววิทยา

โปรแกรมที่ 2 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนที่เนน้การปฏบิติั
และฝึกอาชีพ
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Objective Key Result หน่วยวดั ค่า
เปา้หมาย

โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม แผ่นดนิ บ.กศ. กศ.บป. งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏบิตัริาชการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

จ าแนกตามประเดน็ยทุธศาสตร์ Objective Key Result โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม

 กจิกรรมที่ 7 โครงการสัมมนา
บคุคลภายนอกมส่ีวนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอน

7,500 7,500 หลักสูตร วท.บ.
ชีววิทยา

 กจิกรรมที่ 8 โครงการอบรมเชิง
ปฏบิติัการหนึง่ชุมชนหนึง่หลักสูตร
เพื่อการพัฒนาท้องถิน่

7,000 7,000 หลักสูตร วท.บ.
จุลชีววิทยา
ประยุกต์

กจิกรรมที่ 9 ค่ายวิชาการเทคโนโลยี
ยางและพอลิเมอร์

11,850 11,850 หลักสูตร วท.บ.
เทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร์

กจิกรรมที่ 10 อบรมเชิงปฏบิติัการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพส าหรับวิทยาการ
คอมพิวเตอร์

18,300 18,300 หลักสูตร วท.บ.
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

รวมงบประมาณ 25,400 25,400
 กจิกรรมที่ 1 โครงการปฎบิติัการบรู
ณาการศาสตร์สุขภาพเคล่ือนที่

4,440 4,440 หลักสูตร วท.บ.
วิทยาศาสตร์
สุขภาพและสปา

กจิกรรมที่ 2 โครงการปฏบิติัการเปดิ
ประตูการเรียนรู้สู่อาชีพสัญจร

20,960 20,960 หลักสูตร วท.บ.
วิทยาศาสตร์
สุขภาพและสปา

กจิกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏบิติัการเร่ือง
 พัฒนาศักยภาพสู่เส้นทางอาชีพ

กองพัฒนา
นกัศึกษา(ทุก
หลักสูตร)

โปรแกรมที่ 2 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนที่เนน้การปฏบิติั
และฝึกอาชีพ

โปรแกรมที่ 3 พัฒนาสมรรถนะ
นกัศึกษาเพื่อเปน็นกัปฏบิติัที่
สามารถเปน็ผู้ประกอบการ/
ประกอบอาชีพอสิระ
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Objective Key Result หน่วยวดั ค่า
เปา้หมาย

โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม แผ่นดนิ บ.กศ. กศ.บป. งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏบิตัริาชการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

จ าแนกตามประเดน็ยทุธศาสตร์ Objective Key Result โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม

รวมงบประมาณ 12,800 12,800
กจิกรรมที่ 1 มหกรรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย“ีScience and Tech 
Festival”

1,000 1,000 รองฯ ฝ่ายพฒันา
นกัศึกษาและกจิการ
พเิศษ

กจิกรรมที่ 2 สัมมนา สานสัมพันธ์ 
ชาวคณิตศาสตร์

11,800 11,800 หลักสูตร วท.บ.
คณิตศาสตร์

กจิกรรมที่ 4 ปลูกจิตส านกึรักษท์้องถิน่ หลักสูตร วท.บ.
วิทยาศาสตร์
สุขภาพและสปา

กจิกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏบิติัการ 
ผู้น านกัศึกษาสรรค์สร้างกจิกรรม
สร้างสรรค์

กองพัฒนา
นกัศึกษา

กจิกรรมที่ 6 แข่งขันกฬีา 7 คณะ กองพัฒนา
นกัศึกษา

รวมงบประมาณ 44,840 44,840
กจิกรรมที่ 1 พัฒนานกัศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

120,000 120,000 รองฯ ฝ่ายวจิัย 
บริการวขิาการ 
และวเิทศสัมพันธ์

กจิกรรมที่ 2 มหกรรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย“ีScience and Tech 
Festival”

รองฯ ฝ่ายพฒันา
นกัศึกษาและกจิการ
พเิศษ

โปรแกรมที่ 4 ส่งเสริมและ
พัฒนานกัศึกษาใหเ้ปน็ไป
ตามอตัลักษณ์ “เปน็คนดี มี
ทักษะชีวิต มจีิตสาธารณะ”

โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมและ
สนบัสนนุใหผ้ลิตและน าเสนอ
งานวิจัยและงานวิชาการ
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Objective Key Result หน่วยวดั ค่า
เปา้หมาย

โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม แผ่นดนิ บ.กศ. กศ.บป. งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏบิตัริาชการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

จ าแนกตามประเดน็ยทุธศาสตร์ Objective Key Result โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม

กจิกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏบิติัการ 
การน าเสนอผลงานทางวิชาการทาง
คณิตศาสตร์โดยใช้ บมีเมอร์ (Beamer)

14,150 14,150 หลักสูตร วท.บ.
คณิตศาสตร์

 กจิกรรมที่ 4 โครงการสัมมนา
เครือข่ายคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภฏัเขตภมูศิาสตร์ภาคใต้

6,000 6,000 หลักสูตร วท.บ.
คณิตศาสตร์

 กจิกรรมที่ 5 โครงการอบรมเชิง
ปฏบิติัการเสริมสร้างทักษะการท า
วิจัยส าหรับนกัศึกษาจุลชีววิทยา
ประยุกต์

20,940 20,940 หลักสูตร วท.บ.
จุลชีววิทยา
ประยุกต์

กจิกรรมที่ 6 สัมมนาทางวิชาการ
ฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเขตภมูศิาสตร์
ภาคใต้ ครั งที่ 21

23,900 23,900 หลักสูตร วท.บ.
ฟิสิกส์

รวมงบประมาณ 30,200 30,200
กจิกรรมที่ 1 อบรมเร่ืองสหกจิศึกษา
กบัการพัฒนาอาชีพ

30,200 30,200 รองฯ ฝ่าย
วิชาการและ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษา

โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมและ
สนบัสนนุใหผ้ลิตและน าเสนอ
งานวิจัยและงานวิชาการ

โปรแกรมที่ 6 ส่งเสริมและ
สนบัสนนุใหน้กัศึกษาเข้าสู่
ระบบสหกจิศึกษา
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Objective Key Result หน่วยวดั ค่า
เปา้หมาย

โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม แผ่นดนิ บ.กศ. กศ.บป. งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏบิตัริาชการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

จ าแนกตามประเดน็ยทุธศาสตร์ Objective Key Result โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม

กจิกรรมที่ 2 การบริหารจัดการสหกจิ
ศึกษา

ส านกัส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบยีน

กจิกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏบิติัการ
จัดสหกจิศึกษาเชิงบรูณาการกบัการ
ท างาน (CWIE)

ส านกัส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบยีน

กจิกรรมที่ 4 กจิกรรมแนะน า 
ประชาสัมพันธ์นกัศึกษาทุกคณะ/
สาขาวิชา เข้าร่วมสหกจิศึกษา

ส านกัส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบยีน

รวมงบประมาณ 100,000 100,000
กจิกรรมที่ 1 ใหค้วามรู้ด้าน
ภาษาองักฤษ โดยอาจารย์ชาวต่างชาติ

รองฯ ฝ่าย
วิชาการและ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษา

กจิกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานแลกเปล่ียน
เรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศ

100,000 100,000 รองฯ ฝ่ายพัฒนา
นกัศึกษาและ
กจิการพิเศษ

กจิกรรมที่ 3  มหกรรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย“ีScience and Tech 
Festival”

รองฯ ฝ่ายพัฒนา
นกัศึกษาและ
กจิการพิเศษ

โปรแกรมที่ 7 พัฒนา
ความสามารถด้านการใช้
ภาษาองักฤษของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีให้
ได้ตามมาตรฐาน CEFR หรือ
เทียบเท่ามาตรฐานสากลอืน่ ๆ
 ที่มหาวิทยาลัยก าหนด
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Objective Key Result หน่วยวดั ค่า
เปา้หมาย

โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม แผ่นดนิ บ.กศ. กศ.บป. งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏบิตัริาชการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

จ าแนกตามประเดน็ยทุธศาสตร์ Objective Key Result โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม

กจิกรรมที่ 4 โครงการพัฒนา
ภาษาองักฤษและการสอบวัด
สมรรถนะตามมาตรฐาน CEFR 
ส าหรับนกัศึกษาและบคุลากร
มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา

ส านกัวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กจิกรรมที่ 5 โครงการอบรมเชิง
ปฏบิติัการเร่ือง การฝึกทักษะ
ภาษาองักฤษส าหรับนกัศึกษาออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพด้วยบทเรียน
ออนไลน ์(MOOC)

ส านกัวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กจิกรรมที่ 6 อบรมสนทนา
ภาษาองักฤษกบัอาจารย์ชาวต่างชาติ 
(Speaking English with foreige 
Teachers)

ส านกัวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

รวมงบประมาณ
 กจิกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏบิติัการ 
เร่ือง เทคนคิการออกแบบส่ือเพื่อการ
น าเสนอผลงานในศตวรรษที่ 21

12,200 12,200 หลักสูตร วท.บ.
คณิตศาสตร์

 กจิกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏบิติัการการ
ใช้โปรแกรม Google Applications  
ส าหรับคณิตศาสตร์

16,200 16,200 หลักสูตร วท.บ.
คณิตศาสตร์

โปรแกรมที่ 8 พัฒนา
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีเมือ่ทดสอบ
สมรรถนะพื นฐานด้าน IT (The 
Internet and computing

 Core : IC3) ใหไ้ด้ตาม
มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด
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Objective Key Result หน่วยวดั ค่า
เปา้หมาย

โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม แผ่นดนิ บ.กศ. กศ.บป. งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏบิตัริาชการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

จ าแนกตามประเดน็ยทุธศาสตร์ Objective Key Result โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม

กจิกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏบิติัการ 
การน าเสนอผลงานทางวิชาการทาง
คณิตศาสตร์โดยใช้ บมีเมอร์ (Beamer)

หลักสูตร วท.บ.
คณิตศาสตร์

กจิกรรที่ 4 อบรมเชิงปฏบิติัการ
เสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับงานทางชีววิทยา

9,735 9,735 หลักสูตร วท.บ.
ชีววิทยา

 กจิกรรมที่ 5 โครงการอบรมเชิง
ปฏบิติัการเสริมสร้างทักษะการท า
วิจัยส าหรับนกัศึกษาจุลชีววิทยา
ประยุกต์

หลักสูตร วท.บ.
จุลชีววิทยา
ประยุกต์

กจิกรรมที่ 6 สัมมนาเตรียมความ
พร้อมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 
และทักษะในวิชาชีพแกน่กัศึกษา
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตร วท.บ.
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

กจิกรรมที่ 7 การฝึกทักษะการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย coding 
block ใหแ้กน่กัศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตร วท.บ.
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

กจิกรรมที่ 8 อบรมเชิงปฏบิติัการ
สายสัญญาณส่ือสาร

หลักสูตร วท.บ.
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์กจิกรรมที่ 9 อบรมเชิงปฏบิติัการด้าน

การจัดการฐานข้อมลูสุขภาพ
 หลักสูตร ส.บ.

สาธารณสุขชุมชน

โปรแกรมที่ 8 พัฒนา
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีเมือ่ทดสอบ
สมรรถนะพื นฐานด้าน IT (The 
Internet and computing

 Core : IC3) ใหไ้ด้ตาม
มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด
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Objective Key Result หน่วยวดั ค่า
เปา้หมาย

โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม แผ่นดนิ บ.กศ. กศ.บป. งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏบิตัริาชการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

จ าแนกตามประเดน็ยทุธศาสตร์ Objective Key Result โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม

กจิกรรมที่ 10 โครงการอบรมเชิง
ปฏบิติัการเตรียมความพร้อมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนกัศึกษา
ใหม ่(ในรูปแบบออนไลน)์

ส านกัวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กจิกรรมที่ 11 โครงการอบรมเชิง
ปฏบิติัการการใช้โปรแกรม Microsoft
 Office ส าหรับนกัศึกษา

ส านกัวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กจิกรรมที่ 12 อบรมเชิงปฏบิติัการ
เตรียมความพร้อมนกัศึกษาเพื่อ
ประเมนิสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล
ตามมาตรฐานสากล

ส านกัวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

3 รวมงบประมาณ
กจิกรรมที่ 1 พัฒนาหลักสูตร
นวัตกรรมการเกษตรที่ยัง่ยืน

คณบดี

หลักสูตร 1 กจิกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาหลักสูตร
ระดับอดุมศึกษาในมหาวิทยาลัยราช
ภฏัสงขลา (WIL)

ส านกัส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบยีน

Objective 1.2
 คณะมี
หลักสูตรและ
นวัตกรรมการ
เรียนการสอนที่
โดดเด่นและ
หลากหลาย

โปรแกรมที่ 1 คณะมคีวามโดด
เด่นตามที่สภามหาวิทยาลัย
เหน็ชอบในการ Re-inventing
 University การเปน็
ผู้ประกอบการ นวัตกรรม
เกษตรและอาหาร การจัดการ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
และอตุสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการ

หลักสูตรKey Result 1.2.1 
หลักสูตรผ่านการ
ประเมนิคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ระดับดีมาก

Key Result 1.2.2 
หลักสูตรที่โดนเด่น
เพิ่มขึ น (หลักสูตร
บรูณาการศาสตร์/
หลักสูตร WIL)

โปรแกรมที่ 8 พัฒนา
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีเมือ่ทดสอบ
สมรรถนะพื นฐานด้าน IT (The 
Internet and computing

 Core : IC3) ใหไ้ด้ตาม
มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด
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Objective Key Result หน่วยวดั ค่า
เปา้หมาย

โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม แผ่นดนิ บ.กศ. กศ.บป. งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏบิตัริาชการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

จ าแนกตามประเดน็ยทุธศาสตร์ Objective Key Result โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม

หลักสูตร 1 รวมงบประมาณ 10,500 10,500
กจิกรรมที่ 1 อบรมการออกแบบ
ความคิด ส าหรับหลักสูตรและการวิจัย
 (Design thinking for curriculums 
and researching)

10,500 10,500 คณบดี

กจิกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาหลักสูตร
ระยะสั นประเภทหลักสูตรฝึกอบรม

 คณบดี/รองฯ 
ฝ่ายวิชาการและ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษา

กจิกรรมที่ 3 อบรมนกัศึกษาชั นปี
สุดท้าย เพื่อใหส้ามารถสอบใบ
ประกอบวิชาชีพได้

รองฯ ฝ่าย
วิชาการและ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษา

กจิกรรมที่ 4 อบรมแนวทางการจัดท า
หลักสูตรระยะสั น

รองฯ ฝ่าย
วิชาการและ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษา

รวมงบประมาณ
กจิกรรมที่ 1 ส่งเสริมใหอ้าจารย์ใช้ 
google classroom ในการจัดการ
เรียนการสอน

คณบดี

Objective 1.2
 คณะมี
หลักสูตรและ
นวัตกรรมการ
เรียนการสอนที่
โดดเด่นและ
หลากหลาย

โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริม 
สนบัสนนุ การพัฒนารายวิชา
ออนไลน์

Key Result 1.2.3 
หลักสูตรระยะสั น
ตามความต้องการ
ของประเทศ

โปรแกรมที่ 2 พัฒนาหลักสูตรที่
ได้รับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
และหลักสูตรระยะสั น



แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา หน้า 30

Objective Key Result หน่วยวดั ค่า
เปา้หมาย

โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม แผ่นดนิ บ.กศ. กศ.บป. งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏบิตัริาชการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

จ าแนกตามประเดน็ยทุธศาสตร์ Objective Key Result โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม

กจิกรรมที่ 2 โครงการ 1 หลักสูตร 1 
MOOC

 คณบดี/
คณาจารย์ทุกคน

กจิกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏบิติัการการ
ใช้งาน Advance OBS Studio

ส านกัวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

รวมงบประมาณ 81,376,300 1,638,000 371,800 83,386,100

กจิกรรมที่ 1 บริหารจัดการคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

81,376,300 1,638,000 371,800 83,386,100 คณบดี

กจิกรรมที่ 2 ส่งเสริมใหอ้าจารย์ใช้ 
google classroom ในการจัดการ
เรียนการสอน

คณบดี

ร้อยละ 30 รวมงบประมาณ 1,180,600 1,180,600
กจิกรรมที่ 1  พัฒนาอาจารย์บคุลากร
สายสนบัสนนุคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

1,125,000 1,125,000 คณบดี

Key Result 1.3.2 
โครงการที่มคีวาม
ร่วมมอืในลักษณะ 
Talent Mobility

โครงการ 1 กจิกรรมที่ 2  อบรมเชิงปฏบิติัการ"
เทคนคิการเตรียมผลงานเพื่อเข้าสู่
ต าแหนง่วิชาการตามเกณฑ์ใหม่"

55,600 55,600 รองฯ ฝ่าย
วิชาการและ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษา

Objective 1.3
 บคุลากรของ
คณะได้รับการ
ยกระดับขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

Key Result 1.3.1 
อาจารย์ที่มี
ต าแหนง่ทางวิชาการ

โปรแกรมที่ 1 พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานอาจารย์สู่ความ
เปน็มอือาชีพ

Objective 1.2
 คณะมี
หลักสูตรและ
นวัตกรรมการ
เรียนการสอนที่
โดดเด่นและ
หลากหลาย

โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริม 
สนบัสนนุ การพัฒนารายวิชา
ออนไลน์

โปรแกรมที่ 4 ส่งเสริมคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลง
ในยุคปจัจุบนั
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Objective Key Result หน่วยวดั ค่า
เปา้หมาย

โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม แผ่นดนิ บ.กศ. กศ.บป. งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏบิตัริาชการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

จ าแนกตามประเดน็ยทุธศาสตร์ Objective Key Result โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม

คน 5 รวมงบประมาณ 22,000 22,000
กจิกรรมที่ 1  พัฒนาอาจารย์บคุลากร
สายสนบัสนนุคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

คณบดี

กจิกรรมที่ 2 สัมมนาความร่วมมอืทาง
วิจัยและวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระดับนานาชาติ

22,000 22,000 รองฯ ฝ่ายวิจัย 
บริการวิชาการ
และวิเทศสัมพันธ์

รวมงบประมาณ
กจิกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏบิติัการเร่ือง
 ภาษาองักฤษเพื่อการน าเสนองาน
วิชาการและงานวิจัย

ส านกัวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

รวมงบประมาณ
กจิกรรมที่ 1 จัดท าวารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองฯ ฝ่ายวิจัย 
บริการวิชาการ
และวิเทศสัมพันธ์

Key Result 1.3.3 
อาจารย์ได้รับรางวัล
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ

โปรแกรมที่ 2 ส่งเสริม
สนบัสนนุและสร้างเครือข่าย
ความร่วมมอืทางวิชาการทั งใน
และต่างประเทศ

โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริม 
สนบัสนนุการวิจัย นวัตกรรม 
การท างานร่วมกบัองค์กร
ภาคเอกชน

โปรแกรมที่ 4 ส่งเสริม 
สนบัสนนุการจัดท า
วารสารวิชาการอเิล็กทรอนกิส์
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Objective Key Result หน่วยวดั ค่า
เปา้หมาย

โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม แผ่นดนิ บ.กศ. กศ.บป. งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏบิตัริาชการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

จ าแนกตามประเดน็ยทุธศาสตร์ Objective Key Result โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่อย่างยัง่ยืน 1,440,100 100,000 1,540,100

ชุมชน 5 รวมงบประมาณ 800,000 800,000
กจิกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบ อ.สทิงพระ จ.สงขลา

รองฯ ฝ่ายวิจัย 
บริการวิชาการ 
และวิเทศสัมพันธ์

กจิกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและยกระดับรายได้ใหก้บัคนใน
ชุมชนฐานราก

รองฯ ฝ่ายวิจัย 
บริการวิชาการ 
และวิเทศสัมพันธ์

กจิกรรมที่ 3 โครงการหนึง่ต าบลหนึง่
มหาวิทยาลัย

800,000 รองฯ ฝ่ายวิจัย 
บริการวิชาการ 
และวิเทศสัมพันธ์

ร้อยละ 60 รวมงบประมาณ 193,700 193,700
กจิกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบ อ.สทิงพระ จ.สงขลา

รองฯ ฝ่ายวิจัย 
บริการวิชาการ 
และวิเทศสัมพันธ์

กจิกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและยกระดับรายได้ใหก้บัคนใน
ชุมชนฐานราก

193,700 193,700 รองฯ ฝ่ายวิจัย 
บริการวิชาการ 
และวิเทศสัมพันธ์

Objective 2.1
 คณะสามารถ
พัฒนาท้องถิน่
ตามพระรา
โชบาย

โปรแกรมที่ 1 สนบัสนนุใหเ้กดิ
กระบวนการการมส่ีวนร่วมของ
หนว่ยงานภายนอกในการ
บริการวิชาการ/ท าแผนชุมชน/
โครงการ และสรุปผลการ
พัฒนาหมูบ่า้น

Key Result 2.1.2 
ชุมชนได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และยกระดับรายได้
ภายใต้โครงการที่
คณะเข้ามาให้
ความรู้และร่วม
พัฒนา

โปรแกรมที่ 2 พัฒนากลุ่ม
ชุมชนและเครือข่ายชุมชนใน
ทุกภาคส่วนใหม้รีายได้เพิ่มขึ น
และยัง่ยืน สมานฉันท์ ในบริบท
สังคมพหวุัฒนธรรม

Key Result 2.1.1 
ชุมชนเข้มแข็ง
ภายใต้ความร่วมมอื
กบัองค์กรปกครอง
ส่วน  ท้องถิน่หรือ
ผู้น าชุมชน
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Objective Key Result หน่วยวดั ค่า
เปา้หมาย

โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม แผ่นดนิ บ.กศ. กศ.บป. งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏบิตัริาชการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

จ าแนกตามประเดน็ยทุธศาสตร์ Objective Key Result โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม

กจิกรรมที่ 3 โครงการหนึง่ต าบลหนึง่
มหาวิทยาลัย

รองฯ ฝ่ายวิจัย 
บริการวิชาการ 
และวิเทศสัมพันธ์

รวมงบประมาณ
กจิกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบ อ.สทิงพระ จ.สงขลา

รองฯ ฝ่ายวิจัย 
บริการวิชาการ 
และวิเทศสัมพันธ์

กจิกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและยกระดับรายได้ใหก้บัคนใน
ชุมชนฐานราก

รองฯ ฝ่ายวิจัย 
บริการวิชาการ 
และวิเทศสัมพันธ์

กจิกรรมที่ 3 โครงการหนึง่ต าบลหนึง่
มหาวิทยาลัย

รองฯ ฝ่ายวิจัย 
บริการวิชาการ 
และวิเทศสัมพันธ์

รวมงบประมาณ 446,400 446,400
กจิกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบ อ.สทิงพระ จ.สงขลา

446,400 446,400 รองฯ ฝ่ายวิจัย 
บริการวิชาการ 
และวิเทศสัมพันธ์

Key Result 2.1.2 
ชุมชนได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และยกระดับรายได้
ภายใต้โครงการที่
คณะเข้ามาให้
ความรู้และร่วม
พัฒนา

โปรแกรมที่ 3 กระบวนการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมอืการ
เรียนรู้ร่วมกนัด้านการผลิต
สินค้าที่ได้รับมาตรฐาน

โปรแกรมที่ 4 พัฒนาชุมชน
ต้นแบบ
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Objective Key Result หน่วยวดั ค่า
เปา้หมาย

โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม แผ่นดนิ บ.กศ. กศ.บป. งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏบิตัริาชการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

จ าแนกตามประเดน็ยทุธศาสตร์ Objective Key Result โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม

กจิกรรมที่ 2 โครงการหนึง่ต าบลหนึง่
มหาวิทยาลัย

รองฯ ฝ่ายวิจัย 
บริการวิชาการ 
และวิเทศสัมพันธ์

ผลงาน 4 รวมงบประมาณ
กจิกรรมที่ 1 จัดสรรทุนวิจัย รองฯ ฝ่ายวิจัย 

บริการวิชาการ 
และวิเทศสัมพันธ์

กจิกรรมที่ 2 ทรัพย์สินทางปญัญากบั
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

สถาบนัวิจัยและ
พัฒนา

ผลงาน 1 รวมงบประมาณ
กจิกรรมที่ 1 จัดสรรทุนวิจัย รองฯ ฝ่ายวิจัย 

บริการวิชาการ 
และวิเทศสัมพันธ์

กจิกรรมที่ 2 สัมมนาเชิงปฏบิติัการ
เร่ือง การขับเคล่ือนผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมสู่การน าไปใช้ประโยชน์

สถาบนัวิจัยและ
พัฒนา

Objective 2.2
 คณะสามารถ
สร้างสังคมแหง่
การเรียนรู้บน
ฐานองค์ความรู้
จากการวิจัย
และนวัตกรรม

Key Result 2.2.1 
ผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ 
นวัตกรรมหรือ
ส่ิงประดิษฐ์ ที่จด
อนสิุทธิบตัรหรือ
สิทธิบตัรและ
ทรัพย์สินทางปญัญา
เพิ่มขึ น

โปรแกรมที่ 1 ส่งเสริมให้
คณาจารย์น าความรู้และ
ประสบการณ์จากงานวิจัยมา
บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีใหก้บัท้องถิน่

Key Result 2.2.2 
ผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ 
นวัตกรรมหรือองค์
ความรู้ต่าง ๆ ที่
เปน็ทรัพย์สินทาง
ปญัญาน าไปใช้
ประโยชนอ์ย่างเปน็
รูปธรรม

โปรแกรมที่ 2 ส่งเสริม 
สนบัสนนุการสร้างสรรค์
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์สู่การ
ใช้ประโยชนอ์ย่างเปน็รูปธรรม

โปรแกรมที่ 4 พัฒนาชุมชน
ต้นแบบ
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Objective Key Result หน่วยวดั ค่า
เปา้หมาย

โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม แผ่นดนิ บ.กศ. กศ.บป. งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏบิตัริาชการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

จ าแนกตามประเดน็ยทุธศาสตร์ Objective Key Result โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม

รวมงบประมาณ
กจิกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบ อ.สทิงพระ จ.สงขลา

รองฯ ฝ่ายวิจัย 
บริการวิชาการ 
และวิเทศสัมพันธ์

กจิกรรมที่ 2 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและยกระดับรายได้ใหก้บัคนใน
ชุมชนฐานราก

รองฯ ฝ่ายวิจัย 
บริการวิชาการ 
และวิเทศสัมพันธ์

กจิกรรมที่ 3 การเขียนข้อเสนอการ
วิจัยและนวัตกรรมในลักษณะแผน
บรูณาการใหส้อดคล้องกบัเปา้หมาย
และนโยบายประเทศ

สถาบนัวิจัยและ
พัฒนา

รวมงบประมาณ 100,000 100,000
กจิกรรมที่ 1 จัดสรรทุนสนบัสนนุการ
วิจัย

100,000 100,000 รองฝ่ายวิจัย 
บริการวิชาการ 
และวิเทศสัมพันธ์

กจิกรรมที่ 2 การเขียนบทความวิจัย
เพื่อการตีพิมพ์เผยพร่

สถาบนัวิจัยและ
พัฒนา

Key Result 2.2.2 
ผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ 
นวัตกรรมหรือองค์
ความรู้ต่าง ๆ ที่
เปน็ทรัพย์สินทาง
ปญัญาน าไปใช้
ประโยชนอ์ย่างเปน็
รูปธรรม

โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริม 
สนบัสนนุงานวิจัยภายใต้ 
Platform 1) เกษตร อาหาร 
แปรรูปผลิตภณัฑ์ 2) การ
ท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม 
3)การศึกษา 4) เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

โปรแกรมที่ 4 ส่งเสริม
คณาจารย/์นกัศึกษาท าวิจัยทั ง
ในและต่างประเทศกบั
หนว่ยงานต่าง ๆ
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Objective Key Result หน่วยวดั ค่า
เปา้หมาย

โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม แผ่นดนิ บ.กศ. กศ.บป. งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏบิตัริาชการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

จ าแนกตามประเดน็ยทุธศาสตร์ Objective Key Result โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม และความเปน็ไทย 13,400 13,400
โครงการ 4 รวมงบประมาณ 13,400 13,400

กจิกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาชุมชน 
(กจิกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม)
 ต้นแบบ อ.สทิงพระ จ.สงขลา

รองฯ ฝ่ายวิจัย 
บริการวิชาการ 
และวิเทศสัมพันธ์

กจิกรรมที่ 2 สืบสานกจิกรรมขึ นปใีหม่ รองฯ ฝ่ายพัฒนา
นกัศึกษาและ
กจิการพิเศษ

กจิกรรมที่ 3 สืบสานประเพณีวัน
สงกรานต์

รองฯ ฝ่ายพัฒนา
นกัศึกษาและ
กจิการพิเศษ

กจิกรรมที่ 4 สืบสานงานเกษยีณ รองฯ ฝ่ายพัฒนา
นกัศึกษาและ
กจิการพิเศษ

กจิกรรมที่ 5 ชีวะสัมพันธ์สืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิน่ใต้

หลักสูตร วท.บ.
ชีววิทยา

 กจิกรรมที่ 6 โครงการสัมมนา
วิชาการส่ิงแวดล้อมศิลปกรรมและ
การอนรัุกษเ์มอืงเกา่สงขลา

13,400 13,400 หลักสูตร วท.บ.
การจัดการ
ส่ิงแวดล้อม

Objective 3.1
 ส่งเสริม 
อนรัุกษ ์ท านุ
บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
และความเปน็
ไทยอย่างยัง่ยืน

Key Result 3.1.1 
มกีารส่งเสริม 
อนรัุกษ ์ท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเปน็ไทยอย่าง
ยัง่ยืน

โปรแกรมที่ 1 มโีครงการที่
ตอบสนองการส่งเสริม อนรัุกษ์
 ท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ความเปน็ไทยอย่างยัง่ยืน
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Objective Key Result หน่วยวดั ค่า
เปา้หมาย

โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม แผ่นดนิ บ.กศ. กศ.บป. งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏบิตัริาชการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

จ าแนกตามประเดน็ยทุธศาสตร์ Objective Key Result โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม

กจิกรรมที่ 7 จัดงานส่งเสริมและ
อนรัุกษภ์มูปิญัญาอาหารลุ่มน  า
ทะเลสาปสงขลา

ส านกัศิลปะและ
วัฒนธรรม

กจิกรรมที่ 8 ตักบาตรทุกวันพฤหสับดี
และละหมาดทุกวันศุกร์

ส านกัศิลปะและ
วัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 138,000 138,000
ระบบ 2 รวมงบประมาณ

กจิกรรมที่ 1 พัฒนาระบบฐานข้อมลู
บคุลากรคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

คณบดี

กจิกรรมที่ 2 พัฒนาระบบ MIS ส านกัวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

รวมงบประมาณ
กจิกรรมที่ 1 พัฒนาระบบฐานข้อมลู
เอกสารหลักฐานประกอบการ
ประเมนิภาระงาน

คณบดี

Objective 3.1
 ส่งเสริม 
อนรัุกษ ์ท านุ
บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
และความเปน็
ไทยอย่างยัง่ยืน

Key Result 3.1.1 
มกีารส่งเสริม 
อนรัุกษ ์ท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเปน็ไทยอย่าง
ยัง่ยืน

โปรแกรมที่ 1 มโีครงการที่
ตอบสนองการส่งเสริม อนรัุกษ์
 ท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ความเปน็ไทยอย่างยัง่ยืน

Objective 4.1
 คณะมีระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศใน
การบริหาร
จัดการที่ทันสมัย

Key Result 4.1.1 
พัฒนาและ
สนบัสนนุระบบงาน
เพื่อการบริหาร
จัดการ

โปรแกรมที่ 1 พัฒนาระบบเพื่อ
สนบัสนนุการตัดสินใจและ
บริหารจัดการ

โปรแกรมที่ 2 พัฒนาระบบ 
e-Facultyในการบริหารการ
จัดการและโครงสร้างพื นฐาน
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมยั
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Objective Key Result หน่วยวดั ค่า
เปา้หมาย

โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม แผ่นดนิ บ.กศ. กศ.บป. งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏบิตัริาชการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

จ าแนกตามประเดน็ยทุธศาสตร์ Objective Key Result โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม

รวมงบประมาณ
กจิกรรมที่ 1 พัฒนาระบบฐานข้อมลู
การปฏบิติังานประจ าวันของบคุลากร
สายสนบัสนนุ

คณบดี

รวมงบประมาณ 12,000 12,000
กจิกรรมที่ 1 พัฒนาเว็บไซต์คณะ 
กระตุ้นใหบ้คุลากรใช้ระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนกิส์ (e-doc) ใช้ระบบการ
ส่ือสารทางแอปพลิเคชัน่ไลน ์และ
พัฒนาส่ือประชาสัมพันธ์ของคณะ

คณบดี

กจิกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏบิติัการ"
ประเมนิผลปฏบิติังานประจ าปปีรับ
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบิติั
ราชการ"

12,000 12,000 คณบดี

ร้อยละ 80 รวมงบประมาณ
กจิกรรมที่ 1 จัดท าแผนการจัดการ
ความรู้ระดับคณะ

รองฯ ฝ่าย
วิชาการและ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษา

Objective 4.2
 คณะเปน็
องค์กรคุณภาพ

โปรแกรมที่ 1 พัฒนาระบบ
และกลไกการประกนัคุณภาพ
การศึกษาที่สอดคล้องกบัพันธ
กจิของคณะ

Key Result 4.2.1 
หนว่ยงานภายในมผีล
การประเมนิประกนั
คุณภาพการศึกษา
ภายในไมต่่ ากวา่ระดับดี

Objective 4.1
 คณะมีระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศใน
การบริหาร
จัดการที่ทันสมัย

Key Result 4.1.1 
พัฒนาและ
สนบัสนนุระบบงาน
เพื่อการบริหาร
จัดการ

โปรแกรมที่ 3 บริหารจัดการ
คณะโดยใช้หลัก Cost 
Effectiveness (Lean 
Management)

โปรแกรมที่ 4 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการรับรู้ข่าวสาร
ของบคุลากรภายใน (เช่น 
นโยบาย/แผนพัฒนาต่าง ๆ ที่
ส าคัญระดับชาติ/จังหวัด/
องค์กร ฯลฯ)
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Objective Key Result หน่วยวดั ค่า
เปา้หมาย

โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม แผ่นดนิ บ.กศ. กศ.บป. งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏบิตัริาชการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

จ าแนกตามประเดน็ยทุธศาสตร์ Objective Key Result โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม

กจิกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏบิติัการการ
จัดการความรู้ (KM)

ส านกัส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบยีน

กจิกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏบิติัการ การ
เขียนรายงานการประเมนิตนเอง 
(SAR) ปกีารศึกษา 2563 ระดับส านกั
 สถาบนั หลักสูตร คณะและ
มหาวิทยาลัย

ส านกัส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบยีน

กจิกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏบิติัการ
จัดท าแผนการด าเนนิงานตามเกณฑ์
การประกนัคุณภาพการศึกษา

ส านกัส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบยีน

รวมงบประมาณ 126,000 126,000
กจิกรรมที่ 1 พัฒนาอาจารย์และ
บคุลากรสายสนบัสนนุคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

126,000 126,000 คณบดี

รวมงบประมาณ
กจิกรรมที่ 1 จัดท าแบบประเมนิ
ความพึงพอใจของประชาชน/
ผู้รับบริการ

คณบดี

Objective 4.2
 คณะเปน็
องค์กรคุณภาพ

โปรแกรมที่ 1 พัฒนาระบบ
และกลไกการประกนัคุณภาพ
การศึกษาที่สอดคล้องกบัพันธ
กจิของคณะ

โปรแกรมที่ 2 ส่งเสริมและ
สนบัสนนุการพัฒนาบคุลากร

โปรแกรมที่ 3 ประชาชน/
ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจต่อ
ผลการด าเนนิงานของคณะ
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Objective Key Result หน่วยวดั ค่า
เปา้หมาย

โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม แผ่นดนิ บ.กศ. กศ.บป. งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏบิตัริาชการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

จ าแนกตามประเดน็ยทุธศาสตร์ Objective Key Result โปรแกรม โครงการ/กิจกรรม

โครงการ 2 รวมงบประมาณ

กจิกรรมที่ 1 โครงการ Green office 
(ไมใ่ช้งบประมาณ)

คณบดี/รองฯ 
ฝ่ายพัฒนา
นกัศึกษาและ
กจิการพิเศษ

กจิกรรมที่ 2 โครงการปลูกปา่ 8 ปี รองฯ ฝ่ายพัฒนา
นกัศึกษาและ
กจิการพิเศษ

พื นที่ 1 รวมงบประมาณ

กจิกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏบิติัการ
สร้างความตระหนกัในการใช้พลังงาน
อย่างมปีระสิทธิภาพ

หนว่ยอนรัุกษ์
พลังงาน

รวมงบประมาณ
กจิกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏบิติัการการ
เตรียมความพร้อมส่งเสริมใหห้นว่ยงาน
เข้ารับการประเมนิเปน็หนว่ยงานสีเขียว

หนว่ยอนรัุกษ์
พลังงาน

Objective 4.3
 มหาวิทยาลัยมี
สภาพแวดล้อม
ที่ดีเอื อต่อการ
จัดการเรียน
การสอนและ
การใหบ้ริการ
ด้วยนโยบาย 
Green and 
Clean 
University

โปรแกรมที่ 1 ปรับปรุงและ
พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื อต่อ
การจัดการเรียนการสอนตาม
นโยบาย Green and Clean 
University

โปรแกรมที่ 2 สนบัสนนุ
แนวทางการพัฒนาการลดการ
ใช้พลังงานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
และสาธารณูปโภค

โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมให้
หนว่ยงานเข้ารับการตรวจ
ประเมนิเปน็หนว่ยงานสีเขียว

Key Result 4.3.1 
ด าเนนิการตาม
นโยบาย Green 
and Clean   
University 
Key Result

Key Result 4.3.2 
หนว่ยงานภายในมี
พื นที่ประหยัด
พลังงานเพิ่มขึ น
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