


 
 
 
 
 

 แผนพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ 2564 |      

คำนำ  
 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ได้จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ปีงบประมาณ 2564 ตามแผน ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561-2565 เพื ่อส่งเสริมให้
น ักศ ึกษามีคุณลักษณะของบัณฑิตที ่พ ึงประสงค์ และเป็นไปตาม  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) ทั้ง 5 ด้าน 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกระบวนการจัดกิจกรรมเสรมิหลกัสูตร มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับการ
พัฒนาทางด้าน สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย คุณธรรมจริยธรรม และเป็นไปตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย  

 
 

ฝ่ายพัฒนานกัศึกษาและกจิการพิเศษ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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บทท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานคณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

1.1 ประวัติความเป็นมา 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งข้ึนตาม
การแบ่งส่วนราชการของวิทยาลัยครูสงขลา เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พ.ศ.  
2518 จึงเริ่มมีคณะเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2518 และเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับต่อ ๆ 
มา ได้มีการเปลี่ยนแปลงช่ือคณะและหน่วยงานในคณะตามลำดับ ดังนี ้                                                       
 พ.ศ. 2518  มีการประกาศใช้พระราชบญัญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบง่ส่วนราชการในวิทยาลัยครู มีการจัดต้ัง “คณะวิชาวิทยาศาสตร์” 
ข้ึน โดยมีหน่วยงานในสังกัด ดังนี ้1) หมวดวิชาพลานามัย 2) หมวดวิชาคณิตศาสตร์ 3) หมวดวิชา
หัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ 4) หมวดวิชาคหกรรมศาสตร ์5) หมวดวิชาเกษตรกรรม 6) หมวด
วิชาวิทยาศาสตร์ 
 พ.ศ. 2519  เปล ี ่ยนชื ่อ “หมวดวิชาพลานาม ัย” เป ็น “หมวดวิชาพลศึกษาและ
นันทนาการ” และจัดต้ังหมวดวิชาสุขศึกษา 
 พ.ศ. 2527  มีการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 จึงมีการเปลี่ยน
ช่ือเป็น “คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” และเปลี่ยนช่ือหน่วยงานในสังกัดจากหมวดวิชาเป็น 
“ภาควิชา” ในคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 1) ภาควิชาคณิตศาสตร์
และสถิติ 2) ภาควิชา คหกรรมศาสตร์ 3) ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลปะ 4) ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 5) 
ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ 6) ภาควิชาสุขศึกษา 7) ภาควิชาเคมี 8) ภาควิชาชีววิทยา 9) 
ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 พ.ศ. 2530  แยกภาควิชาเกษตรศาสตร์ไปจัดต้ังเป็น “คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม”  

ปัจจุบันเปลี่ยนช่ือเป็น “คณะเทคโนโลยีการเกษตร” 

 พ.ศ. 2535  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม 

“สถาบันราชภัฏ” แทน “วิทยาลัยครู” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูสงขลาจึงใช้

ชื ่อใหม่ว่า “สถาบันราชภัฏสงขลา” มีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาคณะวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  มีหน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 1) ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 2) ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 

3) ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 4) ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5) ภาควิชาเคมี 6) ภาควิชาชีววิทยา 
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7) ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 8) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 9) ภาควิชาเทคโนโลยีการยาง 10) 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 พ.ศ. 2538   เปลี่ยนชื่อคณะเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน่วยงานในสังกัด 

ดังนี้                 1) ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  2) ภาควิชาคหกรรมศาสตร์  3) ภาควิชา

อุตสาหกรรมศิลป์ 4) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส ุขภาพ  5) ภาควิชาเคมี 6) ภาควิชาฟิส ิกส ์และ

วิทยาศาสตร์ทั่วไป 7) ภาควิชาคอมพิวเตอร์               8) ภาควิชาชีววิทยา 9) ภาควิชาเทคโนโลยี

การยาง 10) ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และได้มีการจัดต้ังหน่วยงานเพิ่มข้ึน 1 หน่วยงาน รวม

เป็น 11 หน่วยงาน คือ 11) สำนักงานเลขานุการคณะ  

 พ.ศ. 2540  แยกภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ไปจัดต้ังเป็น “คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” 

พ.ศ. 2541  ทดลองนำระบบบริหารแบบโปรแกรมวิชามาใช้ในคณะ เปลี ่ยนจากการ

บริหารแบบ“ภาควิชา” เป็น “โปรแกรมวิชา” โดยโปรแกรมวิชาประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร

โปรแกรมวิชาที่ทำหน้าที่บริหารงานวิชาการ ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีหน่วยงานใน

สังกัด ดังนี้ 1) สำนักงานเลขานุการคณะ 2) โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 3) โปรแกรมวิชาสถิติประยุกต์ 

4) โปรแกรมวิชา คหกรรมศาสตร์  5) โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ท ั ่วไป 6) โปรแกรมวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 7) โปรแกรมวิชาสุขศึกษา 8) โปรแกรมวิชาเคมี 9) โปรแกรมวิชาเคมีปฏิบัติ 10) 

โปรแกรมวิชาชีววิทยา 11) โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์ 12) โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ 13) โปรแกรม

วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  14) โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 15) โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

ศึกษา 16) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการยาง 17) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 พ.ศ. 2543  มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ โดย

ยุบรวมโปรแกรมวิชาในสาขาวิชาเดียวกันเข้าด้วยกัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีหน่วยงาน

ในสังกัด ดังนี้ 1) สำนักงานเลขานุการคณะ 2) โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  3) โปรแกรมวิชาค

หกรรมศาสตร์ 4) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5) โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์ 6) 

โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์  7) โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั ่วไป 8) 

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 9) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  10) โปรแกรมวิชา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
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 พ.ศ. 2544  ผ่านร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 พ.ศ. 2547  (15 มิ.ย.) ม ีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2547 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงเป็นมหาวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังคงมีหน่วยงานในสังกัดเหมือนเดิม 

 พ.ศ. 2549  (22 พ.ค.) มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา แบ่งส่วนราชการในคณะ เป็น “สำนักงานคณบดี” 
 พ.ศ. 2549  ปรับเปลี่ยนหน่วยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ตามเกณฑ์

ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน่วยงานในสังกัดประกอบด้วย 1) สำนักงานคณบดี 2) 

ภาควิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ และ

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 3) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์ 

โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ โปรแกรม

วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และโปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 4) โครงการจัดตั้ง

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและคหกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

และโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ 

 พ.ศ. 2551  ปรับเปลี่ยนหน่วยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ มีหน่วยงาน

ในสังกัดประกอบด้วย 1) สำนักงานคณบดี 2) โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 3) โปรแกรมวิชา

คอมพิวเตอร์            4) โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์ 5) โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์

ทั่วไป 6) โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ 7) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 8) 

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์           9) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 10) 

โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ 

 พ.ศ. 2560  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาออกประกาศเรื่องการแบ่งส่วนราชการเป็นงาน

ส่วนราชการ หรือ หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

พ.ศ. 2560 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แบ่งส่วนราชการเป็นงานดังนี้  1) 

งานบริหารงานทั่วไป 2) งานสนับสนุนพันธกิจอุดมศึกษา 
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 พ.ศ. 2561    มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลายกเลิกการจัดต้ังและการบริหารงานโปรแกรมวิชา 
และได้ออกประกาศเรื่องการบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จึงมีโครงการสร้างการบริหารงานวิชาการเป็นหลักสูตร จำนวน 13 หลักสูตร ดังนี้  

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

 
 พ.ศ. 2564  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการสร้างการบรหิารงานวิชาการ 
เป็นหลักสูตร จำนวน 16 หลักสูตร ดังนี ้ 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เ ชิง
อุตสาหกรรม 

2) หลักสูตรวิทยาศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

นวัตกรรมดิจิทัล 
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
7) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
8) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
9) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
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10) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
11) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 
12) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
13) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
14) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
15) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณทิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความ

ยั่งยืน 
16) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

 
1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และนโยบาย  

ปรัชญา เน้นคุณธรรม นำวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า พัฒนาท้องถ่ิน 
  
วิสัยทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและ

คุณธรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินสู่สากล 
  
พันธกิจ 1. จัดการศึกษาเพื ่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครูด้านวิทยาศาสตร์ 
3. ศึกษา วิจัย สร้างองค์ความรู้พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถ่ิน 
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
6. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ 

  

คำนิยม W  =  Wisdom    
หมายถึง เป็นผู้มีภูมิปัญญา และใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ  
I  =  Innovation   
หมายถึง เราจะเป็นผู้ที่สรรสรา้งนวัตกรรมใหม่ ๆ  ได้ และปรับตัวให้เข้ากับยุคสมยั
ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
S  =  Smart   
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หมายถึง เราจะเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาด ไม่ว่าจะเป็นความคิด การเรียน การ
ใช้ชีวิต และบุคลิกภาพที่ดีด้วย 
H  =  Happiness   
หมายถึง เรียนและใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข 

อัตลักษณ์ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดอัตลักษณ์เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

คือ “เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ” 

 นิยาม เป็นคนดี เป็นผู้ที่คิดดี พูดดี และทาดี หมายถึง คิด พูด และทำ สิ่งที่เป็นประโยชน์ตน

และสิ่งที่เป็นประโยชน์ท่าน 

 นิยาม มีทักษะชีวิต มีความชำนาญ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ปัญญาและเหตุผลใน

การดาเนินชีวิต ผ่านกระบวนการฝึกทักษะการคิด ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการ

คิด สร้างสรรค์ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณทักษะการสื่อสารอย่างมีประสทิธิภาพทักษะการสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่าง 

บุคคล ทักษะการตระหนักรู้ในตน ทักษะการเข้าใจผู้อื่น ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และทักษะการ

จัดการกับความเครียด 

 นิยาม มีจิตสาธารณะ จิตที่คิดสร้างสรรค์ เป็นกุศล และมุ่งทำกรรมดีที่เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมตั้งอยู่บนพื้นฐานของความตั้งใจดี และเจตนาดี 
 
เอกลักษณ์ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดเอกลักษณ์เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

คือ “มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น” 

 นิยาม การพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง การทาให้พื้นที่ ที่เป็นที่อยู่อาศัยเจรญิข้ึนงอกงามข้ึน ทั้งนี้
การทาให้ท้องถิ่น เกิดการพัฒนานั้น มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ / นโยบาย 

 ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพฒันาระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีดังนี ้
  ยุทธศาสตร์เชิงรุกท่ี 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล 
  ยุทธศาสตร์เชิงรุกท่ี 2 สร้างชุมชนแห่งปัญญา 
  ยุทธศาสตร์เชิงรุกท่ี 3 นำพาองค์กรความสุขและความม่ันคง 
  ยุทธศาสตร์เชิงรุกท่ี 4 ธำรงศาสตร์พระราชาพัฒนาท้องถ่ินตนอย่างย่ังยืน 
 
 นโยบายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2561-2565) ประกอบด้วย  

1. นโยบายด้านการจัดการศึกษา 
1.1) มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

21 และเป็นไปตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
1.2) ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถ่ินและให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงข
องสังคมโลก 

1.3) พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื ่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

1.4) มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเชิงรุกด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้ได้ 
นักศึกษาที่มีศักยภาพตรงตามสาขาวิชา 

1.5) จัดให้มีการปรับพื้นฐานความรูท้างวิชาการ และคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมความพรอ้ม 
ให้กับนักศึกษาใหม่  

1.6) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตครูระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
1.7) จัดกิจกรรมเสริมความรู้ และทักษะ เพื ่อเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ 

พึงประสงค์ 
 

2. นโยบายด้านงานวิจัย 
2.1) ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ดีมีคุณภาพ 
2.2) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักวิจัยมืออาชีพ 
2.3) สนับสนุนและจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย 
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2.4) สร้างเครือข่ายการวิจัยระหว่างกลุ่มวิจัยหรอืหน่วยวิจัย (Research Unit) ของคณะ 
กับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่นในระดับท้องถ่ิน ระดับชาติและนานาชาติ  

2.5) ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารที่ได้รับมาตรฐานทางวิชาการ 
ในระดับชาติ และนานาชาติ 

2.6) ส่งเสริมพัฒนาวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.7) ส่งเสริมให้นักวิจัยทำงานวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ 
2.8) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสนองโครงการตามพระราโชบาย 
2.9) ยกย่อง และเชิดชูเกียรติ อาจารย์ และบุคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเด่น 

 
3. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 

3.1) บริการวิชาการตามความต้องการของท้องถ่ิน 
3.2) สร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน 
3.3) ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน  และ 

งานวิจัย 
3.4) ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มีส่วนร่วมในการให้บริการ 

วิชาการแก่ท้องถ่ิน 
3.5) จัดต้ังศูนย์บริการวิชาการแก่ท้องถ่ิน เช่น ศูนย์การแพทย์แผนไทย เป็นต้น 

 
4. นโยบายด้านการพัฒนานักศึกษา 

4.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง 
ประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

4.2) ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีเอกลักษณ์ความเป็นวิทยาศาสตร์ 
4.3) จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ และทักษะการใช้ชีวิต 

ของนักศึกษา 
4.4) ส่งเสริมให้นักศึกษา ศิษย์เก่า และคณะมีความรักและภาคภูมิใจต่อสถาบันโดยผ่าน 

กิจกรรมนักศึกษา 
4.5) ยกย่องและให้ขวัญกำลังใจกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น 
4.6) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหาทุนการศึกษาให้นักศึกษาที ่เรียนดีแต่ขาดแคลน 

ทุนทรัพย์ 
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5. นโยบายการด้านพัฒนาบุคลากร 
5.1) ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์และบุคลากรให้มีตำแหน่งทางวิชาการ  และมีความ 

ก้าวหน้าทางสายงาน  
5.2) ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากร ศึกษาต่อรวมทั้งฝึกอบรมระยะสั้น และ 

ประชุมสัมมนาทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
5.3) ยกย่องและเชิดชูเกียรติ อาจารย์ บุคลากรที่เป็นคนดี มีคุณธรรม และผลงานเด่น 
 

6. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
6.1) กำหนดแผน และกลยุทธ์ของคณะโดยการมีส่วนรว่มของอาจารย์ บุคลากรของคณะ 

และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
6.2) จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการ 

วิชาการ และการพัฒนานักศึกษา รวมถึงสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
ภายในและภายนอก 

6.3) นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 
6.4) 

นำระบบการจัดการความรู้มาใช้พัฒนางานและเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานในคณะ 
6.5) นำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการ 
6.6) ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ มุ่งเน้นให้อาจารย์ บุคลากร มีความสุข 

รักองค์กรและเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน 
6.7) การบริหารจัดการเงินรายได้ของคณะ 

 
7. นโยบายด้านการวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ 

7.1) กำหนดแผนงานประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
7.2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยการประชาสัมพันธ์ 
7.3) ประสานความร่วมมือ สร้างความสัมพันธ์อันดี และส่งเสริมกิจการความสัมพันธ์ 

กับต่างประเทศ 
 

8.นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
8.1) พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่าง  

ต่อเนื่อง 
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8.2) พัฒนาและสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะและสถาบัน 
8.3) นำผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะ 

 
9. นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

9.1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  

9.2) ส่งเสริมให้มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ ่นกับการวิจัยและ 
การเรียนการสอน 

9.3) ส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 
 

10. นโยบายด้านการเตรียมความพร้อมสู่สากล 
10.1) พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อการสื่อสาร 

ของอาจารย์บุคลากรและนักศึกษา 
10.2) ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ เข้าร่วม 

กิจกรรมทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาประสบการณ์ 
ในต่างประเทศ 

10.3) ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์เพื่อสอน วิจัย และบริการวิชาการ ในสถาบัน 
อุดมศึกษาของประชาคมอาเซียน 
 
สีประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 สีเหลือง คือ สีประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสีที่แสดงถึงความสว่างรุ่งโรจน์ 
การประสบความสำเร็จ เป็นสีแห่งความเป็นมงคล ความเจริญรุ่งเรือง 
 รหัสสี CMYK = 1,12,100,0 
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สัญลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ในปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดให้มีสัญลักษณ์ของคณะ 
ดังภาพที่ 1.1 

 
ภาพท่ี 1.1 สญัลกัษณ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
ต้นไม้ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ต้นไม ้ประจำคณะวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี  ค ือ ใบไม ้ส ีทอง  หร ือ ต ้นดาโอ๊ะ 
ช ื ่ อ ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร์   Bauhinia aureifolia K.&S.S.Larsen เ ป ็ น ไ ม ้ ม ง ค ล 
มีลักษณะเด่นตรงที่มีใบสีทองสวยงาม ดังภาพที่ 1.2 

 
ภาพท่ี 1.2 ต้นใบไมส้ีทอง 

ท่ีมา :  อมรรัตน ์ชูช่ืน, 2563 
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1.3  โครงสร้างการบริหารคณะ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการแบ่งส่วนราชการดังนี้ (ภาพที่ 1.3) 

ภาพท่ี 1.3 โครงสร้างการบริหารคณะ 
 

 คณบดีเป็นผู้กำหนดนโยบายคณะ ด้านการบริหารงานมีรองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ เป็นผู้ช่วย 
บริหารงานในด้านวิชาการ ด้านงานวิจัย และด้านการพัฒนานักศึกษา โดยคณบดีกำกับดูแล 
การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการบริหารคณะ (กบ.) 
คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ (กช.) และคณะกรรมการประจำคณะ (กป.) ที่กำกับการดำเนินงาน 
ของคณะให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของคณะ 
 
 
 

คณบดี 

หลักสูตร         16 
หลักสูตร หัวหน้าสำนักงานคณบดี 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานสนับสนุนพันธกิจอุดมศึกษา 

รองคณบดี 

ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ 
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1.4 คณะกรรมการบริหารคณะ  
 ในการบริหารงานของคณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารคณะ (กบ.) คณะกรรมการ 

บริหารวิชาการคณะ (กช.) และคณะกรรมการประจำคณะ (กป.) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1.4.1  คณะกรรมการบริหารคณะ (กบ.) 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผศ.ดร.อนุมัติ  เดชนะ 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา อ.ดร.สุชีวรรณ  ยอยรู้รอบ 
 รองคณบดีฝ่ายวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  ผศ.กฤษณ์วรา  รัตนโอภาส 
 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ  อ.นันธิดา ลิ่มเสฎโฐ 
 ประธานหลักสูตร 
   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม อ.ดร.ปุรินทร  จันทร์เลิศ 
   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    อ.ยุพดี  อินทสร 
   วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล  อ.ญาณพัฒน์  ชูช่ืน 
   วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา     อ . ด ร . เ บ ญ จ ว ร ร ณ 
ยันต์วิเศษภักดี 
   วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์    ผศ.ฐิติมาพร  ศรีรักษ์ 
   วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ    ผศ.ดร.ภวิกา  มหาสวัสดิ์ 
   วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์    อ.ดร.ศิรฉัตร  ทิพย์ศรี 
   วท.บ. สาขาวิชาเคมี     ผศ.ดร.วิภาพรรณ  คงเย็น 
   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ์ 
   ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน     อ.ดร.วรพล  หนูนุ่น 
   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา  อ.วัชราภรณ์  พัทคัน 
   ค.บ.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา   ผศ.ดร.ทวีรัตน์  นวลช่วย 
   ค.บ. สาขาวิชาเคมี     ผศ.เชาวนีพร  ชีพประสพ 
   ค.บ.  สาขาวิชาฟิสิกส์     ผศ.พิชญ์พิไล  ขุนพรรณราย 
   ทล.บ.  สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน ผศ.เสาวนิตย ์ ชอบบุญ 
   ส.ม. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน    ผศ.ดร.คันธมาทน์  กาญจนภูมิ 
   หัวหน้าสำนักงานคณบดี     นางพิไลพร  คงเรือง 
 
 1.4.2  คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ (กช.) 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผศ.ดร.อนุมัติ  เดชนะ 
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 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา อ.ดร.สุชีวรรณ  ยอยรู้รอบ 
 ตัวแทนสภาวิชาการคณะ      ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ์ 
 ประธานหลักสูตร 
   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม อ.ดร.ปุรินทร  จันทร์เลิศ 
   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    อ.ยุพดี  อินทสร 
   วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล  อ.ญาณพัฒน์  ชูช่ืน 
   วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา     อ . ด ร . เ บ ญ จ ว ร ร ณ 
ยันต์วิเศษภักดี 
   วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์    ผศ.ฐิติมาพร  ศรีรักษ์ 
   วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ    ผศ.ดร.ภวิกา  มหาสวัสดิ์ 
   วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์    อ.ดร.ศิรฉัตร  ทิพย์ศรี 
   วท.บ. สาขาวิชาเคมี     ผศ.ดร.วิภาพรรณ  คงเย็น 
   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ์ 
   ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน     อ.ดร.วรพล  หนูนุ่น 
   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา  อ.วัชราภรณ์  พัทคัน 
   ค.บ.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา   ผศ.ดร.ทวีรัตน์  นวลช่วย 
   ค.บ. สาขาวิชาเคมี     ผศ.เชาวนีพร  ชีพประสพ 
   ค.บ.  สาขาวิชาฟิสิกส์     ผศ.พิชญ์พิไล  ขุนพรรณราย 
   ทล.บ.  สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน ผศ.เสาวนิตย ์ ชอบบุญ 
   ส.ม. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน    ผศ.ดร.คันธมาทน์  กาญจนภูมิ 
   หัวหน้าสำนักงานคณบดี     นางพิไลพร  คงเรือง 
   หัวหน้างานสนับสนุนพันธกิจอุดมศึกษา   นางอมรรัตน์  ชูช่ืน 
 
 1.4.3  คณะกรรมการประจำคณะ (กป.) 
 ผศ.ดร.อนุมัติ  เดชนะ  คณบด ี    ประธานกรรมการ 
 อ.ดร.สุชีวรรณ  ยอยรู้รอบรองคณบด ี   รองประธานกรรมการ 
 ศ.ดร.เสาวภา  อังสุภานิช  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 รศ.ดร.ธวัช  ชิตตระการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 รศ.ประดิษฐ์  มีสุข  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 ผศ.คำรณ  พิทักษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
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 ผศ.ดร.พลพัฒน์   รวมเจริญ ตัวแทนคณาจารย์  กรรมการ 
 ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ์  ตัวแทนคณาจารย์  กรรมการ 
 ผศ.ดร.ภวิกา  มหาสวัสดิ์  ตัวแทนกรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการ 
 อ.ดร.ศิรฉัตร  ทิพย์ศรี  ตัวแทนกรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการ 
 นางพิไลพร  คงเรือง  หัวหน้าสำนักงานคณบดี 
 กรรมการและเลขานุการ   
 
1.5 หลักสูตรท่ีเปิดสอน และจำนวนนักศึกษา 
 ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ ัดการเรียนการสอน 2 ระดับ 
รวมทั้งสิ้น 16 หลักสูตร  รายละเอียดดังนี้  
 นักศึกษาภาคปกติ ประกอบด้วย 

  ระดับปริญญาตรี จำนวน 15 หลักสูตร  มีนักศึกษาทั้งสิ้น 1,430  คน 
 ระดับปริญญาโท จำนวน 1 หลักสูตร  มีนักศึกษาทั้งสิ้น  14 คน       
 รวมจำนวนนักศึกษาภาคปกติ 1,444 คน 

 นักศึกษาภาค กศ.บป. ประกอบด้วย 
  ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 หลักสูตร  มีนักศึกษาทั้งสิ้น 86  คน 

 รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1.1 
ตารางที่ 1.1 จำนวนนักศึกษาจำแนกตามสาขาวิชาและระดับการศึกษา (ภาคปกติ 4 ช้ันปี) 

หลักสูตร-สาขาวิชา 
จำนวนนักศึกษาท้ังหมด 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท 

ภาคปกติ   
1) วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม 35  
2) วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์                                115  
3) วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 184  
4) วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา 133  
5) วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 168  
6) วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  57  
7) วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 203  
8) วท.บ. สาขาวิชาเคมี 48  
9) วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  61  
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หลักสูตร-สาขาวิชา 
จำนวนนักศึกษาท้ังหมด 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท 

10) ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  319  
11) วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 12  
12) ค.บ.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 31  
13) ค.บ. สาขาวิชาเคมี 27  
14) ค.บ.  สาขาวิชาฟิสิกส์ 27  
15) ทล.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน 10  
16) ส.ม. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  14 

รวม 1,430 14 
รวมทั้งสิ้น 1,444 

ภาค กศ.บป.   
ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 86  

รวมทั้งสิ้น 86  
ที่มา: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (20 สิงหาคม 2564) 
 
1.6 จำนวนบุคลากร 
 ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบุคลากรทั้งหมดจำนวน 119 คน 
แบ่งเป็นสายวิชาการ จำนวน 101 คน สายสนับสนุน จำนวน 18 คน (ตารางที่ 1.2 และตารางที่ 1.3)  
ตารางท่ี 1.2 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564  

ตำแหน่งทางวิชาก
าร 

คุณวุฒ ิ
รว
ม 

ปฏิบัติงานจริ
ง 

ลาศึกษาต่
อ 

ปริญญาต
รี 

ปริญญาโ
ท 

ปริญญาเอ
ก 

อาจารย์ 1 45 24 70 66 4 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  16 14 30 26 4 
รองศาสตราจารย์   1 1 1  

รวม (คน) 1 61 39 
10
1 

93 8 

ที่มา: งานการเจ้าหน้าที่ (20 สิงหาคม 2564) 
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ตารางท่ี 1.3 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด ประจำปีการศึกษา 2564 
ประเภท จำนวน (คน) 

ข้าราชการ 1 
พนักงานราชการ 2 
พนักงานมหาวิทยาลัย 9 
พนักงานประจำตามสัญญา 6 

รวม 18 
ที่มา: งานบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (20 สิงหาคม 2564) 
1.7  อาคารสถานท่ี  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอาคารที่ใช้ในการจัดการเรยีนการสอน 6 อาคาร (ตารางที่ 

1.4) 

ตารางท่ี 1.4 อาคารสถานที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หมายเลขอาคาร ชื่ออาคาร 

8 อาคารเรียน   
10 อาคารเรียน 
35 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
64 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 
72 อาคารปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์ 
73 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (อยู่ระหว่างการปรับปรุง) 

ที่มา: ฝ่ายอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (20 สิงหาคม 2564) 
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บทที่ 3 

แผนพัฒนานักศึกษา 

แผนพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีนโยบายเพื่อการพัฒนานักศึกษาตามประเด็นยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์และการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

Objective 1.1 บัณฑิตนักปฏิบัติที ่มีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการท้องถิ ่นและการพัฒนา

ประเทศ 

โปรแกรมที่ 1 พัฒนานกัศึกษาให้มทีักษะในศตวรรษที่ 21 

โปรแกรมที่ 3 พัฒนาสมรรถนะนกัศึกษาเพื่อเป็นนักปฏิบัติทีส่ามารถเป็นผู้ประกอบการ/

ประกอบอาชีพอสิระ 

โปรแกรมที่ 4 สง่เสรมิและพฒันานักศึกษาใหเ้ป็นไปตามอัตลักษณ์ “เป็นคนดี มีทกัษะชีวิต มี

จิต 

โปรแกรมที่ 7 พัฒนาความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผูส้ำเร็จการศึกษาระดบั

ปริญญาตรีให้ได้ตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

โปรแกรมที่ 8 พัฒนาความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรี

เมื่อทดสอบสมรรถนะพื้นฐานด้าน IT (The Internet and computing Core : IC3) ให้ได้ตาม

มาตรฐานทีม่หาวิทยาลัยกำหนด 

 

 

วัตถุประสงค ์

1. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการจัดทำแผนและการจัดกิจกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วนและ
ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา  ประกอบด้วย 
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       (1) คุณธรรม จริยธรรม 
       (2) ความรู้ 
       (3) ทักษะทางปัญญา 
       (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

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

6. นำผลการประเมินไปปรับปรงุแผนหรือปรบัปรุงการจัดกจิกรรมเพื่อพฒันานักศึกษา 
 

เป้าหมายของการพัฒนานักศึกษา 

ฝ่ายพัฒนานกัศึกษาและกจิการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีเป้าหมายในการ

พัฒนานักศึกษา ให้เป็นคนที่มีความสุข มีทักษะชีวิต ผ่านการทำกจิกรรม หรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่

คณะฯ ได้ดำเนินการ จากการดำเนินงานทีผ่่านมา ฝ่ายพัฒนานักศึกษาไม่ใช่เป็นหน่วยงานเพียงเพื่อจัด

กิจกรรมเพียงอย่าเดียว แต่ต้องดูแลครอบคลุมไปถึง การบริการนกัศึกษา เช่น งานอาจารยท์ี่ปรึกษา 

งานทุนการศึกษา งานศิษย์เก่าสมัพันธ์ รวมไปถงึการส่งเสรมิอัตลักษณะของนักศึกษาใหเ้ป็น คนดี มี

ทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ นกัศึกษาเรียนรู้ชีวิตผ่านการทำกิจกรรม ผ่านการเป็นผู้นำ หรอืผูร้่วมงาน 

กิจกรรมที่คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานกัศึกษาและกจิการพิเศษร่วมกันจัดทำข้ึน ก็เพือ่ตอบสนองตอ่

ความต้องการของนกัศึกษา รวมถึงตอบโจทย์ยทุธศาสตรค์ณะฯ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และ

ยุทธศาสตร์ชาติได้   

 

ตัวชี้วัด  
 

 

-  เชิงปริมาณ  
1. สามารถดำเนินกจิกรรมทีส่่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วนและครอบคลุมมาตรฐาน
การศึกษา 

2. มีโครงการ/กจิกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา   
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 -  เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจตอ่การจัดโครงการ  
-  เชิงเวลา สามารถดำเนินงานได้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด 
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แผนพัฒนานักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

โครงการประกวดผลงาน
สร้างสรรค์ 

1. ส่งเสริมนักศึกษาในเรื่องของความคิด
สร้างสรรค์ กล้าแสดงออก เป็นนักสื่อสาร
ที่ดี สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม และ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้  

2. เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านเทคโนโลยีและ
ดิจิทัล  

 

กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาคณะ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นักศึกษานอกคณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโลยี รวมถึงศิษย์เก่า และผู้สน 
ใจจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัด :  
เชิงปริมาณ : มีผู้สนใจส่งผลงานเข้า 
ประกวดไม่น้อยกว่า 20 ผลงาน  
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมี 
ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ  
 ไม่น้อยกว่า 3.51 
เชิงเวลา : สามารถดำเนินงานได้ 
เสร็จภายในเวลาที่กำหนด 
ตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษา 

6,000     รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา 



 
 
 
 
 

 แผนพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ 2564 |      

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะ 
และทักษะทางด้านดิจิทัล 

โครงการ สัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
กิจกรรมระหว่างสถาบัน 
(โครงการต่อเน่ือง MOU 
ระหว่าง 7 
สถาบัน : คณะวิทยาศาสตร์
และ 
ะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 
ภูเก็ต คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโน 

1. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้าน
กิจกรรมนักศึกษาระหว่างสถาบัน 
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ของนักศึกษาระหว่างสถาบัน 
3. เพื่อให้สโมสรนักศึกษาจัดกิจกรรม
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

กลุ่มเป้าหมาย :สโมสรนักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จำนวน 14 คน  
ตัวชี้วัด :  
เชิงปริมาณ :  ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ 
น้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถจัดโครง 
การเชิงสร้างสรรค์จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างสถาบัน 
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมี 
ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ  
 ไม่น้อยกว่า 3.51 
เชิงเวลา : สามารถดำเนินงานได้ 
เสร็จภายในเวลาที่กำหนด 

58,900     รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา 



 
 
 
 
 

 แผนพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ 2564 |      

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

โลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา คณะ
วิทยาศาสตร์และ 
ทคโนโลยี และคณะพยาบาล
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานี  
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล  
ศรีวิชัย และวิทยาลัย
พยาบาลบรม 
ราชนนี นครศรีธรรมราช) 

ตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษา 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี 



 
 
 
 
 

 แผนพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ 2564 |      

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

โครงการ มหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
“Science and Tech 
Festival 2022” 
ในโครงการประกอบด้วย 4 
กิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1 จัดแสดง
นิทรรศการ 
กิจกรรมที่ 2 แข่งขันทักษะ
ทางด้าน 
วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมที่ 3 แข่งขันทักษะ
ทางด้าน 
ภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมที่ 4 แข่งขัน
ทำอาหาร/ขนม 
ท้องถิ่น 

1. ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติทั้ง 5 ประการแก่นักศึกษา 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาในด้าน
ทักษะทางวิชาชีพเพิ่มขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการได้ความรู้ศาสตร์ต่าง ๆ ในคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
3. เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาต่างประเทศ 
และส่งเสริมศักยภาพทางภาษาต่างประเทศ
แก่นักศึกษา 
4. ส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมและทำนุบำรุง
ศิลปะวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมแข่งขัน
ทำอาหารและขนมไทย 
5. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาคณะ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ทุกชั้นปี จำนวน 300 คน  
ตัวชี้วัด :  
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ได้ใช้ทักษะการสื่อสารด้วย 
ภาษาอังกฤษ ได้ใช้ทักษะการคิด 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข และการใช้เทค 
โนโลยีสารสนเทศ รวมถึงศาสตร์ 
ทางด้านวิทยาศาสตร์ ได้มีส่วนร่วม 
ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของ 
ท้องถิ่น และการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมี 
ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ  
 ไม่น้อยกว่า 3.51 
เชิงเวลา : สามารถดำเนินงานได้ 

2,000     รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา 



 
 
 
 
 

 แผนพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ 2564 |      

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

เสร็จภายในเวลาที่กำหนดตัวชี้วัด
ประกันคุณภาพการศึกษา 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะ 
และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะ 
และทักษะทางด้านดิจิทัล 
องค์ประกอบที่ 4 ศิลปะวัฒนธรรม 
และความเป็นไทย 

สัมมนาค่ายผู้นำนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1. เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาในเรื่อง
บททบาทหน้าที่ของผู้นำนักศึกษา 
2. เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้นำนักศึกษาใน
การดำเนินกิจกรรมในปีการศึกษา 2564  
3. เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาในเรื่องระบบ
ประกันคุณภาพและการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 

กลุ่มเป้าหมาย : สโมสรนักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จำนวน 100 คน  
ตัวชี้วัด :  
เชิงปริมาณ :  ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ 
น้อยกว่าร้อยละ 80 เข้าใจบทบาท 
ของผู้นำ และสามารถปฏิบัติหน้า 

43,300     รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา 



 
 
 
 
 

 แผนพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ 2564 |      

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

ที่ในฐานะสโฒสรนักศึกษาได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมี 
ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ  
 ไม่น้อยกว่า 3.51 
เชิงเวลา : สามารถดำเนินงานได้ 
เสร็จภายในเวลาที่กำหนด 
ตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษา 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี 

สัมมนาพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า 

1. เพื่อเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
สถาบันกับนักศึกษาศิษย์เก่า ศิษย์
ปัจจุบัน คณาจารย์ตลอดจนบุคลากร  

2. เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และ
ชื่อเสียงของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

กลุ่มเป้าหมาย : ศิษย์เก่าและศิษย์ 
ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี จำนวน 100 คน  
เชิงปริมาณ :  ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ 
น้อยกว่าร้อยละ 80  ได้รับการแลก 
เปลี่ยนประสบการณ์ที่มีประโยชน์ 

22,300     รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา 



 
 
 
 
 

 แผนพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ 2564 |      

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาชีพและ
ประสบการณ์ระหว่างศิษย์เก่า และศิษย์
ปัจจุบัน 

4. เพื่อสร้างความเป็นหน่ึงเดียวของทุก
สาขาวิชา 

5. เพื่อให้นักศึกษารักและเชิดชูในสถาบัน 
ยกย่องและเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่ทำ
คุณประโยชน์ให้กับองค์กร และสร้าง
ชื่อเสียงให้กับสถาบัน 

เชิงเวลา : สามารถดำเนินงานได้เสร็จ
ภายในเวลาที่กำหนด 
ตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษา 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี 

โครงการ สัมมนา นักศึกษาใหม่ 
คณะวิทยาศาสร์และเทคโนโลยี 
(ปฐมนิเทศ) 

1. เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวปฏิบัติด้าน
วิชาการ ด้านกิจกรรมนักศึกษา รวมทั้ง
ข้อมูลสวัสดิการต่าง ๆ 

2. เพื่อชี้แนะแนวทางการเรียน และการใช้
ชีวิตนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

3. เพื่อให้นักศึกษามีสัมพันธภาพและ
ทัศนคติที่ดีต่อคณะฯ และบุคลากรของ

กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จำนวน 450 คน  
ตัวชี้วัด :  
เชิงปริมาณ :  ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ 
น้อยกว่าร้อยละ 80  ทราบแนว 
ปฏิบัติด้านวิชาการ  ด้านกิจกรรม 
นักศึกษา รวมทั้งข้อมูลสวัสดิการ 
ต่าง ๆ มีสัมพันธภาพและทัศนคติ 

48,300     รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา 



 
 
 
 
 

 แผนพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ 2564 |      

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

คณะฯ เกิดความคุ้นเคยและเกิด
ความรู้สึกเป็นกันเอง 

 

ที่ดีต่อคณะฯ และบุคลากรของคณะฯ  
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมี 
ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ  
 ไม่น้อยกว่า 3.51 
เชิงเวลา : สามารถดำเนินงานได้ 
เสร็จภายในเวลาที่กำหนด 
ตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษา 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี 

สัมมนา เรื่อง การพัฒนาประสบการณ์
วิชาการและวิชาชีพเพื่อก้าวสู่วัยทำงาน
แก่นักศึกษา 
 

1. เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จ 
การศึกษาได้ทราบข้อมูลสำคัญ  
และเตรียมความพร้อมในการเข้า 
สู่อาชีพ 
2. เพื่อให้นักศึกษาได้เสริมสร้าง 
ความรู้และประสบการณ์ทาง 

กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาคณะ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นปีที่ 4 จำนวน 301 คน  
ตัวชี้วัด :  
เชิงปริมาณ :  ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ 
น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้รับความรู้  

33,250     รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

วิชาชีพ  
3. เพื่อให้นักศึกษามีความม่ันใจใน 
ตนเองในการก้าวสู่โลกของการทำงาน 
4. เพื่อแนะแนวทางนักศึกษาสู่การ 
เป็นผู้ประกอบการณ์หรือ ประกอบ 
อาชีพอิสระ 
 

ประสบการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อม 
ในเรื่องการสมัครงาน  
การสัมภาษณ์งาน และการพัฒนา
บุคลิกภาพเพื่อม่ันใจเดินหน้าสู่อาชีพ 
และการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการณ์ 
หรือประกอบอาชีพอิสระ 
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมี 
ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ  
 ไม่น้อยกว่า 3.51 
เชิงเวลา : สามารถดำเนินงานได้ 
เสร็จภายในเวลาที่กำหนด 
ตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษา 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี 

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ  
ภาษาอังกฤษ English WISH 
Camp 

1. เพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านภาษา 
อังกฤษให้กับนักศึกษา 
2. เพื่อส่งเสริมนักศึกษาให้มีความ 

กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาคณะ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จำนวน 30 คน  

4,500     รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

ม่ันใจทางภาษาเพิ่มมากขึ้น 
3. พัฒนาความสามารถทางด้าน 
ภาษาอังกฤษได้ตามมาตรฐาน  
CEFR (B1) 

เชิงปริมาณ :  ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ 
น้อยกว่าร้อยละ 80  สามารถสอบ 
ผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR  
หรือมีระดับคะแนนเพิ่มขึ้น 
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ระดับคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ 
เพิ่มสูงขึ้น 
เชิงเวลา : สามารถดำเนินงานได้ 
เสร็จภายในเวลาที่กำหนด 
ตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษา 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะ 
และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
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