


 
 
 
 
 

บทท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

1.1 ชื่อหน่วยงาน ประวัติความเป็นมา และท่ีตั้ง 

ประวัติความเป็นมา 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งข้ึนตามการ
แบ่งส่วนราชการของวิทยาลัยครูสงขลา เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.  2518  จึง
เริ่มมีคณะเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2518 และเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับต่อ ๆ  มา ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงช่ือคณะและหน่วยงานในคณะตามลำดับ ดังนี ้
 พ.ศ. 2518  ม ีการประกาศใช ้พระราชบ ัญญัต ิว ิทยาลัยครู  พ.ศ.2518 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครู มีการจัดต้ัง “คณะวิชาวิทยาศาสตร์” ข้ึน 
โดยมีหน่วยงานในสังกัด ดังนี ้1) หมวดวิชาพลานามัย 2) หมวดวิชาคณิตศาสตร์ 3) หมวดวิชาหัตถศึกษา
และอุตสาหกรรมศิลป์ 4) หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ 5) หมวดวิชาเกษตรกรรม 6) หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
 พ.ศ. 2519  เปลี่ยนชื่อ “หมวดวิชาพลานามัย” เป็น “หมวดวิชาพลศึกษาและนันทนาการ” 
และจัดต้ังหมวดวิชาสุขศึกษา 
 พ.ศ. 2527  มีการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 จึงมีการเปลี่ยนช่ือ
เป็น “คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” และเปลี ่ยนชื ่อหน่วยงานในสังกัดจากหมวดวิชาเป็น 
“ภาควิชา” ในคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 1) ภาควิชาคณิตศาสตร์และ
สถิติ 2) ภาควิชา คหกรรมศาสตร์ 3) ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลปะ 4) ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 5) ภาควิชา
พลศึกษาและนันทนาการ 6) ภาควิชาสุขศึกษา 7) ภาควิชาเคมี 8) ภาควิชาชีววิทยา 9) ภาควิชาฟิสิกส์
และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 พ.ศ. 2530  แยกภาควิชาเกษตรศาสตร์ไปจัดตั้งเป็น “คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม”  
ปัจจุบันเปลี่ยนช่ือเป็น “คณะเทคโนโลยีการเกษตร” 
 พ.ศ. 2535  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม 
“สถาบันราชภัฏ” แทน “วิทยาลัยครู” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูสงขลาจึงใช้ช่ือ
ใหม่ว่า “สถาบันราชภัฏสงขลา” มีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        
มีหน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 1) ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 2) ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 3) ภาควิชา
อุตสาหกรรมศิลป์ 4) ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5) ภาควิชาเคมี 6) ภาควิชาชีววิทยา 7) ภาควิชา
ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 8) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 9) ภาควิชาเทคโนโลยีการยาง 10) ภาควิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 พ.ศ. 2538   เปลี่ยนชื่อคณะเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน่วยงานในสังกัด ดังนี้                 
1) ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 2) ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 3) ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 4) ภาควิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 5) ภาควิชาเคมี 6) ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 7) ภาควิชาคอมพวิเตอร์               
8) ภาควิชาชีววิทยา 9) ภาควิชาเทคโนโลยีการยาง 10) ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และได้มีการ
จัดต้ังหน่วยงานเพิ่มข้ึน 1 หน่วยงาน รวมเป็น 11 หน่วยงาน คือ 11) สำนักงานเลขานุการคณะ  
 พ.ศ. 2540  แยกภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ไปจัดต้ังเป็น “คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” 

พ.ศ. 2541  ทดลองนำระบบบริหารแบบโปรแกรมวิชามาใช้ในคณะ เปลี่ยนจากการบริหาร
แบบ“ภาควิชา” เป็น “โปรแกรมวิชา” โดยโปรแกรมวิชาประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารโปรแกรม
วิชาที่ทำหน้าที่บริหารงานวิชาการ ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีหน่วยงานในสังกัด ดังนี้                        



 
 
 
 
 

1) สำนักงานเลขานุการคณะ 2) โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 3) โปรแกรมวิชาสถิติประยุกต์ 4) โปรแกรม
วิชา คหกรรมศาสตร์ 5) โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 6) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 7) 
โปรแกรมวิชาสุขศึกษา 8) โปรแกรมวิชาเคมี 9) โปรแกรมวิชาเคมีปฏิบัติ 10) โปรแกรมวิชาชีววิทยา 11) 
โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์ 12) โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ 13) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั ่วไป  14) 
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 15) โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 16) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
การยาง 17) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 พ.ศ. 2543  มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่  โดยยุบ
รวมโปรแกรมวิชาในสาขาวิชาเดียวกันเข้าด้วยกัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีหน่วยงานในสังกัด 
ดังนี้ 1) สำนักงานเลขานุการคณะ 2) โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  3) โปรแกรมวิชาคหกรรม
ศาสตร์ 4) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5) โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์ 6) โปรแกรมวิชา
ชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์  7) โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั ่วไป 8) โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ 9) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 10) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 พ.ศ. 2544  ผ่านร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 พ.ศ. 2547  (15 มิ.ย.) มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา จึงเป็นมหาวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ยังคงมีหน่วยงานในสังกัดเหมือนเดิม 
 พ.ศ. 2549  (22 พ.ค.) ม ีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร ื ่องการแบ่งส ่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา แบ่งส่วนราชการในคณะ เป็น “สำนักงานคณบดี” 
 พ.ศ. 2549  ปรับเปลี่ยนหน่วยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ตามเกณฑ์ของ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน่วยงานในสังกัดประกอบด้วย 1) สำนักงานคณบดี 2) 
ภาควิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ และ
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 3) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์ 
โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์  โปรแกรมวชิา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และโปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  4) โครงการจัดตั้งภาควิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพและคหกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และโปรแกรม
วิชาคหกรรมศาสตร์ 
 พ.ศ. 2551  ปรับเปลี่ยนหน่วยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ มีหน่วยงานใน
สังกัดประกอบด้วย 1) สำนักงานคณบ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 3) โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์ 5) โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั ่วไป 6) โปรแกรมวิชา
ชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ 7) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 8) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร์ 9) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 10) โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ 
 พ.ศ. 2560  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาออกประกาศเรื่องการแบ่งส่วนราชการเป็นงานส่วน
ราชการ หรือ หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  พ.ศ. 
2560 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้แบ่งส่วนราชการเป็นงานดังนี้ 1) งาน
บริหารงานทั่วไป 2) งานสนับสนุนพันธกิจอุดมศึกษา 
 พ.ศ. 2561    มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลายกเลิกการจัดต้ังและการบริหารงานโปรแกรมวิชา และ
ได้ออกประกาศเรื่องการบรหิารงานวิชาการระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จึงมีโครงการสร้างการบริหารงานวิชาการเป็นหลักสูตร  จำนวน 13 หลักสูตร ดังนี้ 1) หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 3) 



 
 
 
 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 5) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ 6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 7) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  8) หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 9) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 10) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ ่งแวดล้อม 11) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 12) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา และ 
13. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
ท่ีตั้ง เลขที่ 160 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนวานิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  90000 
 

1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ คำนิยม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบาย  

ปรัชญา เน้นคุณธรรม นำวิทยาศาสตรก์้าวหน้า พัฒนาทอ้งถ่ิน 
  

วิสัยทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะช้ันนำทีผ่ลิตบัณฑิตมีคุณภาพและ
คุณธรรม เพื่อพฒันาท้องถ่ินสูส่ากล 

  

พันธกิจ 1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครูด้านวิทยาศาสตร์ 
3. ศึกษา วิจัย สร้างองค์ความรู้พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถ่ิน 
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
6. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ 

  

คำนิยม W  =  Wisdom    
หมายถึง เป็นผู้มีภูมิปัญญา และใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ  
I  =  Innovation   
หมายถึง เราจะเป็นผู้ทีส่รรสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ  ได ้และปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยทีม่ี
การเปลี่ยนแปลง 
S  =  Smart   
หมายถึง เราจะเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาด ไม่ว่าจะเป็นความคิด การเรียน การใช้
ชีวิต และบุคลิกภาพที่ดีด้วย 
H  =  Happiness   
หมายถึง เรียนและใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข 

  

อัตลักษณ ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดอัตลักษณ์เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา  คือ “เป็นคนด ีมีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ” 
 นิยาม เป็นคนด ีเป็นผู้ที่คิดดี พูดดี และทาดี หมายถึง คิด พูด และทำ สิ่งที่
เป็นประโยชน์ตนและสิ่งที่เป็นประโยชน์ท่าน 
 นิยาม มีทักษะชีวิต มีความชำนาญ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้
ปัญญาและเหตุผลในการดาเนินชีวิต ผ่านกระบวนการฝึกทักษะการคิด ทักษะการ
ตัดส ินใจ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิด สร้างสรรค์ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทักษะการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่าง 



 
 
 
 
 

บุคคล ทักษะการตระหนักรู้ในตน ทักษะการเข้าใจผู้อื่น ทักษะการจัดการกับอารมณ์ 
และทักษะการจัดการกับความเครียด 
  นิยาม มีจิตสาธารณะ จิตที่คิดสร้างสรรค์ เป็นกุศล และมุ่งทำกรรมดีที่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมตั้งอยู่บนพื้นฐานของความตั้งใจดี และเจตนาดี 

  

เอกลักษณ ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดเอกลักษณ์เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา  คือ “มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น” 
 นิยาม การพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง การทาให้พื้นที่ ที่เป็นที่อยู่อาศัยเจริญ
ขึ้นงอกงามขึ้น ทั้งนี้การทาให้ท้องถิ่น เกิดการพัฒนานั้น มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยยึดตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 
2565 
ยุทธศาสตรเ์ชิงรุกที่ 1 ยกระดับคุณภพการศึกษาสูส่ากล 

ยุทธศาสตรเ์ชิงรุกที่ 2 สร้างชุมชนแห่งปญัญา 

ยุทธศาสตรเ์ชิงรุกที่ 3 นำพาองค์กรความสุขและความมั่นคง 

ยุทธศาสตรเ์ชิงรุกที่ 4 ธำรงศาสตรพ์ระราชาพัฒนาทอ้งถ่ินตนอย่างยัง่ยืน 

 
นโยบายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 

1. นโยบายด้านการจัดการศึกษา 
1.1 มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ

เป็นไปตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
1.2 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถ่ินและให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลงของสังคมโลก 
1.3 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

เรียนการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
1.4 มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเชิงรุกด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้ได้นักศกึษาที่มี

ศักยภาพตรงตามสาขาวิชา 
1.5 จัดให้มีการปรับพื้นฐานความรู้ทางวิชาการ และคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา

ใหม่  
1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตครูระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
1.7 จัดกิจกรรมเสริมความรู้ และทักษะ เพื่อเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 

2. นโยบายด้านงานวิจัย 
2.1 ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ดีมีคุณภาพ 
2.2 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักวิจัยมืออาชีพ 
2.3 สนับสนุนและจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย 



 
 
 
 
 

2.4 สร้างเคร ือข่ายการวิจัยระหว่างกลุ ่มวิจ ัยหรือหน่วยวิจ ัย (Research Unit) ของคณะกับ
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่นในระดับท้องถ่ิน ระดับชาติและนานาชาติ  

2.5 ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารที่ได้รับมาตรฐานทางวิชาการในระดับชาติ และ
นานาชาติ 

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 ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย 
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการแก่ท้องถ่ิน 
3.5 จัดต้ังศูนย์บริการวิชาการแก่ท้องถ่ิน เช่น ศูนย์การแพทย์แผนไทย เป็นต้น 

 
4. นโยบายด้านการพัฒนานักศึกษา 

4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

4.2 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีเอกลักษณ์ความเป็นวิทยาศาสตร์ 
4.3 จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ และทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษา 
4.4 ส่งเสริมให้นักศึกษา ศิษย์เก่า และคณะมีความรักและภาคภูมิใจต่อสถาบันโดยผ่านกิจกรรม

นักศึกษา 
4.5 ยกย่องและให้ขวัญกำลังใจกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น 
4.6 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหาทุการศึกษาให้นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
 

5. นโยบายการด้านพัฒนาบุคลากร 
5.1 ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์และบุคลากรให้มีตำแหน่งทางวิชาการและมีความก้าวหน้าทางสายงาน  
5.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากร ศึกษาต่อรวมทั้งฝึกอบรมระยะสั้น และประชุมสัมมนา 

ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
5.3 ยกย่องและเชิดชูเกียรติ อาจารย์ บุคลากรที่เป็นคนดี มีคุณธรรม และผลงานเด่น 

 

6. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
6.1 กำหนดแผน และกลยุทธ์ของคณะโดยการมีส่วนร ่วมของอาจารย์ บุคลากรของคณะและ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
6.2 จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการพฒันาการเรยีนการสอน การวิจัยและการบรกิารวิชาการ และการ

พัฒนานักศึกษา รวมถึงสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและ
ภายนอก 

6.3 นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 
6.4 นำระบบการจัดการความรู้มาใช้พัฒนางานและเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานในคณะ 



 
 
 
 
 

6.5 นำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการ 
6.6 ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ มุ่งเน้นให้อาจารย์ บุคลากร มีความสุข รักองค์กรและ

เสริมสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน 
6.7 การบริหารจัดการเงินรายได้ของคณะ 

 

7. นโยบายด้านการวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ 
7.1 กำหนดแผนงานประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
7.2 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยการประชาสัมพันธ์ 
7.3 ประสานความร่วมมือ สร้างความสัมพันธ์อันดี และส่งเสริมกิจการความสัมพันธ์กับต่างประเทศ 

 

8. นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
8.1 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
8.2 พัฒนาและสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะและสถาบัน 
8.3 นำผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะ 

 

9. นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม  
9.2 ส่งเสริมให้มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินกับการวิจัยและการเรียนการสอน 
9.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 

10. นโยบายด้านการเตรียมความพร้อมสู่สากล 
10.1 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อการสื่อสารของอาจารย์

บุคลากรและนักศึกษา 
10.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ เข้าร่วมกิจกรรมทาง

วิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม แลกเปลี ่ยนเรียนรู้  และหาประสบการณ์ใน
ต่างประเทศ 

10.3 ส่งเสริมให้มกีารแลกเปลีย่นอาจารย์เพือ่สอน วิจัย และบริการวิชาการ ในสถาบันอุดมศึกษาของ
ประชาคมอาเซียน 
 

สีประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สีเหลือง คือ สีประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสีที่แสดงถึงความสว่างรุ่งโรจน์ การ

ประสบความสำเร็จ เป็นสีแห่งความเป็นมงคล ความเจริญรุ่งเรือง 
 

 
 
ต้นไม้ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ต้นไม้ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ ใบไม้สีทอง หรือ ต้นดาโอ๊ะ ชื่อวิทยาศาสตร์  
Bauhinia aureifolia เป็นไม้มงคล มีลักษณะเด่นตรงที่มีใบสีทอง สวยงาม  



 
 
 
 
 

 
ท่ีมา :  อมรรัตน์ ชูช่ืน, 2563 
 

1.3  โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 

  1.3.1  การแบ่งส่วนราชการ 
  1.3.1.1 สำนักงานคณบดี ในการบริหารงานในสำนักงานคณบดี ได้แบ่งงานออกเป็น 2 งาน คือ  
    1) งานบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย หน่วยประกันคุณภาพ หน่วยนโยบายและแผน 
หน่วยการเงิน หน่วยพัสดุ หน่วยอาคารสถานที่ หน่วยบริหารบุคคล หน่วยประชุม หน่วยธุรการและสาร
บรรณ และหน่วยเลขานุการผู้บริหาร    
    2) งานสนับสนุนพันธกิจอุดมศึกษา ประกอบด้วย หน่วยหลักสูตรและการสอน หน่วยฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา หน่วยวิจัย หน่วยบริการวิชาการ หน่วยทำนุบำรุงศิลปและ
วัฒนธรรม หน่วยกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ หน่วยระบบเครือข่าย
สารสนเทศ และหน่วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    ซึ่งแต่หน่วยก็จะมีหน้าที่ความรับผิดชอบดูแลโดยมีหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป  และ
หัวหน้างานสนับสนุนพันธกิจอุดมศึกษาดูแลในเบื้องต้น โดยมีหัวหน้าสำนักงานคณบดีในการควบคุมอีก
ชั้นหนึ่ง สำหรับการบริหารงานในระดับหลักสูตร จะมีประธานหลักสูตรในการดูแล กำกับ ติดตามการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งในการขับเคลื่อนงานเพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ พันธกิจของคณะ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีบริหารงานโดยมีคณบดีเป็นผู้รับผิดชอบ กำกับดูแลการดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีคณะกรรมการประจำคณะเป็นผู้กำหนดนโยบายคณะด้านการบริหารงานมีรองคณบดี
ฝ่ายต่าง ๆ เป็นผู้ช่วยบริหารงานในด้านวิชาการ ด้านงานวิจัยและด้านการพัฒนานักศึกษา และยังมี
เลขานุการคณะรับผิดชอบด้านการบริหารงานทั่วไปและด้านพันธกิจอุดมศึกษา 
  1.3.1.1  หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 16 หลักสูตร ดังนี้  

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหรรม 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์                                
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทลั 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคม ี



 
 
 
 
 

9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม  
10. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  
11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 
12. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
13. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคม ี
14. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส ์
15. หลักสูตรเทคโนโลยบีัณทิต  สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน 
16. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสขุชุมชน 

 

1.4 รายชื่อผู้บริหารคณะ คณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการประจำคณะชุดปัจจุบนั 

คณะกรรมการบริหารคณะ (กบ.) 
1. ผศ.ดร.อนุมัติ  เดชนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
2. อาจารย ์ดร.สุชีวรรณ  ยอยรู้รอบ รองคณบดฝี่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
3. ผศ.กฤษณ์วรา  รัตนโอภาส รองคณบดฝี่ายวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสมัพันธ์ 
4. อาจารย์นันธิดา ลิ่มเสฎโฐ รองคณบดฝี่ายพัฒนานกัศึกษาและกจิการพิเศษ 
5. อาจารย ์ดร.ปุรินทร  จันทร์เลิศ ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

เชิงอุตสาหกรรม 
6. อาจารย์ยุพดี  อินทสร ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์                                
7. อาจารย์ญาณพัฒน์  ชูช่ืน ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และนวัตกรรมดิจทิัล 
8. อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ ยันต์วิเศษ

ภักด ี
ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา 

9. ผศ.ฐิติมาพร  ศรีรักษ์ ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์
10. ผศ.ดร.ภวิกา  มหาสวัสดิ์ ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
11. อาจารย์ศิรฉัตร  ทิพย์ศรี ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
12. ผศ.ดร.วิภาพรรณ  คงเย็น ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเคม ี
13. ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ์ ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม  
14. อาจารย ์ดร.วรพล  หนูนุ่น ประธานหลักสูตร ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  
15. อาจารย์วัชราภรณ์  พัทคัน ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

และสปา 
16. ผศ.ดร.ทวีรัตน์  นวลช่วย ประธานหลักสูตร ค.บ.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
17. ผศ.เชาวนีพร  ชีพประสพ ประธานหลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาเคมี 
18. ผศ.พิชญ์พิไล  ขุนพรรณราย ประธานหลักสูตร ค.บ.  สาขาวิชาฟิสิกส์ 
19. ผศ.เสานิตย์  ชอบบุญ ประธานหลักสูตร ทล.บ.  สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตร

เพื่อความยั่งยืน 
20. ผศ.ดร.คันธมาทน์  กาญจนภูมิ ประธานหลักสูตร ส.ม. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
21. นางพิไลพร  คงเรือง หัวหน้าสำนักงานคณบดี 



 
 
 
 
 

 
คณะกรรมการประจำคณะ (กป.) 

1. ผศ.ดร.อนมุัติ  เดชนะ คณบด ี ประธานกรรมการ 
2. อาจารย ์ดร.สุชีวรรณ  ยอยรู้รอบ รองคณบด ี รองประธานกรรมการ 
3. ศ.ดร.เสาวภา  อังสุภานิช ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
4. รศ.ดร.ธวัช  ชิตตระการ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
5. รศ.ประดิษฐ์  มีสุข ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
6. ผศ.คำรณ  พิทักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ กรรมการ 
7. ผศ.ดร.พลพัฒน์  รวมเจริญ ผู้แทนคณาจารย ์ กรรมการ 
8. ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ์ ผู้แทนคณาจารย ์ กรรมการ 
9. ผศ.ดร.ภวิกา  มหาสวัสดิ์ ประธานกรรมการบรหิาร

หลักสูตร 
กรรมการ 

10.อาจารย ์ดร.ศิรฉัตร  ทิพย์ศรี ประธานกรรมการบรหิาร
หลักสูตร 

กรรมการ 

11.นางพิไลพร  คงเรือง หัวหน้าสำนักงานคณบดี กรรมการและเลขานุการ 
 



 
 
 
 
 

1.5 หลักสูตรท่ีเปิดสอน และจำนวนนักศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอน 2 ระดับ รวม
ทั้งสิ้น 16 หลักสูตร  รายละเอียดดังนี้  

 ระดับปริญญาตรี จำนวน 15 หลักสูตร  
 ระดับปริญญาโท จำนวน 1 หลักสูตร            
 มีนักศึกษาทั้งหมดจำนวน 1,530 คน แบ่งเป็นนักศึกษา  
ระดับปริญญาตรี จำนวน 1,516 คน  
ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโท จำนวน 14 คน  ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้  

ตารางท่ี 1 แสดงจำนวนหลักสูตร และจำนวนนักศึกษาจำแนกตามสาขาวิชาและระดับการศึกษา  
(ภาคปกติ 4 ชั้นปี) 

หลักสูตร-สาขาวิชา 
จำนวนนักศึกษาท้ังหมด 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท 
1. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงประยุกต ์ 35  
2. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์                                115  
3. วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจทิัล 184  
4. วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา 133  
5. วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์ 168  
6. วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  57  
7. วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 203  
8. วท.บ. สาขาวิชาเคม ี 48  
9. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม  61  
10. ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  319  
11. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 12  
12. ค.บ.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 31  
13. ค.บ. สาขาวิชาเคมี 27  
14. ค.บ.  สาขาวิชาฟิสิกส ์ 27  
15. ทล.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน 10  
16. ส.ม. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  14 

รวม 1,430 14 
ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564 อ้างอิงข้อมูลจากสำนักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ตารางท่ี 2 แสดงจำนวนหลักสูตร และจำนวนนักศึกษาจำแนกตามสาขาวิชาและระดับการศึกษา 
(ภาค กศ.บป. 4 ชั้นปี) 

หลักสูตร-สาขาวิชา จำนวนนักศึกษาท้ังหมด  

ปริญญาตร ี ปริญญาโท 
1. ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  86  

รวม 86 
ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564 อ้างอิงข้อมูลจากสำนักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 



1.6 จำนวนบุคลากร 

ปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบุคลากรทั้งหมดจำนวน 119 คน 
แบ่งเป็นสายวิชาการ จำนวน 101 คน สายสนับสนุน จำนวน 18 คน  ดังรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 3 แสดงจำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ปีการศึกษา 
2564จำแนกตามคุณวุฒิ และตำแหน่งทางวิชาการ  

ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา 
รวม ปฏิบัติงานจริง 

ลาศึกษา
ต่อ ปริญญา

ตร ี
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 

อาจารย ์ 1 45 24 70 66 4 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

 16 14 30 26 4 

รองศาสตราจารย ์   1 1 1  

ศาสตราจารย ์       

รวม 1 61 39 101 93 8 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564 อ้างอิงข้อมูลจากงานการเจ้าหน้าที ่
 

ตารางท่ี 4 แสดงจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนท้ังหมด ประจำปีการศึกษา 2563 
ตำแหน่ง จำนวน 

ข้าราชการ 1 
พนักงานราชการ 2 
พนักงานมหาวิทยาลัย 9 
พนักงานประจำตามสญัญา 6 

รวม 18 
ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564 อ้างอิงข้อมูลจากงานบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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1.7  ข้อมูลพ้ืนฐานโดยย่อเกี่ยวกบัอาคารสถานท่ี  

ตารางท่ี 5 แสดงข้อมูลอาคารสถานท่ี  
หมายเลข ชื่ออาคาร 

8 อาคารเรียน   
10 อาคารเรียน 
35 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลเิมอร ์
64 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 
72 อาคารปฏิบัติการคหกรรมศาสตร ์
73 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (อยูร่ะหว่างการปรบัปรุง) 

ข้อมูล ณ วันที่  20 สิงหาคม 2564 อ้างอิงข้อมูลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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บทท่ี 2 ผลการดำเนินงานปีที่ผา่นมา 
 

1. รายงานสรุปการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ  
   ในปีการศึกษา 2563 คณะมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้าย (รหัส 60) จำนวน 
326 คน เข้ารับการประเมินความสามารถภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ Ellis Placement Test โดย
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สอบผ่านโดยเทียบเคียงผลคะแนนกับระดับ
ความสามารถทางภาษาตามกรอบอ้างอิง CEFR ระดับ B1 (ขึ้นไป) จำนวน 323 คน คิดเป็นร้อยละ 
99.08 ของนักศึกษาปีสุดท้ายที่เขาสอบ  

สาขาวิชา 
Level 

รวม 
A1 A2 B1 B2 C1 

คณิตศาสตร์   0 11 10 0 0 21 
คหกรรมศาสตร ์ 0 20 12 0 0 32 
เคมี   0 12 8 0 0 20 
ชีววิทยา   0 0 22 3 0 25 
ชีววิทยาประยุกต ์ 0 14 8 1 0 23 
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร ์  0 7 4 0 0 11 
เทคโนโลยีสารสนเทศ   0 26 16 1 0 43 
ฟิสิกส์   0 6 7 0 0 13 
วิทยาการคอมพิวเตอร ์  0 0 30 0 0 30 
วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 0 13 28 3 0 44 
สาธารณสุขศาสตร์   0 40 35 1 0 76 

รวม 0 149 180 9 0 338 
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  สำหรับนักศึกษารหัส 2561 มีนักศึกษาทั้งหมด 312 เข้ารับการประเมินความสามารถ
ภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ Ellis Placement Test  จำนวน 312 คน สอบผ่านจำนวน 285 คิด
เป็นร้อยละ 91.35 ของจำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ และสอบไม่ผ่าน จำนวน 27 คน  คิดเป็นร้อยละ 
8.65 ของจำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ  
  สำหรับนักศึกษารหัส 2562 มีนักศึกษาทั ้งหมด 348 เข้ารับการประเมินความสามารถ
ภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ Ellis Placement Test  จำนวน 348 คน สอบผ่านจำนวน 110 คิด
เป็นร้อยละ 31.61 ของจำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ และไม่สอบผ่านจำนวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 
68.39  ของจำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ  
 

สาขาวิชา 
 

รหัส 2560 รหัส 2561 
นักศึกษา
ท้ังหมด 

ไม่
เข้า
สอบ 

สอบ
ผ่าน 

ไม่
ผ่าน 

นักศึกษา
ท้ังหมด 

ไม่
เข้า
สอบ 

สอบ
ผ่าน 

ไม่
ผ่าน 

ฟิสิกส ์ 13 0 11 2 10 0 3 7 
เคมี   25 0 24 1 13 0 8 5 
ชีววิทยา 30 0 28 2 29 0 23 6 
จุลชีววิทยาประยุกต ์ 19 0 18 1 15 4 8 3 
วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 35 0 23 12 24 1 13 10 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 46 0 44 2 35 8 25 2 
การจัดการสิ่งแวดล้อม 12 0 11 1 15 0 13 2 
คหกรรมศาสตร ์ 37 0 36 1 39 1 20 18 
เทคโนโลยยีางและพอลเิมอร ์ 11 0 7 4 3 2 0 1 
คณิตศาสตร์ 34 0 30 4 39 1 33 5 
สาธารณสุขชุมชน 67 0 66 1 91 0 64 27 

รวม 329 0 298 31 313 17 210 86 
**ข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 กันยายน 2563** 
 
2. ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  

    จากสถานการณ์ของประเทศที่เข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีการแข่งขันในตลาดแรงงานสูง 
จากการ สัมภาษณ์ระหว่างการนิเทศและจากการตอบคำถามจากแบบสอบถาม พบว่าความคาดหวัง
ของตลาดแรงงาน /ผู้ใช้บัณฑิต คือ ตลาดแรงงานและผู้ใช้บัณฑิตต้องการนักศึกษาที่มีทักษะการ
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สื ่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งจะมีผลต่อการได้งานทำของบัณฑิตในอนาคต และสามารถนำมารสร้าง
แรงจูงใจให้นักศึกษาต่อไป  
3. โครงสร้างหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ 

3.1 มหาวิทยาลัยกำหนดวิชาภาษาอังกฤษในหมวดศึกษาทั่วไปเป็นวิชาบังคับ จำนวน 6 หน่วยกิต ดังนี ้
              GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน (English for Today’s World)   3(3-0-6)  
              GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน (English for Work)                3(3-0-6)  

3.2 คณะและหลักสูตรตกลงร่วมกันใหม้ีรายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะด้านตามอัตลักษณ์ของ
หลักสูตร 1 รายวิชา ซึ่งอยู่ในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านบงัคับ จำนวน 2 หน่วยกิต เช่น  

รายวิชา 4362001 ภาษาอังกฤษสําหรับจุลชีววิทยาประยุกต์ (English for Applied 
Microbiology) หน่วยกิต : 2(2-0-4) 

3.3 มหาวิทยาลัยร่วมกบัคณะจัดใหม้ีอาจารย์ชาวต่างชาติ อาจารย์ Miss Rizza Ann P. Cruz 
มาร่วมสอนเสรมิในรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการทำงาน (English for 
communication and career) โดยจัดสอน 2 ช่ัวโมงตอ่สปัดาห์ใหก้ับนักศึกษาช้ันปทีี่ 3 
ทุกหลักสูตร หลังจากผ่านการประเมินผล ทางคณะจะออกใบรับรองให้กบันักศึกษาทีผ่่าน
เกณฑ์การประเมิน ในระดับต่าง ๆ 

 



Faculty of Science and Technology  ฆongkhla Rajabhat University 

English for Conversation Lecturer: Ms. Rizza Ann Cruz 

    

 

Total 

Number  

of 

Students 

Active 

Participation  
Preparedness 

 

Attendance 

English Conversation 

Skills  
OVERALL 

TOTAL  

SCORE 

DESCRIPTION 

Speaking Listening 

   100 100 100 100 100 100 Excellent 

1 Applied Microbiology 15 85 85 87 78 74 81.8 Very Good 

2 Biology 29 85 85 90 80 75 83 Very Good 

3 Chemistry 13 90 90 95 78 78 86.2 Very Good 

4 Computer Science 22 80 85 85 78 73 80.2 Good 

5 Environmental Management 15 90 90 90 78 77 85 Very Good 

6 Home Economics 38 85 85 85 77 74 81.2 Very Good 

7 Information technology 31 85 85 85 88 75 83.6 Very Good 

8 Mathematics 39 90 90 85 90 78 86.6 Very Good 

9 Physics 9 90 90 95 78 78 86.2 Very Good 

10 Public Health 88 95 95 90 78 79 87.4 Very Good 

11 Rubber and Polymer Technology 2 80 80 70 77 70 75.4 Good 

 Total 301      84.50 Very Good 
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Score Description Score 

Excellent 90 – 100 

Very Good 81 – 89 

Good  71 – 80 

Satisfactory 61 – 70 

Needs Improvement 50 – 60 



4.  จากการดำเนินงานปีท่ีผ่านมาพบว่ายังไม่บรรลุเป้าหมายคณะจึงได้มีแนวทางการดำเนินงาน
ในปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

1. จัดให้มีการสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่  1 ทุกคน หรือใช้
คะแนน O-net เพื่อจัดกลุ่มแบ่งระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา เพื่อให้สามารถ
จัดการสอนเสริมทักษะได้อย่างถูกต้อง 

2. เมื่อมีการจัดกลุ่มแบ่งระดับของนักศึกษาแล้ว ให้อาจารย์ในคณะที่มีความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษช่วยสอนเสริมหรืออบรมให้ความรู้ เพื่อให้พัฒนาทักษะได้อย่างทั่วถึง 

3. ให้นักศึกษาได้มีความคุ้นเคยกับอาจารย์ชาวต่างชาติ โดยใหเ้ริ่มเรียนเสริมภาษาอังกฤษ 
ตั้งแต่ช้ันปีที่ 2  เพื่อให้นักศึกษามีความรูส้ามารถไปทดสอบได้ต้ังแต่ปีที่ 2 หากสอบไม่ผ่านจะ
ได้มีการอบรมแล้วสอบครั้งตอ่ไปได ้

4. สร้างบรรยากาศให้นกัศึกษาได้ซึมซบัภาษาอังกฤษ เช่น จัดทำเอกสาร ป้าย แนะนำสถานที่
ต่างๆ เว็บไซต์ในมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย น่าสนใจและเป็นภาษาอังกฤษ 
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บทท่ี 3 แผนส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 
 

3.1 เกณฑ์มาตรความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้กำหนดเกณฑ์มาตรความสามารถภาษาอังกฤษของนักศกึษา
ระดับปริญญาตรี เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่องนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 
12 เมษายน 2559    และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปรญิญา
ตรี พ.ศ. 2560 หมวด 10 การสำเร็จการศึกษา ข้อ 35.6 ที่กำหนดให้นักศึกษาต้องสอบผ่านการ
ประเมินผลความรู้ และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด   

1. ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติช้ันปีที่ 1 ทุกคน ต้องเข้ารับการประเมนิความสามารถ
ภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ Ellis Placement Test หรือแบบทดสอบมาตรฐานอื่น ๆ  ที่
เทียบเคียงผลคะแนนกับระดับความสามารถทางภาษาตามกรอบอ้างอิง  CEFR ภายในภาค
เรียนที่ 1 ช้ันปีที่ 1  

2. ผลการประเมินความสามารถภาษาอังกฤษ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี ้
2.1 นักศึกษาต้องสอบผ่านเกณฑ์ระดับ 6 ข้ึนไป หรือเทียบเท่า CEFR ระดับ B1 
2.2 ในกรณีที่นักศึกษาสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ต้องเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษและปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขการอบรมของศูนย์ภาษา จึงจะสามารถขอสอบใหม่ได้อีก 1 ครั้ง 
2.3 นักศึกษาสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ต้องเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษและปฏิบัติตาม

เงื่อนไขการอบรมของศูนย์ภาษา จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ 
2.4 กรณีที่นักศึกษาไม่ประสงค์จะสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ Ellis 

Placement Test หรือแบบทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษอื่นตามที่ศูนย์ภาษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากำหนด นักศึกษาสามารถใช้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษอื่น 
ที่มีอายุไม่เกิน 2 ป ีนับภาคเรียนที่ 1 ของช้ันปีที่ 4 นำมายื่นต่อศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา โดยมีเกณฑ์เทียบผลคะแนน “ผ่าน”ดังนี้ 

ผลทดสอบ 
TOELF (ITP) ไม่น้อยกว่า 433 
TOELF (iBT) ไม่น้อยกว่า 40 

IELTS Academic Module ไม่น้อยกว่า 3.5 
TOEIC ไม่น้อยกว่า 450 
CU-TEP ไม่น้อยกว่า 39 
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2.5 กรณีมผีลการทดสอบภาษาอังกฤษอื่นนอกเหนือจากทีก่ำหนดไว้ใน (4) ต้องได้รับการ
รับรองผลจากศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
3.2 การดำเนินงานของหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย 
1. คณะร่วมกับหลักสูตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษของผู้ที่จะ

เข้า ศึกษาในมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับระดับความสามารถทางภาษาของแต่ละราย โดย
นักศึกษาที่มีคะแนนทดสอบทักษะภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะต้องเข้า
อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

2. คณะ และศูนย์ภาษา เตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาทุก
หลักสูตรก่อนสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามแบบทดสอบมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงผล
กับ The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) คือ ผ่าน
การทดสอบในระดับ B1 หรือมาตรฐานอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และให้นำผลการทดสอบ
ความรู้ภาษาอังกฤษบันทึกในใบรับรองผลการศึกษา  

3. คณะร่วมกับหลักสูตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรหรอืรายวิชาที่สัมพันธ์กับภาษาอังกฤษ เช่น รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับแต่ละหลกัสตูร
ปรับปรุง หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนด โดย
ดำเนินการ ดังนี้ 

3.1 นำกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอ ังกฤษ  The Common European 
Framework of Reference for Languages (CEFR) มาเป็นกรอบความคิดหลักในการ
ออกแบบหลักสูตร การกำหนดเป้าหมาย การเรียนรู้ การพัฒนาการเรียนการสอน การ
ทดสอบ การวัดและประเมินผล รวมถึงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษ  

3.2 จัดการเรียนการสอนใหเ้ปน็ไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้ โดยเน้นให้ผูเ้รยีนมีโอกาสใช้
ภาษาในการสื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT) และเป็นไปตาม
กรอบความคิดหลัก CEFR และให้มีกลไกการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ที่มี
การวางแผนอย่างเป็นระบบและมีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความแตกต่างของ
ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ  

3.3 พัฒนา จัดหา และจัดสรรสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาตามระดบั 
CEFR บร ิการแก่น ักศึกษา เพ ื ่อเป ็นเคร ื ่องมือในการพัฒนาความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนที่หลากหลายที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง  



  
 

4 

 

 

 

3.4 จัดหาอาจารย์ชาวต่างชาติซึ ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื ่อสาร  มาเป็น
อาจารย์ผู้สอน หรือเป็นผู้อบรมภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา 

3.5 จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่กระตุ้นการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในและนอกห้องเรียน 
และจัด กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเห็น
ความสำคัญของการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ  

3.6 จัดอบรมหลักสูตรเข้มข้นเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษข้ันสูงให้แก่นักศึกษา ตามระดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษและตามความสมัครใจอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 

3.7 คณะร่วมกับหลักสูตรจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษบางรายวิชา/บางหัวข้อ สำหรับ
หลักสูตรที่มีความพร้อม และจัดทำมคอ.2 เป็นภาษาอังกฤษ 

3.8 คณะร่วมกับหลกัสูตรรวมทัง้จัดกิจกรรมเสรมิหลักสูตรหรอืกจิกรรมนอกหลักสูตรเพื่อ
พัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษเพือ่การประกอบวิชาชีพให้แก่นักศึกษา 

3.9 อาจารย์ทีป่รึกษาติดตามการพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษจากโปรแกรม Speexx  
4. มหาวิทยาลัยร่วมกบัคณะและหลกัสูตร พิจารณาดำเนินการเพื่อสง่เสรมิและสนบัสนุนการพฒันา

ทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาผ่านการเรียนการสอนกบันักศึกษาชาวต่างชาติ ดังนี ้
4.1 จัดโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ โดย

พิจารณาถึงความพร้อมและศักยภาพของนักศึกษาที่จะต้องร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
4.2 เปิดรบันักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาในหลักสูตรหรือในรายวิชาเพื่อเสริมสร้าง

บรรยากาศการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  
5. จัดทำรายงานผลสมัฤทธ์ิการดำเนินการตอ่คณะกรรมการประจำคณะทุกรอบปีการศึกษา 
 
3.3 แผนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษนักศึกษาของคณะ 
 
ยุทธศาสตร์ของคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 
1 

ผลิตบณัฑิตสายวิทยาศาสตร์และการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

Objective 1.1 บัณฑิตนักปฏิบัติทีม่ีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการทอ้งถ่ินและการพฒันา
ประเทศ 
โปรแกรมที่ 7 พัฒนาความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผูส้ำเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี
ให้ได้ตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า มาตรฐานสากลอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
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กลยุทธ ์ โปรแกรม กิจกรรม / โครงการ 
บ ัณฑ ิตน ั กปฏ ิบ ั ต ิ ท ี ่ มี
ศ ักยภาพสอดคล ้องกับ
ความต้องการท้องถิ่นและ
การพัฒนาประเทศ 
 
 

พัฒนาความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษของผู้สำเร็จการศึกษา
ร ะด ั บป ร ิญญาตร ี ใ ห ้ ไ ด ้ ต า ม
มาตรฐาน CEFR หร ือเท ียบเท่า 
ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล อ ื ่ น  ๆ  ที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 
 

1. ก ิจกรรมให้ความรู ้ด ้าน
ภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์
ชาวต่างชาติ  

2. มหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี “Science and 
Tech Festival” 

3. โครงการ English Camp 
   
 ส่วนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย  มีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้หลักสูตรต่าง ๆ  และทางศูนย์
ภาษาไดส้ร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับนักศึกษาและบคุลากร เช่น โปรแกรมสำเร็จรปู Speexx 
MOOC ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษของนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึง
กำหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานให้ต่อเนื่องและเป็นระบบ ดังนี้ 
 

เป้าหมาย : บัณฑิตมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับท่ีใช้งานได้  
               (Working Knowledge) 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างระบบและกลไกการพฒันาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสื่อ นวัตกรรม แหลง่เรียนรู้ และสิง่สนบัสนุนการเรียนรู้เพื่อพฒันาทักษะ 
               ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด นโยบาย/มาตรการ แนวคิดโครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัต ิ
กลยุทธ์ท่ี 1 สร้าง
ระบบและกลไกการ
พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา 

ระบบทีส่ามารถจำแนก
นักศึกษาแรกเข้าให้
สามารถเข้าศึกษาตาม
ระดับความ 
สามารถ และระบบที่
วัดความสามารถ
ภาษาอังกฤษก่อน
สำเร็จการศึกษา 

ร้อยละของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรปีีสุดท้ายที่ผ่าน
เกณฑ์การวัดผล CEFR 
(B1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของนักศึกษาช้ันปี
สุดท้ายทีเ่ข้าสอบ  
 

1. สร้างระบบและกลไกในการ
เตรียมความพร้อมแก่นกัศึกษา
แรกเข้า 

1. ตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/กำหนด
หน่วยงานกลาง 

2. จัดทำ/ออกประกาศที่เกี่ยวข้อง และ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ทัง้ในส่วนของ
มหาวิทยาลัยกำหนดและคณะกำหนด
เพิ่มเตมิ 

3. จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรบั
นักศึกษาใหม่ โดยจัดร่วมกับทาง
มหาวิทยาลัย และอาจจัดเพิม่เตมิตาม
ความต้องการของหลักสูตร 

2. มีระบบและกลไกในการ
ทดสอบความรู ้
ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จศึกษา 

1. ส่งเสริมให้นกัศึกษาเข้าทดสอบและ
อบรมภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรมใน
การพัฒนาและทดสอบภาษาอังกฤษ
ของมหาวิทยาลัย (Speexx) 

2. จัดอบรมเตรียมสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษ ก่อนสำเรจ็การศึกษา 
เช่น Speexx และรวมถึงการวัดความรู้
อื่น ๆ เช่น TOEIC, TOEFL และ IELTS  
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กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด นโยบาย/มาตรการ แนวคิดโครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัต ิ
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบัน/หน่วยงาน
ต่างประเทศ 

หาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ กับ
สถาบัน/หน่วยงานต่างประเทศ เพื่อใหม้ี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและ
วัฒนธรรม โดยมกีารฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ
ร่วมด้วย 

กลยุทธ์ท่ี  2 
พัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการ
สอนเพือ่พัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา 

1. หลักสูตรปกติมีการ
จัดการเรียนการสอน
บางรายวิชาหรือบาง
หัวข้อเป็น
ภาษาอังกฤษ 
2. มีรายวิชา
ภาษาอังกฤษเฉพาะ
ด้านที่เน้นการเรียน
การสอนใหส้อดคล้อง
กับคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ของแตล่ะ
หลักสูตร 

1. ร้อยละของนักศึกษา
ระดับปรญิญาตรปีีสุดท้าย
ที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล 
CEFR (B1) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของนักศึกษา
ช้ันปีสุดท้ายทีเ่ข้าสอบ  
2.หลักสูตรมีการจัดการ
เรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษอย่างน้อย
หลักสูตรละ 1 วิชา 
3.ร้อยละของรายวิชา
ภาษาอังกฤษเฉพาะด้านที่

1. ส่งเสริมใหม้ีการใช้
ภาษาอังกฤษในการจัดการ
เรียน การสอนในหลักสูตร 

2. ให้หลักสูตรทีม่ีความพร้อมเปิด
หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ (English 
Program)  

3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรอื
กิจกรรมนอก หลักสูตรเพื่อ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ
การประกอบวิชาชีพให้แก่
นักศึกษา 

1. ปรับปรงุเนือ้หารายวิชาภาษาอังกฤษใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้สอดคลอ้งกบั
มาตรฐาน CEFR 

2. ปรับปรงุ/บรูณาการภาษาอังกฤษใน
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
(จัดการเรียนการสอบางรายวิชาหรือ
บางหัวข้อ เป็นภาษาอังกฤษใน
หลักสูตรปกต)ิ  

3. จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเป็น
ภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสแต่ละ
หลักสูตรมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
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กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด นโยบาย/มาตรการ แนวคิดโครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัต ิ
4. มีรายวิชาที่เน้นการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การติดต่อสือ่สารและ
การทำงาน 

เน้นการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกบั  อัตลักษณ์
ของบัณฑิตที่พงึประสงค์
ของแต่ละหลักสูตร และ
ร้อยละของนักศึกษาทีผ่่าน
การประเมิน 
4.ร้อยละของนักศึกษาที่
ผ่านการประเมินใน
รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การสือ่สารและการทำงาน 
(English for 
communication and 
career) 

4. เพิ่มจำนวนหลกัสูตร รายวิชา หัวข้อ
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

5. ส่งเสริมให้นกัศึกษานำเสนอ/รายงาน
ความก้าวหน้า ตีพิมพ์ผลงานเป็น
ภาษาอังกฤษ 

6. เพิ่มรายวิชาที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการติดต่อสื่อสารและการทำงาน
เสริมความเข้มแข็งทางภาษาอังกฤษ
ให้กับนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร 

7. จัดโครงการสหกิจศึกษานานาชาติ 
ส่งเสริมให้นกัศึกษาเข้าร่วมฝึก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการใน
ต่างประเทศหรือในสถานประกอบการ
ที่มีชาวต่างชาติ 

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนา
สื่อ นวัตกรรม 
แหล่งเรียนรู้ และ

นักศึกษาสามารถ
เข้าถึงสื่อ นวัตกรรม 
แหล่งเรียนรู้ และสิ่ง

ร้อยละความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่ใช้สื่อ 
นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ 

1. จัดสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่กระตุ้นการใช้ 

1. จัดทำเอกสาร ป้าย แนะนำสถานที่ต่างๆ 
เว็บไซต์ในมหาวิทยาลัยใหท้ันสมัย 
น่าสนใจและเป็นภาษาอังกฤษ 
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กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด นโยบาย/มาตรการ แนวคิดโครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัต ิ
สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ 

สนับสนุนการเรียนรู้
เพื่อพฒันาทักษะ
ภาษาอังกฤษ   

และสิง่สนบัสนุนการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทกัษะ
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษทั้งในและนอก
ห้องเรียน  

2. จัดกิจกรรมทีส่่งเสริมการ
พัฒนาทักษะภาษา อังกฤษ 
เพื่อกระตุ้นให้นกัศึกษาเห็น
ความสำคัญของภาษาอังกฤษ 

3. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ และ
แหล่งเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ
ให้ทันสมัย เหมาะสมกับ
บริบททีเ่ปลี่ยนแปลง 

 

2. กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อ
ต่างๆ 

3. ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในศูนย์
การเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ (English 
Learning Center) 

4. โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และ
นักศึกษา 

5. จัดกิจกรรม English Day หรือ 
International Day 

6. ปรับปรงุเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ
เปิดรบันักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาใน
หลักสูตร หรือในรายวิชาเพื่อเสรมิสร้าง
บรรยากาศการใช้ภาษาอังกฤษ 

7. พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สื่อ
การเรียนรู้ และบทเรียนออนไลนท์าง
ภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพและทันสมัย 
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กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด นโยบาย/มาตรการ แนวคิดโครงการ/กิจกรรม/แนวปฏิบัต ิ
สำหรับการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ได้แก ่

- e-book 
- MOOC 
- Augment Reality 
- Infographics  
- Smart classroom   
- D4L+P  
- Course Ville  
- Google Application 
- Virtual World 
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แผนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย งบประมาณ 
แผนการดำเนินการ 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1. กิจกรรมให้ความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์
ชาวต่างชาติ  
 

1. ช้ันปีที่ 2 เพื่อรองรบัการสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย  

2. ช้ันปีที่ 3 เพื่อรองรบัการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่
ผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR (B1) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาช้ัน
ปีสุดท้ายที่เข้าสอบ 

- ✓ ✓ ✓ ✓ รองคณบดฝี่าย
วิชาการและ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

2. มหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี “Science and 
Tech Festival” 

1. ส ่งเสร ิมค ุณล ักษณะบ ัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนร ู ้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณว ุฒ ิแห ่ งชาต ิท ั ้ ง  5 
ประการแก่นักศึกษา 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาใน
ด้านทักษะทางวิชาชีพเพิ่มข้ึน เพื่อให้
ผู ้เข้าร่วมโครงการได้ความรู้ศาสตร์

- กลุ ่มเป้าหมาย จำนวน 300 คน 
เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดโครงการ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

2,000   ✓  รองคณบด ี
ฝ่ายพัฒนา 
นักศึกษา 
และกิจการ 
พิเศษ 
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย งบประมาณ 
แผนการดำเนินการ 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

ต่าง ๆ ในคณะวิทยาศาสตร ์และ
เทคโนโลยี 

3. เพื่อเสรมิสร้างทักษะ
ภาษาต่างประเทศ และสง่เสรมิ
ศักยภาพทางภาษาต่างประเทศแก่
นักศึกษา 

4. ส่งเสริมให้อาจารย์ บ ุคลากร และ
นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมทำนุ
บำร ุงศิลปวัฒนธรรมผ่านกิจกรรม
แข่งขันทำอาหารและขนมไทย 

5. เ พ ื ่ อ ส ่ ง เ ส ร ิ ม ก า ร อ น ุ ร ั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. โครงการ อบรมเชิงปฏบิัติการ
ภาษาอ ั ง ก ฤษ  English WISH 
Camp 

1. นักศึกษามีความรู้ความสามารถ
ทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น 

นักศ ึกษาคณะวิทยาศาสตร ์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาล ัยราชภัฏ

สงขลา จำนวน 30 คน  เข ้าร ่วม

โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

4,500   ✓  รองคณบด ี
ฝ่ายพัฒนา 
นักศึกษา 
และกิจการ 
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย งบประมาณ 
แผนการดำเนินการ 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

2. นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตใน
ต่างประเทศได้ เป็นการเพิ่มทกัษะ
การใช้ชีวิตนอกรั้วมหาวิทยาลัย 

3. พัฒนาความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษได้ตามมาตรฐานCEFR 
(B1) 

 พิเศษ 



  
 

9 

 

 

 

 


