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บทที่ 1   

บทน ำ 

 

1.1 ประวัติความเป็นมา 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น 

ตามการแบ่งส่วนราชการของวิทยาลัยครูสงขลา เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.  

2518  จึงเริ่มมีคณะเป็นครัง้แรกในปี พ.ศ. 2518 และเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับต่อ ๆ 

มา ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อคณะและหน่วยงานในคณะตามล าดับ ดังน้ี 

 พ.ศ. 2518 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 และประกาศกระทรวง 

ศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครู มีการจัดตัง้ คณะวิชาวิทยาศาสตร์” ขึ้น โดยมี 

หน่วยงานในสังกัด ดังน้ี 1) หมวดวิชาพลานามัย 2) หมวดวิชาคณิตศาสตร์ 3) หมวดวิชาหัตถศึกษา 

และอุตสาหกรรมศิลป์ 4) หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ 5) หมวดวิชาเกษตรกรรม 6) หมวดวิชา 

วิทยาศาสตร์ 

 พ.ศ. 2519 เปลี่ยนชื่อ หมวดวิชาพลานามัย” เป็น หมวดวิชาพลศึกษาและนันทนาการ” 

และจัดตัง้หมวดวิชาสุขศึกษา 

 พ.ศ. 2527 มีการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 จึงมีการเปลี่ยนชื่อเป็น 

คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”และเปลี่ยนชื่อหน่วยงานในสังกัดจากหมวดวิชาเป็น ภาควิชา” 

ในคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหน่วยงานในสังกัด ดังน้ี 1) ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

2) ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 3) ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลปะ 4) ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 5) ภาควิชา 

พลศึกษาและนันทนาการ 6) ภาควิชาสุขศึกษา 7) ภาควิชาเคมี 8) ภาควิชาชีววิทยา 9) ภาควิชา 

ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

 พ.ศ. 2530 แยกภาควชิาเกษตรศาสตร์ไปจัดตัง้เป็น คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม”  

ปัจจบุันเปลี่ยนชื่อเป็น คณะเทคโนโลยีการเกษตร” 

 พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม 

สถาบันราชภัฏ” แทน วิทยาลัยครู” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูสงขลา 

จึงใช้ชื่อใหม่ว่า สถาบันราชภัฏสงขลา” มีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาคณะวิชาวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี มีหน่วยงานในสังกัด ดังน้ี 1) ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 2) ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 

3) ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 4) ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5) ภาควิชาเคมี 6) ภาควิชาชีววิทยา 7) 

ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 8) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 9) ภาควิชาเทคโนโลยีการยาง 10) 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
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 พ.ศ. 2538 เปลี่ยนชื่อคณะเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน่วยงานในสังกัด ดังน้ี                 

1) ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 2) ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 3) ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 4) 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5) ภาควิชาเคมี 6) ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 7) ภาควิชา 

คอมพิวเตอร์ 8) ภาควิชาชีววิทยา 9) ภาควิชาเทคโนโลยีการยาง 10) ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 

และได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเพิ่มขึ้น 1 หน่วยงาน รวมเป็น 11 หน่วยงาน คือ 11) ส านักงาน 

เลขานุการคณะ  

 พ.ศ. 2540 แยกภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ไปจัดตัง้เป็น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” พ.ศ. 

2541 ทดลองน าระบบบริหารแบบโปรแกรมวิชามาใช้ในคณะ เปลี่ยนจากการบริหารแบบ ภาควิชา” 

เป็น โปรแกรมวิชา” โดยโปรแกรมวิชาประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาที่ท าหน้าที่ 

บริหารงานวิชาการ ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ 1) 

ส านักงานเลขานุการคณะ 2) โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 3) โปรแกรมวิชาสถิติประยุกต์ 4) โปรแกรม 

วิชาคหกรรมศาสตร์ 5) โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 6) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 7) 

โปรแกรมวิชาสุขศึกษา 8) โปรแกรมวิชาเคมี 9) โปรแกรมวิชาเคมีปฏิบัติ 10) โปรแกรมวิชาชีววิทยา 

11) โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์ 12) โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ 13) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

14) โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 15) โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 16) โปรแกรมวิชา 

เทคโนโลยีการยาง 17) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 พ.ศ. 2543 มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่  

โดยยุบรวมโปรแกรมวิชาในสาขาวิชาเดียวกันเข้าด้วยกัน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มีหน่วยงานในสังกัด ดังน้ี 1) ส านักงานเลขานุการคณะ 2) โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 3) 

โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์  4) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5) โปรแกรมวิชาเคมี 

และเคมีประยุกต์ 6) โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ 7) โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และ 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป 8) โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 9) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 10) 

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 พ.ศ. 2544 ผ่านร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 พ.ศ. 2547 (15 มิ.ย.) มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลยั 

ราชภัฏสงขลา จึงเป็นมหาวิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี ยังคงมีหน่วยงานในสังกัดเหมือนเดิม 

 พ.ศ. 2549 (22 พ.ค.) มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา แบ่งส่วนราชการในคณะ เป็น ส านักงานคณบดี” 

 พ.ศ. 2549 ปรับเปลี่ยนหน่วยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ตามเกณฑ์ของ 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน่วยงานในสังกัดประกอบด้วย 1) ส านักงานคณบดี 2) 

ภาควิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ 
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และโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 3) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาเคมีและ 

เคมีประยุกต์ โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์  

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และโปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 4) โครงการ 

จัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและคหกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ 

สุขภาพ และโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ 

 พ.ศ. 2551 ปรับเปลี่ยนหน่วยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ มีหน่วยงาน 

ในสังกัดประกอบด้วย 1) ส านักงานคณบ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 3) โปรแกรมวิชา 

คอมพิวเตอร์ โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์ 5) โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 6) 

โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ 7) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 8) โปรแกรม 

วิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  9) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 10) โปรแกรมวิชา 

คหกรรมศาสตร์ 

 พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาออกประกาศเรื่องการแบ่งส่วนราชการเป็นงาน 

ส่วนราชการ หรือ หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

พ.ศ. 2560 ส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แบ่งส่วนราชการเป็นงานดังน้ี 1) 

งานบริหารงานทั่วไป 2) งานสนับสนุนพันธกิจอุดมศึกษา 

 พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลายกเลิกการจัดตั้งและการบริหารงานโปรแกรมวิชา 

และได้ออกประกาศเรื่องการบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี จึงมีโครงการสร้างการบริหารงานวิชาการเป็นหลักสตูร จ านวน 13 หลักสูตร ดังน้ี  

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) หลักสูตรวิทยาศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

10) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม  

11) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  

12) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา  

13. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
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1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และนโยบาย  

ปรัชญำ  เน้นคุณธรรม น าวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่น 

วิสัยทัศน ์  

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะชัน้น าที่ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อ 

พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 

พันธกิจ   

1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

2. ส่งเสริมการผลิตและพฒันาครูด้านวทิยาศาสตร ์

3. ศึกษา วิจยั สรา้งองค์ความรู้พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4. บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยสีู่ทอ้งถิน่ 

5. ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ภูมปัิญญาท้องถิน่ และอนุรักษ์สิง่แวดล้อม 

6. ส่งเสริมและสบืสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชด าร ิ

อัตลักษณ ์

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก าหนดอัตลักษณ์เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

คือ “เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ” 

 เป็นคนดี หมายถึง เป็นผู้ที่คิดดี พูดด ีและทาดี หมายถึง คิด พูด และท า สิ่งที่เป็นประโยชน์ 

ตนและสิ่งที่เป็นประโยชน์ท่าน 

 มีทักษะชีวิต หมายถึง มีความช านาญ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ปัญญาและเหตุผล 

ในการด าเนินชีวิต ผ่านกระบวนการฝึกทักษะการคิด ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ปัญหา 

ทักษะการคิด สร้างสรรค์ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการตระหนักรู้ในตน ทักษะการเข้าใจผู้อื่น 

ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และทักษะการจัดการกับความเครียด 

  มีจิตสาธารณะ หมายถึง จิตที่คิดสร้างสรรค์ เป็นกุศล และมุ่งท ากรรมดีที่เป็นประโยชน์ต่อ 

ส่วนรวมตัง้อยู่บนพื้นฐานของความตัง้ใจดี และเจตนาดี 

เอกลักษณ ์

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก าหนดเอกลักษณ์เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

คือ “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” 
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 การพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง การทาให้พื้นที่ ที่เป็นที่อยู่อาศัยเจริญขึ้นงอกงามขึ้น ทัง้น้ีการ

ท าให้ท้องถิ่น เกิดการพัฒนานั้น มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดตามพันธกิจของ 

มหาวิทยาลัยทัง้ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและ 

วัฒนธรรม  

ค ำนิยม 

 WISH 

  W  =  Wisdom    

    หมายถึง เป็นผู้มีภูมิปัญญา และใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ 

  I  =  Innovation   

    หมายถึง เราจะเป็นผู้ที่สรรสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ และปรับตัวให้เข้ากับ 

ยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง 

  S  =  Smart   

    หมายถึง เราจะเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาด ไม่ว่าจะเป็นความคิด 

การเรียน การใช้ชีวิต และบุคลิกภาพที่ดีด้วย 

  H  =  Happiness   

    หมายถึง เรียนและใช้ชีวิตในรัว้มหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข 

นโยบำย 

 ประเด็นยทุธศาสตร์การพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบบัทบทวนประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีดังน้ี 

 ยุทธศาสตร์เชิงรุกท่ี 1 ยกระดับคุณภพการศึกษาสู่สากล 

 ยุทธศาสตร์เชิงรุกท่ี 2 สร้างชุมชนแห่งปัญญา 

 ยุทธศาสตร์เชิงรุกท่ี 3 น าพาองค์กรความสุขและความม่ันคง 

 ยุทธศาสตร์เชิงรุกท่ี 4 ธ ารงศาสตร์พระราชาพัฒนาท้องถ่ินตนอย่างย่ังยืน 
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 นโยบายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2561 - 2565) ประกอบด้วย  

1. นโยบำยด้ำนกำรจัดกำรศกึษำ 

1.1) มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสายวทิยาศาสตร์ให้เป็นไปตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 

ที่ 21 และเป็นไปตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

1.2) ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของทอ้งถิ่นและให้ทันต่อการเปลีย่นแป

ลงของสังคมโลก 

1.3) พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่ อเพิ่ม 

ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

1.4) มุ่งเน้นการประชาสัมพนัธ์การรับนักศึกษาเชิงรุกด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้ได้ 

นักศึกษาที่มีศักยภาพตรงตามสาขาวชิา 

1.5) จัดให้มีการปรบัพื้นฐานความรู้ทางวิชาการ และคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อม 

ให้กับนักศึกษาใหม่  

1.6) ส่งเสริมและสนับสนนุการผลิตครูระดับปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษา 

1.7) จัดกิจกรรมเสริมความรู้ และทักษะ เพื่อเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ 

พึงประสงค์ 

 

2. นโยบำยด้ำนงำนวจิัย 

2.1) ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ดีมีคุณภาพ 

2.2) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักวิจัยมืออาชีพ 

2.3) สนับสนุนและจัดหาแหล่งทนุสนับสนุนการวิจัย 

2.4) สร้างเครือขา่ยการวิจัยระหว่างกลุ่มวิจัยหรือหน่วยวิจัย (Research Unit) ของคณะ 

กับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่นในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาต ิ 

2.5) ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจยัในวารสารที่ได้รับมาตรฐานทางวชิาการ 

ในระดับชาต ิและนานาชาต ิ

2.6) ส่งเสริมพัฒนาวารสารวชิาการด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2.7) ส่งเสริมให้นักวิจัยท างานวิจัยระยะสัน้ในตา่งประเทศ 

2.8) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสนองโครงการตามพระราโชบาย 

2.9) ยกย่อง และเชดิชูเกียรติ อาจารย์ และบุคลากรที่มีผลงานวจิัยดีเด่น 
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3. นโยบำยด้ำนกำรบรกิำรวิชำกำร 

3.1) บริการวิชาการตามความต้องการของท้องถิน่ 

3.2) สร้างเครือขา่ยการใหบ้ริการวิชาการกับหน่วยงานอื่นทัง้ภาครัฐและเอกชน 

3.3) ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และ 

งานวิจัย 

3.4) ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มีส่วนร่วมในการให้บริการ 

วิชาการแก่ท้องถิ่น 

3.5) จัดตัง้ศูนย์บริการวิชาการแกท่้องถิ่น เชน่ ศนูย์การแพทยแ์ผนไทย เป็นตน้ 

 

4. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำนักศกึษำ 

4.1) ส่งเสริมและสนับสนนุการพฒันานักศึกษา ให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง 

ประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย 

4.2) ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีเอกลักษณ์ความเป็นวิทยาศาสตร์ 

4.3) จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ และทักษะการใช้ชีวิต 

ของนักศึกษา 

4.4) ส่งเสริมให้นักศึกษา ศิษย์เก่า และคณะมีความรักและภาคภูมิใจต่อสถาบนัโดยผา่น 

กิจกรรมนักศึกษา 

4.5) ยกย่องและให้ขวัญก าลังใจกบันักศึกษาที่มผีลการเรียนดี กิจกรรมเด่น 

4.6) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหาทุการศึกษาให้นักศึกษาที่ เรียนดีแต่ขาดแคลน 

ทุนทรัพย์ 

 

5. นโยบำยกำรด้ำนพัฒนำบุคลำกร 

5.1) ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์และบุคลากรให้มีต าแหน่งทางวิชาการ และมีความ 

ก้าวหน้าทางสายงาน  

5.2) ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากร ศึกษาต่อรวมทัง้ฝึกอบรมระยะสัน้ และ 

ประชุมสัมมนาทัง้ระดับชาติและนานาชาติ 

5.3) ยกย่องและเชิดชูเกียรต ิอาจารย์ บุคลากรที่เป็นคนดี มีคุณธรรม และผลงานเดน่ 

 

6. นโยบำยด้ำนกำรบรหิำรจัดกำร 

6.1) ก าหนดแผน และกลยทุธ์ของคณะโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ บุคลากรของคณะ 

และผ้ทูรงคุณวุฒิภายนอก 
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6.2) จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการ 

วิชาการ และการพัฒนานักศึกษา รวมถึงสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 

ภายในและภายนอก 

6.3) น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 

6.4) น าระบบการจัดการความรู้มาใช้พัฒนางานและเสริมสร้างบรรยากาศการท างานใน 

คณะ 

6.5) น าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการ 

6.6) ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ มุ่งเน้นให้อาจารย์ บุคลากร มีความสุข 

รักองค์กรและเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน 

6.7) การบริหารจัดการเงินรายได้ของคณะ 

 

7. นโยบำยด้ำนกำรวิเทศสัมพันธ์และประชำสัมพันธ์ 

7.1) ก าหนดแผนงานประชาสัมพนัธ์ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 

7.2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยการประชาสัมพันธ์ 

7.3) ประสานความร่วมมือ สร้างความสัมพันธ์อันดี และส่งเสริมกิจการความสัมพันธ์ 

กับต่างประเทศ 

 

8. นโยบำยด้ำนกำรประกนัคณุภำพกำรศกึษำ 

8.1) พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่าง 

ต่อเน่ือง 

8.2) พัฒนาและสรา้งเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะและสถาบนั 

8.3) น าผลประเมินการประกันคณุภาพการศึกษามาเป็นแนวทางในการพฒันาคณะ 

 

9. นโยบำยด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศลิปวัฒนธรรม ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

9.1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม 

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

9.2) ส่งเสริมให้มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการวิจัยและ 

การเรียนการสอน 

9.3) ส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 
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10. นโยบายด้านการเตรียมความพร้อมสู่สากล 

10.1) พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อการสื่อสาร 

ของอาจารย์บุคลากรและนักศึกษา 

10.2) ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ เข้าร่วม 

กิจกรรมทางวิชาการ การน าเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาประสบการณ์ 

ในต่างประเทศ 

10.3) ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์เพื่อสอน วิจัย และบริการวิชาการ ในสถาบัน 

อุดมศึกษาของประชาคมอาเซียน 

สีประจ ำคณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 สีเหลือง คือ สีประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสีที่แสดงถึงความสว่างรุ่งโรจน์ 

การประสบความส าเร็จ เป็นสีแห่งความเป็นมงคล ความเจริญรุ่งเรือง 

 รหัสสี CMYK = 1,12,100,0 

  

สัญลักษณค์ณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี 

 ในปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดให้มีสัญลักษณ์ของคณะ 

ดังภาพที่ 1.1 

 

ภำพที่ 1.1 สัญลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ต้นไม้ประจ ำคณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

 ต้นไม้ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอื ใบไม้สทีอง หรือ ตน้ดาโอ๊ะ ชื่อวทิยาศาสตร์  

Bauhinia aureifolia K.&S.S.Larsen เป็นไม้มงคล มีลักษณะเด่นตรงที่มใีบสีทองสวยงาม  

 

ภำพที ่1.2 ตน้ใบไม้สทีอง 

ที่มา :  อมรรัตน์ ชชูื่น, 2563 
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1.3  โครงสร้างการบริหารคณะ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการแบ่งส่วนราชการดังน้ี (ภาพที่ 1.3) 

 

ภำพที่ 1.3 โครงสรา้งการบรหิารคณะ 

 

 คณบดีเป็นผู้ก าหนดนโยบายคณะ ด้านการบริหารงานมีรองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ เป็นผู้ช่วย 

บริหารงานในด้านวิชาการ ด้านงานวิจัย และด้านการพัฒนานักศึกษา โดยคณบดีก ากับดูแล 

การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย นอกจากน้ียังมีคณะกรรมการบริหารคณะ (กบ.) 

คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ (กช.) และคณะกรรมการประจ าคณะ (กป.) ที่ก ากับการด าเนินงาน 

ของคณะให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของคณะ 

 

 

 

คณบด ี

หลักสูตร         

16 หลักสูตร 
หัวหน้าส านักงานคณบดี 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานสนับสนนุพนัธกิจอุดมศึกษา 

รองคณบด ี

ฝ่ายวชิาการและประกนัคุณภา

พการศึกษา 

ฝ่ายวิจยั บริการวิชาการ 

และวิเทศสัมพันธ ์

ฝ่ายพฒันานักศึกษาและกิจกา

รพิเศษ 
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1.4 คณะกรรมการบริหารคณะ  

 ในการบริหารงานของคณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการบรหิารคณะ (กบ.) คณะกรรมการ 

บริหารวิชาการคณะ (กช.) และคณะกรรมการประจ าคณะ (กป.) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 1.4.1  คณะกรรมกำรบริหำรคณะ (กบ.) 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผศ.ดร.อนุมัติ  เดชนะ 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา อ.ดร.สุชีวรรณ  ยอยรู้รอบ 

 รองคณบดีฝ่ายวิจยับริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  ผศ.กฤษณ์วรา  รัตนโอภาส 

 รองคณบดีฝ่ายพฒันานักศึกษาและกิจการพิเศษ  อ.นันธิดา ลิ่มเสฎโฐ 

 ประธานหลักสูตร 

   วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตรป์ระยุกต์เชิงอุตสาหกรรม อ.ดร.ปุรนิทร  จนัทร์เลิศ 

   วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์    อ.ยุพดี  อนิทสร 

   วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและนวัตกรรมดิจทิัล  อ. ญาณพัฒน์  ชูชื่น 

   วท.บ. สาขาวชิาชีววิทยา     อ.ดร.เบญจวรรณ ยันต์วิเศษภักดี 

   วท.บ. สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์    ผศ.ฐิติมาพร  ศรีรักษ์ 

   วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ    ผศ.ดร.ภวิกา  มหาสวสัดิ ์

   วท.บ. สาขาวชิาคณิตศาสตร ์    อ.ดร.ศิรฉัตร  ทิพย์ศร ี

   วท.บ. สาขาวชิาเคม ี     ผศ.ดร.วิภาพรรณ  คงเย็น 

   วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดล้อม    ผศ.ขวัญกมล  ขนุพิทักษ์ 

   ส.บ. สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน     อ.ดร.วรพล  หนนูุ่น 

   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา  อ.วัชราภรณ์  พัทคนั 

   ค.บ.  สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ศึกษา   ผศ.ดร.ทวีรัตน์  นวลช่วย 

   ค.บ. สาขาวิชาเคมี     ผศ.เชาวนีพร  ชีพประสพ 

   ค.บ.  สาขาวชิาฟิสิกส ์     ผศ.พิชญ์พิไล  ขุนพรรณราย 

   ทล.บ.  สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยนื ผศ.เสาวนิตย ์ ชอบบุญ 

   ส.ม. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน    ผศ.ดร.คนัธมาทน์  กาญจนภูม ิ

   หัวหน้าส านักงานคณบด ี     นางพิไลพร  คงเรือง 

 

 1.4.2  คณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำรคณะ (กช.) 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผศ.ดร.อนุมัติ  เดชนะ 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา อ.ดร.สุชีวรรณ  ยอยรู้รอบ 
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 ตัวแทนสภาวิชาการคณะ      ผศ.ขวัญกมล  ขนุพิทักษ์ 

 ประธานหลักสูตร 

   วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตรป์ระยุกต์เชิงอุตสาหกรรม อ.ดร.ปุรนิทร  จนัทร์เลิศ 

   วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์    อ.ยุพดี  อนิทสร 

   วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและนวัตกรรมดิจทิัล  อ.ญาณพฒัน์  ชูชื่น 

   วท.บ. สาขาวชิาชีววิทยา     อ.ดร.เบญจวรรณ ยันต์วิเศษภักดี 

   วท.บ. สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์    ผศ.ฐิติมาพร  ศรีรักษ์ 

   วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ    ผศ.ดร.ภวิกา  มหาสวสัดิ ์

   วท.บ. สาขาวชิาคณิตศาสตร ์    อ.ดร.ศิรฉัตร  ทิพย์ศร ี

   วท.บ. สาขาวชิาเคม ี     ผศ.ดร.วิภาพรรณ  คงเย็น 

   วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดล้อม    ผศ.ขวัญกมล  ขนุพิทักษ์ 

   ส.บ. สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน     อ.ดร.วรพล  หนนูุ่น 

   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา  อ.วัชราภรณ์  พัทคนั 

   ค.บ.  สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ศึกษา   ผศ.ดร.ทวีรัตน์  นวลช่วย 

   ค.บ. สาขาวิชาเคมี     ผศ.เชาวนีพร  ชีพประสพ 

   ค.บ.  สาขาวชิาฟิสิกส ์     ผศ.พิชญ์พิไล  ขุนพรรณราย 

   ทล.บ.  สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยนื ผศ.เสาวนิตย ์ ชอบบุญ 

   ส.ม. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน    ผศ.ดร.คนัธมาทน์  กาญจนภูม ิ

   หัวหน้าส านักงานคณบด ี     นางพิไลพร  คงเรือง 

   หัวหน้างานสนับสนนุพนัธกิจอุดมศึกษา   นางอมรรัตน์  ชูชื่น 

 

 1.4.3  คณะกรรมกำรประจ ำคณะ (กป.) 

 ผศ.ดร.อนุมัติ  เดชนะ  คณบด ี    ประธานกรรมการ 

 อ.ดร.สุชีวรรณ  ยอยรู้รอบ รองคณบด ี   รองประธานกรรมการ 

 ศ.ดร.เสาวภา  อังสุภานิช  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 

 รศ.ดร.ธวัช  ชิตตระการ  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 

 รศ.ประดิษฐ์  มีสุข  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 

 ผศ.ค ารณ  พิทักษ์  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 

 ผศ.ดร.พลพัฒน์   รวมเจริญ ตัวแทนคณาจารย ์  กรรมการ 

 ผศ.ขวัญกมล  ขนุพิทักษ์  ตัวแทนคณาจารย ์  กรรมการ 

 ผศ.ดร.ภวิกา  มหาสวสัดิ ์ ตัวแทนกรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการ 
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 อ.ดร.ศิรฉัตร  ทิพย์ศร ี  ตัวแทนกรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการ 

 นางพิไลพร  คงเรือง  หัวหน้าส านักงานคณบดี กรรมการและเลขานุการ 

  

1.5 หลักสูตรที่เปิดสอน และจ านวนนักศึกษา 

 ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอน 2 ระดับ รวมทัง้สิน้ 

16 หลักสูตร  รายละเอียดดังน้ี  

 นักศึกษาภาคปกติ ประกอบดว้ย 

  ระดับปริญญาตรี จ านวน 15 หลักสูตร  มีนักศึกษาทัง้สิน้ 1,430  คน 

 ระดับปริญญาโท จ านวน 1 หลักสูตร  มนัีกศึกษาทัง้สิน้  14 คน       

 รวมจ านวนนักศึกษาภาคปกติ 1,444 คน 

 นักศึกษาภาค กศ.บป. ประกอบด้วย 

  ระดับปริญญาตรี จ านวน 1 หลักสูตร  มนัีกศึกษาทัง้สิน้ 86  คน 

 รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1.1 

 

ตำรำงที่ 1.1 จ านวนนักศึกษาจ าแนกตามสาขาวิชาและระดบัการศึกษา (ภาคปกติ 4 ชัน้ปี) 

หลักสูตร-สำขำวิชำ 

จ ำนวนนักศึกษำทัง้หมด 

ปริญญำตรี ปริญญำโท 

ภำคปกติ 

1) วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงประยุกต์ 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  
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หลักสูตร-สำขำวิชำ 

จ ำนวนนักศึกษำทัง้หมด 

ปริญญำตรี ปริญญำโท 

9) วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  61  

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 

รวมทัง้สิน้ 1,444 

ภำค กศ.บป. 

1) ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  86  

รวมทัง้สิน้ 86 

ที่มา: ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (20 สิงหาคม 2564) 
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1.6 จ านวนบุคลากร 

 ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มีบคุลากรทัง้หมดจ านวน 119 คน 

แบ่งเป็นสายวิชาการ จ านวน 101 คน สายสนับสนนุ จ านวน 18 คน (ตารางที ่1.2 และตารางที่ 1.3)  

ตำรำงที่ 1.2 จ านวนอาจารยป์ระจ าทัง้หมดที่ปฏบิัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564  

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

คุณวฒุ ิ

รวม 
ปฏิบัติงำน

จริง 
ลำศึกษำต่อ 

ปรญิญำตร ี ปรญิญำโท ปรญิญำเอก 

อาจารย ์ 1 45 24 70 66 4 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  16 14 30 26 4 

รองศาสตราจารย ์   1 1 1  

รวม (คน) 1 61 39 101 93 8 

ที่มา: งานการเจ้าหน้าที่ (20 สิงหาคม 2564) 

 

ตำรำงที่ 1.3 จ านวนบุคลากรสายสนับสนนุทัง้หมด ประจ าปีการศึกษา 2564 

ประเภท จ ำนวน (คน) 

ข้าราชการ 1 

พนักงานราชการ 2 

พนักงานมหาวทิยาลัย 9 

พนักงานประจ าตามสัญญา 6 

รวม 18 

ที่มา: งานบุคลากร คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (20 สงิหาคม 2564) 
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1.7  อาคารสถานที ่ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอาคารที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 6 อาคาร (ตารางที ่

1.4) 

ตำรำงที่ 1.4 อาคารสถานที ่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หมำยเลขอำคำร ช่ืออำคำร 

8 อาคารเรียน   

10 อาคารเรียน 

35 อาคารปฏบิัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 

64 อาคารเทคโนโลยีชีวภาพ 

72 อาคารปฏบิัติการคหกรรมศาสตร์ 

73 อาคารเรียนรวมและปฏบิัติการ (อยู่ระหว่างการปรบัปรุง) 

ที่มา: ฝ่ายอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา (20 สิงหาคม 2564) 



 

บทที่ 2   

ผลกำรด ำเนินงำน 
  

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ด าเนินการตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย จึงด าเนินการจัดท า “แผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล” เพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษา 

ให้ทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลในยุคปัจจุบัน อีกทัง้เป็นส่วนหน่ึงในการผลักดันภารกิจ

ด้านการพัฒนาคน การวิจัย และการบริการวิชาการระดับประเทศเข้าส่่ยุค Thailand 4.0  

 

2.1 การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษา  

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลส าหรับ

นักศึกษา ผ่านรายวิชาที่อย่่ในหมวดศึกษาทั่วไป และโดยสอดแทรกทักษะด้านดิจิทัลไว้ในรายวิชาต่าง 

ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. รายวิชาที่มหาวทิยาลัยก าหนด 

-  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมความร้่พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ 

2. คณะและหลักส่ตรจัดให้มีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษา โดยเน้น

ทักษะการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ และความร้่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและ

อินเตอร์เน็ต ในรายวิชา ดังน้ี 

- รายวิชาวิธีวิจัย 

- รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

- รายวิชา 7000309 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 

- รายวิชา 7000409 สหกิจศึกษา 

 

2.2 ผลการสอบมาตรฐานความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ในการสอบวัดมาตรฐานความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยเป็นผ้่จัดสอบโดยใช้ข้อสอบจากคลังข้อสอบส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งเป็นการวัดความร้่ครอบคลุม 3 ด้าน ดังน้ี  

1) ความร้่พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ (Computing Foundation Skills)  

2) ความร้่ด้านการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ (Computer Application Skills) และ  

3) ความร้่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและอินเตอร์เน็ต (ICT and 

Internet Skills)  
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ปีการศึกษา 2563 คณะมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้าย จ านวน 328 คน เข้าสอบวัด

มาตรฐานความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 321 คน คิดเป็นร้อยละ 

97.87 ของนักศึกษาที่เข้าสอบ มีนักศึกษาสอบผ่าน จ านวน 312 คน คิดเป็นร้อยละ 97.20 ของ

นักศึกษาชัน้ปีสุดท้ายที่สอบผ่าน (ตารางที่ 2.1)   

ตารางที่ 2.1 รายงานสรปุการสอบมาตรฐานความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

หลักสูตร /สาขาวิชา  

 

รหัส 2560 

นักศกึษาทัง้หมด ไม่เข้าสอบ สอบผ่าน ไม่ผ่าน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 46 0 45 1 

เทคโนโลยียางและพอลิเมอร ์ 11 2 6 3 

เคมี   25 2 23 0 

วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม 12 0 12 0 

วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 35 0 35 0 

ฟิสิกส ์ 13 1 9 3 

ชีววิทยาประยุกต ์ 19 0 19 0 

ชีววิทยา 30 0 30 0 

คณิตศาสตร์ 32 0 32 0 

คหกรรมศาสตร์ 37 1 36 0 

สาธารณสุขชุมชน 66 1 65 0 

รวม 326 7 312 7 

ที่มา: รายงานสรุปการสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวทิยบริการและ

สารสนเทศ, (31 พฤษภาคม 2564) 

 

2.3 ผลการประเมินแผนส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษา

ปีงบประมาณ 2564 

 ผลการประเมนิความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการและผลการปรับปรุง แสดง

รายละเอียดในตารางที่ 2.2 และตารางที่ 2.3 
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ตารางท่ี 2.2 ผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการและผลการปรับปรุง 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ของแผน ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ

เป้าหมาย 
แนวทางการปรับปรุง ผลการปรบัปรุง 

1. สัมมนาเตรียม

ความพรอ้มสรา้ง

ทักษะในศตวรรษ

ที่ 21  และทักษะ

ในวิชาชีพแก่

นักศึกษา 

เพื่อให้นักศึกษาได้รับ

ความร้่ ทักษะวชิาชีพ จาก

ผ้่เชี่ยวชาญทีม่ีประสบการณ์

ตรง และสามารถพัฒนา

ตนเองให้เป็นบัณฑิตทีม่ี

คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

วท.บ.เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ด้วยสถานการณ์โรคระบาดไวรสัโคโรนา (Covid-19) 

ท าให้ตอ้งยกเลิกโครงการ 

2. กิจกรรมการฝึก

ทักษะการเขียน

โปรแกรม

คอมพิวเตอรด์้วย 

coding block 

ให้แกนั่กศึกษา

สาขาวิชา

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

เพื่อฝึกทกัษะการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอรด์้วย 

coding block และสร้าง

เกมที่สามารถใช้งานได้จริง

ผ่านโทรศัพทม์ือถอื 

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 80 

- 

 ควรขยายเวลาในการจดั

โครงการในครัง้ต่อไปเป็น 7 

ชั่วโมง 
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ตารางท่ี 2.2 ผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการและผลการปรับปรุง (ต่อ) 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ของแผน ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ

เป้าหมาย 
แนวทางการปรับปรุง ผลการปรบัปรุง 

3. อบรมเชิงปฏิบตัิ

ด้านการจดัการ

ฐานขอ้มล่สุขภาพ 

เพื่อให้นักศึกษาได้เรยีนร้่

และฝึกทกัษะการใช้ขอ้มล่

ทุติยภ่มิจากฐานข้อม่ล

สุขภาพชุมชน ที่มีการ

จัดเก็บไว้แล้วส าหรับการ

วิจัยและพัฒนาในงาน

สาธารณสุขชุมชนโดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

ส.บ. 

สาธารณสุขชุมชน 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ

ด้านการจดัการฐานขอ้มล่

สุขภาพ ปีการศึกษา 2563  

เพื่อให้นักศึกษาได้เรยีนร้่

และฝึกทกัษะการใช้ขอ้มล่

ทุติยภ่มิจากฐานข้อม่ล

สุขภาพชุมชนที่มีการจดัเก็บ

ไว้แล้วส าหรับการวิจัยและ

พัฒนาในงานสาธารณสุข

ชุมชนโดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ แกนั่กศกึษา

รหัส 6142002 และ 

6032002 จ านวน 110 คน 

 ในการด าเนินงาน เหน็ควร

จะด าเนินการให้ นักศึกษา

อีกอย่างตอ่เน่ือง แต่ตอ้ง

เพิ่มวิทยากรกลุ่ม เพื่อ

ช่วยเหลอืกระบวนการ

เรียนร้่ให้นักศึกษา 

  ควรจะได้บร่ณาการเขา้ไป

ในรายวชิาทีเ่กี่ยวเน่ืองกัน 

เช่น รายวชิา 4953801

ชีวสถิตแิละระเบียบวิธีวิจัย

เพื่องานสาธารณสุขชมุชน 

และ รายวชิา 4954803 

การวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมเพื่องาน

สาธารณสุขชุมชน โดยระบุ

ไว้ใน มคอ.3 

ปัจจุบันได้มกีารบรรจุใน 

มคอ.3 ของรายวชิา 

4953801ชีวสถิตแิละ

ระเบียบวิธีวิจัยเพื่องาน

สาธารณสุขชุมชน และ 

รายวชิา 4954803 การวจิัย

และพฒันานวัตกรรมเพื่อ

งานสาธารณสุขชมุชน ของปี

การศกึษา 2564 
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ตารางท่ี 2.2 ผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการและผลการปรับปรุง (ต่อ) 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ของแผน ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ

เป้าหมาย 
แนวทางการปรับปรุง ผลการปรบัปรุง 

โดย Google Meet (2 

user) จัดเมื่อ 23 มกราคม 

2564 

https://drive.google.com/f

ile/d/1xGi0jvLwSdlEoizZ

PCxyBC1AAnbPY7z3/vi

ew?usp=sharing 

- ผลการด าเนินงาน 

  มีผ้่เข้าร่วมโครงการตาม

กลุ่มเป้าหมายครบทัง้ 110 

คน และมศีิษย์เก่าและศิษย์

ปัจจุบัน ขอเข้าร่วมด้วย 6 

คน  

  ผ้่เข้าร่วมโครงการไดร้ับ

ความร้่ประเด็นเรยีนร้แ่ละ

ฝึกทักษะการใช้ขอ้มล่ทุตยิ
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ตารางท่ี 2.2 ผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการและผลการปรับปรุง (ต่อ) 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ของแผน ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ

เป้าหมาย 
แนวทางการปรับปรุง ผลการปรบัปรุง 

ภ่มิจากฐานข้อม่ลสุขภาพ

ชุมชน (JHCIS Database) 

ที่มีการจัดเก็บไวแ้ล้วส าหรับ

การวิจัยและพัฒนาในงาน

สาธารณสุขชุมชนโดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

SPSS ในเวลา 1 วัน 8 

ชั่วโมง และตอ่มาสามารถ

น าองค์ความร้แ่ละทกัษะที่

ได้รบัการฝึกปฏบิัตมิาไป

ประยกุต์ใช้กบัการจัดการ

ข้อมล่ทางดา้นสุขภาพเพื่อ

การปฏบิัติงานและการวิจัย

ในงานสาธารณสุขชุมชนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ จน

สามารถด าเนินการวิจัยได้

ในปัจจุบัน  
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ตารางท่ี 2.2 ผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการและผลการปรับปรุง (ต่อ) 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ของแผน ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ

เป้าหมาย 
แนวทางการปรับปรุง ผลการปรบัปรุง 

4. กิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบัติการ

สายสัญญาณ

สื่อสาร 

1. เพื่อให้นักศึกษามี

ความร้่พื้นฐานทางด้าน

เทคโนโลยีการสื่อสาร

และอินเทอร์เน็ต 

2. เพื่อให้นักศึกษามี

ความร้่พื้นฐานและลง

มือปฏิบัติจริงทางด้าน

สายสัญญาณสื่อสารที่

ใช้ในระบบ

อินเทอร์เน็ตได ้

วท.บ.วิทยากร

คอมพิวเตอร ์

กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 13 

พฤศจิยายน 2563 เวลา 

8.00-16.30 น. ณ ห้อง

ประชุม 2 ชัน้ 4 อาคารศ่นย์

คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีนักศึกษา

ชัน้ปีที่ 2-4 ได้เข้าร่วม

กิจกรรม 54 คน (ร้อยละ 

83.08) โดยมีวิทยากรจาก

บริษัทอินเตอร์ลิงก์ จ ากัด 

รายละเอียดการด าเนินงาน

ตามลิงก์ 

https://bit.ly/2X7PfmV 

 ควรมีการจัดกิจกรรมอย่าง

ต่อเ น่ืองและเพิ่มจ านวน

นักศึกษาที่เข้าร่วมให้เพิ่ม

มากขึ้น (จากที่มีการจ ากัด

จ านวนการเข้าอบรม 50 

คน) รวมทั้งการจัดเตรียม

อุปกรณ์เพื่อใช้ในการอบรม

ให้เพียงพอ  

 

 

5. อบรมเชิง

ปฏิบัติการ

เสริมสร้างทกัษะ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ

เพื่ อให้นักศึกษามีความร้่

และ เพิ่ ม เติ มทักษะด้ าน

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

ส า รสน เทศส าหรับงาน

ทางด้านชีววิทยา 

วท.บ. ชีววิทยา ด้วยสถานการณ์โรคระบาดไวรสัโคโรนา (Covid-19) 

ท าให้ตอ้งยกเลิกโครงการ 
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ตารางท่ี 2.2 ผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการและผลการปรับปรุง (ต่อ) 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ของแผน ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ

เป้าหมาย 
แนวทางการปรับปรุง ผลการปรบัปรุง 

ส าหรับงานทาง

ชีววิทยา 

6. อบรมเชิง

ปฏิบัติการเรื่อง

เทคนิคการ

ออกแบบสื่อเพื่อ

การน าเสนอ

ผลงานใน

ศตวรรษที่ 21 

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามี

ทักษะแห่งการเรียนร้่ ใน

ศตวร รษที่  2 1  ในด้ าน

ทักษะความร่ วมมือการ

ท างานเป็นทีมภาวะผ้่น า

แ ล ะ ก า ร มี ค ว า ม คิ ด

สร้างสรรค์ 

วท.บ.  

คณิตศาสตร ์

ด้วยสถานการณ์โรคระบาดไวรสัโคโรนา (Covid-19) 

ท าให้ตอ้งยกเลิกโครงการ 

7. อบรมเชิง

ปฏิบัติการการใช้

โปรแกรม Google 

Applications 

ส าหรับ

คณิตศาสตร์ (2 

รุ่น) 

1. เพื่อให้ผ้อ่บรมมคีวามร้่
และสามารถใช้

โปรแกรม Google 

Applications ได ้

2. เพื่อให้ผ้อ่บรมสามารถ
น าไปประยกุต์ใช้ในการ

การจดัการและ

บริหารงานต่าง ๆ อาทิ

การจดัการงานเอกสาร 

ด้วยสถานการณ์โรคระบาดไวรสัโคโรนา (Covid-19) 

ท าให้ตอ้งยกเลิกโครงการ 
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ตารางท่ี 2.2 ผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการและผลการปรับปรุง (ต่อ) 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ของแผน ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ

เป้าหมาย 
แนวทางการปรับปรุง ผลการปรบัปรุง 

การเก็บข้อม่ล การสร้าง

เอกสาร แบบทดสอบ 

แบบประเมนิ เป็นต้น 

8. อบรมเชิง

ปฏิบัติการ “การ

น าเสนอผลงาน

วิชาการทาง

คณิตศาสตร์โดย

ใช้บีมเมอร์ 

(Beamer) 

1. เพื่อให้ผ้่เข้าร่วม

โครงการมีความร้แ่ละ

สามารถสร้างเอกสาร

น าเสนอผลงานวิชาการ

ทางคณิตศาสตร์โดยใช้

บีมเมอร ์

2. เพื่อให้ผ้่เข้าร่วม

โครงการสามารถ

น าเสนอผลงานวิชาการ

ทางคณิตศาสตร์โดยใช้

บีมเมอร ์

ด้วยสถานการณ์โรคระบาดไวรสัโคโรนา (Covid-19) 

ท าให้ตอ้งยกเลิกโครงการ 

9. อบรมเชิง

ปฏิบัติการ

เสริมสร้างทกัษะ

การท าวิจัยส าหรบั

1. เพื่อเตรียมความพรอ้ม

นักศึกษากอ่นเริม่ท า

โครงการวิจัย 

2. เพื่อให้นักศึกษา

สามารถใช้เครื่องมอืใน

วท.บ. 

จุลชีววิทยา

ประยกุต ์

ด้วยสถานการณ์โรคระบาดไวรสัโคโรนา (Covid-19) 

ท าให้ตอ้งยกเลิกโครงการ 
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ตารางท่ี 2.2 ผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการและผลการปรับปรุง (ต่อ) 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ของแผน ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ

เป้าหมาย 
แนวทางการปรับปรุง ผลการปรบัปรุง 

นักศึกษาจุล

ชีววิทยาประยุกต ์

การท างานวิจัยได้

ถ่กต้องตามสาขา 

3. เพื่อสนับสนุนและ

ส่งเสริมใหนั้กศึกษามี

ผลงานวิจัยงาน

สร้างสรรค์ และมี

โอกาสเขา้ร่วมกิจกรรม

ทางวิชาการต่างๆ ทัง้ใน

ระดับทอ้งถ่ินและ

ระดับชาต ิ
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ตารางท่ี 2.3  ผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนพฒันานักศึกษาแผนพฒันานักศึกษาด้านดิจิทัล 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชีวั้ด 

เกณฑ์

การ

ประเมิน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ

เป้าหมาย 
แนวทางการปรับปรุง         

มีนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีปีสดุท้ายที่

ผ่านเกณฑ์ IC3 หรอื

เทียบเทา่ หรือตามที่

มหาวิทยาลยัก าหนดไม่

น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของ

นักศึกษาชัน้ปีสุดท้ายที่

เข้าสอบ 

 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีปี

สุดท้ายไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 50 

ของนักศึกษาชัน้ปีสุดท้ายที่เข้า

สอบผ่านเกณฑ์ IC3 หรอื

เทียบเทา่ หรือตามที่

มหาวิทยาลยัก าหนด 

เกณฑ์ 

IC3 

นักศึกษา

ระดับปริญญา

ตรีปีสดุท้าย 

ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 3  คณ ะมี

นั กศึกษาระดับปริญญาตรี ปี

สุดท้ายจ านวน 328 คน เข้าสอบ

วัดมาตรฐานความสามารถด้าน

คอมพิ ว เตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศส าหรับนักศึกษา 

จ านวน 321 คน คิดเป็นร้อยละ 

97.87 ของนักศึกษาที่เข้าสอบ มี

นักศึกษาสอบผ่าน จ านวน 312 

คน คิดเป็นร้อยละ 97.82 ของ

นักศึกษาชัน้ปีสุดท้ายที่สอบผ่าน 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงแผน โดยตอ้งมี

การก าหนด

วัตถุประสงคแ์ละตัวชีว้ดั

ให้ชัดเจน และปรากฎ

ในแผน  

มีกิจกรรมอื่นรองรับ

กรณีที่ไม่สามารถจดั

โครงการได้ เพื่อ

ทดแทนโครงการทีไ่ม่

สามารถจัดได้  

 

 
 

 



 

บทที่ 3 

แผนส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษา 
 

3.1  บทน า 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ก าหนดการทดสอบวัดมาตรฐานความสามารถด้าน

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้นักศึกษามีความ

พร้อมทั้งวิชาการ วิชาชีพ   และยกระดับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. การวัดความร้่จะครอบคลุม 3 ด้าน คือ ความร้่พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์  ความร้่ด้าน

การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ และความร้่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและอินเตอร์เน็ต  

2. เกณฑ์การสอบผ่านการวัดความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผ้่สอบต้องได้คะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 60 นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ต้อง

เข้ารับอบรมเพิ่มเติมและปฏิบัติตามเงื่ อนไขการอบรมของส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. การสอบวัดความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสอบได้ไม่

จ ากัดจ านวนครัง้ จนกว่านักศึกษาจะสอบผ่าน 

4. การด าเนินการจัดสอบวัดมาตรฐานความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ  ให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- จัดกระบวนการพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษา

อย่างต่อเน่ือง 

- ตรวจสอบความถ่กตอ้ง ครบถว้นและรับรองผลการทดสอบ 

- รวบรวมรายชื่อนักศึกษาและแจ้งผลการทดสอบพร้อมหลักฐานแสดงผลการสอบไป

ยังส านักสง่เสริมวิชาการและงานทะเบยีนเพื่อบนัทึกในใบรบัรองผลการศึกษาของ

นักศึกษาทุกคนที่สอบผ่าน 

- ให้คณะต้นสังกัดของนักศึกษา มีหน้าที่ในการสนับสนุนการด าเนินงานของส านัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ให้คณะต้นสังกัดของนักศึกษา มีหน้าที่ในการสนับสนุนการด าเนินงานของส านัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3.2 แผนส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจทิัลส าหรับนักศึกษา 

 คณะได้จัดท าแผนส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะ ดังน้ี  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภพการศึกษาส่่สากล  

Objective 1.1  บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่นและการ

พัฒนาประเทศ  

โปรแกรมที่ 8 พัฒนาความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ของผ้่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

เพื่ อทดสอบสมรรถนะพื้นฐานด้าน IT (The Internet and computing Core : IC3) ให้ได้ตาม

มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

 จากประเดน็ยุทธศาสตร์ของคณะ มาส่แ่ผนส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจทิัลส าหรบั

นักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตารางที ่3.1     
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ตารางที่ 3.1 แผนสง่เสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจทิัลส าหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชีวั้ด/เป้าหมาย งบประมาณ 

แผนการด าเนินการ 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 

อบรมเชิงปฏิบตัิการ 

พัฒนาทกัษะการคดิของ

นักวิทยาการคอมพิวเตอร ์

1. เพื่อให้นักศกึษาไดร้ับความร้่และ

ประสบการณ์การตรงด้านการพฒันา

ทักษะกระบวนการคิดจากบุคลากรใน

สายงานด้านวทิยาการคอมพิวเตอร ์

นอกเหนือจากการเรียนการสอนใน

ชัน้เรียน 

2. เพื่อส่งเสรมิและพัฒนาทักษะ

กระบวนการคิดให้แกนั่กศึกษาเพื่อใช้

ในการประกอบวชิาชีพต่อไป 

1. นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชัน้ปีที่ 

1-3 จ านวน 98 คนเข้าร่วมโครงการไม่

น้อยกว่ารอ้ยละ 80 

2.นักศึกษามีความพึงพอใจจากการไดร้ับ

ความร้่และประสบการณ์ตรง

นอกเหนือจากการเรียนการสอนในชัน้

เรียน ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 

3. คะแนนการประเมินตัวบ่งชีท้ี่ 3.2 ของ

หลักสต่รไม่ต า่กว่า 2 คะแนน 

900  ✓   วท.บ.

วิทยาการ

คอมพิวเตอร ์

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ 

พัฒนาทักษะด้ านแอป

พลิเคชันของนักวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 

1. เพื่ อส่ง เสริมและพัฒนาทักษะ

ทางด้านซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน

ที่ทันสมัยให้แก่นักศึกษา สอดคล้อง

กับความต้องการของตลาดแรงงาน

และสถานประกอบการ 

2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับการถ่ายทอด

ความร้่และประสบการณ์ทั้งด้ าน

วิชาการและประสบการณ์การท างาน

จริงจากบุคลากรในสายงานนักพัฒนา

แอปพลิเคชันนอกเหนือจากการเรียน

การสอนในชัน้เรียน 

1. นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชัน้ปีที่ 

3-4 จ านวน 46 คนเข้าร่วมโครงการไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. นักศึกษามีความพึงพอใจจากการได้รับ

ค ว า ม ร้่ ด้ า น ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะด้ า น

ซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันที่ทันสมัยตาม

ความต้องการของตลาดแรงงานและสถาน

ประกอบการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 

3. คะแนนการประเมินตัวบ่งชีท้ี่ 3.2 ของ

หลักส่ตรไม่ต ่ากว่า 2 คะแนน 

5,400  ✓   วท.บ.

วิทยาการ

คอมพิวเตอร ์
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ตารางที่ 3.1 แผนสง่เสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจทิัลส าหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ต่อ) 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชีวั้ด/เป้าหมาย งบประมาณ 

แผนการด าเนินการ 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 

สัมมนาเตรียมความพรอ้ม 

สร้างทักษะในศตวรรษที่ 

21 และทักษะในวชิาชีพ

แก่นักศึกษา หลักส่ตร

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และนวตักรรมดจิิทัล 

ด้านระบบเครอืข่าย

คอมพิวเตอร ์

  

  

  

 

1. เพื่อให้นักศกึษาไดร้ับความร้่ 

ทักษะวิชาชีพจากผ้่เชี่ยวชาญทีม่ี

ประสบการณ์ตรงและการสร้างสรรค์

งานด้านระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 

2. เพื่อใหนั้กศกึษามีทักษะที่จ าเป็น

ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 

3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างมุมมองใหม่ 

ๆ ให้กับนักศกึษาทราบถึงมุมมอง 

ของผ้่ที่ท างานทางด้านคอมพิวเตอร์ที่

เป็นประโยชน์ในการเขา้ส่่ตลาด 

แรงงาน 

4. เพื่อสร้างเครอืข่ายความสัมพันธ์

ระหว่างหลักสต่รเทคโนโลยี

สารสนเทศและนวตักรรดิจิทลั 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลากบั

หน่วยงานภายนอก 

 

 

1. นักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชัน้ปีที่ 1-4 จ านวน 188 คนเขา้ร่วม

โครงการไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 

2. ผ้่เข้าร่วมโครงการสามารถน าความร้่ไป

เผยแพร่ได้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 

3. คะแนนการประเมินคุณภาพบัณฑิต

จากผ้่ใช้บัณฑิตปริญญาตรี/โท ไม่ต ่ากวา่ 

4.5 คะแนน 

4. คะแนนการประเมินองค์ประกอบที่ 

3.2/3.3 ของหลักสต่รไมต่ ่ากว่า 2 คะแนน 

  

  

  

 

7,200 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ✓   วท.บ.

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

และ

นวัตกรรม

ดิจิทัล 
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ตารางที่ 3.1 แผนสง่เสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจทิัลส าหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ต่อ) 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชีวั้ด/เป้าหมาย งบประมาณ 

แผนการด าเนินการ 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 

สัมมนาเตรียมความพรอ้ม 

สร้างทักษะในศตวรรษที่ 

21 และทักษะในวชิาชีพ

แก่นักศึกษา 

หลักสต่รเทคโนโลยี

สารสนเทศและนวตักรรม

ดิจิทัลด้านมัลติมีเดียและ

แอนิเมชัน 

  

  

  

  

  

  

1. เพื่อให้นักศกึษาไดร้ับความร้่

ทักษะวิชาชีพจากผ้่เชี่ยวชาญทีม่ี

ประสบการณ์ตรงและการสร้างสรรค์

งานด้านมลัติมเีดยีและแอนิเมชนั 

2. เพื่อใหนั้กศกึษามีทักษะที่จ าเป็น

ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 

3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างมุมมองใหม่ 

ๆ ให้กับนักศกึษาทราบถึงมุมมอง

ของผ้่ที่ท างานทางด้านคอมพิวเตอร์ที่

เป็นประโยชน์ในการเขา้ส่่ตลาด 

แรงงาน 

4. เพื่อสร้างเครอืข่ายความสัมพันธ์

ระหว่างหลักสต่รเทคโนโลยี

สารสนเทศและนวตักรรดิจิทลั 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลากบั

หน่วยงานภายนอก 

1. นักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศชัน้ปีที่ 

1-4 จ านวน 188 คนเข้าร่วมโครงการไม่

น้อยกว่ารอ้ยละ 80 

2. ผ้่เข้าร่วมโครงการสามารถน า 

ความร้่ไปเผยแพร่ได้ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 

3. คะแนนการประเมินคุณภาพบัณฑิต

จากผ้่ใช้บัณฑิตปริญญาตรี/โท ไม่ต ่ากวา่ 

4.5 คะแนน 

4. คะแนนการประเมินองค์ประกอบที่ 

3.2/3.3 ของหลักสต่รไมต่ ่ากว่า 2 คะแนน 

 

7,200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

✓   วท.บ.

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

และ

นวัตกรรม

ดิจิทัล 

 

สัมมนาเตรียมความพรอ้ม 

สร้างทักษะในศตวรรษที่ 

21 และทักษะในวชิาชีพ

1. เพื่อให้นักศกึษาไดร้ับความร้่

ทักษะวิชาชีพจากผ้่เชี่ยวชาญทีม่ี

ประสบการณ์ตรงและการสร้างสรรค์

1. นักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชัน้ปีที่ 1-4 จ านวน 188 คนเขา้ร่วม

โครงการไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 

10,800 

  

  

  

 ✓   วท.บ.

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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ตารางที่ 3.1 แผนสง่เสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจทิัลส าหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ต่อ) 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชีวั้ด/เป้าหมาย งบประมาณ 

แผนการด าเนินการ 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 

แก่นักศึกษาหลักส่ตร

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และนวตักรรมดจิิทัล 

ด้านการพฒันาซอฟตแ์วร ์

  

  

  

  

  

งานด้านกระบวนการพฒันา

ซอฟต์แวร ์

2. เพื่อใหนั้กศกึษามีทักษะที่จ าเป็น

ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 

3.เพื่อเป็นการเสริมสร้างมุมมองใหม่ๆ

ให้กับนักศึกษาทราบถึงมุมมองของผ้่

ที่ท างานทางด้านคอมพิวเตอร์ทีเ่ป็น 

ประโยชน์ในการเข้าส่่ตลาดแรงงาน 

4. เพื่อสร้างเครอืข่ายความสัมพันธ์

ระหว่างหลักสต่รเทคโนโลยี

สารสนเทศและนวตักรรดิจิทลั 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลากบั

หน่วยงานภายนอก 

2. ผ้่เข้าร่วมโครงการสามารถน าความร้่ไป

เผยแพร่ได้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 

3. คะแนนการประเมินคุณภาพบัณฑิต

จากผ้่ใช้บัณฑิตปริญญาตรี/โท ไม่ต ่ากวา่ 

4.5 คะแนน 

4. คะแนนการประเมินองค์ประกอบที่ 

3.2/3.3 ของหลักสต่รไมต่ ่ากว่า 2 คะแนน 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

และ

นวัตกรรม

ดิจิทัล 

 

อบรมเชิงปฏิบตัิการเรื่อง

เทคนิคการออกแบบสื่อ

เพื่อน าเสนอผลงานใน

ศตวรรษที่ 21 

 

 

 

1. เพื่อให้ผ้่อบรมมีความร้่เทคนิค

ออกแบบสื่อเพื่อน าเสนอผลงาน 

2 เพื่อให้ผ้อ่บรมสามารถน าไป

ประยกุต์ใช้ในการน าเสนอผลงาน 

 

 

 

รุ่นที่ 1 นักศึกษา ปี 2 จ านวน 60 คน 

รุ่นที่ 2 นักศึกษา ปี 3 จ านวน 60 คน 

1.นักศึกษาเขา้ร่วมโครงการไมน้่อยกว่า

ร้อยละ 80 

2.นักศึกษาสามารถน าความร้่ไป

ประยกุต์ใช้ในการวเิคราะหแ์ละน าเสนอ

32,800 

 

 

  ✓  วท.บ.  

คณิตศาสตร ์
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ตารางที่ 3.1 แผนสง่เสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจทิัลส าหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ต่อ) 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชีวั้ด/เป้าหมาย งบประมาณ 

แผนการด าเนินการ 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมล่ในศาสตรต์่าง ๆ ไดไ้มน้่อยกว่ารอ้ย

ละ 80 

3. คะแนนการประเมินองค์ประกอบ ที่ 2  

ตัวชีว้ัด 2,1ไมต่ ่ากว่า 3 คะแนน 

องค์ประกอบ ที่ 3  ตัวชีว้ดั 3.2 ไม่ต ่ากว่า 

3 คะแนน 

องค์ประกอบ ที่ 3  ตัวชีว้ดั 3.3 

ไม่ต ่ากว่า 3 คะแนน 

อบรมเชิงปฏิบตัิการ  

การใช้โปรแกรม R เพื่อ

ใช้ในงานสถิตแิละ

งานวิจัย 

1  เพื่อให้ผ้่เข้ารับการอบรมมี 

ความร้่ ความเข้าใจ การวิเคราะห์ 

ข้อมล่ทางสถิตดิ้วยโปรแกรม R 

2  เพื่อให้ผ้่เข้ารับการอบรม 

สามารถใช้โปรแกรม R ในการ 

วิเคราะห์ข้อม่ลและสรุปผลได้ 

อย่างถก่ตอ้ง 

3  เพื่อให้ผ้่เข้ารับการอบรม 

สามารถใช้โปรแกรม R ในการ 

ประยกุต์งานอื่น ๆ 

  

1.นักศึกษา ปี 2 จ านวน 60 คน เข้าร่วม

โครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

2. นักศึกษาสามารถน าความร้่ไป 

ประยกุต์ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มล่ 

 ในศาสตร์ต่าง ๆ ได้ ไม่น้อยกว่า รอ้ยละ 

80 

3. คะแนนการประเมินองค์ประกอบ ที่ 2  

ตัวชีว้ัด 2,1 ไมต่ ่ากว่า 3 คะแนน 

องค์ประกอบ ที่ 3  ตัวชีว้ดั 3.2 

ไม่ต ่ากว่า 3 คะแนน 

องค์ประกอบ ที่ 3  ตัวชีว้ดั 3.3 

ไม่ต ่ากว่า 3 คะแนน 

   18,400 

  

  

  ✓  วท.บ.  

คณิตศาสตร ์
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ตารางที่ 3.1 แผนสง่เสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจทิัลส าหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ต่อ) 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชีวั้ด/เป้าหมาย งบประมาณ 

แผนการด าเนินการ 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 

อบรมเชิงปฏิบตัิการ  

“การสร้างเอกสารวชิาการ

ทางคณิตศาสตร ์

ด้วยโปรแกรมเลเท็ก 

(LaTeX)”   

1 เพื่อให้ผ้่อบรมมีความร้แ่ละ 

สามารถใช้โปรแกรม LaTeX 

2 เพื่อให้ผ้อ่บรมสามารถพิมพ์ 

เอกสารทางวชิาการโดยใช้ 

โปรแกรม LaTeX  

3. เพื่อเป็นการบร่ณการ 

การจดัการเรียนการสอนกับ 

งานวิจัย 

  

  

  

1.นักศึกษา ปี 3 จ านวน 47 คน 

เข้าร่วมโครงการไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 

2. ผ้่เข้าอบรมสามารถน าความร้่ไป

ประยกุต์ใช้ในการ น าเสนอผลงาน เขียน

บทความ รายงานวชิาการทางคณิตศาสตร์

ได้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 

3. คะแนนการประเมินองค์ประกอบ ที่ 2  

ตัวชีว้ัด 2,1 ไมต่ ่ากว่า 4 คะแนน 

องค์ประกอบ ที่ 3  ตัวชีว้ดั 3.2  

ไม่ต ่ากว่า 3 คะแนน 

องค์ประกอบ ที่ 3  ตัวชีว้ดั 3.3 

ไม่ต ่ากว่า 3 คะแนน 

15,900 

 

 

 

 ✓   หลักสต่ร 

วท.บ.  

คณิตศาสตร ์

อบรมเชิงปฏิบตัิการ 

บ่รณาการความร้แ่ละ

เสริมสร้าง ทกัษะการ

ค านวณ ร่วมกับการ 

ผลิตสื่อมัลติมีเดียรแ์ละ

พัฒนาทกัษะการสื่อสาร

ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ

งานสุขภาพและสปา 

1. เพื่อให้ผ้่เข้าร่วมโครงการ 

สามารถน าความร้่ด้านการค านวณ 

ในศตวรรษที่ 21 ที่ไดม้าใช้ในงาน 

บริการดา้นสุขภาพและสปาได้อย่าง 

เหมาะสม 

2. เพื่อให้ผ้เ่ข้าร่วมโครงการ 

สามารถน าความร้่ที่ได้มาใช้ในการ 

ผลิตสื่อมัลติมีเดียและสามารถพ่ด 

1.นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

สุขภาพและสปาชัน้ปีที่ 2 และ 3 จ านวน 

12 คน เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 

2.ผ้่เข้าร่วมโครงการสามารถผลติสื่อ 

มัลตมิีเดยีโดยบร่ณาการความร้จ่ากการ

อบรมไดอ้ย่างน้อยคนละ 1 ชิน้ 

3.คะแนนการประเมินองค์ประกอบ 

3,600 

 

 

 

 

 

 ✓   วท.บ. 

วิทยาศาสตร์

สุขภาพ

และสปา 
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ตารางที่ 3.1 แผนสง่เสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจทิัลส าหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ต่อ) 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชีวั้ด/เป้าหมาย งบประมาณ 

แผนการด าเนินการ 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 

  

  

  

สื่อสารในที่สาธารณะเพื่องาน 

บริการดา้นสุขภาพและสปา 

ไดอ้ย่างเหมาะสม 

ที่ 3.2, 3.3 ของหลักส่ตรไม่ต ่ากว่า 

2 คะแนน 

อบรมเชิงปฏิบตัิการเสริม 

สร้างทักษะเพื่อพฒันา

และเพิ่มประสิทธภิาพ

ผลลัพธ์การเรยีนร้่ส าหรับ

นักศึกษาชีววิทยา 

  

  

  

  

เพื่อเตรียมความพรอ้มนักศึกษา 

ก่อนเริม่ท าโครงการวิจัย ให ้

นักศึกษามคีวามร้แ่ละเพิ่มเติม 

ทักษะด้านคอมพิวเตอร์  

เทคโนโลยีสารสนเทศ การค านวณ  

และภาษาอังกฤษส าหรับงาน 

ทางด้านชีววิทยา 

  

  

1. นักศึกษาชัน้ปีที่ 3 กลุ่ม624237 

จ านวน 41 คน และชัน้ปีที่2 กลุ่ม634237 

จ านวน 25 คน เข้าร่วม 3 กิจกรรม (148 

คน) 

2.นักศึกษาเขา้ร่วมโครงการไมน้่อย 

กว่ารอ้ยละ 80 

2.นักศึกษาสามารถน าความร้่ทีไ่ด้มา

ประยกุต์ใช้กบัการท างานวิจัยได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและถ่ายทอดได้โดยได้

คะแนนประเมนิในรายวชิาวิจัยไม่ต ่ากวา่ 

C 

3.คะแนนการประเมินองค์ประกอบที่ 3.2 

และ 3.3 ของหลกัส่ตร ไมต่ ่ากว่า 4 

คะแนน 

23,200  ✓   หลักสต่ร

ชีววิทยา 
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ตารางที่ 3.2 โครงการอบรมส าหรับพัฒนาทักษะดา้นดิจิทัลของนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชีว้ัด/เป้าหมาย งบประมาณ 

แผนการด าเนินการ 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 

1. การดูแลเครื่องคอมพิวเเตอร์/

Smart phone เบื้องตน้ 

นักศึกษาสามารถด่แลเครื่อง

คอมพิวเตอร์และ Smart phone 

เบื้องตน้ได ้

นักศึกษามีความร้่เกี่ยวกบัด่แล

เครื่องคอมพิวเตอร์และ Smart 

phone เบื้องตน้ 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 ✓   รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ 

2. การสืบคน้ข้อมูลทางวชิาการ นักศึกษาสามารถสบืค้นขอ้มล่ทาง

วิชาการได้อยา่งถ่กต้อง 

นักศึกษามีชอ่งทางในการสบืค้น

ข้อม่ลทางวชิาการเพิ่มขึ้น 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

 ✓   รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ 

3. Google Application และการ

จัดการไฟล์เอกสาร 

นักศึกษาสามารถใช้งาน Google 

Application และการจัดการไฟล์

เอกสารได ้

นักศึกษามีความร้่เกี่ยวกบั 

Google Application และการ

จัดการไฟล์เอกสารเพิ่มขึ้น 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

  ✓  รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ 

4. Microsoft Application และ

การจัดการไฟล์เอกสาร 

นักศึกษาสามารถใช้งาน 

Microsoft Application และการ

จัดการไฟล์เอกสารได้ 

นักศึกษามีความร้่เกี่ยวกบั 

Microsoft Application และการ

จัดการไฟล์เอกสารเพิ่มขึ้น 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

  ✓  รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ 

5. CANVA นักศึกษามีความร้่เกี่ยวกบั

โปรแกรม CANVA  

นักศึกษามีความร้่เกี่ยวกบั

โปรแกรม CANVA เพิ่มขึ้น 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

  ✓  รองคณบดี

ฝ่ายวชิาการ 
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