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คำนำ  
 

ฝ่ายสง่เสรมิกิจกรรมทำนบุำรงุศิลปะและวัฒนธรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภัฏสงขลา ได้จัดแผนการทำนุบำรงุศิลปะและวัฒนธรรม
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข้ึนได้ เพื่อให้ บุคลากรและนักศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญของการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึง่เป็นตัวบ่งช้ีถึงคุณภาพ วิถี 
ชีวิต และจิตใจอันดีงามของนักศึกษาและบุคลากรในคณะ อนัที่จะนำไปสู่การเป็นแบบอย่างที่ดีของสงัคม  

 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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บทที่ 1  
1.1 ประวัติความเป็นมา 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งข้ึนตามการแบ่งส่วนราชการของวิทยาลัยครูสงขลา เมื่อมีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.  2518 จึงเริ่มมีคณะเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2518 และเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับต่อ ๆ มา ได้มีการเปลี่ยนแปลงช่ือคณะ
และหน่วยงานในคณะตามลำดับ ดังนี ้                                                       
 พ.ศ. 2518  มีการประกาศใช้พระราชบญัญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบง่ส่วนราชการในวิทยาลัยครู มีการจัดต้ัง 
“คณะวิชาวิทยาศาสตร์” ข้ึน โดยมหีน่วยงานในสังกัด ดังนี ้1) หมวดวิชาพลานามัย 2) หมวดวิชาคณิตศาสตร์ 3) หมวดวิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ 4) หมวด
วิชาคหกรรมศาสตร ์5) หมวดวิชาเกษตรกรรม 6) หมวดวิชาวิทยาศาสตร ์
 พ.ศ. 2519  เปลี่ยนช่ือ “หมวดวิชาพลานามัย” เป็น “หมวดวิชาพลศึกษาและนันทนาการ” และจัดต้ังหมวดวิชาสุขศึกษา 
 พ.ศ. 2527  มีการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 จึงมีการเปลี่ยนช่ือเป็น “คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” และเปลี่ยนช่ือ
หน่วยงานในสังกัดจากหมวดวิชาเป็น “ภาควิชา” ในคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 1) ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 2) ภาควิชา คหกรรม
ศาสตร์ 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 ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทน “วิทยาลัยครู” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2535 วิทยาลัยครูสงขลาจึงใช้ช่ือใหม่ว่า “สถาบันราชภัฏสงขลา” มีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีหน่วยงานในสังกัด ดังนี้  1) 

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 2) ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 3) ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 4) ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5) ภาควิชาเคมี 6) ภาควิชาชีววิทยา 7) ภาควิชา

ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 8) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 9) ภาควิชาเทคโนโลยีการยาง 10) ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
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 พ.ศ. 2538   เปลี่ยนช่ือคณะเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 1) ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 2) ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 3) 

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

ภาควิชาเทคโนโลยีการยาง 10) ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และได้มีการจัดต้ังหน่วยงานเพิ่มขึ้น 1 หน่วยงาน รวมเป็น 11 หน่วยงาน คือ 11) สำนักงานเลขานุการ

คณะ  

 พ.ศ. 2540  แยกภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ไปจัดต้ังเป็น “คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” 

พ.ศ. 2541  ทดลองนำระบบบริหารแบบโปรแกรมวิชามาใช้ในคณะ เปลี่ยนจากการบริหารแบบ“ภาควิชา” เป็น “โปรแกรมวิชา” โดยโปรแกรมวิชา

ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาที่ทำหน้าที่บริหารงานวิชาการ ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีหน่วยงานในสังกัด ดั งนี้ 1) สำนักงาน

เลขานุการคณะ 2) โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 3) โปรแกรมวิชาสถิติประยุกต์ 4) โปรแกรมวิชา คหกรรมศาสตร์ 5) โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 6) โปรแกรมวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 7) โปรแกรมวิชาสุขศึกษา 8) โปรแกรมวิชาเคมี 9) โปรแกรมวิชาเคมีปฏิบัติ 10) โปรแกรมวิชาชีววิทยา 11) โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์ 12) 

โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ 13) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  14) โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 15) โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 16) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยี

การยาง 17) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 พ.ศ. 2543  มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ โดยยุบรวมโปรแกรมวิชาในสาขาวิชาเดียวกันเข้าด้วยกัน คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี  มีหน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 1) สำนักงานเลขานุการคณะ 2) โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  3) โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ 4) โปรแกรมวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 5) โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์ 6) โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ 7) โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 8) โปรแกรม

วิชาคอมพิวเตอร์ 9) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 10) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
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 พ.ศ. 2544  ผ่านร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 พ.ศ. 2547  (15 มิ.ย.) มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงเป็นมหาวิทยาลัยในสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังคงมีหน่วยงานในสังกัดเหมือนเดิม 

 พ.ศ. 2549  (22 พ.ค.) มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา แบ่งส่วนราชการในคณะ เป็น “สำนักงาน
คณบด”ี 
 พ.ศ. 2549  ปรับเปลี่ยนหน่วยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน่วยงานในสัง กัด

ประกอบด้วย 1) สำนักงานคณบดี 2) ภาควิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ และโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 3) 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์ โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ โปรแกรม

วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และโปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 4) โครงการจัดต้ังภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและคหกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย โปรแกรม

วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ 

 พ.ศ. 2551  ปรับเปลี่ยนหน่วยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ มีหน่วยงานในสังกัดประกอบด้วย  1) สำนักงานคณบดี 2) โปรแกรมวิชา

คณิตศาสตร์และสถิติ 3) โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 4) โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์ 5) โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 6) โปรแกรมวิชาชีววิทยาและ

ชีววิทยาประยุกต์ 7) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 8) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  9) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 10) โปรแกรมวิชาคหกร

รมศาสตร์ 
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 พ.ศ. 2560  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาออกประกาศเรื่องการแบง่สว่นราชการเป็นงานส่วนราชการ หรือ หน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างานใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2560 สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แบ่งส่วนราชการเป็นงานดังนี้ 1) งานบริหารงานทั่วไป 2) งานสนับสนุนพันธ

กิจอุดมศึกษา 

 พ.ศ. 2561    มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลายกเลิกการจัดตั้งและการบริหารงานโปรแกรมวิชา และได้ออกประกาศเรื่องการบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีโครงการสร้างการบริหารงานวิชาการเป็นหลักสูตร จำนวน 13 หลักสูตร ดังนี ้ 

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 



 
 
 

(ร่าง) 
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 พ.ศ. 2564  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโครงการสร้างการบริหารงานวิชาการเป็นหลักสูตร จำนวน 16 หลักสูตร ดังนี ้ 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม 
2) หลักสูตรวิทยาศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
7) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
8) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
9) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
10) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
11) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 
12) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
13) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
14) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
15) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณทิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน 
16) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
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1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และนโยบาย  
ปรัชญา เน้นคุณธรรม นำวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า พัฒนาท้องถ่ิน 
  
วิสัยทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะช้ันนำที่ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินสู่สากล 
  
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 เราจะเป็นผู้ที่สรรสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ และปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง 
S  =  Smart   
หมายถึง เราจะเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาด ไม่ว่าจะเป็นความคิด การเรียน การใช้ชีวิต และบุคลิกภาพที่ดีด้วย 
H  =  Happiness   
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หมายถึง เรียนและใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข 
 

อัตลักษณ์ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดอัตลักษณ์เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  คือ “เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ” 

 นิยาม เป็นคนด ีเป็นผู้ที่คิดดี พูดดี และทาดี หมายถึง คิด พูด และทำ สิ่งที่เป็นประโยชน์ตนและสิ่งที่เป็นประโยชน์ท่าน 

 นิยาม มีทักษะชีวิต มีความชำนาญ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ปัญญาและเหตุผลในการดาเนินชีวิต ผ่านกระบวนการฝึกทักษะการคิด ทักษะการตัดสินใจ 

ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิด สร้างสรรค์ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 

บุคคล ทักษะการตระหนักรู้ในตน ทักษะการเข้าใจผู้อื่น ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และทักษะการจัดการกับความเครียด 

 นิยาม มีจิตสาธารณะ จิตที่คิดสร้างสรรค์ เป็นกุศล และมุ่งทำกรรมดีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมตั้งอยู่บนพื้นฐานของความตั้งใจดี และเจตนาดี 
 
เอกลักษณ์ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดเอกลักษณ์เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คือ “มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น” 

 นิยาม การพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง การทาให้พื้นที่ ที่เป็นที่อยู่อาศัยเจริญข้ึนงอกงามข้ึน ทั้งนี้การทาให้ท้องถ่ิน เกิดการพัฒนานั้น มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการพัฒนา
ท้องถ่ินโดยยึดตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ / นโยบาย 

 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ 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) มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเป็นไปตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
1.2) ป รั บ ป รุ ง พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี  แ ล ะ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ก ร อ บ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถ่ินและให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 
1.3) พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
1.4) มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเชิงรุกด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้ได้ นักศึกษาที่มีศักยภาพตรงตามสาขาวิชา 
1.5) จัดให้มีการปรับพื้นฐานความรู้ทางวิชาการ และคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อม ให้กับนักศึกษาใหม่  
1.6) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตครูระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
1.7) จัดกิจกรรมเสริมความรู้ และทักษะ เพื่อเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ พึงประสงค์ 
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2. นโยบายด้านงานวิจัย 
2.1) ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ดีมีคุณภาพ 
2.2) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักวิจัยมืออาชีพ 
2.3) สนับสนุนและจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย 
2.4) สร้างเครือข่ายการวิจัยระหว่างกลุ่ม วิจัยหรือหน่วยวิจัย  (Research Unit) ของคณะ กับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่นในระดับท้ องถ่ิน 

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 
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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) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหาทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลน ทุนทรัพย์ 

 
5. นโยบายการด้านพัฒนาบุคลากร 

5.1) ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์และบุคลากรให้มีตำแหน่งทางวิชาการ และมีความ ก้าวหน้าทางสายงาน  
5.2) ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากร ศึกษาต่อรวมทั้งฝึกอบรมระยะสั้น และ ประชุมสัมมนาทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
5.3) ยกย่องและเชิดชูเกียรติ อาจารย ์บุคลากรที่เป็นคนดี มีคุณธรรม และผลงานเด่น 
 

6. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
6.1) กำหนดแผน และกลยุทธ์ของคณะโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ บุคลากรของคณะ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
6.2) จั ด ส ร ร ท รั พ ย าก ร ส นั บ ส นุ น ก า ร พั ฒ น าก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น  ก า ร วิ จั ย แ ล ะ ก า ร บ ริ ก า ร  วิ ช าก า ร  แ ล ะ ก า ร พั ฒ น านั ก ศึ ก ษ า 

รวมถึงสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ภายในและภายนอก 



 
 
 

(ร่าง) 
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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 
8.2) พัฒนาและสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะและสถาบัน 
8.3) นำผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะ 

 
 

9. นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9.1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  



 
 
 

(ร่าง) 
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9.2) ส่งเสริมให้มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินกับการวิจัยและ 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 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

(ร่าง) 
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สัญลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ในปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดให้มีสัญลักษณ์ของคณะ ดังภาพที่ 1.1 

 
ภาพท่ี 1.1 สญัลกัษณ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
ต้นไม้ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ต้นไม้ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คือ ใบไม้สีทอง หรือ ต้นดาโอ๊ะ ช่ือวิทยาศาสตร์  Bauhinia aureifolia K.&S.S.Larsen เป็นไม้มงคล 
มีลักษณะเด่นตรงที่มีใบสีทองสวยงาม ดังภาพที่ 1.2 



 
 
 

(ร่าง) 
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ภาพท่ี 1.2 ต้นใบไมส้ีทอง 

ท่ีมา :  อมรรัตน์ ชูช่ืน, 2563 
  



 
 
 

(ร่าง) 
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1.3  โครงสร้างการบริหารคณะ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการแบ่งส่วนราชการดังนี้ (ภาพที่ 1.3) 

คณบดี 

หลกัสูตร         16 
หลกัสูตร หัวหน้าส านักงานคณบดี 

งานบริหารงานทัว่ไป 

งานสนับสนุนพนัธกิจอุดมศึกษา 

รองคณบดี 

ฝ่ายวิชาการและประกนัคุณภาพการศึกษา 

ฝ่ายวิจยั บริการวิชาการ และวิเทศสัมพนัธ์ 

ฝ่ายพฒันานักศึกษาและกิจการพิเศษ 



 
 
 

(ร่าง) 
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ภาพท่ี 1.3 โครงสร้างการบริหารคณะ 
 

 คณบดีเป็นผู้กำหนดนโยบายคณะ ด้านการบริหารงานมีรองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ เป็นผู้ช่วย บริหารงานในด้านวิชาการ ด้านงานวิจัย และด้านการพัฒนานักศึกษา 
โดยคณบดีกำกับดูแล การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการบริหารคณะ (กบ.) คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ (กช.) 
และคณะกรรมการประจำคณะ (กป.) ที่กำกับการดำเนินงาน ของคณะให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของคณะ 
 
1.4 คณะกรรมการบริหารคณะ  
 ในการบริหารงานของคณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารคณะ (กบ.) คณะกรรมการ บริหารวิชาการคณะ (กช.) และคณะกรรมการประจำคณะ (กป.) โดย

มีรายละเอียดดังนี้ 

 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 



 
 
 

(ร่าง) 
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   วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา     อ.ดร.เบญจวรรณ 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 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา อ.ดร.สุชีวรรณ  ยอยรู้รอบ 
 ตัวแทนสภาวิชาการคณะ      ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ์ 



 
 
 

(ร่าง) 
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 ประธานหลักสูตร 
   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม อ.ดร.ปุรินทร  จันทร์เลิศ 
   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    อ.ยุพดี  อินทสร 
   วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล  อ.ญาณพัฒน์  ชูช่ืน 
   วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา     อ.ดร.เบญจวรรณ 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 
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 1.4.3  คณะกรรมการประจำคณะ (กป.) 
 ผศ.ดร.อนุมัติ  เดชนะ  คณบด ี    ประธานกรรมการ 
 อ.ดร.สุชีวรรณ  ยอยรู้รอบรองคณบดี   รองประธานกรรมการ 
 ศ.ดร.เสาวภา  อังสุภานิช  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 รศ.ดร.ธวัช  ชิตตระการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 รศ.ประดิษฐ์  มีสุข  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 ผศ.คำรณ  พิทักษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 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 จัดการเรียนการสอน 2 ระดับ รวมทั้งสิ้น 16 หลักสูตร  รายละเอียดดังนี้  
 นักศึกษาภาคปกติ ประกอบด้วย 

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



 
 
 

(ร่าง) 
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 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 
ภาคปกต ิ   
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  
10) ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  319  
11) วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 12  



 
 
 

(ร่าง) 
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หลักสูตร-สาขาวิชา 
จำนวนนักศึกษาท้ังหมด 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท 
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  
ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒ ิ รวม ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ 



 
 
 

(ร่าง) 
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ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
อาจารย ์ 1 45 24 70 66 4 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  16 14 30 26 4 
รองศาสตราจารย์   1 1 1  

รวม (คน) 1 61 39 101 93 8 
ที่มา: งานการเจ้าหน้าที่ (20 สิงหาคม 2564) 
 
ตารางท่ี 1.3 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด ประจำปีการศึกษา 2564 

ประเภท จำนวน (คน) 
ข้าราชการ 1 
พนักงานราชการ 2 
พนักงานมหาวิทยาลัย 9 
พนักงานประจำตามสัญญา 6 

รวม 18 
ที่มา: งานบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (20 สงิหาคม 2564) 
1.7  อาคารสถานท่ี  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอาคารที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 6 อาคาร (ตารางที่ 1.4) 

ตารางท่ี 1.4 อาคารสถานที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



 
 
 

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

ที่มา: ฝ่ายอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (20 สิงหาคม 2564) 
 

 

 

 



 
 
 

(ร่าง) 
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บทที่ 2  

แผนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

หลักการและเหตผุล  

การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสำคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย  ดังนั้นจึงต้องมีระบบและกลไกการดำเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามศักยภาพ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดยมี

การบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซึ่งนำไปสู่การสืบสานการสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้

ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศ ก่อให้เกิดผลลัพธ์ของการจดัการด้านศิลปวัฒนธรรม ทำให้เกิดความ ภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือสร้างโอกาส และมูลค่าเพิ่ม

ให้กับผู้เรียน ครอบครัว ท้องถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

สถาบันอุดมศึกษามีนโยบาย แผนงาน โครงการ และการบริหารจัดการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็น  ไทย ทั้งการอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา 

เผยแพร่ ถ่ายทอดวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถ่ินตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิด ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับ

ผู้เรียน ชุมชน สังคม และเทศชาติอย่างยั่งยืน  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นตัวบ่งช้ีถึงคุณภาพ วิถีชีวิต 

และจิตใจอันดีงามของนักศึกษาและบุคลากรในคณะ อันที่จะนำไปสู่การเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ซึ่งแผนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ของคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีเน้น 3 ลักษณะคือ  

1. โครงการ / กิจกรรมสำหรับบุคลากร ด้านการทำนบุำรงุศิลปะและวัฒนธรรม คือ  

- โครงการถวายเทียนพรรษา  

- โครงการสานสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยพุทธ – มุสลิม (ทำบุญคณะ)  



 
 
 

(ร่าง) 
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2. โครงการ/กิจกรรม เน้นส่งเสรมิให้นักศึกษามีส่วนรว่มในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อให้นักศึกษา ซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรมอันแสดงถึงความ

เป็นชาติไทย โดยเน้นการบูรณาการด้านการทำนุบำรงุศิลปะและ วัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา ดังนี้ กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันลอยกระทง โครงการส่งเสริม

และ พัฒนานักศึกษา  

3. โครงการ / กิจกรรมที่อาจารย์ จัดให้มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ  ได้แก่ โครงการแข่งขันการทำขนมไทย และ

แข่งขันการทำอาหารท้องถ่ินซึ่งการจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรม ดังที่กล่าวมาข้างต้น จะเน้นให้นักศึกษาและบุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดโครงการ / 

กิจกรรม โดยใช้ หลักการของ PDCA ในการดำเนินงาน  

 

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ของไทย  

2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสมบูรณ์ และความพร้อมเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึง ประสงค์ของคณะ  

3. เพื่อพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (TQF)  

4. เพื่อบูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การวิจัย และกิจกรรมนักศึกษา  

 

เป้าหมายของการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ฝ่ายพัฒนานกัศึกษาและกจิการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีเป้าหมายในการส่งเสริม อนรุักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยอย่างยัง่ยืน 

ตอบสนองต่อความต้องการของนกัศึกษา บุคลากร รวมถึงตอบโจทย์ยุทธศาสตร์คณะฯ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ชาติได้  เป็นส่วนหนึ่งของการสง่เสรมิให้

บุคลากรและนกัศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ส่งเสริมให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมีีความ
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สมบรูณ์ และความพรอ้มเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะ พัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (TQF) และสามารถนำศาสตร์ความรูท้างด้านวิทยาศาสตร์มาบรูณาการงานทำนบุำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกบัการเรียนการสอน การวิจัย 

และกิจกรรมนักศกึษา เพื่อต่อยอดและสร้างคุณค่า หรือเพิ่มมูลค่าได้  

 

ตัวชี้วัด  
 
 

-  เชิงปริมาณ  
มีโครงการ/กจิกรรม ที่ส่งเสริมการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ของไทย ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ/กิจกรรม  

  มีโครงการ/กิจกรรม ที่บูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การวิจัย และกิจกรรมนักศึกษา  ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ/

กิจกรรม 

  มีโครงการ/กิจกรรมที่นำศาสตร์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุนเดิมทางวัฒนธรรมท้องถ่ิน (วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็นต้น)  

-  เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของชุมชนต่อการนำศาสตรท์างดา้นวิทยาศาสตร์ไปบรูณาการ  
-  เชิงเวลา สามารถดำเนินงานได้เสรจ็ภายในเวลาที่กำหนด 

 

ผู้รับผิดชอบหลัก  

รองคณบดฝี่ายพัฒนานกัศึกษาและกจิการพิเศษ  
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ระยะเวลาการดำเนนิงาน  

ปีการศึกษา 2563 1 มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564  

ปีงบประมาณ 2564 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
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บทท่ี 3 

แผนทำนุศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย  

3.1 การสร้างระบบและกลไก 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Input 
Process 

Output 

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายทำนุฯ 

กำหนดแผนงาน 

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เสนอแผนแก่คณะกรรมการ 

บริหารคณะฯ 

ไม่อนุมัติแผน อนุมัติแผน 

ดำเนินโรงการตามแผน 

ประเมินผลการปฏิบัติตามแผน 

นำผลไปพิจารณาปรบัปรุงแผนงาน 

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

รองคณบดฝี่ายพัฒนานกัศึกษาและกจิการ

พิเศษ / คณะกรรมการฝ่ายทำนุฯ 

รองคณบดฝี่ายพัฒนานกัศึกษา 

และกิจการพเิศษ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

รองคณบดฝี่ายพัฒนานกัศึกษาและกจิการ

พิเศษ / คณะกรรมการฝ่ายทำนุฯ 

รองคณบดฝี่ายพัฒนานกัศึกษา 

และกิจการพเิศษ 

รองคณบดฝี่ายพัฒนานกัศึกษาและกจิการ

พิเศษ / คณะกรรมการฝ่ายทำนุฯ 

รองคณบดฝี่ายพัฒนานกัศึกษาและกจิการ

พิเศษ / คณะกรรมการฝ่ายทำนุฯ 
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3.2 โครงการสำคัญตามนโยบายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายทำนุศลิปะวัฒนธณรมและความเป็นไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2564 

 

ท่ี โครงการ งบประมาณเงินรายได้ 
 (บำรุงการศึกษา) 

1. โครงการ มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “Science and Tech Festival” 2,000 
2. โครงการสานสัมพันธ์ไทยพุทธ มุสลิม ไม่ใช้งบประมาณ 
3. โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ไม่ใช้งบประมาณ 
4. โครงการถวายเทียนพรรษา ไม่ใช้งบประมาณ 
5. งานเกษียณอายุราชการคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ใช้งบประมาณ 
6. กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ท่ี โครงการ งบประมาณภายนอก 
 

1. โครงการ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น   
2. โครงการร่วมพลัง รวมน้ำใจ สู่ชุมชน เงินกิจกรรมนักศึกษา ภาคปกติ 

ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน
24,475 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 


