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บทที่ 1   

บทนํา 

1.1 ประวตัคิวามเป็นมา 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นหน่วยงานที่จัดตัง้ขึ้นตามการแบ่ง

ส่วนราชการของวิทยาลัยครูสงขลา เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.  2518  จึงเริ่มมีคณะ

เป็นครัง้แรกในปี พ.ศ. 2518 และเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับตอ่ ๆ มา ไดม้ีการเปลี่ยนแปลงชื่อ

คณะและหน่วยงานในคณะตามลําดับ ดังน้ี 

 พ.ศ. 2518 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง การแบง่ส่วนราชการในวิทยาลัยครู มีการจัดตัง้ “คณะวิชาวิทยาศาสตร์” ขึน้ โดยมีหน่วยงานในสังกัด 

ดังน้ี 1) หมวดวิชาพลานามัย 2) หมวดวิชาคณิตศาสตร์ 3) หมวดวิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ 4) 

หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ 5) หมวดวิชาเกษตรกรรม 6) หมวดวิชาวิทยาศาสตร ์

 พ.ศ. 2519 เปลี่ยนชื่อ “หมวดวิชาพลานามัย” เป็น “หมวดวิชาพลศึกษาและนันทนาการ” และจัดตัง้

หมวดวิชาสุขศึกษา 

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

วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย”ี และเปลี่ยนชื่อหน่วยงานในสังกัดจากหมวดวิชาเป็น “ภาควิชา” ในคณะวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหน่วยงานในสังกัด ดังน้ี 1) ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 2) ภาควิชา 

คหกรรมศาสตร์ 3) ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลปะ 4) ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 5) ภาควิชาพลศึกษาและ

นันทนาการ 6) ภาควิชาสุขศึกษา 7) ภาควิชาเคมี 8) ภาควิชาชีววิทยา 9) ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์

ทัว่ไป 

 พ.ศ. 2530 แยกภาควิชาเกษตรศาสตร์ไปจัดตัง้เป็น “คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม”  ปัจจุบัน

เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะเทคโนโลยีการเกษตร” 

 พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบัน

ราชภัฏ” แทน “วิทยาลัยครู” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูสงขลาจึงใช้ชื่อใหม่ว่า “สถาบัน

ราชภัฏสงขลา” มีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาคณะวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มีหน่วยงานในสังกัด ดังน้ี 

1) ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 2) ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 3) ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 4) ภาควิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 5) ภาควิชาเคมี 6) ภาควิชาชีววิทยา 7) ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตรท์ัว่ไป 8) ภาควิชา

คอมพิวเตอร์ 9) ภาควิชาเทคโนโลยีการยาง 10) ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 พ.ศ. 2538 เปลี่ยนชื่อคณะเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน่วยงานในสังกัด ดังน้ี                 

1) ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 2) ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 3) ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 4) ภาควิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 5) ภาควิชาเคมี 6) ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตรท์ัว่ไป 7) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 8) 

1



ภาควิชาชีววิทยา 9) ภาควิชาเทคโนโลยีการยาง 10) ภาควิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม และไดม้ีการจัดตัง้หน่วย

งานเพิ่มขึน้ 1 หน่วยงาน รวมเป็น 11 หน่วยงาน คือ 11) สํานักงานเลขานุการคณะ  

 พ.ศ. 2540 แยกภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ไปจัดตัง้เป็น “คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” 

พ.ศ. 2541 ทดลองนําระบบบริหารแบบโปรแกรมวิชามาใช้ในคณะ เปลี่ยนจากการบริหารแบบ“ภาควิชา” เป็น 

“โปรแกรมวิชา” โดยโปรแกรมวิชาประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาที่ทําหน้าที่บริหารงาน

วิชาการ ดังน้ันคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีหน่วยงานในสังกัด ไดแ้ก ่ 1) สํานักงานเลขานุการคณะ 

2) โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 3) โปรแกรมวิชาสถิติประยุกต์ 4) โปรแกรมวิชา คหกรรมศาสตร์ 5) โปรแกรม

วิชาคหกรรมศาสตร์ทัว่ไป 6) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 7) โปรแกรมวิชาสุขศึกษา 8) โปรแกรมวิชา

เคมี 9) โปรแกรมวิชาเคมีปฏิบัติ 10) โปรแกรมวิชาชีววิทยา 11) โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์ 12) โปรแกรม

วิชาฟิสิกส์ 13) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป 14) โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 15) โปรแกรมวิชา

คอมพิวเตอร์ศึกษา 16) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการยาง 17) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 พ.ศ. 2543 มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ โดยยุบรวม

โปรแกรมวิชาในสาขาวิชาเดียวกันเข้าด้วยกัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน่วยงานในสังกัด ดังน้ี 1) 

สํานักงานเลขานุการคณะ 2) โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 3) โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ 4) 

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5) โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์ 6) โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยา

ประยุกต์ 7) โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทัว่ไป 8) โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 9) โปรแกรมวิชา

เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 10) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 พ.ศ. 2544 ผ่านร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

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

สงขลา จึงเป็นมหาวิทยาลัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ยังคงมีหน่วยงานในสังกัดเหมือนเดิม 

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

ราชภัฏสงขลา แบ่งส่วนราชการในคณะ เป็น “สํานักงานคณบดี” 

 พ.ศ. 2549 ปรับเปลี่ยนหน่วยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีใหม่ตามเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน่วยงานในสังกัดประกอบด้วย 1) สํานักงานคณบด ี2) ภาควิชาคณิตศาสตร์

และคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ และโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 3) 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์ โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์

ทัว่ไป โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม และโปรแกรมวิชา

เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 4) โครงการจัดตัง้ภาควิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพและคหกรรมศาสตร ์ประกอบดว้ย 

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ 

 พ.ศ. 2551 ปรับเปลี่ยนหน่วยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ มีหน่วยงานในสังกัด

ประกอบด้วย 1) สํานักงานคณบ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิต ิ3) โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร ์โปรแกรม

วิชาเคมีและเคมีประยุกต์ 5) โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตรท์ัว่ไป 6) โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยา

ประยุกต์ 7) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 8) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 9) 

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 10) โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร ์
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 พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาออกประกาศเรื่องการแบ่งส่วนราชการเป็นงานส่วนราชการ 

หรือ หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2560 สํานักงาน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แบ่งส่วนราชการเป็นงานดังน้ี 1) งานบริหารงานทัว่ไป 2) งาน

สนับสนุนพันธกิจอุดมศึกษา 

 พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลายกเลิกการจัดตัง้และการบริหารงานโปรแกรมวิชา และไดอ้อก

ประกาศเรื่องการบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมี

โครงการสร้างการบริหารงานวิชาการเป็นหลักสูตร จํานวน 13 หลักสูตร ดังน้ี 1) หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 3) หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 5) หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ 6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 

7) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 8) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ฟิสิกส์ 9) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ 10) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 11) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 12) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา และ 13. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

1.2 ปรชัญา วสิยัทศัน ์พนัธกจิ คํานิยม อตัลกัษณ ์เอกลกัษณ ์ประเดน็ยทุธศาสตร ์และ 

นโยบาย  

ปรัชญา  เน้นคุณธรรม นําวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่น 

วิสัยทัศน ์  

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะชัน้นําที่ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อพัฒนา

ท้องถิ่นสู่สากล 

พันธกิจ   

1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  

2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครูด้านวิทยาศาสตร์ 

3. ศึกษา วิจัย สร้างองค์ความรู้พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4. บริการวิชาการ และถา่ยทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น 

5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

6. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริ 
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อัตลักษณ ์

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กําหนดอัตลักษณ์เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  คือ 

“เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ” 

 เป็นคนดี หมายถึง เป็นผู้ที่คิดดี พูดดี และทาดี หมายถึง คิด พูด และทํา สิ่งที่เป็นประโยชน์ตนและ

สิ่งที่เป็นประโยชน์ท่าน 
 มีทักษะชีวิต หมายถึง มีความชํานาญ มีความสามารถในการประยุกต์ใชปั้ญญาและเหตุผลในการดา

เนินชีวิต ผ่านกระบวนการฝึกทักษะการคิด ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิด 
สร้างสรรค์ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทักษะการสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล ทักษะการตระหนักรู้ในตน ทักษะการเข้าใจผู้อื่น ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และทักษะการ

จัดการกับความเครียด 
  มีจิตสาธารณะ หมายถึง จิตที่คิดสร้างสรรค์ เป็นกุศล และม่งุทํากรรมดีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

ตัง้อยู่บนพื้นฐานของความตัง้ใจดี และเจตนาดี 

เอกลักษณ ์

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กําหนดเอกลักษณ์เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คือ 
“มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” 
 การพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง การทาให้พื้นที่ ที่เป็นที่อยู่อาศัยเจริญขึน้งอกงามขึน้ ทัง้น้ีการทาให้ท้อง

ถิ่น เกิดการพัฒนาน้ัน มหาวิทยาลัยม่งุเน้นการพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยทัง้ด้านการ

จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

คํานิยม 

 WISH 

  W  =  Wisdom    

    หมายถึง เป็นผู้มีภูมิปัญญา และใฝ่หาความร้อูยู่เสมอ 

  I  =  Innovation   

    หมายถึง เราจะเป็นผู้ที่สรรสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ และปรับตัวให้เขา้กับยุคสมัยที่ 

มีการเปลี่ยนแปลง 

  S  =  Smart   

    หมายถึง เราจะเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาด ไม่ว่าจะเป็นความคิด การเรียน การใช้

ชีวิต และบุคลิกภาพที่ดีด้วย 

  H  =  Happiness   

    หมายถึง เรียนและใช้ชีวิตในรัว้มหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข 
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นโยบาย 

 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 มีดังน้ี 

 ยทุธศาสตรเ์ชงิรกุที ่1 ยกระดบัคณุภพการศกึษาส่สูากล 

 ยทุธศาสตรเ์ชงิรกุที ่2 สรา้งชมุชนแหง่ปัญญา 

 ยทุธศาสตรเ์ชงิรกุที ่3 นําพาองคก์รความสขุและความมัน่คง 

 ยทุธศาสตรเ์ชงิรกุที ่4 ธํารงศาสตรพ์ระราชาพฒันาทอ้งถิน่ตนอยา่งยัง่ยนื 

 นโยบายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2561 - 2565) ประกอบด้วย  

1. นโยบายด้านการจัดการศึกษา 

1.1) มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

และเป็นไปตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

1.2) ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

1.3) พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การเรียนการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

1.4) มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเชิงรุกด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้ไดนั้กศึกษา

ที่มีศักยภาพตรงตามสาขาวิชา 

1.5) จัดให้มีการปรับพื้นฐานความรู้ทางวิชาการ และคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ

นักศึกษาใหม่  

1.6) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตครูระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

1.7) จัดกิจกรรมเสริมความรู้ และทักษะ เพื่อเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

2. นโยบายด้านงานวิจัย 

2.1) ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ดีมีคุณภาพ 

2.2) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักวิจัยมืออาชีพ 

2.3) สนับสนุนและจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย 

2.4) สร้างเครือข่ายการวิจัยระหว่างกลุ่มวิจัยหรือหน่วยวิจัย (Research Unit) ของคณะกับ

มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่นในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ  

2.5) ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารที่ได้รับมาตรฐานทางวิชาการในระดับ

ชาติ และนานาชาติ 

2.6) ส่งเสริมพัฒนาวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2.7) ส่งเสริมให้นักวิจัยทํางานวิจัยระยะสัน้ในต่างประเทศ 
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2.8) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสนองโครงการตามพระราโชบาย 

2.9) ยกย่อง และเชิดชูเกียรติ อาจารย์ และบุคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเด่น 

3. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 

3.1) บริการวิชาการตามความต้องการของท้องถิ่น 

3.2) สร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการกับหน่วยงานอื่นทัง้ภาครัฐและเอกชน 

3.3) ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย 

3.4) ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มสี่วนร่วมในการให้บริการวิชาการแก่ 

ท้องถิ่น 

3.5) จัดตัง้ศูนย์บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น เช่น ศูนย์การแพทย์แผนไทย เป็นต้น 

4. นโยบายด้านการพัฒนานักศึกษา 

4.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

4.2) ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีเอกลักษณ์ความเป็นวิทยาศาสตร์ 

4.3) จัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ และทักษะการใช้ชีวิตของ

นักศึกษา 

4.4) ส่งเสริมให้นักศึกษา ศิษย์เก่า และคณะมีความรักและภาคภูมิใจต่อสถาบันโดยผ่าน

กิจกรรมนักศึกษา 

4.5) ยกย่องและให้ขวัญกําลังใจกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น 

4.6) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหาทุการศึกษาให้นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

5. นโยบายการด้านพัฒนาบุคลากร 

5.1) ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์และบุคลากรให้มีตําแหน่งทางวิชาการ และมีความก้าวหน้าทาง

สายงาน  

5.2) ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากร ศึกษาต่อรวมทัง้ฝึกอบรมระยะสัน้ และประชุม

สัมมนา ทัง้ระดับชาติและนานาชาติ 

5.3) ยกย่องและเชิดชูเกียรติ อาจารย์ บุคลากรที่เป็นคนดี มีคุณธรรม และผลงานเด่น 

6. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

6.1) กําหนดแผน และกลยุทธ์ของคณะโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ บุคลากรของคณะและ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

6.2) จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ 

และการพัฒนานักศึกษา รวมถึงสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก 
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6.3) นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 

6.4) นําระบบการจัดการความรู้มาใช้พัฒนางานและเสริมสร้างบรรยากาศการทํางานในคณะ 

6.5) นําระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการ 

6.6) ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ม่งุเน้นให้อาจารย์ บุคลากร มีความสุข รักองค์กร

และเสริมสร้างขวัญกําลังใจในการทํางาน 

6.7) การบริหารจัดการเงินรายได้ของคณะ 

7. นโยบายด้านการวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ 

7.1) กําหนดแผนงานประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

7.2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยการประชาสัมพันธ์ 

7.3) ประสานความร่วมมือ สร้างความสัมพันธ์อันดี และส่งเสริมกิจการความสัมพันธ์กับต่าง

ประเทศ 

8. นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

8.1) พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง 

8.2) พัฒนาและสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะและสถาบัน 

8.3) นําผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะ 

9. นโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

9.1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามสี่วนร่วมในกิจกรรมทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม  

9.2) ส่งเสริมให้มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการวิจัยและการเรียนการ

สอน 

9.3) ส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10. นโยบายด้านการเตรียมความพร้อมสู่สากล 

10.1) พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อการสื่อสารของอาจารย์

บุคลากรและนักศึกษา 

10.2) ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ เข้าร่วมกิจกรรมทาง

วิชาการ การนําเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาประสบการณ์ในตา่งประเทศ 

10.3) ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์เพื่อสอน วิจัย และบริการวิชาการ ในสถาบัน

อุดมศึกษาของประชาคมอาเซียน 
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สีประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 สีเหลือง คือ สีประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสีที่แสดงถึงความสว่างร่งุโรจน์ การประสบ

ความสําเร็จ เป็นสีแห่งความเป็นมงคล ความเจริญรุ่งเรือง 

 รหัสสี CMYK = 1,12,100,0 

  

สัญลักษณค์ณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ในปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดให้มีสัญลักษณ์ของคณะ ดังภาพที่ 1.1 

 

ภาพที่ 1.1 สัญลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ต้นไม้ประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ต้นไม้ประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ ใบไม้สี

ทอง  หรือ ต้นดาโอ๊ะ ชื่อวิทยาศาสตร์  Bauhinia aureifolia 

K.&S.S.Larsen เป็นไม้มงคล มีลักษณะเด่นตรงที่มีใบสีทอง

สวยงาม  
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ภาพที่ 1.2 ต้นใบไม้สีทอง 

ที่มา :  อมรรัตน์ ชูชื่น, 2563



1.3  โครงสรา้งการบรหิารคณะ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมีการแบ่งส่วนราชการดังน้ี (ภาพที่ 1.3) 

 

 

 

ภาพที่ 1.3 โครงสร้างการบริหารคณะ 

 คณบดีเป็นผู้กําหนดนโยบายคณะ ด้านการบริหารงานมีรองคณบดฝ่ีายต่าง ๆ เป็นผู้ช่วยบริหารงาน

ในด้านวิชาการ ด้านงานวิจัย และด้านการพัฒนานักศึกษา โดยคณบดีกํากับดูแลการดําเนินงานเป็นไปตาม

นโยบายของมหาวิทยาลัย นอกจากน้ียังมีคณะกรรมการบริหารคณะ (กบ.) คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ 

(กช.) และคณะกรรมการประจําคณะ (กป.) ที่กํากับการดําเนินงานของคณะให้เป็นไปตามนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์ของคณะ 
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คณบดี

หลักสูตร         
16 หลักสูตร

หัวหน้าสํานักงาน

คณบดี

งานบริหารงานทัว่ไป

งานสนับสนุนพันธกิจอุดมศึกษา

รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการและประกัน

คุณภาพการศึกษา

ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และ

วิเทศสัมพันธ์

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ

กิจการพิเศษ



1.4 คณะกรรมการบรหิารคณะ คณะกรรมการบรหิารวชิาการคณะและคณะกรรมการประจํา

คณะ 

 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. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกตเ์ชิงอุตสาหกรรม อ.ดร.ปุรินทร  จันทรเ์ลิศ 

   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    อ.ยุพด ี อินทสร 

   วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล  อ. ญาณพัฒน์  ชูชื่น 

   วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา     อ.ดร.เบญจวรรณ ยันต์วิเศษภักด ี

   วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์    ผศ.ฐิติมาพร  ศรีรักษ์ 

   วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ    ผศ.ดร.ภวิกา  มหาสวัสดิ ์

   วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์    อ.ดร.ศิรฉัตร  ทิพย์ศรี 

   วท.บ. สาขาวิชาเคม ี     ผศ.ดร.วิภาพรรณ  คงเย็น 

   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ์ 

   ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน     อ.ดร.วรพล  หนูน่นุ 

   วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพและสปา  อ.วัชราภรณ์  พัทคัน 

   ค.บ.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา   ผศ.ดร.ทวีรัตน์  นวลช่วย 

   ค.บ. สาขาวิชาเคม ี     ผศ.เชาวนีพร  ชีพประสพ 

   ค.บ.  สาขาวิชาฟิสิกส์     ผศ.พิชญ์พิไล  ขุนพรรณราย 

   ทล.บ.  สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยัง่ยืน ผศ.เสานิตย์  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 

 ประธานหลักสูตร 

   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกตเ์ชิงอุตสาหกรรม อ.ดร.ปุรินทร  จันทรเ์ลิศ 

   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    อ.ยุพด ี อินทสร 
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   วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล  อ.ญาณพัฒน์  ชูชื่น 

   วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา     อ.ดร.เบญจวรรณ ยันต์วิเศษภักด ี

   วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์    ผศ.ฐิติมาพร  ศรีรักษ์ 

   วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ    ผศ.ดร.ภวิกา  มหาสวัสดิ ์

   วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์    อ.ดร.ศิรฉัตร  ทิพย์ศรี 

   วท.บ. สาขาวิชาเคม ี     ผศ.ดร.วิภาพรรณ  คงเย็น 

   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ์ 

   ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน     อ.ดร.วรพล  หนูน่นุ 

   วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพและสปา  อ.วัชราภรณ์  พัทคัน 

   ค.บ.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา   ผศ.ดร.ทวีรัตน์  นวลช่วย 

   ค.บ. สาขาวิชาเคม ี     ผศ.เชาวนีพร  ชีพประสพ 

   ค.บ.  สาขาวิชาฟิสิกส์     ผศ.พิชญ์พิไล  ขุนพรรณราย 

   ทล.บ.  สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยัง่ยืน ผศ.เสานิตย์  ชอบบุญ 

   ส.ม. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน    ผศ.ดร.คันธมาทน์  กาญจนภูมิ 

   หัวหน้าสํานักงานคณบดี     นางพิไลพร  คงเรือง 

   หัวหน้างานสนับสนุนพันธกิจอุดมศึกษา   นางอมรรัตน์  ชูชื่น 

 1.4.3  คณะกรรมการประจําคณะ (กป.) 

 ผศ.ดร.อนุมัติ  เดชนะ  คณบดี    ประธานกรรมการ 

 อ.ดร.สุชีวรรณ  ยอยรู้รอบ รองคณบดี   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  มหาสวัสดิ ์ ตัวแทนกรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการ 

 อ.ดร.ศิรฉัตร  ทิพย์ศร ี  ตัวแทนกรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการ 

 นางพิไลพร  คงเรือง  หัวหน้าสํานักงานคณบด ี  กรรมการและเลขานุการ   
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1.5 หลกัสตูรทีเ่ปิดสอน และจํานวนนักศกึษา 

 ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอน 2 ระดับ รวมทัง้สิน้ 16 

หลักสูตร  รายละเอียดดังน้ี  

 นักศึกษาภาคปกติ ประกอบด้วย 

  ระดับปริญญาตรี จํานวน 15 หลักสูตร  มีนักศึกษาทัง้สิน้ 1,430  คน 

ระดับปริญญาโท จํานวน 1 หลักสูตร  มีนักศึกษาทัง้สิน้  14 คน       

รวมจํานวนนักศึกษาภาคปกติ 1,444 คน 

 นักศึกษาภาค กศ.บป. ประกอบด้วย 

  ระดับปริญญาตรี จํานวน 1 หลักสูตร  มีนักศึกษาทัง้สิน้ 86  คน 

 รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1.1 

ตารางที่ 1.1 จํานวนนักศึกษาจําแนกตามสาขาวิชาและระดับการศึกษา (ภาคปกติ 4 ชัน้ปี) 

หลักสูตร-สาขาวิชา
จํานวนนักศึกษาทัง้หมด

ปริญญาตรี ปริญญาโท

ภาคปกติ

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

9) วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 61

10) ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 319

11) วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพและสปา 12

12) ค.บ.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 31

12



ที่มา: สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (20 สิงหาคม 2564) 

1.6 จํานวนบคุลากร 

 ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบุคลากรทัง้หมดจํานวน 119 คน แบ่งเป็นสาย

วิชาการ จํานวน 101 คน สายสนับสนุน จํานวน 18 คน (ตารางที่ 1.2 และตารางที่ 1.3)  

ตารางที่ 1.2 จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564  

ที่มา: งานการเจ้าหน้าที่ (20 สิงหาคม 2564) 

13) ค.บ. สาขาวิชาเคมี 27

14) ค.บ.  สาขาวิชาฟิสิกส์ 27

15) ทล.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยัง่ยืน 10

16) ส.ม. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 14

รวม 1,430 14

รวมทัง้สิน้ 1,444

ภาค กศ.บป.

1) ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 86

รวมทัง้สิน้ 86

หลักสูตร-สาขาวิชา
จํานวนนักศึกษาทัง้หมด

ปริญญาตรี ปริญญาโท

ตําแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ

รวม
ปฏิบัติงาน

จริง
ลาศึกษาต่อ

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

อาจารย์ 1 45 24 70 66 4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16 14 30 26 4

รองศาสตราจารย์ 1 1 1

รวม (คน) 1 61 39 101 93 8
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ตารางที่ 1.3 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทัง้หมด ประจําปีการศึกษา 2564 

ที่มา: งานบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (20 สิงหาคม 2564) 

1.7  อาคารสถานที ่ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอาคารที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 6 อาคาร (ตารางที่ 1.4) 

ตารางที่ 1.4 อาคารสถานที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ที่มา: ฝ่ายอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (20 สิงหาคม 2564) 

ประเภท จํานวน (คน)

ข้าราชการ 1

พนักงานราชการ 2

พนักงานมหาวิทยาลัย 9

พนักงานประจําตามสัญญา 6

รวม 18

หมายเลขอาคาร ชื่ออาคาร

8 อาคารเรียน  

10 อาคารเรียน

35 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

64 อาคารเทคโนโลยีชีวภาพ

72 อาคารปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์

73 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)
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บทที่ 2   

ผลการดําเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตร ี

และหลักสูตรปริญญาโท  โดยมีรายละเอียดการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ดังน้ี 

     1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ไม่มีนักศึกษาปฏิบัติสหกิจ

ศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เน่ืองนักศึกษามีงานทําประจํา 

     2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

เป็นหลักสูตรวิชาชีพ จะมีรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตร์ และรายวิชาการฝึก

ประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงพยาบาลส่งเสริม 

สุขภาพตําบล เทศบาล สํานักงานสาธารณสุข 

     3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ทัง้หมด 11 หลักสูตร ในแต่ละ

หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนออกเป็น 2 รูปแบบคือ 

  3.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ และรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

  3.2  สหกิจศึกษา โดยนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา และ

รายวิชาสหกิจศึกษา 

 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ทัง้หมด 15 หลักสูตร ยังไม่มี

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 

2.1 หลกัสตูรและประเภทการจดัการเรยีนร้แูบบบรูณาการกบัการทํางาน 

 ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทํางานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559 ทัง้ 10 หลักสูตร มีการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education) ทุก

หลักสูตร  

2.2  จํานวนนักศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนของหลกัสตูร 

 ในปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีนักศึกษาที่ลง

ทะเบียนในรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชา

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา (ตารางที่ 2.1) ยกเว้นหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา ที่ยังไม่มีนักศึกษาชัน้ปีที่ 4 จึงยังไม่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน

ในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 
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ตารางที่ 2.1 จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในแต่ละหลักสูตร 

หมายเหตุ: รอ้ยละของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนสหกิจ ไม่นับรวมหลักสูตร ส.บ.สาธารณสุขชุมชน

หลักสูตร

จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน (คน)

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564

เตรียมฝึก เตรียมสหกิจ ฝึกประสบการณ์ สหกิจศึกษา เตรียมฝึก เตรียมสหกิจ ฝึกประสบการณ์ สหกิจศึกษา

1) วท.บ. จุลชีววิทยาประยุกต์ 16 3 16 3 8 7

2) วท.บ. ชีววิทยา 30  - 30  - 21 7

3) วท.บ. เคมี 15 7 15 7 7 6

4) วท.บ. ฟิสิกส์ 9 4 9 4 3 7

5) วท.บ. คหกรรมศาสตร์ 14 23 14 23 11 28

6) วท.บ. เทคโนโลยียางฯ 9 2 9 2 3  -

7) วท.บ. คณิตศาสตร์ 31 2 31 2 27 12

8) วท.บ. การจัดการสิ่งแวดล้อม 9 6 9 6 8 4

9) วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 31 5 31 5 15 10

10) วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 40 7 40 7 22 12

11) สบ. สาธารณสุขชุมชน 67  - 67  - 87  -

รวม 271 59 271 59 212 93

ร้อยละ 82.12 22.43 42.66
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2.3  การประเมนิความสําเรจ็ตามตวัชีว้ดัและเป้าหมาย ปีการศกึษา 2563 

 ในการดําเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทํางาน คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ไดป้ระเมินความสําเร็จตามตัวชีว้ัดและเป้าหมาย ดังแสดงในตารางที่ 2.2-2.13 

2.4  ผลการประกวดผลงานสหกจิศกึษาดเีดน่ ระดบัมหาวทิยาลยั ปีการศกึษา 2563 

 ในการดําเนินการตามแผนการจัดผลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจํา

ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ชัน้ 7 อาคาร

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโดยศูนย์สหกิจศึกษา สํานักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นักศึกษาส่งผลงานเขา้ประกวดทัง้สิน้ 8 ผลงาน ดังรายละเอียด

ในตารางที่ 2.14 
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ตารางที่ 2.2 รายงานผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทํางาน ระดับคณะ ประจําปีการศึกษา 2563 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชีว้ัดความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย
ผลการดําเนิน

งาน
ปัญหาและอุปสรรค

การบรรลุเป้า
หมาย

บรรลุ
ไม่

บรรลุ

1 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ในรูปแบบของการเรียนรู้แบบบูรณา
การกับการทํางานอย่างเป็นระบบ

1.1 คณะมีหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการกับการทํางาน

11 หลักสูตร 11 หลักสูตร ✓

1.2 จํานวนและร้อยละของนักศึกษาที่มี
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียม
สหกิจศึกษา

27 คน 

(ร้อยละ 25)
59 คน 

(ร้อยละ 54.63)
✓

1.3 จํานวนและร้อยละของนักศึกษาที่มี
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจ
ศึกษา

27 คน 

(ร้อยละ 25)
59 คน 

(ร้อยละ 54.63)
✓

1.4 จํานวนอาจารย์ที่ผ่านการอบรม
หลักสูตรอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

10 คน 0 เน่ืองจากในปีการศึกษา 2563 อยู่ภาย
ใต้สถานการณ์โควิด-`19 ทําให้การจัด
อบรมน้อยลง จึงไม่สามารถส่งอาจารย์
เข้าร่วมได้ อย่างไรก็ตามหากมีการจัด
อบรมคณะจะประชาสัมพันธ์คณาจารย์
ภายในคณะทันที

✓

1.5 จํานวนอาจารย์ที่ผ่านการอบรม
หลักสูตรการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ

1 คน 0 ✓

2. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านสหกิจ
ศึกษา 

2.1 ผลการประเมินการทํางานของสถาน
ประกอบการ อยู่ในระดับดีมาก

ร้อยละ 80 ร้อยละ 94.80 ✓
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3. เพื่อให้คณะมีเครือข่ายความร่วม
มือกับหน่วยงานภายนอก

3.1 มีการทํา MOU หรือมีเครือข่ายกับ
หน่วยงานภายนอกด้านสหกิจศึกษา

1 แห่ง 6 แห่ง ✓

4. ความก้าวหน้า หรือความสําเร็จ
จากการเรียนรู้แบบบูรณาการกับ
การทํางาน

4.1 ร้อยละของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ได้
งานทําหลังสําเร็จการศึกษาภายใน 6 

เดือน

ร้อยละ 10 13 คน 

(ร้อยละ 22.03)
✓

4.2 จํานวนรางวัลที่นักศึกษาที่ได้รับจาก
การเข้าร่วมประกวดผลงานสหกิจศึกษา
ภายนอกมหาวิทยาลัย

1 รางวัล 0 นักศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศใน
ระดับมหาวิทยาลัย จึงไม่ได้รับการคัด
เลือกไปประกวดผลงานภายนอก
มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษาถัดไป
คณะจะส่งเสริมให้มีการประกวดเพิ่ม
ขึน้

✓

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชีว้ัดความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย
ผลการดําเนิน

งาน
ปัญหาและอุปสรรค

การบรรลุเป้า
หมาย

บรรลุ
ไม่

บรรลุ
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ตารางที่ 2.3 รายงานผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทํางาน สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชีว้ัดความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย
ผลการดําเนิน

งาน
ปัญหาและอุปสรรค

การบรรลุเป้าหมาย

บรรลุ ไม่บรรลุ

1 เพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ของการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ทํางานอย่างเป็นระบบ

1.1 จํานวนและร้อยละของนักศึกษาที่ลง
ทะเบียนเรียนในระบบสหกิจศึกษา

4 คน 

(ร้อยละ 30)
6 คน 

(ร้อยละ 50)
✓

1.3 จํานวนและร้อยละอาจารย์ที่ผ่านการ
อบรมหลักสูตรอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

3 คน 

(ร้อยละ 60)
3 คน 

(ร้อยละ 60)
✓

2. เพื่อใหนั้กศึกษามีทักษะตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านสหกิจ
ศึกษา (ผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 ด้าน)

2.1 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาของนักศึกษาจากสถานประกอบการ
ภาพรวม

ร้อยละ 90/10 
(ระดับดีมาก/ดี

เยี่ยม)

ร้อยละ 33/67 
(ระดับดีมาก/ดี

เยี่ยม)

✓

3. ความก้าวหน้า หรือความสําเร็จ
จากการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ทํางาน

3.1 ร้อยละของนักศึกษาสหกิจศึกษาจัดทํา
โครงการ/วิจัย ที่เป็นประโยชน์ต่อสถาน
ประกอบการ

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ✓

3.2 จํานวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับจากการเข้า
ร่วมประกวดผลงานสหกิจศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยต่อปี

1 รางวัล 0 นักศึกษากลับมาจากปฏิบัติสหกิจ
ศึกษาในเวลาใกล้เคียงกับการ
ประกวดสหกิจศึกษา จึงทําให้ไม่
สามารถเตรียมผลงานเข้าประกวดได้
ทัน

✓

3.3 ร้อยละของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ได้งาน
ทําหลังสําเร็จการศึกษาภายใน 6 เดือน

ร้อยละ 5 0 นักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา
เน่ืองจากมีนักศึกษาค้างรายวิชา

✓
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ตารางที่ 2.4 รายงานผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทํางาน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชีว้ัดความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย
ผลการดําเนิน

งาน
ปัญหาและอุปสรรค

การบรรลุเป้าหมาย

บรรลุ ไม่บรรลุ

1 เพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ของการเรียนร้แูบบบูรณาการกับการ
ทํางานอย่างเป็นระบบ

1.1 จํานวนและร้อยละของนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนในระบบสหกิจศึกษา

3 คน 

(ร้อยละ 10)
2 คน 

(ร้อยละ 6.67)
✓

1.3 ร้อยละอาจารย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรอาจารย์
นิเทศสหกิจศึกษา

ร้อยละ 60 ร้อยละ 100 ✓

1.4 จํานวนสถานประกอบการบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือในการส่งนักศึกษาสหกิจศึกษา (MOU)

2 แห่ง 2 แห่ง ✓

2. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านสหกิจ
ศึกษา (ผลลัพธก์ารเรียนรู้ 5 ด้าน)

2.1 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของ
นักศึกษาจากสถานประกอบการภาพรวม

ร้อยละ 80 
(ระดับดีมาก)

ร้อยละ 100 
(ระดับดีเยี่ยม)

✓

3. ความกา้วหน้า หรือความสําเร็จจาก
การเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทํางาน

3.1 ร้อยละของนักศึกษาสหกิจศึกษาจัดทําโครงการ/
วิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการ

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ✓

3.2 จํานวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วม
ประกวดผลงานสหกิจศึกษาภายในมหาวิทยาลัยต่อปี

1 รางวัล 0 นักศึกษากลับมาจากปฏิบัติสหกิจศึกษา
ในเวลาใกล้เคียงกับการประกวดสหกิจ
ศึกษา ทําให้ไม่สามารถเตรียมผลงาน
เข้าประกวดได้ทัน

✓

3.3 ร้อยละของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ได้งานทําหลัง
สําเร็จการศึกษาภายใน 6 เดือน

ร้อยละ 25 ร้อยละ 100 ✓
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ตารางที่ 2.5 รายงานผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทํางาน สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชีว้ัดความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย
ผลการดําเนิน

งาน
ปัญหาและอุปสรรค

การบรรลุเป้าหมาย

บรรลุ ไม่บรรลุ

1 เพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ของการเรียนร้แูบบบูรณาการกับการ
ทํางานอย่างเป็นระบบ

1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในระบบ
สหกิจศึกษา

ร้อยละ 50 ร้อยละ 28.57 ✓

1.3 ร้อยละอาจารย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรอาจารย์
นิเทศสหกิจศึกษา

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ✓

1.4 จํานวนสถานประกอบการบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือในการส่งนักศึกษาสหกิจศึกษา (MOU)

1 แห่ง 1 แห่ง ✓

2. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านสหกิจ
ศึกษา (ผลลัพธก์ารเรียนรู้ 5 ด้าน)

2.1 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ของนักศึกษาจากสถานประกอบการภาพรวม

ร้อยละ 90/10 
(ระดับดีมาก/

ดีเยี่ยม)

ร้อยละ 100 
(ระดับดีเยี่ยม)

✓

3. ความกา้วหน้า หรือความสําเร็จจาก
การเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ทํางาน

3.1 ร้อยละของนักศึกษาสหกิจศึกษาจัดทําโครงการ/
วิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการ

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ✓

3.2 จํานวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วม
ประกวดผลงานสหกิจศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยต่อ
ปี

1 รางวัล 0 นักศึกษากลับมาจากปฏิบัติสหกิจ
ศึกษาในเวลาใกล้เคียงกับการประกวด
สหกิจศึกษา ทําให้ไม่สามารถเตรียม
ผลงานเข้าประกวดได้ทัน

✓

3.3 ร้อยละของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ได้งานทําหลัง
สําเร็จการศึกษาภายใน 6 เดือน

ร้อยละ 5 ร้อยละ 100 ✓
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ตารางที่ 2.6 รายงานผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทํางาน สาขาวิชาฟิสิกส์ 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชีว้ัดความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย
ผลการดําเนิน

งาน
ปัญหาและอุปสรรค

การบรรลุเป้าหมาย

บรรลุ ไม่บรรลุ

1 เพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ของการเรียนร้แูบบบูรณาการกับการ
ทํางานอย่างเป็นระบบ

1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในระบบ
สหกิจศึกษา

ร้อยละ 30 ร้อยละ 30.76 ✓

1.3 ร้อยละอาจารย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรอาจารย์
นิเทศสหกิจศึกษา

ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ✓

1.4 จํานวนสถานประกอบการบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือในการส่งนักศึกษาสหกิจศึกษา (MOU)

1 แห่ง 1 แห่ง ✓

2. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านสหกิจ
ศึกษา (ผลลัพธก์ารเรียนรู้ 5 ด้าน)

2.1 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ของนักศึกษาจากสถานประกอบการภาพรวม

ร้อยละ 50/50 
(ระดับดีมาก/

ดีเยี่ยม)

ร้อยละ 100 
(ระดับดีเยี่ยม)

✓

3. ความกา้วหน้า หรือความสําเร็จจาก
การเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ทํางาน

3.1 ร้อยละของนักศึกษาสหกิจศึกษาจัดทําโครงการ/
วิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการ

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ✓

3.2 จํานวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วม
ประกวดผลงานสหกิจศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยต่อ
ปี

1 รางวัล 0 นักศึกษากลับมาจากปฏิบัติสหกิจ
ศึกษาในเวลาใกล้เคียงกับการประกวด
สหกิจศึกษา ทําให้ไม่สามารถเตรียม
ผลงานเข้าประกวดได้ทัน

✓

3.3 ร้อยละของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ได้งานทําหลัง
สําเร็จการศึกษาภายใน 6 เดือน

ร้อยละ 25 ร้อยละ 50 ✓
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ตารางที่ 2.7 รายงานผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทํางาน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชีว้ัดความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย
ผลการดําเนิน

งาน
ปัญหาและอุปสรรค

การบรรลุเป้าหมาย

บรรลุ ไม่บรรลุ

1 เพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ของการเรียนร้แูบบบูรณาการกับการ
ทํางานอย่างเป็นระบบ

1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในระบบ
สหกิจศึกษา

ร้อยละ 30 ร้อยละ 15.21 ✓

1.3 ร้อยละอาจารย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรอาจารย์
นิเทศสหกิจศึกษา

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ✓

1.4 จํานวนสถานประกอบการบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือในการส่งนักศึกษาสหกิจศึกษา (MOU)

1 แห่ง 1 แห่ง ✓

2. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านสหกิจ
ศึกษา (ผลลัพธก์ารเรียนรู้ 5 ด้าน)

2.1 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ของนักศึกษาจากสถานประกอบการภาพรวม

ร้อยละ 90/10 
(ระดับดีมาก/

ดีเยี่ยม)

ร้อยละ 100 
(ระดับดีเยี่ยม)

✓

3. ความกา้วหน้า หรือความสําเร็จจาก
การเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ทํางาน

3.1 ร้อยละของนักศึกษาสหกิจศึกษาจัดทําโครงการ/
วิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการ

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ✓

3.2 จํานวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วม
ประกวดผลงานสหกิจศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยต่อ
ปี

1 รางวัล 0 นักศึกษากลับมาจากปฏิบัติสหกิจ
ศึกษาในเวลาใกล้เคียงกับการประกวด
สหกิจศึกษา ทําให้ไม่สามารถเตรียม
ผลงานเข้าประกวดได้ทัน

✓

3.3 ร้อยละของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ได้งานทําหลัง
สําเร็จการศึกษาภายใน 6 เดือน

ร้อยละ 5 ร้อยละ 57.14 ✓
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ตารางที่ 2.8 รายงานผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทํางาน สาขาวิชาชีววิทยา 

หมายเหต:ุ เน่ืองจากในปีการศึกษา 2563 ไมม่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนสหกิจศึกษา 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชีว้ัดความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย
ผลการ

ดําเนินงาน
ปัญหาและอุปสรรค

การบรรลุเป้าหมาย

บรรลุ ไม่บรรลุ

1 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรม 1.1 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่ลง
ทะเบียนเรียนในระบบสหกิจศึกษา

ร้อยละ 90 0 ✓

2. นักศึกษาเข้าใจทฤษฎีและใช้
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูก
ต้อง

2.1 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาของนักศึกษาจากสถานประกอบการ
ภาพรวม

ร้อยละ 80 0 ✓

3. นักศึกษาสามารถปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม

3.1 ร้อยละของนักศึกษาสหกิจศึกษาจัดทํา
โครงการ/วิจัย ที่เป็นประโยชน์ต่อสถาน
ประกอบการ

ร้อยละ 80 0 ✓
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ตารางที่ 2.9 รายงานผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทํางาน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชีว้ัดความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย
ผลการ

ดําเนินงาน
ปัญหาและอุปสรรค

การบรรลุเป้าหมาย

บรรลุ ไม่บรรลุ

1 เพื่อจัดการเรียนการสอนในรูป
แบบของการเรียนรู้แบบบูรณาการ
กับการทํางานอย่างเป็นระบบ

1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
ในระบบสหกิจศึกษา

ร้อยละ 50 ร้อยละ 
62.16

✓

1.3 ร้อยละของอาจารย์ที่ผ่านการอบรม
หลักสูตรอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ✓

2. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านสหกิจ
ศึกษา (ผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 ด้าน)

2.1 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาของนักศึกษาจากสถานประกอบการ
ภาพรวม

ร้อยละ 90 
(ระดับดีเยี่ยม)

ร้อยละ 100 ✓

3. ความก้าวหน้า หรือความสําเร็จ
จากการเรียนรู้แบบบูรณาการกับ
การทํางาน

3.1 ร้อยละของนักศึกษาสหกิจศึกษาจัดทํา
โครงการ/วิจัย ที่เป็นประโยชน์ต่อสถาน
ประกอบการ

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ✓

3.3 ร้อยละของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ได้
งานทําหลังสําเร็จการศึกษาภายใน 6 เดือน

ร้อยละ 5 0 เน่ืองจากอยู่ภายใต้สถานการณ์ 

COVID-19 จึงหางานทํายากขึน้
✓
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ตารางที่ 2.10 รายงานผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนร้แูบบบูรณาการกับการทํางาน สาขาวิชาเคมี 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชีว้ัดความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย
ผลการดําเนิน

งาน
ปัญหาและอุปสรรค

การบรรลุเป้าหมาย

บรรลุ ไม่บรรลุ

1 เพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ของการเรียนร้แูบบบูรณาการกับการ
ทํางานอย่างเป็นระบบ

1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในระบบ
สหกิจศึกษา

ร้อยละ 10 ร้อยละ 28.57 ✓

1.3 ร้อยละอาจารย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรอาจารย์
นิเทศสหกิจศึกษา

ร้อยละ 60 ร้อยละ 20 ✓

1.4 จํานวนสถานประกอบการบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือในการส่งนักศึกษาสหกิจศึกษา (MOU)

1 แห่ง 0 ✓

2. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านสหกิจ
ศึกษา (ผลลัพธก์ารเรียนรู้ 5 ด้าน)

2.1 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ของนักศึกษาจากสถานประกอบการภาพรวม

ร้อยละ 80/20 
(ระดับดีมาก/

ดีเยี่ยม)

ร้อยละ 100 
(ระดับดีเยี่ยม)

✓

3. ความกา้วหน้า หรือความสําเร็จจาก
การเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ทํางาน

3.1 ร้อยละของนักศึกษาสหกิจศึกษาจัดทําโครงการ/
วิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการ

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ✓

3.2 จํานวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วม
ประกวดผลงานสหกิจศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยต่อ
ปี

1 รางวัล 0 นักศึกษากลับมาจากปฏิบัติสหกิจ
ศึกษาในเวลาใกล้เคียงกับการประกวด
สหกิจศึกษา ทําให้ไม่สามารถเตรียม
ผลงานเข้าประกวดได้ทัน

✓

3.3 ร้อยละของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ได้งานทําหลัง
สําเร็จการศึกษาภายใน 6 เดือน

ร้อยละ 3 0 เน่ืองจากอยู่ภายใต้สถานการณ์ 

COVID-19 จึงหางานทํายากขึน้
✓
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ตารางที่ 2.11 รายงานผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนร้แูบบบูรณาการกับการทํางาน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชีว้ัดความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย
ผลการดําเนิน

งาน
ปัญหาและอุปสรรค

การบรรลุเป้าหมาย

บรรลุ ไม่บรรลุ

1 เพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ของการเรียนร้แูบบบูรณาการกับการ
ทํางานอย่างเป็นระบบ

1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในระบบ
สหกิจศึกษา

ร้อยละ 30 ร้อยละ 14.28 ✓

1.3 ร้อยละอาจารย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรอาจารย์
นิเทศสหกิจศึกษา

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ✓

1.4 จํานวนสถานประกอบการบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือในการส่งนักศึกษาสหกิจศึกษา (MOU)

1 แห่ง 0 ✓

2. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านสหกิจ
ศึกษา (ผลลัพธก์ารเรียนรู้ 5 ด้าน)

2.1 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ของนักศึกษาจากสถานประกอบการภาพรวม

ร้อยละ 90/10 
(ระดับดีมาก/

ดีเยี่ยม)

ร้อยละ 25/75 
(ระดับดีมาก/ดี

เยี่ยม)

✓

3. ความกา้วหน้า หรือความสําเร็จจาก
การเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ทํางาน

3.1 ร้อยละของนักศึกษาสหกิจศึกษาจัดทําโครงการ/
วิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการ

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ✓

3.2 จํานวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วม
ประกวดผลงานสหกิจศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยต่อ
ปี

1 รางวัล 0 นักศึกษากลับมาจากปฏิบัติสหกิจ
ศึกษาในเวลาใกล้เคียงกับการประกวด
สหกิจศึกษา ทําให้ไม่สามารถเตรียม
ผลงานเข้าประกวดได้ทัน

✓

3.3 ร้อยละของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ได้งานทําหลัง
สําเร็จการศึกษาภายใน 6 เดือน

ร้อยละ 5 ร้อยละ 60 เน่ืองจากอยู่ภายใต้สถานการณ์ 

COVID-19 จึงหางานทํายากขึน้
✓
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ตารางที่ 2.12 รายงานผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนร้แูบบบูรณาการกับการทํางาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย ผลการ
ดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค

การบรรลุเป้าหมาย

บรรลุ ไม่บรรลุ

1 เพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ของการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ

ทำงานอย่างเป็นระบบ

1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในระบบ
สหกิจศึกษา

ร้อยละ 50 ไม่ขอรับการ

ประเมิน

1.3 ร้อยละอาจารย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร
อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

ร้อยละ 80 ร้อยละ 60 !

1.4 จำนวนสถานประกอบการบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือในการส่งนักศึกษาสหกิจศึกษา (MOU)

1 แห่ง 0 !

2. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านสหกิจ

ศึกษา (ผลลัพธ์การเรียนรู ้5 ด้าน)

2.1 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ของนักศึกษาจากสถานประกอบการภาพรวม

ร้อยละ 90/10 
(ระดับดีมาก/ดี
เยี่ยม)

ไม่ขอรับการ

ประเมิน

3. ความก้าวหน้า หรือความสำเร็จ
จากการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ

ทำงาน

3.1 ร้อยละของนักศึกษาสหกิจศึกษาจัดทำ
โครงการ/วิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการ

ร้อยละ 100 ไม่ขอรับการ

ประเมิน

3.2 จำนวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วม
ประกวดผลงานสหกิจศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย

ต่อปี

1 รางวัล ไม่ขอรับการ

ประเมิน

3.3 ร้อยละของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ได้งานทำ
หลังสำเร็จการศึกษาภายใน 6 เดือน

ร้อยละ 5 ไม่ขอรับการ

ประเมิน
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ตารางที่ 2.13 รายงานผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนร้แูบบบูรณาการกับการทํางาน สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชีว้ัดความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย
ผลการดําเนิน

งาน
ปัญหาและอุปสรรค

การบรรลุเป้าหมาย

บรรลุ ไม่บรรลุ

1 เพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ของการเรียนร้แูบบบูรณาการกับการ
ทํางานอย่างเป็นระบบ

1.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในระบบ
สหกิจศึกษา

ร้อยละ 50 ร้อยละ 15.78 ✓

1.3 ร้อยละอาจารย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรอาจารย์
นิเทศสหกิจศึกษา

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ✓

1.4 จํานวนสถานประกอบการบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือในการส่งนักศึกษาสหกิจศึกษา (MOU)

1 แห่ง 1 แห่ง ✓

2. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านสหกิจ
ศึกษา (ผลลัพธก์ารเรียนรู้ 5 ด้าน)

2.1 ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ของนักศึกษาจากสถานประกอบการภาพรวม

ร้อยละ 90/10 
(ระดับดีมาก/

ดีเยี่ยม)

ร้อยละ 100 
(ระดับดีเยี่ยม)

✓

3. ความกา้วหน้า หรือความสําเร็จจาก
การเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ทํางาน

3.1 ร้อยละของนักศึกษาสหกิจศึกษาจัดทําโครงการ/
วิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการ

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ✓

3.2 จํานวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วม
ประกวดผลงานสหกิจศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยต่อ
ปี

1 รางวัล 0 นักศึกษากลับมาจากปฏิบัติสหกิจ
ศึกษาในเวลาใกล้เคียงกับการประกวด
สหกิจศึกษา ทําให้ไม่สามารถเตรียม
ผลงานเข้าประกวดได้ทัน

✓

3.3 ร้อยละของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ได้งานทําหลัง
สําเร็จการศึกษาภายใน 6 เดือน

ร้อยละ 5 ร้อยละ 66.66 ✓
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ตารางที่ 2.14  ผลงานของนักศึกษาที่เข้าร่วมประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเดน่ ระดับมหาวิทยาลัย 

ที่ ชื่อผลงาน ชื่อนักศึกษา หลักสูตร/สาขาวิชา สถานที่ปฏิบัติงาน 
สหกิจศึกษา

ประเภทนําเสนอ รางวัล

1 การศึกษาการปนเป้ือนของสารปรอท
ในเครื่องสําอาง

นางสาวมันสนันท์ ถือทอง 
นายภราดร แก้วสุวรรณ

วท.บ. สาขาวิชาเคมี ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นําเสนอด้วยตนเอง -

2 ผลการใช้สื่ อวีดีโอและคู่มือการดูแล
ตนเองต่อความรู้ของผู้ป่วยเบาหวาน
คลินิกส่งเสริมสุขภาพ DPAC โรง
พยาบาลกระบี่

นางสาวกฤติยาณี ฐานา 
นางสาวสุนิสา พรหมนุ้ย 
นางสาวเสาวลักษณ์ รักหอม

วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงพยาบาลกระบี่ นําเสนอด้วยตนเอง รางวัลรองชนะ
เลิศอันดับ 2

3 อีสคูล 4.0 นายอนิรุทธ์ จีนชาวนา วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ

บริษัท มายโฮสท์ จํากัด นําเสนอด้วยตนเอง รางวัลรองชนะ
เลิศอันดับ 1

4 สื่อโมชันกราฟิก ชุด รอบรู้สุขภาพ นายริซกี หวังจิ วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา นําเสนอด้วยตนเอง -

5 ระบบประกวดผลงานวิชาการ นายรวิสุต ศรีจันทร์ 
นายอาทิตย์ ใจสมุทร

วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา นําเสนอด้วยตนเอง -

6 แพลตฟอร์มบริหารจัดการ Property 

Stock

นายอาราวี มะแอเคียน วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ บริษัท บนเมฆ จํากัด นําเสนอด้วยตนเอง -

7 ระบบการลาออนไลน์ นางสาวปารินา สีทอง วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ บริษัท ก.แสงชัย เทรดดิง้ จํากัด นําเสนอด้วยตนเอง -

8 ระบบการออกเอกสารการจองของ
บริษัท ทัวร์เข็มทิศทราเวล จํากัด

นายเอกรักษ์ คงศร วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ บริษัท ซอฟท์ทูยู จํากัด นําเสนอด้วยตนเอง -
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บทที่ 3  

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทํางาน 

3.1 หลกัการและเหตผุล 

     การจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทํางาน เป็นการสร้างคุณภาพการศึกษาที่มีความ

แตกต่างกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการจัดกิจกรรมในชัน้เรียนหรือมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการจัดการเรียน

การสอนแบบเดิมที่ผ่านมา การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน จึงเป็นกรณีหน่ึงของการเรียนรู้เชิง

ประสบการณ์ที่ช่วยให้นักศึกษามีโอกาสในการประยุกต์ความรู้ทักษะการทํางาน และทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์

กับวิชาชีพ ได้รู้จักชีวิตการทํางานที่แท้จริงก่อนสําเร็จการศึกษา โดยทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้

กําหนดให้ทุกหลักสูตรมีการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทํางานเพื่อให้นักศึกษามีทักษะการทํางาน

พร้อมทํางานทันที่หลังจบการศึกษา และได้มีการจัดทําแผนบริหารจัดการการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ

ทํางานประจําปีขึ้นเพื่อจะได้สะดวกต่อการดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ และประโยชน์สูงสุดคือ 

บัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถทํางานได้ทันทีเมื่อได้รับการบรรจุเขา้ทํางาน 

3.2 วตัถปุระสงค ์

 3.2.1 เพื่อให้คณะ/หลักสูตร สามารถดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรจัดการศึกษาเชิงบูรณา

การการเรียนรู้กับการทํางาน  

 3.2.2 เพื่อบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระบบสหกิจศึกษา และการเรียนร้เูชิงบูรณา

การการเรียนรู้กับการทํางาน  

 3.2.3 เพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพคณาจารยห์ลักสูตร บุคลากร และนักศึกษาดําเนินงานระบบ

สหกิจศึกษา และการเรียนรู้เชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทํางาน 

3.3 กล่มุเป้าหมาย 

 ในปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ

ทํางาน จํานวน 11 หลักสูตร ดังน้ี 

     1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เป็นหลักสูตรวิชาชีพ  

     2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวน 10 หลักสูตร 

3.4  ตวัชีว้ดัความสําเรจ็และเป้าหมายประจําปีการศกึษา 2563 

 ในปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีตัวชีว้ัดและเป้าหมาย ดังแสดงในตารางที่ 

3.1 
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ตารางที่ 3.1 ตัวชีว้ัดความสําเร็จและเป้าหมายประจําปีการศึกษา 2564 

3.5 แผนปฏบิตังิาน 

 ในปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรว่มกับศูนย์สหกิจศึกษา สํานักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียนได้จัดให้มีแผนปฏิบัติการ ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.2 

วัตถุประสงค์ของแผน ตัวชีว้ัดความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย

1 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในรูป

แบบของการเรียนรู้แบบบูรณาการกับ

การทํางานอย่างเป็นระบบ

1.1 คณะมีหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณา

การกับการทํางาน

11 หลักสูตร

1.2 จํานวนและร้อยละของนักศึกษาที่มี

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจ

ศึกษา

90 คน 
(ร้อยละ 30)

1.3 จํานวนและร้อยละของนักศึกษาที่มี

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา

90 คน 
(ร้อยละ 30)

1.4 จํานวนอาจารย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร

อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

7 คน

1.5 จํานวนอาจารย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร

การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ

1 คน

2. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านสหกิจศึกษา 
2.1 ผลการประเมินการทํางานของสถาน

ประกอบการ อยู่ในระดับดีมาก

ร้อยละ 80

3. เพื่อให้คณะมีเครือข่ายความร่วมมือ

กับหน่วยงานภายนอก

3.1 มีการทํา MOU หรือมีเครือข่ายกับหน่วย

งานภายนอกด้านสหกิจศึกษา

1 แห่ง

4. ความก้าวหน้า หรือความสําเร็จจาก

การเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทํางาน

4.1 ร้อยละของนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ได้งาน

ทําหลังสําเร็จการศึกษาภายใน 6 เดือน

ร้อยละ 5

4.2 จํานวนรางวัลที่นักศึกษาที่ได้รับจากการเข้า

ร่วมประกวดผลงานสหกิจศึกษาภายนอก

มหาวิทยาลัย

1 รางวัล

33



ตารางที่ 3.2 แผนปฏิบัติงาน 

ลําดับ รายละเอียด ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ

1 แต่งตัง้คณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 

ปีการศึกษา 2564

ภาคการศึกษา 1/2564 - คณบดี 

- รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ

2 ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเตรียมความพร้อมรายวิชา

การเตรียมคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจ

ศึกษา เพื่อชีแ้จงรายละเอียดการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้

แบบบูรณาการกับการทํางาน

ภาคการศึกษา 1/2564 - คณะกรรมการ

3 ดําเนินกิจกรรมดําเนินการเตรียมความพร้อมในรายวิชา

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564

ภาคการศึกษา 1/2564 - หลักสูตร/คณะ 

- ศูนย์สหกิจศึกษา

4 งานสหกิจศึกษาจัดท ําหนังสือขอความอนุเคราะห์รับ

นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ภาคการศึกษา 1/2564 - ศูนย์สหกิจศึกษา

5 งานสหกิจศึกษารวบรวมแบบตอบรับเข้าฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ พร้อมแจ้งหลักสูตรและคณะรับทราบ

ภาคการศึกษา 1/2564 - ศูนย์สหกิจศึกษา

6 ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชีว้ัดและความสําเร็จของ

แผนตามค่าเป้าหมาย รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน

ภาคการศึกษา 1/2564 - คณะกรรมการ

7 งานสหกิจศึกษาจัดท ําหนังสือส่งตัวนักศึกษาเข้า ฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ

ภาคการศึกษา 1/2564 - ศูนย์สหกิจศึกษา

8 ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 

และรับเอกสารการเข้าฝึกสหกิจศึกษา

เดือนพฤศจิกายน 2564 - ศูนย์สหกิจศึกษา

9 งานสหกิจศึกษา รวบรวมรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) และ

รายละเอียดการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.5)

เดือนพฤศจิกายน 2564 - อาจารย์ผู้สอน 

- ศูนย์สหกิจศึกษา

10 งานสหกิจศึกษา ดําเนินการแต่งตัง้คําสั่งอาจารย์นิเทศก์

นักศึกษา

เดือนธันวาคม 2564 - ศูนย์สหกิจศึกษา

11 ช่วงระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถาน

ประกอบการ/หน่วยงาน

เดือนธันวาคม 2564 - 

เดือนมีนาคม 2565

- ศูนย์สหกิจศึกษา

12 อาจารย์นิเทศเข้านิเทศนักศึกษาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ณ สถานประกอบการ/หน่วยงาน 

เดือนธันวาคม 2564 - 

เดือนมีนาคม 2565

- อาจารย์นิเทศก์

13 วันสิน้สุดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  

ณ สถานประกอบการ

มีนาคม 2565 - ศูนย์สหกิจศึกษา
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 นอกจากน้ีคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีดจ้ดัเตรยีมแผนการดําเนินงานในกรณีทีอ่ย่ภูายใต้

สถานการณ์ Covid-19 ทีนั่กศกึษาไมส่ามารถออกฝึกประสบการณ์วชิาชพีและปฏบิตัสิหกจิศกึษาไดต้าม

แนวทางของมหาวทิยาลยัดงัแสดงรายละเอยีดในตารางที ่3.3  

14 หน่วยงาน/สถานประกอบการจัดส่งเอกสารส่งนักศึกษา

กลับสถานศึกษา ตามแบบฟอร์มดังน้ี 

- การประเมินผลปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

- หนังสือรับรองการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

- แบบส่งนักศึกษากลับสถานศึกษา 

งานสหกิจศึกษา ส่งผลประเมินการ1ปฏิบัติของนักศึกษา

แก่หลักสูตร

มีนาคม 2565 หน่วยงาน/ 

สถานประกอบการ

15 ช่วงระยะเวลาหลักสูตรจัดกิจกรรมสัมมนานักศึกษาหลัง

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

เมษายน 2565 - หลักสูตร

16 นักศึกษาแจ้งสวัสดิการที่ไดร้ับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภายในวันที่ เมษายน 

2565

- นักศึกษา

17 อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนรายวิชาการเตรียมความพร้อม

สหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา 

เดือนเมษายน – 

พฤษภาคม 2565

- อาจารย์ผู้สอน

18 นักศึกษานําส่งเล่มรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ฉบับ

สมบูรณ์ที่ผ่านการลงนามหน้าอนุมัติจากสถานประกอบการ

เมษายน 2565 - นักศึกษา

19 งานสหกิจศึกษา จัดกิจกรรมประกวดผลงานสหกิจศึกษา

ระดับมหาวิทยาลัย

เมษายน 2565 - ศูนย์สหกิจศึกษา

ลําดับ รายละเอียด ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ
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ตารางที่ 3.3  แผนปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

สาขาวิชา
ประเภทแผนเสนอขอปรับเปลี่ยน รูปแบบเสนอขอปรับเปลี่ยน

หมายเหตุ
สหกิจศึกษา ฝึกประสบการณฯ์ สหกิจศึกษา* ฝึกประสบการณฯ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต

1) ฟิสิกส์ ✓ ✓ - จัดทําโครงงาน 

- จัดการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ

ผ่านระบบออนไลน์

- จัดทําโครงงาน : โครงงานการ

จัดการและกระบวนการสําหรับห้อง

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 

- จัดการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ

ผ่านระบบออนไลน์

2) วิทยาการคอมพิวเตอร์ ✓ ✓ - จัดทําโครงงาน 

- จัดการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ

ผ่านระบบออนไลน์

- จัดทําโครงงานทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 

- จัดการเรียนการสอน 

เชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์

3) เทคโนโลยีสารสนเทศ ✓ ✓ จัดการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ

ผ่านระบบออนไลน์

- จัดทําโครงงานทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- จัดการเรียนการสอน 

เชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์

4) เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ✗ ✓ - จัดการเรียนการสอน 

เชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์
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หมายเหตุ : *รูปแบบกิจกรรมของการจัดการเรียนการสอนของสหกิจศึกษาจะต้องมีการสร้างความเชื่อมโยงกับสถานประกอบการ เช่น การเชิญผู้ประกอบการมาให้ความรู้ 

การเชิญผู้ประกอบการร่วมเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการโครงงาน เป็นต้น  
**นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามรูปแบบเดิมที่หลักสูตรกําหนด

5) ชีววิทยา ✓ ✓ จัดการเรียนการสอนแบบผสม ผสาน

เชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ ร่วม

กับการปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยนัก

วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา และ

การทํา mini project ณ อาคารศูนย์

เครื่องมือกลาง ตลอดระยะเวลาการ

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

จัดการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ

ผ่านระบบออนไลน์ และการมอบ

หมายงานให้นักศึกษาทํามินิโปรเจ็ค  

(ร่วมกับหน่วยงานที่สนใจหรือตาม

ค ว า ม สน ใ จ ข อ ง นั ก ศึ กษ า ) ณ 

มหาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลาที่ฝึก

ประสบการณ์

6) คหกรรมศาสตร์ ✓ ✓ จัดทําโครงงาน : โครงงานอาหารเพื่อ

การประกอบอาชีพ

จัดทาโครงงาน : โครงงานอาหารเพื่อ

การประกอบอาชีพ

7) จุลชีววิทยาประยุกต์ ✓ ✓ จัดทําโครงงาน จัดทําโครงงาน : โครงงานทาง 

จุลชีววิทยาประยุกต์

8) คณิตศาสตร์ ✓ ✓ การประยุกต์ความรู้เพื่อการทํางาน การประยุกต์ความรู้เพื่อการทํางาน

9) เคมี ✓ ✓ การจดัทํามาตรฐานหอ้งปฏบิตักิาร  

(คู่มือปฏิบัติการ)

การจดัทํามาตรฐานหอ้งปฏบิตักิาร  

(คู่มือปฏิบัติการ)

10) การจัดการสิ่งแวดล้อม ✓ ✓ จัดกระบวนวิชาทดแทน  

โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการ

จัดการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการใน

ห้องปฏิบัติการ/ผ่านระบบออนไลน์

11) สาธารณสุขชุมชน** ✗ ✓ - -

สาขาวิชา
ประเภทแผนเสนอขอปรับเปลี่ยน รูปแบบเสนอขอปรับเปลี่ยน

หมายเหตุ
สหกิจศึกษา ฝึกประสบการณฯ์ สหกิจศึกษา* ฝึกประสบการณฯ์
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3.6 โครงการและรายละเอยีดงบประมาณ (โครงการจากหลกัสตูรและคณะ) 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ

ทํางาน ดังแสดงในตารางที่ 3.4 

ตารางที่ 3.4  โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทํางาน   

3.7 การตดิตามและประเมนิผล  

 3.7.1 แบบติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ

ทํางาน 

 3.7.2  รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการเรียนร้แูบบบูรณาการกับการทํางาน 

 3.7.3  ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสหกิจศึกษา 

 3.7.4  เสนอรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

 3.7.5 พิจารณาข้อเสนอแนะและการดําเนินงานเพื่อปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับ

การทํางาน 

3.8 คําอธบิายตวัชีว้ดั  

 3.8.1 หลักสูตรจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทํางาน หมายถึง หลักสูตร/สาขาวิชาที่มีรูปแบบ

การจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอก เพื่อให้นักศึกษาไดร้ับประสบการณ์

จริงและทักษะจากการปฏิบัติงาน 

 3.8.2 นักศึกษาเข้าร่วมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทํางาน หมายถึง นักศึกษาที่ลง

ทะเบียนเรียนในหลักสูตร/สาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทํางาน 

 3.8.3 อาจารย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา หมายถึง อาจารย์ประจําหลักสูตร/

สาขาวิชาที่ผ่านการอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา และการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ จากหน่วย

งานที่รับรองจากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ หรือสมาคมสหกิจศึกษา 

       ลงชื่อ....................................................... 

        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุมัติ  เดชนะ) 

         คณบดีคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

            วันที่รายงาน 1 กรกฎาคม 2563

โครงการ/

กิจกรรม

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วันที่ งบ

ประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

อบรมเชิง เรื่อง 
สหกิจศึกษา

กับการทํางาน

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้

ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยว

กับสหกิจศึกษา

นักศึกษาชัน้ปี

ที่ 3 จํานวน 
342 คน

มีนาคม 2565 23,310 ฝ่ายวิชาการ 
คณะวิทยา

ศาสตร์ฯ
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