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คำนำ 
 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา     
ได้จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ และเป็นไป
ตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ทั้ง 5 ด้าน 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทาง
ปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกระบวนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับการพัฒนา
ทางด้าน สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย คุณธรรมจริยธรรม และเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
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บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
1.1 ประวัติความเป็นมา 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามการแบง่ส่วน
ราชการของวิทยาลัยครูสงขลา เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 จึงเริ่มมีคณะเป็นครั้ง
แรกในปี พ.ศ. 2518 และเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับต่อ ๆ มา ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อคณะและ
หน่วยงานในคณะตามลำดับ ดังนี ้                                            

 พ.ศ. 2518  มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครู มีการจัดตั้ง “คณะวิชาวิทยาศาสตร์” ขึ้น โดยมีหน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 
1) หมวดวิชาพลานามัย 2) หมวดวิชาคณิตศาสตร์ 3) หมวดวิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ 4) หมวดวิชา 
คหกรรมศาสตร์ 5) หมวดวิชาเกษตรกรรม 6) หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 

 พ.ศ. 2519  เปลี่ยนชื่อ “หมวดวิชาพลานามัย” เป็น “หมวดวิชาพลศึกษาและนันทนาการ” และจัดตั้ง
หมวดวิชาสุขศึกษา 
 

 พ.ศ. 2527  มีการแก้ไขเพิ ่มเติม พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 จึงมีการเปลี ่ยนชื ่อเป็น         
“คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” และเปลี่ยนชื่อหน่วยงานในสังกัดจากหมวดวิชาเป็น “ภาควิชา” ในคณะวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 1) ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  2) ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 
3) ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 4) ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 5) ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ  6) ภาควิชาสุขศึกษา 
7) ภาควิชาเคม ี8) ภาควิชาชีววิทยา 9) ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

 พ.ศ. 2530  แยกภาคว ิชาเกษตรศาสตร ์ไปจ ัดต ั ้ งเป ็น “คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม”          
ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะเทคโนโลยีการเกษตร” 

 พ.ศ. 2535  พระบาทสมเด ็จพระเจ ้าอย ู ่ห ัวฯ ทรงพระกร ุณาโปรดเกล ้าฯ พระราชทานนาม        
“สถาบันราชภัฏ” แทน “วิทยาลัยครู” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูสงขลาจึงใช้ชื่อใหม่ว่า 
“สถาบันราชภัฏสงขลา” มีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน่วยงานในสังกัด 
ดังนี้ 1) ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 2) ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 3) ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์      4) ภาควิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 5) ภาควิชาเคมี 6) ภาควิชาชีววิทยา 7) ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 8) ภาควิชา
คอมพิวเตอร์ 9) ภาควิชาเทคโนโลยีการยาง 10) ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 พ.ศ. 2538   เปลี ่ยนชื ่อคณะเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีหน่วยงานในสังกัด ดังนี้                  
1) ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 2) ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 3) ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 4) ภาควิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 5) ภาควิชาเคมี 6) ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั ่วไป  7) ภาควิชาคอมพิวเตอร์              
8) ภาควิชาชีววิทยา  9) ภาควิชาเทคโนโลยีการยาง 10) ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และได้มีการจัดตั้ง
หน่วยงานเพิ่มขึ้น 1 หน่วยงาน รวมเป็น 11 หน่วยงาน คือ 11) สำนักงานเลขานุการคณะ 
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 พ.ศ. 2540  แยกภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ไปจัดตั้งเป็น “คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” 

 พ.ศ. 2541  ทดลองนำระบบบริหารแบบโปรแกรมวิชามาใช้ในคณะ เปลี ่ยนจากการบริหารแบบ
“ภาควิชา” เป็น “โปรแกรมวิชา” โดยโปรแกรมวิชาประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาที่ทำหนา้ที่
บริหารงานวิชาการ ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีหน่วยงานในสังกัด ดังนี้  1) สำนักงานเลขานุการ
คณะ 2) โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 3) โปรแกรมวิชาสถิติประยุกต์ 4) โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ 5) โปรแกรม
วิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 6) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 7) โปรแกรมวิชาสุขศึกษา 8) โปรแกรมวิชาเคมี  
9) โปรแกรมวิชาเคมีปฏิบัติ 10) โปรแกรมวิชาชีววิทยา 11) โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์ 12) โปรแกรมวิชา
ฟิสิกส์ 13) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั ่วไป  14) โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 15) โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา 16) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการยาง 17) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 พ.ศ. 2543  มีการปรับเปลี ่ยนหน่วยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ โดยยุบรวม
โปรแกรมวิชาในสาขาวิชาเดียวกันเข้าด้วยกัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีหน่วยงานในสังกัด ดังนี้           
1) สำนักงานเลขานุการคณะ 2) โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ   3) โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์                 
4) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5) โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์ 6) โปรแกรมวิชาชีววิทยาและ
ชีววิทยาประยุกต์ 7) โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 8) โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 9) โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 10) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 พ.ศ. 2544  ผ่านร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 พ.ศ. 2547  (15 มิ.ย.) มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
สงขลา จึงเป็นมหาวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ยังคงมีหน่วยงานในสังกัดเหมือนเดิม 

 พ.ศ. 2549  (22 พ.ค.) มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา แบ่งส่วนราชการในคณะ เป็น “สำนักงานคณบด”ี 

 พ.ศ. 2549  ปรับเปลี่ยนหน่วยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ตามเกณฑ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน่วยงานในสังกัดประกอบด้วย 1) สำนักงานคณบด ี2) ภาควิชาคณิตศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์  และโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 3) 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์ โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และโปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
ยางและพอลิเมอร์ 4) โครงการจัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและคหกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย โปรแกรม
วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ 

 พ.ศ. 2551  ปรับเปลี่ยนหน่วยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ มีหน่วยงานในสังกัด
ประกอบด้วย 1) สำนักงานคณบดี 2) โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  3) โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์               
4) โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์ 5) โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 6) โปรแกรมวิชาชีววิทยา
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และชีววิทยาประยุกต์ 7) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 8) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  9) 
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 10) โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ 

 พ.ศ. 2560  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาออกประกาศเรื่องการแบ่งส่วนราชการเป็นงานส่วนราชการ 
หรือ หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่างานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2560 สำนักงาน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แบ่งส่วนราชการเป็นงานดังนี้  1) งานบริหารงานทั่วไป 2) งาน
สนับสนุนพันธกิจอุดมศึกษา 

 พ.ศ. 2561    มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลายกเลิกการจัดตั้งและการบริหารงานโปรแกรมวิชา และได้ออก
ประกาศเรื่องการบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีโครงการ
สร้างการบริหารงานวิชาการเป็นหลักสูตร จำนวน 13 หลักสูตร ดังนี้  

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

 พ.ศ. 2564  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโครงการสร้างการบริหารงานวิชาการเป็นหลักสูตร 
จำนวน 16 หลักสูตร ดังนี้  

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม 
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์
6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
7) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ 
8) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคม ี 
9) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
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10) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
11) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 
12) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
13) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
14) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
15) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณทิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน 
16) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

 
1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และนโยบาย  

ปรัชญา เน้นคุณธรรม นำวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่น 
 

วิสัยทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรม      เพ่ือ

พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 
 

พันธกิจ 1. จัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครูด้านวิทยาศาสตร์ 
3. ศึกษา วิจัย สร้างองค์ความรู้พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น 
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
6. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ 

 

คำนิยม W  =  Wisdom    

หมายถึง เป็นผู้มีภูมิปัญญา และใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ  

I  =  Innovation   

หมายถึง เราจะเป็นผู้ที่สรรสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ และปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่มีการ

เปลี่ยนแปลง 

S  =  Smart   

หมายถึง เราจะเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาด ไม่ว่าจะเป็นความคิด การเรียน การใช้ชีวิต และ

บุคลิกภาพที่ดีด้วย 
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H  =  Happiness   

หมายถึง เรียนและใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข 

อัตลักษณ์ 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดอัตลักษณ์เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คือ         

“เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ” 

 นิยาม เป็นคนดี เป็นผู้ที่คิดดี พูดดี และทำดี หมายถึง คิด พูด และทำ สิ่งที่เป็นประโยชน์ตน

และสิ่งที่เป็นประโยชน์ท่าน 

 นิยาม มีทักษะชีวิต มีความชำนาญ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ปัญญาและเหตุผลในการ

ดำเนินชีวิต ผ่านกระบวนการฝึกทักษะการคิด ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิด

สร้างสรรค์ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื ่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการตระหนักรู้ในตน ทักษะการเข้าใจผู้อื่น ทักษะการจัดการกับอารมณ์ 

และทักษะการจัดการกับความเครียด 

 นิยาม มีจิตสาธารณะ จิตที่คิดสร้างสรรค์ เป็นกุศล และมุ่งทำกรรมดีที่เป็นประโยชน์ต่อ

ส่วนรวมตั้งอยู่บนพื้นฐานของความตั้งใจดี และเจตนาดี 

เอกลักษณ์ 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดเอกลักษณ์เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

คือ “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” 

 นิยาม การพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง การทำให้พื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยเจริญขึ้นงอกงามขึ้น ทั้งนี้

การทำให้ท้องถิ ่นเกิดการพัฒนานั ้น  มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ ่นโดยยึดตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ / นโยบาย 
 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที ่2 การผลิตและพัฒนาคร ู
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
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นโยบายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2566-2570) ประกอบด้วย  

1. นโยบายด้านการจัดการศึกษา 
1.1) มุ ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามทักษะการเรียนรู ้ในศตวรรษที่  21       

และเป็นไปตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
1.2) ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก 

1.3) พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เรียนการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

1.4) มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเชิงรุกด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มี
ศักยภาพตรงตามสาขาวิชา 

1.5) จัดให้มีการปรับพื้นฐานความรู้ทางวิชาการ และคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาใหม่  

1.6) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตครูระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
1.7) จัดกิจกรรมเสริมความรู้ และทักษะ เพ่ือเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

2. นโยบายด้านงานวิจัย 
2.1) ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ดีมีคุณภาพ 
2.2) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักวิจัยมืออาชีพ 
2.3) สนับสนุนและจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย 
2.4) สร้างเครือข่ายการวิจัยระหว่างกลุ ่มวิจัยหรือหน่วยวิจัย  (Research Unit) ของคณะกับ

มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานอื่นในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาต ิ 
2.5) ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ในวารสารที่ได้รับมาตรฐานทางวิชาการในระดับชาติ

และนานาชาติ 
2.6) ส่งเสริมพัฒนาวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.7) ส่งเสริมให้นักวิจัยทำงานวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ 
2.8) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสนองโครงการตามพระราโชบาย 
2.9) ยกย่องและเชิดชูเกียรติอาจารย์ และบุคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเด่น 

3. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 
3.1) บริการวิชาการตามความต้องการของท้องถิ่น 
3.2) สร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน 
3.3) ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และงานวิจัย 
3.4) ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น 
3.5) จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น เช่น ศูนย์การแพทย์แผนไทย เป็นต้น 
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4. นโยบายด้านการพัฒนานักศึกษา 
4.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์        

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
4.2) ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีเอกลักษณ์ความเป็นวิทยาศาสตร ์
4.3) จัดให้ม ีส ิ ่งอำนวยความสะดวกที ่เอ ื ้อต่อการพัฒนาการเร ียนรู้  และทักษะการใช ้ช ีวิต               

ของนักศึกษา 
4.4) ส่งเสริมให้นักศึกษา ศิษย์เก่า และคณะ มีความรักและภาคภูมิใจต่อสถาบันโดยผ่านกิจกรรมนักศึกษา 
4.5) ยกย่องและให้ขวัญกำลังใจกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น 
4.6) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหาทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

5. นโยบายการด้านพัฒนาบุคลากร 
5.1) ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์และบุคลากรให้มีตำแหน่งทางวิชาการ และมีความก้าวหน้าทางสายงาน  
5.2) ส่งเสร ิมสนับสนุนให ้อาจารย ์และบุคลากรศึกษาต่อ  รวมทั ้งฝ ึกอบรมระยะสั ้น  และ

ประชุมสัมมนาทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
5.3) ยกย่องและเชิดชูเกียรติอาจารย์ บุคลากรที่เป็นคนดี มีคุณธรรม และผลงานเด่น 

6. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
6.1) กำหนดแผนและกลยุทธ ์ของคณะ โดยการมีส ่วนร ่วมของอาจารย์  บุคลากรของคณะ             

และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
6.2) จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ        

และการพัฒนานักศึกษา รวมถึงสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก 
6.3) นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 
6.4) นำระบบการจัดการความรู้มาใช้พัฒนางานและเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานในคณะ 
6.5) นำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการ 
6.6) ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ มุ่งเน้นให้อาจารย์ บุคลากร มีความสุขรักองค์กรและ

เสริมสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน 
6.7) การบริหารจัดการเงินรายได้ของคณะ 

7. นโยบายด้านการวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ 
7.1) กำหนดแผนงานประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
7.2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือช่วยการประชาสัมพันธ์ 
7.3) ประสานความร่วมมือ สร้างความสัมพันธ์อันดี และส่งเสริมกิจการความสัมพันธ์กับต่างประเทศ 

8. นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
8.1) พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
8.2) พัฒนาและสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะและสถาบัน 
8.3) นำผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะ 
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9. นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9.1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม  
9.2) ส่งเสริมให้มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กับการวิจัยและการเรียนการสอน 
9.3) ส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10. นโยบายด้านการเตรียมความพร้อมสู่สากล 
10.1) พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อการสื่อสารของอาจารย์

บุคลากรและนักศึกษา 
10.2) ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้เปิดโลกทัศน์เข้าร่วมกิจกรรมทาง

วิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาประสบการณ์ในต่างประเทศ 
10.3) ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์เพื่อสอน วิจัย และบริการวิชาการ ในสถาบันอุดมศึกษา

ของประชาคมอาเซียน 
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สีประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 สีเหลือง คือ สีประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสีที่แสดงถึงความสว่างรุ่งโรจน์ การประสบ
ความสำเร็จ เป็นสีแห่งความเป็นมงคล ความเจริญรุ่งเรือง 
 รหัสสี CMYK = 1,12,100,0 

 

สัญลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ในปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดให้มีสัญลักษณ์ของคณะ ดังภาพที ่1.1 

 
ภาพที ่1.1 สัญลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ต้นไม้ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ต้นไม้ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คือ ใบไม้สีทอง หรือ ต้นดาโอ๊ะ ชื ่อวิทยาศาสตร์  
Bauhinia aureifolia K.&S.S.Larsen เป็นไม้มงคล มีลักษณะเด่นตรงที่มีใบสีทองสวยงาม ดังภาพที ่1.2 

 
ภาพที่ 1.2 ต้นใบไม้สีทอง 

ที่มา :  อมรรัตน์ ชูชื่น (2563) 
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1.3  โครงสร้างการบริหารคณะ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการแบ่งส่วนราชการดังนี้ (ภาพที ่1.3) 
 

 
 

 
 
 
 
                                                 
 
        

- ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา          - ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ            - ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ 

          - ฝ่ายพัฒนานักศึกษา             - ฝ่ายบริการวิชาการ 
 

  
    
    ภาพที่ 1.3 โครงสร้างการบริหารคณะ 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม 
2. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    
3. วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล   
4. วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา 
5. วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์   
6. วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   
7. วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์    
8. วท.บ. สาขาวิชาเคมี     
9. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
10. ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
11. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 
12. ค.บ. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
13. ค.บ. สาขาวิชาเคมี 
14. ค.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ 
15. ทล.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน 
16. ส.ม. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

คณะกรรมการประจำคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กป.) 
 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

คณะกรรมการวิชาการคณะ (กช.) คณะกรรมการบริหารคณะ (กบ.) 

รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี 

สำนักงานคณบดี คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

หัวหน้าสำนักงานคณบดี  
งานบริหารงานทั่วไป 

❖ หน่วยนโยบายและแผนงบประมาณ 
❖ หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 
❖ หน่วยพัสดุ     
❖ หน่วยการเงิน 
❖ หน่วยประชุม 
❖ หน่วยบริหารงานบุคคล 
❖ หน่วยธุรการและสารบัญ 
❖ หน่วยเลขานุการ 
❖ หน่วยอาคารสถานที่ 

งานสนับสนุนพนัธกิจอุดมศกึษา 
❖ หน่วยวิชาการและหลักสูตร 
❖ หน่วยฝึกประสบการณ์วชิาชีพและสหกิจศึกษา 
❖ หน่วยวิจัย 
❖ หน่วยบริการวิชาการ 
❖ หน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ 
❖ หน่วยพัฒนานักศึกษาและกิจพิเศษ 
❖ หน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
❖ หน่วยโสตทัศนูปกรณ ์
❖ หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการ 
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 คณบดีเป็นผู้กำหนดนโยบายคณะ ด้านการบริหารงานมีรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่าง ๆ เป็นผู้ช่วย 
บริหารงานในด้านวิชาการ ด้านงานวิจัย และด้านการพัฒนานักศึกษา โดยคณบดีกำกับดูแลการดำเนินงาน ให้
เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการบริหารคณะ (กบ.) คณะกรรมการบริหาร
วิชาการคณะ (กช.) และคณะกรรมการประจำคณะ (กป.) ที่กำกับการดำเนินงานของคณะให้เป็นไปตามนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ของคณะ 

1.4 คณะกรรมการบริหารคณะ  

 ในการบริหารงานของคณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารคณะ (กบ.) คณะกรรมการบริหารวิชาการ
คณะ (กช.) และคณะกรรมการประจำคณะ (กป.) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1.4.1  คณะกรรมการบริหารคณะ (กบ.) 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ ์   
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา อ.ดร.สายสิริ  ไชยชนะ 
 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ   ผศ.ดร.ทวีสิน  นาวารัตน์ 
 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา    อ.อดิศักดิ์  เด็นเพ็ชรหน๋อง 
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ   อ.ญาณพัฒน์  ชูชื่น 
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์  ผศ.ดร.ภวิกา  มหาสวัสดิ์ 
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ    อ.ดร.ธีรยุทธ์  ศรียาเทพ 
 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม อ.ดร.ปุรินทร  จันทร์เลิศ 
   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    อ.ยุพด ี อินทสร 
   วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล  ผศ.ดินาถ  หลำสุบ 
   วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา     อ.ดร.นุชจรินทร์  เพชรเกลี้ยง 
   วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์    ผศ.ดร.สุรีย์พร  กังสนันท์ 
   วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ    ผศ.ดร.ภวิกา  มหาสวัสดิ์ 
   วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์    อ.ดร.ศิรฉัตร  ทิพย์ศรี 
   วท.บ. สาขาวิชาเคมี     ผศ.ดร.วิภาพรรณ  คงเย็น 
   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    อ.นัดดา  โปดำ 
   ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน     อ.ดร.ภัชชนก  รัตนกรปรีดา 
   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. สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพ่ือความยั่งยืน ผศ.เสาวนิตย์  ชอบบุญ 
   ส.ม. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน    ผศ.ดร.คันธมาทน์  กาญจนภูม ิ
   หัวหน้าสำนักงานคณบดี     นางพิไลพร  คงเรือง 
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 1.4.2  คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ (กช.) 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ ์   
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา อ.ดร.สายสิริ  ไชยชนะ 
 ตัวแทนสภาวิชาการคณะ      ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ ์
 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม อ.ดร.ปุรินทร  จันทร์เลิศ 
   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    อ.ยุพด ี อินทสร 
   วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล  ผศ.ดินาถ  หลำสุบ 
   วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา     อ.ดร.นุชจรินทร์  เพชรเกลี้ยง 
   วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์    ผศ.ดร.สุรีย์พร  กังสนันท์ 
   วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ    ผศ.ดร.ภวิกา  มหาสวัสดิ์ 
   วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์    อ.ดร.ศิรฉัตร  ทิพย์ศรี 
   วท.บ. สาขาวิชาเคมี     ผศ.ดร.วิภาพรรณ  คงเย็น 
   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    อ.นัดดา  โปดำ 
   ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน     อ.ดร.ภัชชนก  รัตนกรปรีดา 
   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.เสาวนิตย์  ชอบบุญ 
   ส.ม. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน    ผศ.ดร.คันธมาทน์  กาญจนภูม ิ
   หัวหน้าสำนักงานคณบดี     นางพิไลพร  คงเรือง 
   หัวหน้างานสนับสนุนพันธกิจอุดมศึกษา   นางอมรรัตน์  ชูชื่น 

 1.4.3  คณะกรรมการประจำคณะ (กป.) 
 ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ ์  คณบด ี    ประธานกรรมการ 
 อ.ดร.สายสิริ  ไชยชนะ  รองคณบดี   รองประธานกรรมการ 
 รศ.ดร.ธวัช  ชิตตระการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 รศ.ประดิษฐ์  มีสุข  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 ผศ.คำรณ  พิทักษ ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 รศ.ดร.สรรพสิทธิ์  กล่อมเกล้า ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 ผศ.ดร.พลพัฒน์  รวมเจริญ ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
 อ.ดร.สุชีวรรณ  ยอยรู้รอบ  ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
 ผศ.ดร.ภวิกา  มหาสวัสดิ์  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการ 
 อ.ดร.ศิรฉัตร  ทิพย์ศรี  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการ 
 นางพิไลพร  คงเรือง  หัวหน้าสำนักงานคณบดี  กรรมการและเลขานุการ  
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1.5 หลักสูตรที่เปิดสอน และจำนวนนักศึกษา 

 ปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการเรียนการสอน 2 ระดับ รวมทั้งสิ้น 16 หลักสูตร   
 นักศึกษาภาคปกติ มีนักศึกษาทั้งสิ้น 1,395 คน  ประกอบด้วย 

- ระดับปริญญาตรี จำนวน 15 หลักสูตร  มีนักศึกษา 1,387  คน     
- ระดับปริญญาโท จำนวน 1 หลักสูตร  มีนักศึกษา  8 คน   

 นักศึกษาภาค กศ.บป. ประกอบด้วย 
- ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 หลักสูตร  มีนักศึกษา 66  คน 

ตารางท่ี 1.1 จำนวนนักศึกษาจำแนกตามสาขาวิชาและระดับการศึกษา  

หลักสูตร-สาขาวิชา 
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 
ภาคปกติ 
1) วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม 21  
2) วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์                                119  
3) วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 194  
4) วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา 133  
5) วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 148  
6) วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  50  
7) วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 179  
8) วท.บ. สาขาวิชาเคมี 46  
9) วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  65  
10) ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  272  
11) วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 19  
12) ค.บ.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 58  
13) ค.บ. สาขาวิชาเคม ี 34  
14) ค.บ.  สาขาวิชาฟิสิกส์ 37  
15) ทล.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน 12  
16) ส.ม. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  8 

รวม 1,387 8 
รวมทั้งสิ้น 1,395 

ภาค กศ.บป. 
ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 66  

รวมทั้งสิ้น 66 
ที่มา: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (20 สิงหาคม 2565) 
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1.6 จำนวนบุคลากร 
 ปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบุคลากรทั้งหมดจำนวน 116 คน แบ่งเป็นสาย
วิชาการ จำนวน 98 คน สายสนับสนุน จำนวน 18 คน (ตารางที ่1.2 และตารางท่ี 1.3)  
 

ตารางท่ี 1.2 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ 

รวม 
ปฏิบัติงาน

จริง 
ลาศึกษาต่อ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
อาจารย์ 1 39 25 65 62 3 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  18 14 32 29 3 
รองศาสตราจารย์   1 1 1  

รวม (คน) 1 57 40 98 92 6 
ที่มา: งานการเจ้าหน้าที่ (20 สิงหาคม 2565) 

ตารางท่ี 1.3 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด ประจำปีการศึกษา 2565 
ประเภท จำนวน (คน) 

ข้าราชการ 1 
พนักงานราชการ 2 
พนักงานมหาวิทยาลัย 9 
พนักงานประจำตามสัญญา 6 

รวม 18 
ที่มา: งานบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (20 สิงหาคม 2565) 

1.7  อาคารสถานที่  

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอาคารที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 7 อาคาร (ตารางที่ 1.4) 

ตารางท่ี 1.4 อาคารสถานที ่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
หมายเลขอาคาร ชื่ออาคาร 

1 อาคารเรียน 
8 อาคารเรียน   
10 อาคารเรียน 
35 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
64 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 
72 อาคารปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์ 
73 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 

ที่มา: ฝ่ายอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (20 สิงหาคม 2565
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บทที่ 2 
แผนพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีนโยบายเพื่อการพัฒนานักศึกษาตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
และยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 
 
2.1 วัตถุประสงค์ 

1. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำ
แผนและการจัดกิจกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วนและครอบคลุมมาตรฐาน
การศึกษา  ประกอบด้วย 

       (1) คุณธรรม จริยธรรม 
       (2) ความรู้ 
       (3) ทักษะทางปัญญา 
       (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
      (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ มีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนำผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่อไป 
5. ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

 
2.2 เป้าหมายของการพัฒนานักศึกษา 
      ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีเป้าหมายในการพัฒนา
นักศึกษา ให้เป็นคนที่มีความสุข มีทักษะชีวิต ผ่านการทำกิจกรรม หรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่คณะฯ ได้
ดำเนินการ จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ฝ่ายพัฒนานักศึกษาไม่ใช่เป็นหน่วยงานเพียงเพื่อจัดกิจกรรมเพียงอย่า
เดียว แต่ต้องดูแลครอบคลุมไปถึง การบริการนักศึกษา เช่น งานอาจารย์ที่ปรึกษา งานทุนการศึกษา งานศิษย์
เก่าสัมพันธ์ รวมไปถึงการส่งเสริมอัตลักษณะของนักศึกษาให้เป็น คนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ นักศึกษา
เรียนรู้ชีวิตผ่านการทำกิจกรรม ผ่านการเป็นผู้นำ หรือผู้ร่วมงาน กิจกรรมที่คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และกิจการพิเศษร่วมกันจัดทำขึ้น ก็เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษา รวมถึงตอบโจทย์ยุทธศาสตร์
คณะฯ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ชาติได้   
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2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
Objective 3.4 บัณฑิตมีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับความต้องการกับชุมชนท้องถิ่น 
Key Result 3.4.1 บัณฑิตและบัณฑิตศึกษามีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและการพัฒนา
ประเทศ 
Program : 

1. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก 
2. รับสมัครนักศึกษาใหม่ /ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่/ปรับความรู้พ้ืนฐานนักศึกษาใหม่ 
3. พัฒนานักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการและทักษะในศตวรรษที่ 21 
4. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติและฝึกอาชีพ 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าสู่ระบบสหกิจศึกษาหรือระบบ CWIE ในระดับชาติและนานาชาติ 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรพร้อมทั้งลดจำนวนนักศึกษา

ออกกลางคัน 
 
Key Result 3.4.2 นักศึกษาได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาผลิตและนำเสนอผลงานวิจัยและงานวิชาการในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

2.4 ตัวชี้วัด  
1. เชิงปริมาณ  

- สามารถดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วนและครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา 

- มีโครงการ/กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา   
2. เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ  
3. เชิงเวลา สามารถดำเนินงานได้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด 
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2.5 แผนพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ประจำปีการศึกษา 2565 
ตารางท่ี 2.5.1  แผนพัฒนานักศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
ของแผน 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมิน เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

แนวทางการ
ปรับปรุง 

ผลการปรับปรุง 

1. จัดทำแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาใน
ภาพรวมของคณะโดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดทำแผนและการจัด
กิจกรรม 

- มีแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาจำนวน 
1 แผน 

- นักศึกษาเข้าร่วมในการ
จัดทำแผน 5 คน 

นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำ
แผนกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 

    

2. ในแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ให้ดำเนิน
กิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการ 

มีโครงการหรือกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการ ไม่น้อยกว่า 3 
โครงการ 

- สามารถดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการ ให้ครบถ้วนและ
ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา 

- ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อ
การจัดโครงการ 

- สามารถดำเนินงานได้เสร็จ
ภายในเวลาที่กำหนด 

 

นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 
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วัตถุประสงค์ 
ของแผน 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมิน เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

แนวทางการ
ปรับปรุง 

ผลการปรับปรุง 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพ
แก่นักศึกษา 

มีโครงการหรือกิจกรรมที่
ให้ความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 
โครงการ 

 นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 

    

4. ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ 
มีการประเมินผล
ความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
และนำผลการประเมินมา
ปรับปรุงการดำเนินงาน
ครั้งต่อไป 

ทุกโครงการหรือกิจกรรมมี
การทำแบบประเมิน
โครงการตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

      

5. ประเมินความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

มีการนำผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนกิจกรรม
กรรมนักศึกษา 

      

6. นำผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนานักศึกษา 
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ตารางท่ี 2.5.2  โครงการพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

โครงการประกวดผลงานสร้างสรรค์ 1. ส่งเสริมนักศึกษาในเรื่องของ
ความคิดสร้างสรรค์ กล้า
แสดงออก เป็นนักสื่อสารที่ดี 
สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม 
และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้  

2. เพ่ือเพ่ิมทักษะทางด้านเทคโนโลยี
และดิจิทัล  

 

กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาคณะ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นักศึกษานอกคณะวิทยาศาสตร์
และ 
เทคโลยี รวมถึงศิษย์เก่า และผู้สน 
ใจจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
ตัวช้ีวัด :  
เชิงปริมาณ : มีผู้สนใจส่งผลงาน
เข้า 
ประกวดไม่น้อยกว่า 20 ผลงาน  
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมี 
ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ  
 ไม่น้อยกว่า 3.51 
เชิงเวลา : สามารถดำเนินงานได้ 
เสร็จภายในเวลาที่กำหนด 
ตัวช้ีวัดประกันคุณภาพการศึกษา 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษา 

4,500     รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

ระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 การส่งเสริม
สมรรถนะ 
และทักษะทางด้านดิจิทัล 

โครงการ สัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ กิจกรรมระหว่างสถาบัน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ศรีวิชัย และวิทยาลัยพยาบาลบรม 
ราชนนี นครศรีธรรมราช) 

1. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางด้านกิจกรรมนักศึกษาระหว่าง
สถาบัน 
2. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัด
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา
ระหว่างสถาบัน 
3. เพ่ือให้สโมสรนักศึกษาจัด
กิจกรรมสอดคล้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

กลุ่มเป้าหมาย :สโมสรนักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จำนวน 14 คน  
ตัวช้ีวัด :  
เชิงปริมาณ :  ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่ 
น้อยกว่าร้อยละ 80 สามารถจัด
โครง 
การเชิงสร้างสรรค์จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบัน 
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมี 
ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ  
 ไม่น้อยกว่า 3.51 
เชิงเวลา : สามารถดำเนินงานได้ 
เสร็จภายในเวลาที่กำหนด 

43,400     รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

ตัวช้ีวัดประกันคุณภาพการศึกษา 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี 

โครงการ มหกรรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี “Science and 
Tech Festival 2023” 
 

1. ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติทั้ง 5 
ประการแก่นักศึกษา 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาใน
ด้านทักษะทางวิชาชีพเพ่ิมข้ึน 
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ความรู้
ศาสตร์ต่าง ๆ ในคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  
3. เพ่ือเสริมสร้างทักษะ
ภาษาต่างประเทศ และส่งเสริม
ศักยภาพทางภาษาต่างประเทศแก่
นักศึกษา 
4. ส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา มีส่วนร่วมในกิจกรรมและ

กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาคณะ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ทุกชั้นปี จำนวน 300 คน  
ตัวชี้วัด :  
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ได้ใช้ทักษะการสื่อสารด้วย 
ภาษาอังกฤษ ได้ใช้ทักษะการคิด 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข และการใช้
เทค 
โนโลยีสารสนเทศ รวมถึงศาสตร์ 
ทางด้านวิทยาศาสตร์ ได้มีส่วนร่วม 
ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของ 
ท้องถิ่น และการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7,300     รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมผ่าน
กิจกรรมแข่งขันทำอาหารและขนม
ไทย 
5. เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมี 
ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ  
 ไม่น้อยกว่า 3.51 
เชิงเวลา : สามารถดำเนินงานได้ 
เสร็จภายในเวลาที่กำหนดตัวชี้วัด
ประกันคุณภาพการศึกษา 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 การส่งเสริม
สมรรถนะ 
และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 การส่งเสริม
สมรรถนะ 
และทักษะทางด้านดิจิทัล 
องค์ประกอบที่ 4 ศิลปะวัฒนธรรม 
และความเป็นไทย 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

สัมมนาค่ายผู้นำนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. เพ่ือให้ความรู้แก่นักศึกษาในเรื่อง
บททบาทหน้าที่ของผู้นำนักศึกษา 
2. เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้นำ
นักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมในปี
การศึกษา 2564  
3. เพ่ือให้ความรู้แก่นักศึกษาในเรื่อง
ระบบประกันคุณภาพและการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 

กลุ่มเป้าหมาย : สโมสรนักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จำนวน 100 คน  
ตัวช้ีวัด :  
เชิงปริมาณ :  ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่ 
น้อยกว่าร้อยละ 80 เข้าใจบทบาท 
ของผู้นำ และสามารถปฏิบัติหน้า 
ที่ในฐานะสโฒสรนักศึกษาได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมี 
ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ  
 ไม่น้อยกว่า 3.51 
เชิงเวลา : สามารถดำเนินงานได้ 
เสร็จภายในเวลาที่กำหนด 
ตัวช้ีวัดประกันคุณภาพการศึกษา 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี 

41,500     รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

สัมมนาพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า 

1. เพ่ือเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างสถาบันกับนักศึกษาศิษย์
เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์
ตลอดจนบุคลากร  

2. เพ่ือประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์
และชื่อเสียงของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน
วิชาชีพและประสบการณ์ระหว่าง
ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน 

4. เพ่ือสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของ
ทุกสาขาวิชา 

5. เพ่ือให้นักศึกษารักและเชิดชูใน
สถาบัน ยกย่องและเชิดชูเกียรติ
ศิษย์เก่าที่ทำคุณประโยชน์ให้กับ
องค์กร และสร้างชื่อเสียงให้กับ
สถาบัน 
 

กลุ่มเป้าหมาย : ศิษย์เก่าและศิษย์ 
ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี จำนวน 40 คน  
เชิงปริมาณ :  ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่ 
น้อยกว่าร้อยละ 80  ได้รับการ
แลก 
เปลี่ยนประสบการณ์ที่มีประโยชน์ 
เชิงเวลา : สามารถดำเนินงานได้
เสร็จภายในเวลาที่กำหนด 
ตัวช้ีวัดประกันคุณภาพการศึกษา 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี 

15,800     รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

โครงการ สัมมนา นักศึกษาใหม่ 
คณะวิทยาศาสร์และเทคโนโลยี 
(ปฐมนิเทศ) 

1. เพ่ือให้นักศึกษาทราบแนวปฏิบัติ
ด้านวิชาการ ด้านกิจกรรม
นักศึกษา รวมทั้งข้อมูลสวัสดิการ
ต่าง ๆ 

2. เพ่ือชี้แนะแนวทางการเรียน และ
การใช้ชีวิตนักศึกษาในคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

3. เพ่ือให้นักศึกษามีสัมพันธภาพ
และทัศนคติท่ีดีต่อคณะฯ และ
บุคลากรของคณะฯ เกิด
ความคุ้นเคยและเกิดความรู้สึก
เป็นกันเอง 

 

กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จำนวน 450 คน  
ตัวชี้วัด :  
เชิงปริมาณ :  ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่ 
น้อยกว่าร้อยละ 80  ทราบแนว 
ปฏิบัติด้านวิชาการ  ด้านกิจกรรม 
นักศึกษา รวมทั้งข้อมูลสวัสดิการ 
ต่าง ๆ มีสัมพันธภาพและทัศนคติ 
ที่ดีต่อคณะฯ และบุคลากรของ
คณะฯ  
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมี 
ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ  
 ไม่น้อยกว่า 3.51 
เชิงเวลา : สามารถดำเนินงานได้ 
เสร็จภายในเวลาที่กำหนด 
ตัวช้ีวัดประกันคุณภาพการศึกษา 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

53,000     รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี 

สัมมนา เรื่อง การพัฒนา 
ประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ 
เพ่ือก้าวสู่ 
วัยทำงานแก่นักศึกษา 
 

1. เพ่ือให้นักศึกษาท่ีกำลังจะสำเร็จ 
การศึกษาได้ทราบข้อมูลสำคัญ  
และเตรียมความพร้อมในการเข้า 
สู่อาชีพ 
2. เพ่ือให้นักศึกษาได้เสริมสร้าง 
ความรู้และประสบการณ์ทาง 
วิชาชีพ  
3. เพ่ือให้นักศึกษามีความมั่นใจใน 
ตนเองในการก้าวสู่โลกของการทำงาน 
4. เพ่ือแนะแนวทางนักศึกษาสู่การ 
เป็นผู้ประกอบการณ์หรือ ประกอบ 
อาชีพอิสระ 
 

กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาคณะ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นปีที่ 4 จำนวน 400 คน  
ตัวช้ีวัด :  
เชิงปริมาณ :  ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่ 
น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้รับความรู้  
ประสบการณ์ เพ่ือเตรียมความ
พร้อม 
ในเรื่องการสมัครงาน  
การสัมภาษณ์งาน และการพัฒนา
บุคลิกภาพเพ่ือมั่นใจเดินหน้าสู่
อาชีพ 
และการเริ่มต้นเป็น
ผู้ประกอบการณ์ 

37,200     รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

หรือประกอบอาชีพอิสระ 
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมี 
ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ  
 ไม่น้อยกว่า 3.51 
เชิงเวลา : สามารถดำเนินงานได้ 
เสร็จภายในเวลาที่กำหนด 
ตัวช้ีวัดประกันคุณภาพการศึกษา 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี 

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ  
ภ า ษ า อ ั ง ก ฤ ษ  English WISH 
Camp 

1. เพ่ือส่งเสริมทักษะทางด้านภาษา 
อังกฤษให้กับนักศึกษา 
2. เพ่ือส่งเสริมนักศึกษาให้มีความ 
มั่นใจทางภาษาเพ่ิมมากข้ึน 
3. พัฒนาความสามารถทางด้าน 
ภาษาอังกฤษได้ตามมาตรฐาน  
CEFR (B1) 

กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาคณะ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จำนวน 30 คน  
เชิงปริมาณ :  ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่ 
น้อยกว่าร้อยละ 80  สามารถสอบ 
ผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ 
CEFR  
หรือมีระดับคะแนนเพ่ิมข้ึน 

19,000     รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ระดับคะแนนการสอบ
ภาษาอังกฤษ 
เพ่ิมสูงขึ้น 
เชิงเวลา : สามารถดำเนินงานได้ 
เสร็จภายในเวลาที่กำหนด 
ตัวช้ีวัดประกันคุณภาพการศึกษา 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 การส่งเสริม
สมรรถนะ 
และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ 
การพ ัฒนาบ ุคล ิกภาพสำหรับ
นักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
 

เพ่ือให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร 
บัณฑิต ชั้นปีที่ 2วิทยาศาตรบัณฑิต 
และ 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 

กลุ่มเป้าหมาย : 
นักศึกษาคณะวิทยาศาตร์และ 
เทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 
135 คน 

8,100      
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน 

(ไตรมาส) ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

 3 – 4 มีความรู้ความเข้าใจถึง
บุคลิกภาพ 
ที่เป็นจุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง 
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับ
และพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้ 
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 

เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
2. คะแนนการประเมินคุณภาพ 
บัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิตปริญญาตรี/ 
โท ไม่ต่ำกว่า 4.5 คะแนน 
3.  คะแนนการประเมิน
องค์ประกอบ 
ที่ 1.7 ระดับคณะ  
ไม่ต่ำกว่า 4.0 คะแนน 
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