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บทที่ 1  
ข้อมูลทั่วไป 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
1.1  ประวัติความเป็นมา 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามการแบ่ง
ส่วนราชการของวิทยาลัยครูสงขลา เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.  2518 จึงเริ่มมีคณะ
เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2518 และเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับต่อ ๆ มา ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ
คณะและหน่วยงานในคณะตามล าดับ ดังนี ้
 พ.ศ. 2518  มี ก า รประกาศ ใช้ พ ระร าชบัญญั ติ วิ ทยาลั ยครู  พ . ศ . 2518  และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครู มีการจัดตั้ง “คณะวิชาวิทยาศาสตร์” ขึ้น โดยมี
หน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 1) หมวดวิชาพลานามัย 2) หมวดวิชาคณิตศาสตร์ 3) หมวดวิชาหัตถศึกษาและ
อุตสาหกรรมศิลป์ 4) หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ 5) หมวดวิชาเกษตรกรรม 6) หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
 พ.ศ. 2519  เปลี่ยนชื่อ “หมวดวิชาพลานามัย” เป็น “หมวดวิชาพลศึกษาและนันทนาการ” และ
จัดตั้งหมวดวิชาสุขศึกษา 
 พ.ศ. 2527  มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 จึงมีการเปลี่ยนชื่อเป็น 
“คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” และเปลี่ยนชื่อหน่วยงานในสังกัดจากหมวดวิชาเป็น “ภาควิชา” ใน
คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 1) ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 2) ภาควิชา 
คหกรรมศาสตร์ 3) ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 4) ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 5) ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ 
6) ภาควิชาสุขศึกษา 7) ภาควิชาเคมี 8) ภาควิชาชีววิทยา 9) ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 พ.ศ. 2530  แยกภาควิชาเกษตรศาสตร์ไปจัดตั้งเป็น “คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม”  ปัจจุบัน
เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะเทคโนโลยีการเกษตร” 
 พ.ศ. 2535  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม 
“สถาบันราชภัฏ” แทน “วิทยาลัยครู” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูสงขลาจึงใช้ชื่อใหม่ว่า 
“สถาบันราชภัฏสงขลา” มีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน่วยงานใน
สังกัด ดังนี้ 1) ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 2) ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 3) ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 4) 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5) ภาควิชาเคมี 6) ภาควิชาชีววิทยา 7) ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 8) 
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 9) ภาควิชาเทคโนโลยีการยาง 10) ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 พ.ศ. 2538   เปลี่ยนชื่อคณะเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน่วยงานในสังกัด ดังนี้                 
1) ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 2) ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 3) ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 4) ภาควิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 5) ภาควิชาเคมี 6) ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 7) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 8) 
ภาควิชาชีววิทยา      9) ภาควิชาเทคโนโลยีการยาง 10) ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และได้มีการจัดตั้ง
หน่วยงานเพิ่มขึ้น 1 หน่วยงาน รวมเป็น 11 หน่วยงาน คือ 11) ส านักงานเลขานุการคณะ 

  พ.ศ. 2540  แยกภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ไปจัดตั้งเป็น “คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” 
พ.ศ. 2541  ทดลองน าระบบบริหารแบบโปรแกรมวิชามาใช้ในคณะ เปลี่ยนจากการบริหารแบบ

“ภาควิชา” เป็น “โปรแกรมวิชา” โดยโปรแกรมวิชาประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาที่ท า
หน้าที่บริหารงานวิชาการ ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีหน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 1) ส านักงาน
เลขานุการคณะ 2) โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 3) โปรแกรมวิชาสถิติประยุกต์ 4) โปรแกรมวิชา คหกรรมศาสตร์ 
5) โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 6) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 7) โปรแกรมวิชาสุขศึกษา        
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8) โปรแกรมวิชาเคมี 9) โปรแกรมวิชาเคมีปฏิบัติ 10) โปรแกรมวิชาชีววิทยา 11) โปรแกรมวิชาชีววิทยา
ประยุกต์ 12) โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ 13) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  14) โปรแกรมวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 15) โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 16) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการยาง 17) โปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 พ.ศ. 2543  มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ โดยยุบรวม
โปรแกรมวิชาในสาขาวิชาเดียวกันเข้าด้วยกัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีหน่วยงานในสังกัด ดังนี้  1) 
ส านักงานเลขานุการคณะ 2) โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  3) โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ 4) 
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5) โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์ 6) โปรแกรมวิชาชีววิทยาและ
ชีววิทยาประยุกต์ 7) โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 8) โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 9) โปรแกรม
วิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 10) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 พ.ศ. 2544  ผ่านร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 พ.ศ. 2547  (15 มิ.ย.) มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา จึงเป็นมหาวิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ยังคงมีหน่วยงานในสังกัดเหมือนเดิม 
 พ.ศ. 2549  (22 พ.ค.) มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา แบ่งส่วนราชการในคณะ เป็น “ส านักงานคณบด”ี 
 พ.ศ. 2549  ปรับเปลี่ยนหน่วยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ตามเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน่วยงานในสังกัดประกอบด้วย 1) ส านักงานคณบดี 2) ภาควิชา
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์  และโปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ 3) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์  โปรแกรมวิชาฟิสิกส์
และวิทยาศาสตร์ทั่วไป โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
และโปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 4) โครงการจัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและคหกรรม
ศาสตร์ ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ 
 พ.ศ. 2551  ปรับเปลี่ยนหน่วยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ มีหน่วยงานในสังกัด
ประกอบด้วย 1) ส านักงานคณบดี 2) โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 3) โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 4) 
โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์ 5) โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 6) โปรแกรมวิชาชีววิทยา
และชีววิทยาประยุกต์ 7) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 8) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  
9) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 10) โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ 
 พ.ศ. 2560  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาออกประกาศเรื่องการแบ่งส่วนราชการเป็นงานส่วนราชการ 
หรือ หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่างานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2560 ส านักงาน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แบ่งส่วนราชการเป็นงานดังนี้  1) งานบริหารงานทั่วไป 2) งาน
สนับสนุนพันธกิจอุดมศึกษา 
 พ.ศ. 2561    มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลายกเลิกการจัดตั้งและการบริหารงานโปรแกรมวิชา  และได้
ออกประกาศเรื่องการบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมี
โครงการสร้างการบริหารงานวิชาการเป็นหลักสูตร จ านวน 13 หลักสูตร ดังนี้  

 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
 3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
 4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  
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 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 
จ านวน 16 หลักสูตร ดังนี้  

 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม 
 2) หลักสูตรวิทยาศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 
 4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
 5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
 6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
 7) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
 8) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
 9) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 10) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
 11) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 
 12) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
 13) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
 14) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
 15) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณทิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน 
 16) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

 
1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และนโยบาย  

ปรัชญา เน้นคุณธรรม น าวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่น 
  
วิสัยทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะชั้นน าที่ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรม เพ่ือ

พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 
  
พันธกิจ 1. จัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครูด้านวิทยาศาสตร์ 
3. ศึกษา วิจัย สร้างองค์ความรู้พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น 
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5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
6. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

  

ค านิยม W  =  Wisdom    
หมายถึง เป็นผู้มีภูมิปัญญา และใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ  
I  =  Innovation   
หมายถึง เราจะเป็นผู้ที่สรรสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ และปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 
S  =  Smart   
หมายถึง เราจะเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาด ไม่ว่าจะเป็นความคิด การเรียน การใช้ชีวิต 
และบุคลิกภาพที่ดีด้วย 
H  =  Happiness   
หมายถึง เรียนและใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข 

 
อัตลักษณ์ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก าหนดอัตลักษณ์เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  คือ “เป็น
คนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ” 
 นิยาม เป็นคนดี เป็นผู้ที่คิดดี พูดดี และท าดี หมายถึง คิด พูด และท า สิ่งที่เป็นประโยชน์ตนและสิ่งที่
เป็นประโยชน์ท่าน 
 นิยาม มีทักษะชีวิต มีความช านาญ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ปัญญาและเหตุผลในการด าเนิน
ชีวิต ผ่านกระบวนการฝึกทักษะการคิด ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิด สร้างสรรค์
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 
บุคคล ทักษะการตระหนักรู้ในตน ทักษะการเข้าใจผู้อ่ืน ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และทักษะการจัดการกับ
ความเครียด 
 นิยาม มีจิตสาธารณะ จิตที่คิดสร้างสรรค์ เป็นกุศล และมุ่งท ากรรมดีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมตั้งอยู่
บนพื้นฐานของความตั้งใจดี และเจตนาดี 
เอกลักษณ์ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก าหนดเอกลักษณ์เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คือ 
“มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” 
 นิยาม การพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง การท าให้พ้ืนที่ ที่เป็นที่อยู่อาศัยเจริญขึ้นงอกงามขึ้น ทั้งนี้การท า
ให้ท้องถิ่น เกิดการพัฒนานั้น มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง
ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ / นโยบาย 
 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) มีดังนี ้
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพทางการศึกษา 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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นโยบายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2566-2570) ประกอบด้วย  

1. นโยบายด้านการจัดการศึกษา 
1.1) มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ

เป็นไปตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
1.2) ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามกรอบ มาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
1.3) พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือเพ่ิม ประสิทธิภาพใน

การเรียนการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
1.4) มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเชิงรุกด้วยวิธีการที่หลากหลายเพ่ือให้ได้ นักศึกษา

ที่มีศักยภาพตรงตามสาขาวิชา 
1.5) จัดให้มีการปรับพ้ืนฐานความรู้ทางวิชาการ และคณิตศาสตร์ เพ่ือเตรียมความพร้อม ให้กับ

นักศึกษาใหม ่ 
1.6) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตครูระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
1.7) จัดกิจกรรมเสริมความรู้ และทักษะ เพ่ือเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตท่ี พึงประสงค ์
 

2. นโยบายด้านงานวิจัย 
2.1) ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ดีมีคุณภาพ 
2.2) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักวิจัยมืออาชีพ 
2.3) สนับสนุนและจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย 
2.4) สร้างเครือข่ายการวิจัยระหว่างกลุ่มวิจัยหรือหน่วยวิจัย (Research Unit) ของคณะ กับ

มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่นในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ  
2.5) ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารที่ได้รับมาตรฐานทางวิชาการ ใน

ระดับชาติ และนานาชาติ 
2.6) ส่งเสริมพัฒนาวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.7) ส่งเสริมให้นักวิจัยท างานวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ 
2.8) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสนองโครงการตามพระราโชบาย 
2.9) ยกย่อง และเชิดชูเกียรติ อาจารย์ และบุคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเด่น 
2.10) ส่งเสริมการตีพิมพ์อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร 

 
3. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 

3.1) บริการวิชาการตามความต้องการของท้องถิ่น 
3.2) สร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน 
3.3) ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และ งานวิจัย 
3.4) ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มีส่วนร่วมในการให้บริการ วิชาการแก่

ท้องถิ่น 
3.5) จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น เช่น ศูนย์การแพทย์แผนไทย เป็นต้น 
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4. นโยบายด้านการพัฒนานักศึกษา 

4.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง ประสงค์ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

4.2) ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีเอกลักษณ์ความเป็นวิทยาศาสตร์ 
4.3) จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้  และทักษะการใช้ชีวิต ของ

นักศึกษา 
4.4) ส่งเสริมให้นักศึกษา ศิษย์เก่า และคณะมีความรักและภาคภูมิใจต่อสถาบันโดยผ่าน กิจกรรม

นักศึกษา 
4.5) ยกย่องและให้ขวัญก าลังใจกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น 
4.6) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหาทุนการศึกษาให้นักศึกษาท่ีเรียนดีแต่ขาดแคลน ทุนทรัพย์ 

 
5. นโยบายการด้านพัฒนาบุคลากร 

5.1) ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์และบุคลากรให้มีต าแหน่งทางวิชาการ และมีความ ก้าวหน้าทาง
สายงาน  

5.2) ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากร  ศึกษาต่อรวมทั้งฝึกอบรมระยะสั้น  และ 
ประชุมสัมมนาทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

5.3) ยกย่องและเชิดชูเกียรติ อาจารย์ บุคลากรที่เป็นคนดี มีคุณธรรม และผลงานเด่น 
 

6. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
6.1) ก าหนดแผน และกลยุทธ์ของคณะโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ บุคลากรของคณะ และ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
6.2) จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการ วิชาการ 

และการพัฒนานักศึกษา รวมถึงสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ภายในและภายนอก 
6.3) น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 
6.4) น าระบบการจัดการความรู้มาใช้พัฒนางานและเสริมสร้างบรรยากาศการท างานในคณะ 
6.5) น าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการ 
6.6) ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ มุ่งเน้นให้อาจารย์ บุคลากร มีความสุข รักองค์กร

และเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน 
6.7) การบริหารจัดการเงินรายได้ของคณะ 

 
7. นโยบายด้านการวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ 

7.1) ก าหนดแผนงานประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
7.2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือช่วยการประชาสัมพันธ์ 
7.3) ประสานความร่วมมือ สร้างความสัมพันธ์อันดี  และส่งเสริมกิจการความสัมพันธ์  กับ

ต่างประเทศ 
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8. นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

8.1) พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่าง ต่อเนื่อง 
8.2) พัฒนาและสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะและสถาบัน 
8.3) น าผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะ 

 
9. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

9.1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

9.2) ส่งเสริมให้มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการวิจัยและ การเรียนการ
สอน 

9.3) ส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรและนกัศึกษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 
 

10. นโยบายด้านการเตรียมความพร้อมสู่สากล 
10.1) พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร ของ

อาจารย์บุคลากรและนักศึกษา 
10.2) ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ เข้าร่วม กิจกรรมทาง

วิชาการ การน าเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาประสบการณ์ ในต่างประเทศ 
10.3) ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์เพ่ือสอน วิจัย และบริการวิชาการ ในสถาบัน 

อุดมศึกษาของประชาคมอาเซียน 
 

สีประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 สีเหลือง คือ สีประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสีที่แสดงถึงความสว่างรุ่งโรจน์ การประสบ
ความส าเร็จ เป็นสีแห่งความเป็นมงคล ความเจริญรุ่งเรือง 
 รหัสสี CMYK = 1,12,100,0 

 
 
สัญลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ในปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดให้มีสัญลักษณ์ของคณะ ดังภาพที ่1.1 
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ภาพที่ 1.1 สัญลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
ต้นไม้ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ต้นไม้ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คือ ใบไม้สีทอง หรือ ต้นดาโอ๊ะ ชื่อวิทยาศาสตร์  
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 
 

  
    

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 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. สาขาวิชาเคม ี     
9. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
10. ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
11. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 
12. ค.บ.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
13. ค.บ. สาขาวิชาเคม ี
14. ค.บ.  สาขาวิชาฟิสิกส์ 
15. ทล.บ.  สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน 
16. ส.ม. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

คณะกรรมการประจ าคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กป.) 
 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

คณะกรรมการวิชาการ (กช.) คณะกรรมการบริหารคณะ (กบ.) 

รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี 

ส านักงานคณบดี คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

หัวหน้าส านักงานคณบดี  
- งานบริหารงานทั่วไป 
- งานสนับสนุนพันธกิจอุดมศึกษา 
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  คณบดีเป็นผู้ก าหนดนโยบายคณะ ด้านการบริหารงานมีรองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ เป็นผู้ช่วย 
บริหารงานในด้านวิชาการ ด้านงานวิจัย และด้านการพัฒนานักศึกษา โดยคณบดีก ากับดูแล การด าเนินงาน
เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการบริหารคณะ (กบ.) คณะกรรมการบริหาร
วิชาการคณะ (กช.) และคณะกรรมการประจ าคณะ (กป.) ที่ก ากับการด าเนินงาน ของคณะให้เป็นไปตามนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ของคณะ 
 
 

1.4 คณะกรรมการบริหารคณะ  
 ในการบริหารงานของคณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารคณะ (กบ.) คณะกรรมการ บริหาร
วิชาการคณะ (กช.) และคณะกรรมการประจ าคณะ (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 
 ประธานหลักสูตร 
   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม อ.ดร.ปุรินทร  จันทร์เลิศ 
   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    อ.ยุพด ี อินทสร 
   วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล  ผศ.ดินาถ  หล าสุบ 
   วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา     อ.ดร.เบญจวรรณ ยันต์วิเศษภักด ี
   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  โปด า 
   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 ิ
   หัวหน้าส านักงานคณบดี     นางพิไลพร  คงเรือง 
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 1.4.2  คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ (กช.) 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ ์  
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา อ.ดร.สายสิริ  ไชยชนะ 
 ตัวแทนสภาวิชาการคณะ      ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ ์
 ประธานหลักสูตร 
   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม อ.ดร.ปุรินทร  จันทร์เลิศ 
   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    อ.ยุพด ี อินทสร 
   วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล  ผศ.ดินาถ  หล าสุบ 
   วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา     อ.ดร.เบญจวรรณ ยันต์วิเศษภักด ี
   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  โปด า 
   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 ิ
   หัวหน้าส านักงานคณบดี     นางพิไลพร  คงเรือง 
   หัวหน้างานสนับสนุนพันธกิจอุดมศึกษา   นางอมรรัตน์  ชูชื่น 
 
 1.4.3  คณะกรรมการประจ าคณะ (กป.) 
 ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ ์  คณบดี    ประธานกรรมการ 
 อ.ดร.สายสิริ  ไชยชนะ  รองคณบดี   รองประธานกรรมการ 
 รศ.ดร.ธวัช  ชิตตระการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 รศ.ประดิษฐ์  มีสุข  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 ผศ.ค ารณ  พิทักษ ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 รศ.ดร.สรรพสิทธิ์  กล่อมเกล้า ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 ผศ.ดร.พลพัฒน์   รวมเจริญ ตัวแทนคณาจารย์  กรรมการ 
 อ.ดร.สุชีวรรณ  ยอยรู้รอบ  ตัวแทนคณาจารย์  กรรมการ 
 ผศ.ดร.ภวิกา  มหาสวัสดิ์  ตัวแทนกรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการ 
 อ.ดร.ศิรฉัตร  ทิพย์ศรี  ตัวแทนกรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการ 
 นางพิไลพร  คงเรือง  หัวหน้าส านักงานคณบดี  กรรมการและเลขานุการ  
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1.5 หลักสูตรที่เปิดสอน และจ านวนนักศึกษา 
 ปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอน 2 ระดับ รวมทั้งสิ้น 16 
หลักสูตร   
 นักศึกษาภาคปกติ มีนักศึกษาทั้งสิ้น 1,395 คน  ประกอบด้วย 

 ระดับปริญญาตรี จ านวน 15 หลักสูตร  มีนักศึกษา 1,387  คน     
 ระดับปริญญาโท จ านวน 1 หลักสูตร  มีนักศึกษา  8 คน   

 นักศึกษาภาค กศ.บป. ประกอบด้วย 
  ระดับปริญญาตรี จ านวน 1 หลักสูตร  มีนักศึกษา 66  คน 

ตารางที ่1.1 จ านวนนักศึกษาจ าแนกตามสาขาวิชาและระดับการศึกษา  

หลักสูตร-สาขาวิชา 
จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

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. สาขาวิชาเคมี 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: ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (20 สิงหาคม 2565) 
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1.6 จ านวนบุคลากร 
 ปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบุคลากรทั้งหมดจ านวน 116 คน แบ่งเป็นสาย
วิชาการ จ านวน 98 คน สายสนับสนุน จ านวน 18 คน (ตารางที ่1.2 และตารางท่ี 1.3)  
 

ตารางที ่1.2 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
รวม 

ปฏิบัติงาน
จริง 

ลาศึกษาต่อ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญา
เอก 

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 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด ประจ าปีการศึกษา 2565 
ประเภท จ านวน (คน) 

ข้าราชการ 1 
พนักงานราชการ 2 
พนักงานมหาวิทยาลัย 9 
พนักงานประจ าตามสัญญา 6 

รวม 18 
ที่มา: งานบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (20 สิงหาคม 2565) 
 

1.7  อาคารสถานที่  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอาคารที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 6 อาคาร (ตารางที่ 1.4) 
ตารางท่ี 1.4 อาคารสถานที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

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

ที่มา: ฝ่ายอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (20 สิงหาคม 2565) 
 
 



บทที่ 2 
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

   

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
1. ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

จุดแข็ง  จุดอ่อน  
1. มีหลักสูตรตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ของ สกอ. ร้อยละ 100 
2. หลักสูตรมีความหลากหลายและตอบสนอง

ความต้องการของท้องถิ่น 
3. มีระบบห้องเรียนเสมือน (LMS) Google 

Classroom ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน 
ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต 

4. อาจารย์มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
5. อาจารย์มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถ ใน

วิชาที่รับผิดชอบ 
6. มีกลไก/นโยบาย และกระบวนการสนับสนุน

อาจารย์ในการเข้าสู่ต าแหน่ง 
7. คณะฯ มีโครงการอบรมพัฒนาอาจารย์อย่าง

ต่อเนื่อง 
8. นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในแหล่งฝึก

ที่ตรงสาขาวิชาร้อยละ 100 
9. มีการส่งเสริมสนับสนุน ในการท าเอกสาร

ประกอบการสอนและต าราอย่างต่อเนื่อง 
 

 
 

 

1. ชื่อหลักสูตรบางหลักสูตร ผู้เลือกเรียนอาจจะยังไม่
เข้าใจหลักสูตรจริง 

2. นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษามีพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษน้อย 

3. นักศึกษาส าเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามแผน 
4. สัดส่วนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการค่อนข้างต่ า 
5. บัณฑิตบางส่วนท างานไม่ตรงตามวุฒิการศึกษาและ

ได้รับเงินเดือนไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน กพ. 
6. จ านวน FTES ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 
7. จ านวนรับเข้านักศึกษาบางหลักสูตรยังไม่ได้ตาม

เป้าหมาย 
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2. ฝ่ายวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 

จุดแข็ง  จุดอ่อน  
1. มีแหล่งเงินทุนท าวิจัยสนับสนุนจากภายใน 
2. มีกองทุนสนับสนุนให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ 
3. คณะฯ เป็นแหล่งบริการวิชาการให้กับชุมชน 
4. การจัดโครงการบริการวิชาการท าให้คณะ

และอาจารย์มีปฏิสัมพันธ์กับท้องถิ่น 
5. มีฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการค้นหาข้อมูล

การท างานวิจัยของคณะและมหาวิทยาลัย 
6. มีความพร้อมและมีศักยภาพในการให้บริการ

วิชาการให้กับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
7. มีการส่งเสริมสนับสนุน ในการท าเอกสาร

ประกอบการสอนและต าราอย่างต่อเนื่อง 
 

 
 

 

1. ขาดระบบพ่ีเลี้ยงนักวิจัยส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่ที่
ชัดเจน เช่น การลดภาระงานสอนของอาจารย์พ่ี
เลี้ยง การให้ค่าตอบแทน 

2. ขาดผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษในการปรับปรุง
ผลงานเพ่ือการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 

3. มีการเก็บค่าธรรมเนียมวิจัย และบริการวิชาการท่ี
ได้รับงบประมาณจากภายนอกสูงเกินไป 

4. เว็บไซด์คณะยังขาดการพัฒนา 
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3. ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ 

จุดแข็ง  จุดอ่อน  
1. ทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่เข็มแข็ง 
2. มีการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาที่

หลากหลาย และต่อเนื่อง เพ่ือให้เป็นไป
ตามอัตลักษณ์ 

3. นักศึกษามีความอดทน อดกลั้น ในการ
ท างานสูงและมีจิตสาธารณะ 

4. นักศึกษาแต่งกายเป็นระเบียบ เรียบร้อย 
5. มีการจัดสรรงบประมาณในการส่งนักศึกษา

เข้าร่วมแข่งขันและเข้าร่วมกิจกรรมภายนอก 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ในคณะมี

ส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

7. อาจารย์มีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษา 
8. นักศึกษามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ระหว่างรุ่นน้องและรุ่นพ่ี 
9. คณะ และมหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาให้กับ

นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ 

1. อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมน้อย 
2. นักศึกษาใหม่มีกิจกรรมในภาคเรียนที่ 1 มาก

เกินไป จนส่งผลกระทบต่อการเรียน 
3. นักศึกษาขาดความมั่นใจในความรู้ความสามารถ

ของตนเองในการท างาน 
4. การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษามีน้อยและ

ไม่หลากหลาย 
5. หอพักนักศึกษาไม่เพียงพอ  
 

 
4. ฝ่ายการบริหารงาน 

จุดแข็ง  จุดอ่อน  
1. สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 
2. มีการจัดกิจกรรมให้เกิดการพัฒนางาน และ

ท างานร่วมกันได้อย่างดี 
3. อุปกรณ์ส านักงานเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
4. มีการสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากร 
5. มีการน าระบบสารสนเทศมาในการบริหาร

จัดการ 
6. บุคลากรมีความรู้ตรงตามสายงาน 

 

1. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนมีไม่เพียงพอ 
2. การให้บริการบางงานยังไม่ถูกใจผู้รับบริการ 
3. มหาวิทยาลัยมีการโยกย้ายบุคลากรท าให้งาน

บางส่วนสะดุดไปชั่วขณะ 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
1. ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

โอกาส (Opportunities :O) อุปสรรค (Threats :T) 
1. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการผลิตบัณฑิตด้าน

วิทยาศาสตร์ 
2. มีการร่วมมือของภาคี 5 ราชภัฏภูมิศาสตร์

ภาคใต้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
3. มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เข้ามาท าให้

การด าเนินงานมีคุณภาพ 
4. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงมายาวนาน ท าให้ชุมชน

ยังให้ความไว้วางใจในการส่งบุตรหลานเข้า
ศึกษา 

5. มีการรับนักศึกษากลุ่มที่มีโอกาสทางการศึกษา
ไม่สูง แต่มีความสามารถ และสามารถพัฒนา
ให้มีความรู้ และทักษะ 

6. มีค่าเล่าเรียนถูกกว่ามหาวิทยาลัยอ่ืนในบริเวณ
ใกล้เคียง 

1. มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งในพ้ืนที่เดียวกัน 
2. ต้นทุนเครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุในการเรียนการ

สอนค่อนข้างสูง  

3. การระบาดของโรคร้ายแรง เช่น โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผล
กระทบต่อการจัดการศึกษา 

 
2. ฝ่ายวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 

โอกาส (Opportunities :O) อุปสรรค (Threats :T) 
1. ชุมชนให้ความไว้วางใจในการรับบริการ

วิชาการ 
2. มีแหล่งทุนวิจัยภายนอก 
3. มีเครือข่ายวิจัยภายนอกที่ตรงกับประเด็นที่

อาจารย์ในคณะสนใจ 
4. มหาวิทยาลัยมีการท า MOU เรื่องการ

สนับสนุนและการจัดการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ภาษากับโรงเรียนมหาวชิราวุธ 

5. หน่วยงานภายนอกให้ความไว้วางใจในการรับ
บริการวิชาการ 

6. มีความได้เปรียบในการวิจัยเชิงพ้ืนที่ ซึ่งมีความ
หลากหลายของปัญหาต่างๆ 

 

1. พ้ืนที่เป้าหมายในการท าวิจัย บริการวิชาการ 
และประชาสัมพันธ์หลักสูตร จัดอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยง 
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3. ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ 

โอกาส (Opportunities :O) อุปสรรค (Threats :T) 
1. มีเครือข่ายผู้น านักศึกษาในกลุ่มราชภัฏภาคใต้ 
2. มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์

ปัจจุบัน 
3. มีหน่วยงานเอกชนที่สามารถให้การสนับสนุน

การท ากิจกรรม 
 

1. เป็นพื้นที่พหุวัฒนธรรม ท าให้ยากต่อการจัด
กิจกรรมร่วมกัน 

2. นักศึกษาส่วนใหญ่มีฐานะทางบ้านยากจน 
 

 
 

4. ฝ่ายการบริหารงาน 
โอกาส (Opportunities :O) อุปสรรค (Threats :T) 

1. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานระหว่าง
มหาวิทยาลัย 

2. สามารถสร้างเครือข่ายการท างานกับหน่วยงาน
ภายนอก 

1. ระเบียบราชการบางเรื่องไม่เอ้ือในการปฏิบัติงาน 
2. ได้รับการจัดสรรอัตราก าลังสายสนับสนุนไม่

เพียงพอ 
3. สิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย

บางอย่างไม่เพียงพอ เช่น ยานพาหนะ WIFI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

บทที่ 3 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
 

วิสัยทัศน์ “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะชั้นน าที่ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรม เพ่ือพัฒนา 
              ท้องถิ่นสู่สากล” 

 

พันธกิจ  
1.  จัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.  ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครูด้านวิทยาศาสตร์ 
3.  ศึกษา วิจัย สร้างองค์ความรู้พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4.  บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น 
5.  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
6.  ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1.  การพัฒนาท้องถิ่น 
2.  การผลิตและพัฒนาครู  
3.  การยกระดับคุณภาพทางการศึกษา 
4.  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 
 

สรุปจ านวน Objective, Key Result และ Program ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ Objective Key Result Program 
1. การพัฒนาท้องถิ่น 3 7 19 
2. การผลิตและพัฒนาครู 2 3 9 
3. การยกระดับคุณภาพทางการศึกษา 4 10 28 
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 2 3 9 

รวมทั้งสิ้น 11 23 65 
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Objective, Key Result และ Program ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/
Objective/Key Results 

หน่วยวัด ข้อมูล
พื้นฐาน 

เฉลี่ย 3 ปี 
(63-65) 

ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 

Objective 1.1 นวัตกรรมชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย  

Key Results 1.1.1 ผลิตภัณฑ์ชุมชน
คนของพระราชาเพ่ิมข้ึน 
-  ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(SDG 1, 2, 4, 8, 10) 

 
 
 

ผลิตภัณฑ์ 

 
 
 
- 

 
 
 
4 
 

 
 
 
4 
 

 
 
 
4 
 

 
 
 
4 
 

 
 
 
4 
 

Program :  
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชุมชนระดับท้องถิ่น เพื่อเป็นช่องทางในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
2. ส่งเสริมให้ชุมชนมีการกระจายสินค้า ผ่านช่องทาง Platform ต่าง ๆ เช่น University as a Market 

Place, Facebook, Line application และ Instagram เพ่ือจัดจ าหน่ายในลักษณะสินค้านวัตกรรม 
3. รวบรวม และกระจายสินค้าชุมชน ทั้ง online และ onsite พร้อมทั้งส่งเสริมการสืบทอดและพัฒนา

ความรู้จากภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
4. สร้างระบบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทั้งผลิตภัณฑ์การเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน 
5. พัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ (ตัวกลางในการจ าหน่ายสินค้าชุมชน) 
 
 
Key Results 1.1.2 ผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ BCG 
(SDG 1, 2, 7, 8, 9, 10, 17) 
 

เรื่อง -  1 2 3 3 4 

Program :  
1. สร้างภาคีเครือข่ายที่มีเป้าหมายร่วมกัน (SDGs, BCG in Action, Green University และ Cop 26) 
2. ส่งเสริมการท าวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ในพ้ืนที่ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
Objective/Key Results 

หน่วยวัด ข้อมูล
พื้นฐาน 

เฉลี่ย 3 ปี 
(63-65) 

ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

Objective 1.2 พัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบโจทย์ความต้องการของพ้ืนที่ 

Key Results 1.2.1 ผลงานวจิัยหรือ
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  

       

- ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ 
- การน าไปใช้ประโยชน์ 
(SDG 1, 2, 8, 9, 10, 17) 
 

เรื่อง 
เรื่อง 

5.33 
13.67 

9 
13 

10 
14 

11 
15 

12 
15 

13 
16 

Program :  
1. พัฒนาอาจารย์ให้มีองค์ความรู้ในการเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ 
2. พัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
3. สนับสนุนงบประมาณส าหรับการท าวิจัยและสร้างนวัตกรรม 
4. จัดแสดง/ประชุมวิชาการ/ประกวดผลงานนวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

ประชาสัมพันธ์ประจ าปี 
5. บริการวิชาการแก่ชุมชนตามบริบทของคณะ 

 
Key Results 1.2.2 ภาคีเครือข่าย
ร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
(SDG 1, 2, 8, 9, 10, 17) 

เครือข่าย - 3 3 3 3 3 

Program :  
1. สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
2. บูรณาการความร่วมกับเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

 
Key Results 1.2.3 นวัตกรชุมชน
เพ่ือขจัดความยากจนร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก  
(SDG 1, 2, 8, 9, 10, 17) 
 

คน - 
  

1 3 4 5 6 

Program :  
1. ส่งเสริมบัณฑิตคืนถ่ิน เพ่ือเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง/นวัตกรชุมชน 
2. พัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลง/นวัตกรชุมชน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
Objective/Key Results 

หน่วยวัด ข้อมูล
พื้นฐาน 

เฉลี่ย 3 ปี 
(63-65) 

ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

Objective 1.3 คณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย 
Key Results 1.3.1 ชุมชนต้นแบบที่
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือ
ยั่งยืน (นับซ้ า) 
(SDG 1, 2, 8, 9, 10, 17) 
 
 

ชุมชน 1 2 2 2 2 2 

Program :  
1. พัฒนาชุมชนต้นแบบให้เกิดความต่อเนื่องหรือยั่งยืน 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 

 
 

Key Results 1.3.2 ศูนย์บริการ
วิชาการ/ถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ท้องถิ่น  
(SDG 1, 2, 8, 9, 10, 17) 
 
 

ศูนย ์ - 2 2 2 2 2 

Program :  
1. จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญระดับคณะ 

 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
Objective 2.1 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการยกระดับทักษะและสมรรถนะใหม่ของ
นักศึกษาและบัณฑิตครู 
Key Results 2.1.1 หลักสูตรความ
ร่วมมือการผลิตและพัฒนาบัณฑิตครู
โดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน  
(SDG 4, 17) 

หลักสูตร - - 3 - - - 
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Program :  
1. จัดท าระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูล (Big data) เกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาครูที่มีประสิทธิภาพ โดย

บูรณาการความร่วมกับเครือข่ายผู้ร่วมผลิตและผู้ใช้บัณฑิตครูรวมถึงข้อมูลศิษย์เก่าท่ีเป็นครูประจ าการใน
พ้ืนที่ 

2. พัฒนาความร่วมมือระหว่างคณะ/มหาวิทยาลัยและโรงเรียนในพื้นท่ีร่วมพัฒนาหลักสูตรเพ่ือปฏิรูประบบร
การผลิตและพัฒนาครูให้มีสมรรถนะกลาง เน้นเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งมีคุณลักษณะ 4 
ประการตามพระราโชบาย และมีอาชีพที่ 2 สอดคล้องกับวิชาที่ศึกษาร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ 

3. พัฒนาระบบการผลิตบัณฑิตครูที่มีมาตรฐาน เพื่อให้บัณฑิตครูให้มีสมรรถนะสูงและเป็นความต้องการของ
ประเทศ  

4. พัฒนาทักษะการเป็นครูพ่ีเลี้ยงและผู้สอนงาน (Coaching) เพ่ือให้สามารถให้ค าปรึกษาแนะน าและ
ช่วยเหลือนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ส่งเสริมระบบเส้นทางการเข้าสู่วิชาชีพครู 
6. จัดท าหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะและส่งเสริมวิชาชีพครูส าหรับครูประจ าการและผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมี

ประสิทธิภาพ (ตามความต้องการของหน่วยงานต้นสังกัด) 
 

Key Results 2.1.2 อาจารย์ผู้ผลิต
บัณฑิตครูได้รับการพัฒนาทักษะและ
การประเมินสมรรถนะ (SDG 4) 

โครงการ/
กิจกรรม 

  

- 
  

- 1 1 2 2 

Program :  
1. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ผู้ผลิตบัณฑิตครู 
2. พัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์ผู้ผลิตบัณฑิตครูและศิษย์เก่าผ่าน Platform ต่าง ๆ เช่น Thai 

MOOC เพ่ือการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

Objective 2.2 ส่งเสริมการท าผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับกับการศึกษา 
 
Key Results 2.2.1 ผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม ที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนาครู  
-   ตีพิมพ์เผยแพร่ 
-   การน าไปใช้ประโยชน์ 
(SDG 9, 17) 
 

 
 
 

เรื่อง 
เรื่อง 

  
 
 
 
 

 
 
 
3 
2 

 
 
 
4 
3 

 
 
 
5 
3 

 
 
 
6 
4 

 
 
 
6 
4 

Program :  
1. สร้างความสามารถในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการศึกษาจากแหล่งทุนต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน

การวิจัยทางการศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพทางการศึกษา 
 
Objective 3.1 พัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

Key Results 3.1.1 หลักสูตร 
Degree ที่ทันสมัย/แนวใหม่ที่มีความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ/ชุมชน
ในท้องถิ่น  
-  ระดับบัณฑิต  
-  ระดับบัณฑิตศึกษา  
(SDG 4, 17) 
 

 
 
 
 

หลักสูตร 
หลักสูตร 

 
 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
1 
1 
 

 
 
 
 
1 
1 
 

 
 
 
 
2 
1 

 
 
 
 
2 
1 

 
 
 
 
2 
1 
 

Program : 
1. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดมาตรฐานการบริหารจัดการและประโยชน์ของ CWIE/Sandbox/ 

พหุศาสตร์ 
2. พัฒนาหลักสูตร Degree ที่ทันสมัย/แนวใหม่ทั้งในระดับบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา 
 
Key Results 3.1.2 บุคลากรไป
ท างานร่วมกับสถานประกอบการ 
(SDG 4, 8, 9, 17) 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

- 
  

1 1 1 1 2 

Program :  
1. โครงการ Talent Mobility/โครงการ Social Innovation ของ NIA ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรไป

ปฏิบัติงาน เพื่อการวิเคราะห์โจทย์ แก้ไขปัญหาในเบื้องต้น และเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากร และพัฒนางานวิจัยในระดับที่สูงขึ้นในฐานะ
นักวิจัยอาชีพและสามารถน าองค์ความรู้ใหม่จากการท างานมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 

 

Objective 3.2 เชื่อมโยงนานาชาติ สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษาในสาขาที่มีฐานความเข้มแข็ง
และอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิสังคมของพ้ืนที่ 

Key Results 3.2.1 หลักสูตร
นานาชาติ (SDG 4, 17) 
 

หลักสูตร  - - - - - 1 
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Program :  
1. แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือ และจัดท าหนังสือข้อตกลงความร่วมมือ 
2. พัฒนาหลักสูตรนานาชาติเพ่ือรองรับนักศึกษาต่างชาติ 
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความโดดเด่นด้านภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 
 
Key Results 3.2.2 ผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับ
นานาชาติ (SDG 4, 9, 17) 

เรื่อง 12.67 13 14 15 16 17 

Program :  
1. ผลักดันให้เกิดระบบในการพัฒนางานวิจัยโดยความร่วมมือกับนักวิจัยในต่างประเทศ 
2. แสวงหาทุนวิจัยเชิงรุกจากแหล่งทุนภายในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพนักวิจัยให้มีสมรรถนะ

ด้านการวิจัยให้มีความโดดเด่น และมีความเข้มแข็งด้านวิจัยในอนาคต 
3. ผลักดันให้เกิดการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 
4. จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

Key Results 3.2.3 ภาคีเครือข่าย
ความร่วมมือกับต่างประเทศ  
(SDG 4, 9, 17) 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

- 1 1 1 1 2 

Program :  
1. จัดท าโครงการ ร่างกรอบและขอบข่ายของงาน รวมถึงแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ และ

แหล่งทุนสนับสนุนการด าเนินงาน 
2. เชิญ Foreign Researcher/Foreign Lecturer ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
3. แลกเปลี่ยนนักศึกษา/นักวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยในต่างประเทศ 

 
Key Results 3.2.4 หลักสูตรได้รับ
มาตรฐาน AUN-QA (SDG 4, 17) 
 

หลักสูตร   - 1 1 1 1 2 

Program :  
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสูตร/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยมีการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน

และเป็นที่ยอมรับ 
2. พัฒนาคุณภาพหลักสูตรรองรับระบบประกันคุณภาพหลักสูตร AUN-QA เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ 
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Objective 3.3 พัฒนาคณะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิตส าหรับทุกคน  
 
Key Results 3.3.1 หลักสูตรระยะ
สั้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ส าหรับประชาชนในพื้นท่ี  
- พ้ืนที่จังหวัดสงขลาและพัทลุง 
 (SDG 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 
17) 

 
 
 

หลักสูตร 
  

  
 
 
- 

 
 
 
3 
 

 
 
 
4 
 

 
 
 
5 
 

 
 
 
6 
 

 
 
 
7 
 

Program :  
1. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 
2. พัฒนา Platform/สื่อการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสาขาที่มีศักยภาพสูง  
3. สร้างรูปแบบการเรียนรู้เฉพาะกลุ่ม เช่น ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน/พื้นท่ี show & share 
 
Key Results 3.3.2 หลักสูตรแบบ
สะสมและเทียบโอนหน่วยกิต 
(SDG 1, 4, 8, 10, 17) 

หลักสูตร  - 1 1 1 1 2 

Program : 
1. จัดท าระบบและกลไกระบบการสะสมและเทียบโอนหน่วยกิตและปรับปรุงประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง 
2. ส่งเสริมการเทียบโอนหน่วยกิตระหว่างมหาวิทยาลัย 
Objective 3.4 บัณฑิตมีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับความต้องการกับชุมชนท้องถิ่น 

Key Results 3.4.1 บัณฑิตและ
บัณฑิตศึกษามีศักยภาพสอดคล้องกับ
ความต้องการท้องถิ่นและการพัฒนา
ประเทศ 

       

- อัตราการรับเข้านักศึกษาใหม่  
- ผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลักสูตร 
- ผู้ส าเร็จการศึกษาประกอบอาชีพ

อิสระ/ผู้ประกอบการ (ยกเว้น
หลักสูตร ค.บ.) 

- นักศึกษาในระบบสหกิจศึกษา
หรือสหกิจนานาชาติ (ยกเว้น
หลักสูตร ค.บ./ส.บ.) 

(SDG 1, 4, 8, 10, 17) 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ  

 
 

ร้อยละ 

56.23 
52.69 

 
26.69 

 
 

31.74 

80 
60 
 

30 
 
 

35 

80 
60 
 

30 
 
 

40 

80 
60 
 

30 
 
 

45 

80 
60 
 

30 
 
 

50 

80 
60 
 

30 
 
 

55 
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Program : 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก 
2. รับสมัครนักศึกษาใหม่/ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่/ปรับความรู้พ้ืนฐานนักศึกษาใหม่ 
3. พัฒนานักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการและทักษะในศตวรรษที่ 21 
4. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติและฝึกวิชาอาชีพ 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าสู่ระบบสหกิจศึกษาหรือระบบ CWIE ในระดับชาติและนานาชาติ 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรพร้อมทั้งลดจ านวนนักศึกษาออก

กลางคัน 
Key Results 3.4.2 นักศึกษาได้รับ
รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ  
(SDG 1, 4, 8, 10, 17) 
 

คน 16.33 14 15 16 17 18 

Program : 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาผลิตและน าเสนองานวิจัยและงานวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
Objective 4.1 เสริมสร้างความม่ันคงทางอาชีพและสวัสดิการ 
Key Results 4.1.1 บุคลากรได้รับ
การ Up skill/Re-skill และสร้าง 
New skill  
(SDG 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 17) 
 

โครงการ/
กิจกรรม 

 1 1 1 1 1 

Program : 
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และพร้อมที่จะเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

 
Objective 4.2 สร้างรายได้เพื่อเสริมสร้างความม่ันคงทางการเงิน และบริหารมหาวิทยาลัยอย่างย่ังยืน 

Key Results 4.2.1 รายได้จากการ
ใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ทรัพย์สิน
ทางปัญญา/หลักสูตรระยะสั้นเพ่ือ
จัดหารายได้ 
- ทรัพย์สินทางปัญญา ทุนวิจัย 

บริการวิชาการ และบริการอ่ืน ๆ  

  
 
 
 

ล้านบาท 
 

  
 
 
 

5.34 
 

 
 
 
 

5.4 
 

 
 
 
 

5.5 
 

 
 
 
 
6 
 

 
 
 
 

6.5 
 

 
 
 
 
7 
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- หลักสูตรระยะสั้นเพ่ือจัดหา
รายได้ของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

(SDG 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 17) 

หลักสูตร - 3 4 5 6 7 

Program : 
1. บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือก่อให้เกิดรายได้ 
2. อบรมและพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย 
3. บริการวิชาการเพ่ือสร้างรายได้ 

 
Key Results 4.2.2 พัฒนาอาจารย์ 
- อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ 
- อาจารย์ที่มีคุณวุฒระดับปริญญา

เอก 
- อาจารย์ได้รับรางวัลในระดับชาติ

หรือนานาชาติ 
(SDG 4, 9, 17) 
 

 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ 

 
คน 
 

 
30.37 

 
38.57 

 
9.5 

 
40 
 

45 
 
7 
 

 
45 
 

50 
 
8 
 

 
50 
 

55 
 
9 
 

 
55 
 

60 
 

10 
 

 
60 
 

65 
 

11 
 

Program : 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาเอกสารประกอบการสอน ค าสอน ต ารา หนังสือ                 

และผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือน าไปขอต าแหน่งทางวิชาชีพในระดับท่ีสูงขึ้น 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีสอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัย 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์และวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI และ

นานาชาติ 
 

 



บทที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

 

การติดตามและประเมินผลเป็นกิจกรรมส าคัญ ที่มุ่งรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์ฯ เพ่ือน าเสนอให้ผู้บริหารของคณะได้รับทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ 
คณะจึงได้ก าหนดให้มีระบบและกลไกในการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ฯ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนดไว้ และประเมินผลจากเงื่อนไขเวลาที่ควรปฏิบัติ
และสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 

2. เพ่ือให้สามารถน าผลของการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนางานในปีต่อไปให้มีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง และสามารถวางแผนปรับปรุงวิธีการด าเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของกิจกรรมต่าง ๆ ให้
เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปีงบประมาณ  

3. เพ่ือทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะน าไปสู่การปรับ
แผนปฏิบัติราชการในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

สาระส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์ฯ จะด าเนินการติดตามผลตามแผนปฏิบัติราชการ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ แบ่งสาระส าคัญของการติดตามและประเมินผลเป็น 2 ส่วน 
ดังนี้ 

1. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเปรียบเทียบค่าเป้าหมายและผลการ
ด าเนินงานของตัวชี้วัดเป็นรายไตรมาส 

2. การประเมินระดับความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
ของแผนเป็นรายไตรมาส 

ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลดังกล่าว จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบและพิจารณาอย่าง
ละเอียดรอบคอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพ และพึงพอใจของบุคลากรเพ่ือสร้างสรรค์ความร่วมมือของ
บุคลากรทุกฝ่ายจนเกิดความเชื่อมั่นในระบบและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ 
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การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
โดยทั่วไปแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สามารถปรับปรุงได้ตามความ

เปลี่ยนแปลงของทรัพยากร และ/หรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป การปรับแผนท าได้โดยการปรับแผน
ในระดับกิจกรรมของโปรแกรมหรือโครงการต่าง ๆ อาจมีการปรับปรุง เพ่ิมเติมหรือยกเลิกกิจกรรมต่าง ๆ แต่
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมไม่มีการเปลี่ยนแปลง และการปรับแผนในระดับโครงการ 
หมายถึง การยกเลิก หรือปรับปรุงโครงการที่มีผลท าให้วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรืองบประมาณการด าเนินงาน
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งทั้งสองกรณี หน่วยงานสามารถด าเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
จากมหาวิทยาลัย และการปรับแผนในระดับเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ซึ่งต้องมีเหตุผลที่ส าคัญที่ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการได้จนต้องขอปรับค่าเป้าหมายหรือยุบเลิกการประเมินในตัวชี้วัดนั้น ๆ ให้คณะทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ 
และขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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นิยามศัพท์ 

1. หลักสูตรนานาชาติ หมายถึง หลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นท้ังหมดที่ไม่ใช่ภาษาไทย   
2. หลักสูตรทันสมัย คือ หลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับตลาดแรงงาน เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก มี
การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าในศาสตร์สาขาต่าง ๆ3. 
3. หลักสูตรแนวใหม่ ได้แก่ หลักสูตรบูรณาการศาสตร์ หลักสูตรสหวิทยาการ หลักสูตร WIL/CWIE หลักสูตร 2 
ปริญญา และหลักสูตร sandbox โดยแต่ละหลักสูตรมีรายละเอียดดังนี้ 

1) หลักสูตรบูรณาการศาสตร์ คือ หลักสูตรที่มีการรวมเนื้อหาสาระของวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรที่มี
ลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายกัน และมีทักษะในการเรียนรู้เชื่อมโยงสัมพันธ์เป็นสิ่งเดียวกัน อีกทั้งสอดคล้องกับ
บริบทการเรียนรู้ของสังคมอย่างสมดุล มีความหมายแก่ผู้เรียนและให้โอกาสผู้เรียนในการปฏิบัติกิจกรรมด้วย
ตนเองให้มากที่สุด 

2) หลักสูตรสหวิทยาการ คือ หลักสูตรที่ใช้ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร์ 
หรือจากการปฏิบัติมาผสมผสานใช้ในการเรียนการสอน การวิเคราะห์ วิจัย และสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ 
และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น 

3) หลักสูตร CWIE (Cooperative and Work Integrated Education) คือ หลักสูตรการเรียนการ
สอนในลักษณะร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ (ภาครัฐ เอกชน ชุมชน) เพ่ือให้บัณฑิต
พร้อมสู่โลกแห่งการท างานจริงได้ทันที มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดงาน สามารถพัฒนาอาชีพใน
ปัจจุบันและเตรียมพร้อมรองรับต าแหน่งงานในอนาคต 

4) หลักสูตร WIL (Work Integrated Learning) คือ หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนด้วย
การเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ในชั้นเรียนหรือสถานศึกษากับประสบการณ์การท างานในแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริง
นอกสถานศึกษา ที่ได้รับการออกแบบไว้ในหลักสูตรอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่
ก าหนด 

5) หลักสูตร 2 ปริญญา คือ หลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนปริญญา 2 สาขา โดยใช้
เวลาเท่ากับหรือน้อยกว่าการแยกเรียนปริญญา 2 ใบแบบปกติทั่วไป ซึ่งบัณฑิตอาจได้รับปริญญาจากสถาบัน
เดียวกันหรือต่างสถาบันก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าหลักสูตรนั้น ๆ ออกแบบมาให้นักศึกษาเรียน 2 สาขาวิชาในมหาวิทยาลัย
เดียวกันแต่ต่างคณะ หรือมีการประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอ่ืนทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ หรือ
อาจจะเป็นการเรียนปริญญาตรีควบปริญญาโท หรือปริญญาโทควบปริญญาเอก 

6) หลักสูตร sandbox หมายถึง หลักสูตรการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา เป็นการ
ผลิตบัณฑิตที่ไม่สามารถท าได้ด้วยข้อก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือมีเหตุผลหรือความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่สมควรยกเว้นมาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมการศึกษาขึ้น เป็นการจัดการศึกษา
เพ่ือน าไปสู่การให้ปริญญา ทั้งระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา รวมถึงการจัดการการศึกษาที่ไม่มุ่ง
ปริญญา แต่จะมีการเทียบโอนเพื่อน าไปสู่การให้ปริญญาในภายหลัง โดยให้ความส าคัญกับผลสัมฤทธิ์เชิงสมรรถนะ
ที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง เน้นผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์นโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ผลิต
ก าลังคนสมรรถนะสูงตามความต้องการของประเทศและสร้างนวัตกรรมการศึกษาขึ้น อีกทั้งต้องประกาศให้
สาธารณชนและผู้เรียนรับทราบว่าเป็นหลักสูตรการจัดการศึกษาท่ีแตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา 
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4. หลักสูตรระยะสั้น ประกอบด้วย 
       1) หลักสูตรระยะสั้นคลังหน่วยกิต มีการเก็บค่าลงทะเบียนเมื่อต้องการเทียบโอนคลัง 
หน่วยกิตตามข้อบังคับคลังหน่วยกิต (ในอนาคต) 
        2) หลักสูตรระยะสั้นที่มีการเก็บค่าลงทะเบียน (ไม่เข้าคลังหน่วยกิต และคณะท าระเบียบเบิก 
จ่ายเอง) 

3) หลักสูตรฝึกอบรมไม่มีค่าใช้จ่าย (ไม่เข้าคลังหน่วยกิต) 
        4) หลักสูตรอบรมตามความต้องการของหน่วยงานภายนอก (ไม่เข้าคลังหน่วยกิต และคณะท า
ระเบียบเบิกจ่ายเอง) 
5. เครือข่ายด้านวิชาการ คือ เครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงาน
ภาคเอกชน 
6. ศูนย์บริการวิชาการสู่ท้องถิ่น คือ ศูนย์ในการรวบรวมองค์ความรู้ทางวิชาการ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือน าไปสู่การถ่ายทอดและให้บริการแก่ชุมชนท้องถิ่น 
7. ผู้ประกอบการ ให้นับรวมเป็นประเภท “อาชีพอิสระ” ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
8. นวัตกร (Innovator) คือ ผู้ที่สามารถสร้างสรรค์แนวคิด วิธีการ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในการท าสิ่งต่างๆ ที่ไม่
เคยมีมาก่อน  มีความสามารถที่จะประยุกต์ใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ จัดการกับปัญหาระหว่างพัฒนา
นวัตกรรมได้ มีความคิดที่จะท าสิ่งใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์จนเกิดเป็นนวัตกรรมข้ึนมา 
 


