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คํานํา 

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2562 (ฉบับท่ี 2) มาตรา 16 ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ

สวนราชการ โดยจัดทําเปนแผน 5 ป ซ่ึงตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของ

คณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอรัฐสภา และแผนอ่ืนท่ี ซ่ึงคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา โดยแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะสิ้นสุดลงในวันท่ี 30 กันยายน 2562 นี้ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงไดทบทวนแผนยุทธศาสตร

การพัฒนาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5  ป  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ใหมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยการมีสวนรวมในกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ จากบุคลากรภายในคณะเขารวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือคณะไดนําไปปรับปรุง

แผนยุทธศาสตรฯ ใหมีความสมบูรณและนําไปใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดอยางมีประสิทธิ์ภาพ

และเปนกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอไป 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอขอบคุณผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรทุกทาน ท่ีมีสวนรวมในการกําหนด และจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ท่ีเปรียบเสมือนเข็มทิศการเดินมุงไปสูภาพในอนาคตท่ีพึงประสงค หวังวาทุกทานจะรวมกันผลักดันและดําเนิน

กิจกรรมตาง ๆ ไดอยางถูกตอง และสมบูรณตามความปรารถนาของเราทุกคน 
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บทท่ี 1 

ขอมูลเบ้ืองตนของหนวยงาน 
ประวัติความเปนมา 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปนหนวยงานที่จัดตั้งข้ึนตามการแบงสวนราชการของวิทยาลัยครูสงขลา เมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัติ

วิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 จึงเร่ิมมีคณะเปนคร้ังแรกในป พ.ศ. 2518 และเมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับตอ ๆ มา ไดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อคณะและหนวยงานในคณะ

ตามลําดับ ดังนี้ 

พ.ศ. 2518 มีการประกาศใช พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบงสวนราชการในวิทยาลัยครูมีการจัดตั้ง “คณะวิชา

วิทยาศาสตร” ข้ึนโดยมีหนวยงานในสังกัด  ดังนี้ 

 

 

 
 

พ.ศ.2519 เปลี่ยนชื่อ “หมวดวิชาพลานามัย” เปน “หมวดวิชาพลศึกษาและนันทนาการ” และจัดตั้งหมวดวิชาสุขศึกษา 

พ.ศ. 2527 มีการแกไขเพิ่มเติม  พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518  จึงมีการเปลี่ยนชื่อเปน“คณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” และเปลี่ยนชื่อหนวยงานในสังกัด

จากหมวดวิชาเปน“ภาควิชา” ในคณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีหนวยงานในสังกัดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

พ.ศ.2529 จัดตั้งโปรแกรมวิชาใหมคือ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการยางและจัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอรเปลี่ยนสังกั ดภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ ไปสังกัด คณะวิชา        

ครุศาสตร 

 หมวดวิชาพลานามัย 

 หมวดวิชาคณิตศาสตร 

 หมวดวิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป 

 หมวดวิชาคหกรรมศาสตร 

 หมวดวิชาเกษตรกรรม 

 หมวดวิชาวิทยาศาสตร 

  ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิต ิ

  ภาควิชาคหกรรมศาสตร  

  ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป 

  ภาควิชาเกษตรศาสตร 

  ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ 

 ภาควิชาสุขศึกษา 

 ภาควิชาเคม ี

 ภาควิชาชีววิทยา 

 ภาควิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป 
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พ.ศ. 2530 แยกภาควิชาเกษตรศาสตรไปจัดตั้งเปน “คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม” (ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปน “คณะเทคโนโลยีการเกษตร”) 

พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯพระราชทานนาม“สถาบันราชภัฏ” แทน “วิทยาลัยครู” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครู

สงขลาจึงใชชื่อใหมวา“สถาบันราชภัฏสงขลา” มีฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาคณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีหนวยงานในสังกัด  ดังนี ้

 สํานักงานเลขานุการคณะ 

 ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิต ิ

 ภาควิชาคหกรรมศาสตร 

 ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป 

 ภาควิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 ภาควิชาเคม ี

 ภาควิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป 

 ภาควิชาคอมพิวเตอร 

 ภาควิชาชีววิทยา 

 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการยาง 

 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

พ.ศ. 2538 มีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2538 สถาบันราชภัฏสงขลา จึงมีฐานะเปนสถาบันราชภัฏสงขลา ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 เมื่อ

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2538 และคณะวชิาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปลี่ยนชือ่เปน “คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” มีหนวยงานในสังกัด ดังนี้ 

 สํานักงานเลขานุการคณะ 

 ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิต ิ

 ภาควิชาคหกรรมศาสตร 

 ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป 

 ภาควิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 ภาควิชาเคม ี

 ภาควิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป 

 ภาควิชาคอมพิวเตอร 

 ภาควิชาชีววิทยา 

 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการยาง 

 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

พ.ศ. 2540 แยกภาควิชาอุตสาหกรรมศิลปไปจัดตั้งเปน “คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” 
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พ.ศ. 2541 ทดลองนําระบบบริหารแบบโปรแกรมวิชามาใชในคณะ เปลี่ยนจากการบริหารแบบ“ภาควิชา” เปน “โปรแกรมวิชา” โดยโปรแกรมวิชาประกอบดวย คณะกรรมการ

บริหารโปรแกรมวิชาที่ทําหนาที่บริหารงานวิชาการ ดังนั้นคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงมีหนวยงานในสังกัด ดังนี้ 

 สํานักงานเลขานุการคณะ 

 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร 

 โปรแกรมวิชาสถิติประยุกต 

 โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร 

 โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตรทั่วไป 

 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 โปรแกรมวิชาสุขศึกษา 

 โปรแกรมวิชาเคมี 

 โปรแกรมวิชาเคมีปฏิบัติ 

 โปรแกรมวิชาชีววิทยา 

 โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต 

 โปรแกรมวิชาฟสิกส 

 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 

 โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 

 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการยาง 

 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

พ.ศ. 2543 มีการปรับเปลี่ยนหนวยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหม โดยยุบรวมโปรแกรมวิชาในสาขาวิชาเดียวกันเขาดวยกัน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มี

หนวยงานในสังกัด  ดังนี้ 

 สํานักงานเลขานุการคณะ 

 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตรและสถิต ิ

 โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร 

   โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต 

 โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยกุต 

 โปรแกรมวิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป 

 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร 

 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 

 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
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พ.ศ. 2544 ผานรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ. 2547 มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พุทธศักราช 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   จึงเปนมหาวิทยาลัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ยังคงมีหนวยงานในสังกัดเหมือนเดิม 

พ.ศ.2549 มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาแบงสวนราชการในคณะ เปน “สํานักงานคณบด”ี 

พ.ศ.2549 ปรับเปลี่ยนหนวยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนวยงานในสังกัดประกอบดวย 

 สํานักงานคณบด ี

 ภาควิชาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอรประกอบดวย 

   โปรแกรมวิชาคณิตศาสตรและสถิติประยุกต  

   โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร  

 ภาควิชาวิทยาศาสตรประกอบดวย 

   โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต  

    โปรแกรมวิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป  

    โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต  

   โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  

    โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร  

  โครงการจัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตรสุขภาพและคหกรรมศาสตร ประกอบดวย 

    โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  

     โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร  

พ.ศ. 2551 ปรับเปลี่ยนหนวยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหม มีหนวยงานในสังกัดประกอบดวย 

 สํานักงานคณบด ี

 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตรและสถิต ิ

 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร 

 โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต 
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 โปรแกรมวิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป 

 โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยกุต 

 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 

 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

 โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร 

พ.ศ. 2560  มหาวิทยาลัย ราชภัฏสงขลา ออกประกาศเรื่องการแบงสวนราชการเปนงาน สวนราชการ หรือ 

  หนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทางาน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ.  

  2560 สํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหแบงสวนราชการเปนงาน ดังนี้  

 งานบริหารงานท่ัวไป 

 งานสนับสนุนพันธกิจอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยยกเลิกการจัดตั้งและการบริหารงานโปรแกรมวิชา และไดออกประกาศเรื่องการบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงมีโครงสรางการบริหารงานวิชาการเปนหลักสูตร ดังนี้ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
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 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการสิ่งแวดลอม 

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา 

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
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โครงสรางการบริหารงาน 
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ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 

ลําดับ 
หลักสูตร 

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 

ประจําปการศึกษา 2561 

1 วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร อาจารยสานิตย  ฤทธิเดช 

2 วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ผศ.ฐิติมาพร  หนูเนียม 

3 วท.บ. สาขาวิชาเคมี อาจารยชนรรค  พงศอาทิตย 

4 วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา อาจารยอรนุช  สุขอนันต 

5 วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต อาจารย ดร.ภวิกา  มหาสวัสดิ ์

6  วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร อาจารยเอกฤกษ  พุมนก 

7 วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.นลินี  อินทมะโน 

8 วท.บ. สาขาวิชาฟสิกส อาจารยพะเยาว  ยงศิริวิทย 

9 วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ผศ.สารภี  จุลแกว 

10 วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการจัดการสิ่งแวดลอม ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ 

11 สบ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน อาจารย ดร.วรพล  หนูนุน 

12 วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา อาจารยธนพร  อิสระทะ 

13 สม. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน อาจารย ดร.เพ็ญมาศ  สุคนธจิตต 
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จํานวนอาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

คุณวุฒิ จํานวน (คน) 

ปริญญาตรี 1 

ปริญญาโท 63 

ปริญญาเอก 40 

อาจารยตางชาติ (ปริญญาตร)ี 1 

รวม 105 

หมายเหตุ : นับรวมอาจารยลาศึกษาตอจํานวน  7   คน 

ขอมูล ณ วันท่ี  28  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 

 

 

อาจารยที่ปฏิบัติงานในปการศึกษา 2562 

ประเภท จํานวน (คน) 

ขาราชการ 26 

ขาราชการ (ศึกษาตอ) 0 

พนักงานมหาวิทยาลัย 65 

พนักงานมหาวิทยาลัย(ศึกษาตอ) 7 

อาจารยประจําตามสัญญา 6 

อาจารยชาวตางชาติ 1 

รวม 105 

ขอมูล ณ วันท่ี  28  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
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จํานวนอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ลําดับ 
หลักสูตร อาจารย ผศ. รศ. ศ. 

จํานวน 

(คน) 

1 วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร 4 1 0 0 5 

2 วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 1 4 0 0 5 

3 วท.บ. สาขาวิชาเคมี 2 3 0 0 5 

4 วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา 4 1 0 0 5 

5 วท.บ. สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต 4 1 0 0 5 

6  วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร 4 1 0 0 5 

7 วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 3 0 0 5 

8 วท.บ. สาขาวิชาฟสิกส 4 1 0 0 5 

9 วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 3 2 0 0 5 

10 วท.บ. สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม 4 1 0 0 5 

11 สบ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 5 0 0 0 5 

12 วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา 5 0 0 0 5 

13 สม. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 4 1 0 0 5 

14 อาจารยไมประจําหลักสูตร 33 7 0 0 40 

รวม 79 26 0 0 105 
  

ขอมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 
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อาจารยท่ีกําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอก 

1. อาจารยปยธิดา   บุญสนอง  

2. ผศ.เมสันต สังขมณี  

3. อาจารยกนิษฐา พงศอาทิตย  

4. อาจารยผจงสุข สุธารัตน  

5. อาจารยสัลวา ตอป  

6. อาจารยชาญยุทธ ฟองสุวรรณ  

7. อาจารยหิรัญวดี สุวิบูรณ  

ขอมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 

 
 

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จําแนกตามสาขาวิชา ปการศึกษา 2562 

ลําดับ สาขาวิชา ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 รวม 

1 การจัดการสิ่งแวดลอม 17 17 14 0  48 

2 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม(การจัดการทรัพยาฯ) 0 0  0  27 27 

3 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม(เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม) 0 0 0  20 20 

4 คหกรรมศาสตร 51 43 38 32 164 

5 เทคโนโลยียางและพอลิเมอร 7 4 11 12 34 

6 ชีววิทยา 47 30 30 23 130 
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ลําดับ สาขาวิชา ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 รวม 

7 ชีววิทยาประยุกต (เทคโนโลยีชีวภาพ) 0 0 0  9 9 

8 ชีววิทยาประยุกต (จุลชีววทิยา) 0 0  0 17 17 

9 จุลชีววทิยาประยุกต 15 15 19 0  49 

10 เคมี 21 13 25 20 79 

11 เทคโนโลยีสารสนเทศ 59 38 49 44 190 

12 ฟสิกส 6 10 13 14 43 

13 คณิตศาสตร 52 44 34 22 152 

14 วิทยาการคอมพิวเตอร 27 27 40 31 125 

15 สาธารณสุขชุมชน 101 95 68 76 340 

16 วิทยาศาสตรสุขภาพและสปา 5 0  0 0  5 

 

รวม 408 336 341 347 1,432 

 ขอมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 
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บทท่ี 2 

ทิศทางการพัฒนาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

ปรัชญา 

 เนนคุณธรรม นําวิทยาศาสตรกาวหนา พัฒนาทองถ่ิน  

วิสัยทัศน 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนคณะชั้นนําที่ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมเพื่อพัฒนาทองถ่ินสูสากล 

พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

2. สงเสริมการผลิตและพัฒนาครูดานวิทยาศาสตร 

3. ศึกษา วิจัย สรางองคความรูพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

4. บริการวิชาการ และถายทอดเทคโนโลยีสูทองถ่ิน 

5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และอนุรักษสิ่งแวดลอม 

6. สงเสริมและสืบสานโครงการตามพระราโชบาย 

 

อัตลักษณ 

 เปนคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ 

เอกลักษณ 

 สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน  
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นโยบายคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พ.ศ.2561-2565) 
 

1. นโยบายดานการจัดการศึกษา 

1.1 มุงเนนการผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตรใหเปนไปตามทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และเปนไปตามนโยบายไทยแลนด 4.0 

1.2 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเพื่อตอบสนองความตองการของ ทองถ่ินและใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

1.3 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 

1.4 มุงเนนการประชาสัมพันธการรับนักศึกษาเชิงรุกดวยวิธีการที่หลากหลายเพื่อใหไดนักศึกษาที่มีศักยภาพตรงตามสาขาวิชา 

1.5 จัดใหมีการปรับพื้นฐานความรูทางวิชาการและคณิตศาสตรเพื่อเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาใหม  

1.6 สงเสริมและสนับสนุนการผลิตครูระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

1.7 จัดกิจกรรมเสริมความรู และทักษะ เพื่อเปนไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 

2. นโยบายดานงานวิจัย 

2.1 สงเสริมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ดีมีคุณภาพ 

2.2 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักวิจัยมืออาชีพ 

2.3 สนับสนุนและจัดหาแหลงทนุสนับสนุนการวิจัย 

2.4 สรางเครือขายการวิจัยระหวางกลุมวิจัยหรือหนวยวิจัย(ResearchUnit) ของคณะกับมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานอ่ืนในระดับทองถ่ิน ระดับชาติและนานาชาต ิ

2.5 สงเสริมใหมีการตีพิมพ เผยแพรผลงานวิจัยในวารสารที่ไดรับมาตรฐานทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาต ิ

2.6 สงเสริมพัฒนาวารสารวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2.7 สงเสริมใหนักวิจัยทํางานวิจัยระยะสั้นในตางประเทศ 

2.8 สงเสริมการวิจัยเพื่อสนองโครงการตามพระบรมราโชบาย 

2.9 ยกยอง และเชิดชูเกียรติ อาจารย และบุคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเดน 
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3. นโยบายดานการบริการวิชาการ 

3.1 บริการวิชาการตามความตองการของทองถ่ิน 

3.2 สรางเครือขายการใหบริการวิชาการกับหนวยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชน 

3.3 สงเสริมสนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย 

3.4 สงเสริมสนับสนุนใหอาจารย บุคลากร นักศึกษา มีสวนรวมในการใหบริการวิชาการแกทองถ่ิน 

3.5 จัดตั้งศูนยบริการวิชาการแกทองถ่ิน เชนศูนยการแพทยแผนไทยเปนตน 

4. นโยบายดานการพัฒนานักศึกษา 

4.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาใหเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

4.2 สงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหมีเอกลักษณความเปนวิทยาศาสตร 

4.3 จัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรู และทักษะการใชชีวิตของนักศึกษา 

4.4 สงเสริมใหนักศึกษา ศิษยเกา และคณะมีความรักและภาคภูมิใจตอสถาบันโดยผานกิจกรรมนักศึกษา 

4.5 ยกยองและใหขวัญกําลังใจกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมเดน 

4.6 สงเสริมสนับสนุนการจัดหาทุนการศึกษาใหนักศึกษาที่เรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย 

5. นโยบายการดานพัฒนาบุคลากร 

5.1 สงเสริมสนับสนุนอาจารยและบุคลากรใหมีตําแหนงทางวิชาการและมีความกาวหนาทางสายงาน  

5.2 สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยและบุคลากร ศึกษาตอรวมทั้งฝกอบรมระยะสั้น และประชุมสัมมนา ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

5.3 ยกยองและเชิดชูเกียรติ อาจารย บุคลากรที่เปนคนดีมีคุณธรรมและผลงานเดน 

6. นโยบายดานการบริหารจัดการ 

6.1 กําหนดแผน และกลยุทธของคณะโดยการมีสวนรวมของอาจารย บุคลากรของคณะและผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

6.2 จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ และการพัฒนานักศึกษา รวมถึงสนับสนุนใหมีการใชทรัพยากรรวมกันระหวาง

หนวยงานภายในและภายนอก 

6.3 นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 

6.4 นําระบบการจัดการความรูมาใชพัฒนางานและเสริมสรางบรรยากาศการทํางานในคณะ 
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6.5 นําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในการบริหารจัดการ 

6.6 ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ มุงเนนใหอาจารย บุคลากร มีความสุข รักองคกรและเสริมสรางขวัญกําลังใจในการทํางาน 

6.7 การบริหารจัดการเงินรายไดของคณะ 

7. นโยบายดานการวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ 

7.1 ประสานความรวมมือ สรางความสัมพันธอันดี และสงเสริมกิจการความสัมพันธกับตางประเทศ 

7.2 กําหนดแผนงานประชาสัมพันธภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

7.3 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชวยการประชาสัมพันธ 

8. นโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

8.1 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 

8.2 พัฒนาและสรางเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางคณะและสถาบัน 

8.3 นําผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษามาเปนแนวทางในการพัฒนาคณะ 

9. นโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

9.1 สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารย บุคลากร และนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

9.2 สงเสริมใหมีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินกับการวิจัยและการเรียนการสอน 

9.3 สงเสริมใหอาจารย บุคลากรและนักศึกษาอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

10. นโยบายดานการเตรียมความพรอมสูสากล 

 10.1พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของอาจารยบุคลากร และนักศึกษา 

 10.2 สงเสริมสนับสนุนใหอาจารย บุคลากร และนักศึกษาไดเปดโลกทัศน เขารวมกิจกรรมทางวิชาการ การนําเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู และหา

ประสบการณในตางประเทศ 

 10.3สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนอาจารยเพื่อสอน วิจัย และบริการวิชาการ ในสถาบันอุดมศึกษาของตางประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร 

แผนยุทธศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตรและการศึกษาดานวิทยาศาสตรใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

เปาประสงคที่ 1 พัฒนาการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และใหเปนไปตามทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และเปนไป

ตามนโยบายไทยแลนด 4.0 ที่สอดคลองตรงกับความตองการของทองถ่ินและการพัฒนาประเทศ (สกอ.1.1_คณะ) 

   2. สนับสนุนสงเสริมอาจารยในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน  (สกอ.5.2_หลักสูตร) 

เปาประสงคที่ 2 มีการประชาสัมพันธดวยวิธีการที่หลากหลายเพ่ือใหไดนักศึกษาที่มีศักยภาพตรงตามสาขาวิชา 

   1. ประชาสัมพันธหลักสูตรเชิงรุก (สกอ. 1.1_คณะ) 

เปาประสงคที่ 3 นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร   

  1. ปรับพื้นฐานความรูทางวิชาการแกนักศึกษาใหม (สกอ. 1.5_คณะ) 

  2. มีระบบอาจารยที่ปรึกษา  ดูแล และใหคําปรึกษาแกนักศึกษา (สกอ. 1.4_คณะ) 

   3. ติดตามบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สกอ. 2.1,2.2,หลักสูตร)  

   4. สงเสริมความรู และทักษะเพื่อความสําเร็จดานวิชาการใหแกนักศึกษา (สกอ. 1.4,1.5_คณะ) 

   5. ศึกษาดูงาน ฝกประสบการณและปฏิบัติสหกิจศึกษาจากแหลงเรียนรูภายในและภายนอก  

(สกอ.1.5_คณะ) 

   6. สงเสริมการเขารวมประชุมวิชาการ และการนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา  (สกอ.1.5_คณะ) 

เปาประสงคที่ 4 ผลิตบัณฑิตใหนักศึกษาเปนคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ 

1. สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรม พัฒนานักศึกษาใหเปนไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 

   (สกอ. 1.5_คณะ) 

2. สงเสริมคุณภาพชีวิต และทักษะการใชชีวิตในสังคมอยางมีความสุข (สกอ. 1.4,1.5_คณะ) 

3. สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางนักศึกษาและศิษยเกา (สกอ.1.4_คณะ) 
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4. สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ และเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาต ิ(สกอ.1.4,1.5_คณะ) 

5. ยกยองและใหขวัญกําลังใจกับนักศึกษาผลการเรียนด ีกิจกรรมเดน 

 6. สงเสริมการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และเปนไปตามนโยบายไทยแลนด 4.0 (สกอ. 3.2_หลักสูตร)   

   7. สงเสริมและสนับสนุนการจัดบริการ สวัสดิการใหกับนักศึกษาและศิษยเกา (สกอ. 1.4,1.5_คณะ) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  สงเสริมและพัฒนางานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและแกปญหาทองถิ่นอยางย่ังยืน 

เปาประสงคที่ 1 ผลงานวิจัยไดรับการยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

1.สงเสริมสนับสนุนการทําวิจัยและการสรางนวัตกรรมเพื่อใหไดรับการยอมรับระดับชาติหรือนานาชาติ (สกอ.2.1,2.3_คณะ)  

   2. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยอยางตอเนื่อง (สกอ.2.2_คณะ) 

เปาประสงคที่ 2 สงเสริมงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการพัฒนาทองถิ่น 

1. สงเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหรือพัฒนาทองถ่ิน 

2. สงเสริมงานวิจัยเพื่อสนองโครงการพระบรมราโชบาย 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  การบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

เปาประสงคที่ 1 สงเสริมการบริการวิชาการและการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นอยางย่ังยืน 

   1. บริการวิชาการและการถายทอดเทคโนโลยเีพื่อการพัฒนาทองถ่ิน (สกอ. 3.1,3.2_คณะ) 

เปาประสงคที่ 2 นําความรูจากการบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรืองานวิจัย 

  1. สงเสริมคณาจารยใหนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการมาบูรณาการกับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย (5.2_หลักสูตร) 

เปาประสงคที่ 3 สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกและทองถิ่น 

  1. สรางเครือขายความรวมมือการบริการวิชาการกับหนวยงานภายนอกและทองถ่ิน (3.2_คณะ) 

  2. สงเสริมงานบริการวิชาการที่สืบสานโครงการพระบรมราโชบาย (3.2_คณะ) 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ตลอดจนการอนุรักษส่ิงแวดลอมใหย่ังยืน 

เปาประสงคที่ 1 สงเสริม อนุรักษ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยอยางย่ังยืน 

 1. สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย (4.1_คณะ) 

2. เผยแพรขอมูลดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทย (สกอ.4.1_คณะ) 

เปาประสงคที่ 2 สงเสริม รักษา และอนุรักษสิ่งแวดลอมใหย่ังยืน 

  1. สนับสนุนใหมีการจัดโครงการ/กิจกรรมดานอนุรักษสิ่งแวดลอม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและงบประมาณใหสามารถดําเนินงานตามพันธกิจใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เปาประสงคที่ 1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

1. จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรใหเปนธรรม มีประสิทธิภาพใหเกิดประโยชนสูงสุดและมีความโปรงใส ชัดเจน (สกอ. 5.2_คณะ) 

2. ใชหลักธรรมาภิบาล และสรางแรงจูงใจใหบุคลากรภายในคณะมีความรักและความสามัคคี (สกอ. 5.2_คณะ) 

3. นําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในการบริหารจัดการ (สกอ. 5.2_คณะ) 

  4 . พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง (สกอ. 1.1,5.2,5.3_คณะ) 

เปาประสงคที่ 2 การพัฒนาศักยภาพของอาจารยและบุคลากร 

   1. พัฒนาศักยภาพอาจารย และบคุลากรสายสนับสนุนตามแผน พัฒนาอาจารยและบุคลากร (5.2_คณะ) 

  2 . พัฒนาอาจารยและบุคลากรเพื่อเพิ่มความรูความสามารถดานวิชาการ วิชาชีพ ตามสายงานอยางตอเนื่อง (สกอ. 5.2_คณะ) 

เปาประสงคที่ 3 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

  1 . สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (5.2_คณะ) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 การเตรียมความพรอมเขาสูสากล 

เปาประสงคที่ 1 สงเสริมความรูดานภาษาเพ่ือเตรียมความพรอมสูสากล 

  1. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอมสูสากล (สกอ.1.6_คณะ) 

เปาประสงคที่ 2 สงเสริมความรวมมือทางดานวิชาการและงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ 

   1. สงเสริมความรวมมือ/แลกเปลี่ยนทางดานวิชาการและงานวิจัยระหวางสถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศ (2.1_คณะ) 
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สรุปจํานวนเปาประสงค กลยุทธ และตัวชี้วัด ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) 

(ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

ยุทธศาสตรที่ เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 4 16 26 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 2 4 4 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 3 4 4 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 2 3 3 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 3 7 12 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 2 2 3 

รวมท้ังส้ิน 16 36 52 
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บทท่ี 3 

ศักยภาพของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

และแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT) 

วิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 

1. ฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

จุดแข็ง (Strengths : S) จุดออน (Weaknesses : W) 

• มีหลักสูตรตรงตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ของ สกอ. รอยละ 100 

• หลักสูตรมีความหลากหลายและตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 

• มีระบบหองเรียนเสมือน (LMS)GoogleClassroom 

ชวยสนับสนุนการเรียนการสอนผานทางระบบอินเทอรเน็ต 

• อาจารยมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน 

• อาจารยมีศักยภาพ มีความรูความสามารถ ในโปรแกรมวิชาที่รับผิดชอบ 

• มีกลไก/นโยบาย และกระบวนการสนับสนุนอาจารยในการเขาสูตําแหนง 

• คณะฯ มีโครงการอบรมพัฒนาอาจารยอยางตอเนื่อง 

• นักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพในแหลงฝกที่ตรงโปรแกรมวิชารอยละ 100 

• มีการสงเสริมสนับสนุน ในการทําเอกสารประกอบการสอนและตําราอยาง

ตอเนื่อง 

• ชื่อหลักสูตรบางหลักสูตร ผูเลือกเรียนอาจจะยังไมเขาใจหลักสูตรจริง 

• นักศึกษาใหมที่เขาศึกษามีพื้นฐานดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

ภาษาอังกฤษนอย 

• นักศึกษาสําเร็จการศึกษาไมเปนไปตามแผน 

• สัดสวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการคอนขางต่ํา 

• บัณฑิตบางสวนทํางานไมตรงตามวุฒิการศึกษาและไดรับเงินเดือนไมตรงตาม

เกณฑมาตรฐาน กพ. 

• จํานวน FTES ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. 

• โสตทัศนูปกรณที่ใชในการเรียนการสอน เชน คอมพิวเตอร ไมโครโฟน  อุปกรณ

หองปฏิบัติการฯยังขาดประสิทธิภาพ 

• บุคลากรสายสนับสนุนมีไมเพียงพอ 
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2. ฝายวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

 

จุดแข็ง (Strengths : S) จุดออน (Weaknesses : W) 

• มีแหลงเงินทุนทําวิจัยสนับสนุนจากภายใน 

• มีกองทุนสนับสนุนใหกับนักวิจัยรุนใหม 

• คณะฯ เปนแหลงบริการวิชาการใหกับชุมชน 

• การจัดโครงการบริการวิชาการทําใหคณะและอาจารยมีปฏิสัมพันธกับทองถ่ิน 

• มีฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการคนหาขอมูลการทํางานวิจัยของคณะและ

มหาวิทยาลัย 

• มีความพรอมและมีศักยภาพในการใหบริการวิชาการใหกับทองถ่ินอยาง

ตอเนื่อง 

• ขาดระบบพี่เลี้ยงนักวิจัยสําหรับนักวิจัยหนาใหมที่ชัดเจน เชน การลดภาระงานสอน

ของอาจารยพี่เลี้ยง การใหคาตอบแทน 

• หองปฏิบัติการ สถานที่และเคร่ืองมือการทําวิจัยบางสาขาวิชามีไมเพียงพอ 

• อาจารยมีภาระงานสอนมาก มีประสบการณดานวิจัยนอย 

• การประชาสัมพันธหลักสูตรไมเพียงพอ และทั่วถึงกลุมเปาหมาย 

• ขาดผูเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษในการปรับปรุงผลงานเพื่อการตีพิมพ ระดับ

นานาชาต ิ

• มีการเก็บคาธรรมเนียมวิจัย และบริการวิชาการที่ไดรับงบประมาณจากภายนอกสูง

เกินไป 

• แนวปฏิบัติในการเบิกจายงบประมาณขอมหาวิทยาลัยขาดความชัดเจน 

• เว็บไซดคณะยังขาดการพัฒนา 
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3. ฝายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ 
 

จุดแข็ง (Strengths : S) จุดออน (Weaknesses : W) 

• มีทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เข็มแข็ง 

• มีการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาที่หลากหลาย และตอเนื่อง เพื่อใหเปนไป

ตามอัตลักษณ 

• นักศึกษามีความอดทน อดกลั้น ในการทํางานสูงและมีจิตสาธารณะ 

• นักศึกษาแตงกายเปนระเบียบ เรียบรอย 

• มีการจัดสรรงบประมาณในการสงนักศึกษาเขารวมแขงขันและเขารวมกิจกรรม

ภายนอก 

• สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยในคณะมีสวนรวมในโครงการหรือกิจกรรม

ดานศิลปวัฒนธรรม 

• อาจารยมีความสัมพันธที่ดีกับนักศึกษา 

• นักศึกษามีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันระหวางรุนนองและรุนพี ่

• คณะ และมหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาใหกับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย 

• อาจารยและนักศึกษาเขารวมกิจกรรมนอย 

• นักศึกษาใหมมีกิจกรรมในภาคเรียนที่ 1 มากเกินไป จนสงผลกระทบตอการเรียน 

• นักศึกษาขาดความมั่นใจในความรูความสามารถของตนเองในการทํางาน 

• การเรียนรูขามวัฒนธรรมของนักศึกษามีนอยและไมหลากหลาย 

• การประชาสัมพันธ กิจกรรมพัฒนานักศึกษายังไมทั่วถึง และไมชัดเจน 

• หอพักนักศึกษาไมเพียงพอ  
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4. ฝายการบริหารงาน 

จุดแข็ง (Strengths : S) จุดออน (Weaknesses : W) 

• สนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

• มีการจัดกิจกรรมใหเกิดการพัฒนางาน และทํางานรวมกันไดอยางด ี

• อุปกรณสํานักงานเพียงพอในการปฏิบัติงาน 

• มีการสรางขวัญกําลังใจใหกับบุคลากร 

• มีการนําระบบสารสนเทศมาในการบริหารจัดการ 

• บุคลากรมีความรูตรงตามสายงาน 

• จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนมีไมเพียงพอ 

• สถานที่ทํางานไมเหมาะสม 

• การใหบริการบางงานยังไมถูกใจผูรับบริการ 

• มหาวิทยาลัยมีแผนการทํางานไมชัดเจน 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
 

1. ฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

 

  

โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T) 

• รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตร 

• มีการรวมมือของภาคี5 ราชภัฏภูมิศาสตรภาคใตในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

• มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เขามาทําใหการดําเนินงานมีคุณภาพ 

• มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงมายาวนาน ทําใหชุมชนยังใหความไววางใจในการสงบุตร

หลานเขาศึกษา 

• มีการรับนักศึกษากลุมที่มีโอกาสทางการศึกษาไมสูง แตมีความสามารถ และ

สามารถพัฒนาใหมีความรู และทักษะ 

• มีคาเลาเรียนถูกกวามหาวิทยาลัยอ่ืนในบริเวณใกลเคียง 

• มีมหาวิทยาลัยหลายแหงในพื้นที่เดียวกัน 

• ตนทุนเคร่ืองมือ อุปกรณ วัสดุในการเรียนการสอนคอนขางสูง  
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2. ฝายวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

 

  

โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T) 

• ชุมชนใหความไววางใจในการรับบริการวิชาการ 

• ตั้งอยูในพื้นที่ที่จังหวัดกําหนดแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาลุมน้ําทะเลสาบ

สงขลา 

• มีแหลงทุนวิจัยภายนอก 

• มีเครือขายวิจัยภายนอกที่ตรงกับประเด็นที่อาจารยในคณะสนใจ 

• มหาวิทยาลัยมีการทํา MOU เร่ืองการสนับสนุนและการจัดการศึกษาดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และภาษากับโรงเรียนมหาวชิราวุธ 

• หนวยงานภายนอกใหความไววางใจในการรับบริการวิชาการ 

• มีความไดเปรียบในการวิจัยเชิงพื้นที่ ซึ่งมีความหลากหลายของปญหาตาง  ๆ

 

• พื้นที่เปาหมายในการทําวิจัย บริการวิชาการ 

และประชาสัมพันธหลักสูตร จัดอยูในพื้นที่เสี่ยง 

 



แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
27 

 
 

3. ฝายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ 

 

4. ฝายการบริหารงาน 

 

 

โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T) 

• มีเครือขายผูนํานักศึกษาในกลุมราชภัฏภาคใต 

• มีความสัมพันธที่ดีระหวางศิษยเกากับศิษยปจจุบัน 

• มีหนวยงานเอกชนที่สามารถใหการสนับสนุนการทํากิจกรรม 

• เปนพื้นที่พหุวัฒนธรรม ทําใหยากตอการจัดกิจกรรมรวมกัน 

• นักศึกษาสวนใหญมีฐานะทางบานยากจน 

โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T) 

• มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานระหวางมหาวิทยาลัย 

• สามารถสรางเครือขายการทํางานกับหนวยงานภายนอก 

• ระเบียบราชการบางเร่ืองไมเอ้ือในการปฏิบัติงาน 

• ไดรับการจัดสรรอัตรากําลังสายสนับสนุนไมเพียงพอ 

• สิ่งอํานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยบางอยางไมเพียงพอ เชน ยานพาหนะ WIFI 

และระบบโทรศัพทไมมีประสิทธิภาพในการใชงาน 
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เปาประสงคท่ี 1 พัฒนาการ

เรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ 

 

1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

ใหมใหเปนไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และ

ใหเปนไปตามทักษะการเรียนรู

ในศตวรรษท่ี21 และเปนไป

ตามนโยบายไทยแลนด 4.0 ท่ี

สอดคลองตรงกับความตองการ

ของทองถ่ินและการพัฒนา

ประเทศ(สกอ.1.1_คณะ) 

1. หลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีมี

การปรับปรุง/พัฒนาตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศึกษาแหงชาติ : 

หลักสูตร 

15 

 

 

 

 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี 1 หลักสูตร วิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขา วิทยาศาสตรสุขภาพ

และสปา 

2. โครงการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต 

    - สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 

    - สาขาวิชาฟสิกส 

    - สาขาวิชาเคมี 

3. โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและ

พอลิเมอร 

4. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การ

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 

รองคณบดีฝายวิชาการฯ 

 2.จํานวนหลักสูตรระยะสั้น : 

หลักสูตร 

1  คณบดี/ 

รองคณบดีฝายวิชาการฯ 
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2. สนับสนุนสงเสริมอาจารยใน

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการเรียนการสอน(สกอ.

5.2_หลักสูตร) 

1.จํานวนรายวิชาออนไลนท่ี

เพ่ิมข้ึน : รายวิชา 

3 

 

 

1. งานบริหารบุคคล 

2. งานประกันคุณภาพ 

3. งานวิชาการ 

คณบดี/ 

รองคณบดีฝายวิชาการฯ 

เปาประสงคท่ี 2  

มีการประชาสัมพันธดวย

วิธีการท่ีหลากหลายเพ่ือใหได

นักศึกษาท่ีมีศักยภาพตรงตาม

สาขาวิชา 

 

 

1. ประชาสัมพันธหลักสูตรเชิงรุก

(สกอ.1.1_คณะ) 

 

1. จํานวนนักศึกษารับเขาเปนไป

ตามแผนการรับ : รอยละ 

75 1. งานรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี

รองคณบดีฝายวิชาการฯ 

  

2. การประชาสัมพันธหลักสูตร : 

วิธีการ 

3 1. งานประชาสัมพันธภาพลักษณ 

ผลงานและหลักสูตรคณะ

วิทยาศาสตร 

รองคณบดีฝายวิจัยบริการ

วิชาการและวิเทศฯ 

เปาประสงคท่ี 3 

นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตร 

1. ปรับพ้ืนฐานความรูทางวิชาการ

แกนักศึกษาใหม(สกอ.1.5_

คณะ) 

1. นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ

ปรับพ้ืนฐานมคีวามรูเพ่ิมข้ึน : 

รอยละ 

80 

 

 

 

1. โครงการปรับพ้ืนฐานความรูทาง

วิชาการ 

2. งานระบบติดตามและประเมินผล 

 

รองคณบดีฝายวิชาการฯ 

2. นักศึกษาช้ันปท่ี 2 ท่ียังศึกษา

อยู : รอยละ 

70   

2. มีระบบอาจารยท่ีปรึกษาดูแล 

และใหคําปรึกษาแกนักศึกษา

(สกอ.1.4_คณะ) 

1. นักศึกษามีผลการเรียนผาน

เกณฑข้ันต่ํา : รอยละ 

75 

 

1. งานระบบติดตามและประเมินผล 

2. งานอาจารยท่ีปรึกษา 

รองคณบดีฝายวิชาการฯ 

2. นักศึกษาช้ันปท่ี 4 ท่ีสําเร็จ

การศึกษา : รอยละ 

65 
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 3. ติดตามบัณฑิตท่ีสําเร็จ

การศึกษาของคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี(สกอ.2.1,2.2_

หลักสูตร)  

 

1. บัณฑิตท่ีมีงานทํา/ประกอบ

อาชีพอิสระ : รอยละ 

85 

 

1. งานฐานขอมูลนักศึกษาท่ีจบ

การศึกษา 

2. งานติดตามการทํางาน/ศึกษาตอของ

บัณฑิต 

รองคณบดีฝายวิชาการฯ 

2. ระดับความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิต  

: คะแนน 

4.51 

4. สงเสริมความรู และทักษะเพ่ือ

ความสําเร็จดานวิชาการใหแก

นักศึกษา 

(สกอ.1.4,1.5_คณะ) 

1.จํานวนนักศึกษาท่ีไดรับรางวัล

ระดับชาติหรือนานาชาต ิ: คน 

12 1. งานสงเสริมความรูดานวิชาการกับ

นักศึกษา 

2. โครงการอบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนา

ความรูและทักษะของนักศึกษา 

รองคณบดีฝายวิชาการฯ/ 

รองคณบดีฝายพัฒนา

นักศึกษาฯ 

 2.จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวม

โครงการ/กิจกรรมระหวาง

ประเทศ : คน 

10   

5. ศึกษาดูงานฝกประสบการณ

และปฏิบัตสิหกิจศึกษาจาก

แหลงเรียนรูภายในและ

ภายนอก(สกอ.1.5_คณะ) 

1. นักศึกษาไดฝกประสบการณ

วิชาชีพท่ีตรงสาขา : รอยละ 

100 1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ 

2. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

3. โครงการสหกิจศึกษากับการพัฒนา

อาชีพ 

 

รองคณบดีฝายวิชาการฯ 

 2.นักศึกษาไดฝกปฏิบัติสหกิจ

ศึกษา : รอยละ 

10 
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 6. สงเสริมการเขารวมประชุม

วิชาการ และการนําเสนอ

ผลงานวิจัยของนักศึกษา(สกอ.

1.5_คณะ) 

1. นักศึกษาเขารวมประชุม

วิชาการและ/หรือนําเสนอ

ผลงานวิจัย : คน 

40 1. กิจกรรมสนับสนุนการเขารวมประชุม

วิชาการ การนําเสนอผลงานวิจัย และ

การประกวดแขงขันของนักศึกษา 

รองคณบดีฝายวิชาการฯ/ 

รองคณบดีฝายวิจัยบริการ

วิชาการและวิเทศฯ 

เปาประสงคท่ี 4 

ผลิตบัณฑิตใหนักศึกษาเปนคนดี 

มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ 

1. สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรม 

พัฒนานักศึกษาใหเปนไปตาม

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค(สกอ.1.5_คณะ) 

1. โครงการพัฒนานักศึกษาดาน

คุณธรรม จริยธรรม  : 

กิจกรรม 

1 

 

 

1. งานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 

 

รองคณบดีฝายพัฒนา

นักศึกษาฯ/รองคณบดี

ฝายวิชาการฯ 

รองคณบดีฝายพัฒนา

นักศึกษาฯ/รองคณบดี

ฝายวิชาการฯ 

 

2. สงเสริมคุณภาพชีวิต และ

ทักษะการใชชีวิตในสังคมอยาง

มีความสุข(สกอ.1.4,1.5_คณะ) 

1. นักศึกษามีดัชนีความสุขใน

การดํารงชีวิต : คะแนน 

3.51 1. โครงการSci& Tech  คณะสวยดวย

มือเรา 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความ

ปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ/

อาคารเรียน และภัยธรรมชาต ิ

3. โครงการมั่นใจเดินหนาสูวิชาชีพ 

4. กิจกรรม Start up Freshy Life Sci 

& Tech 2020 (ปฐมนิเทศ) 

  

3. สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรม

สรางความสัมพันธระหวาง

นักศึกษาและศิษยเกา (สกอ.

1.4_คณะ) 

 

1. งาน/โครงการเสริมสราง

ความสัมพันธระหวางนักศึกษา

และศิษยเกา : โครงการ 

 

 

1 1. งานบริการขอมูลขาวสารเพ่ือบริการ

นักศึกษาและศิษยเกา 

2. โครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนา

ความรู และประสบการณแกศิษยเกา 

รองคณบดีฝายพัฒนา

นักศึกษาฯ 
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4. สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมเพ่ือ

พัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ 

และเปนไปตามมาตรฐานผล

การเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิแหงชาติ (สกอ.1.4,1.5_

คณะ) 

1. โครงการท่ีจัดใหนักศึกษาเขา

รวม : โครงการ 

5 1. งานพัฒนานักศึกษา 

2. โครงการ Sci& Tech  คณะสวยดวย

มือเรา 

3. โครงการสัมมนา เรื่อง มั่นใจ 

เดินหนาสูวิชาชีพ 

4. ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู

กิจกรรมนักศึกษาระหวางสถาบัน 

 5. งานคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

 6. งานสโมสรนักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 

 

  

 5. ยกยองและใหขวัญกําลังใจกับ

นักศึกษาผลการเรียนดี 

กิจกรรมเดน 

1. นักศึกษาไดรับการประกาศ

เชิดชูเกียรติในดานผลการ

เรียนดี/กิจกรรมเดน : คน 

 

30 1. งานยกยองและเชิดชูเกียรตินักศึกษา รองคณบดีฝายพัฒนา

นักศึกษาฯ 

 

6. สงเสริมการจัดกิจกรรมท่ี

พัฒนาทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 และเปนไปตาม

นโยบายไทยแลนด 4.0 (สกอ. 

3.2_หลักสูตร) 

1. โครงการท่ีจัดใหนักศึกษาเขา

รวม : โครงการ 

2 1. โครงการมหกรรมวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี “Science and Tech 

Festival” 
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เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย โครงการ/งาน ผูรับผิดชอบ 

2563   

7. สงเสริมและสนับสนุนการ

จัดบริการ สวัสดิการใหกับ

นักศึกษาและศิษยเกา  

(สกอ. 1.4,1.5_คณะ) 

 

 

 

 

1. บริการและสวัสดิการท่ีจัดให

นักศึกษาและ/หรือศิษยเกา : 

เรื่อง 

3 1. งานอาจารยท่ีปรึกษา 

2. งานประชาสัมพันธ 

3. งานการจัดหาทุนการศึกษา/โครงการ

เดิน-ว่ิงการกุศล Mini Marathon 

4. งานศิษยเกา/โครงการสัมมนา เรื่อง 

การพัฒนาความรู และประสบการณ

แกศิษยเกา 

 

2. ระดับความพึงพอใจของผูเขา

รับการบริการ: คะแนน 

3.51 

3. นักศึกษาไดรับทุนสนับสนุน

การศึกษา : คน 

25 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  สงเสริมและพัฒนางานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและแกปญหาทองถิ่นอยางย่ังยืน 
 

เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย โครงการ/งาน ผูรับผิดชอบ 

2563   

เปาประสงคท่ี 1 ผลงานวิจัย

ไดรับการยอมรับในระดับชาติ 

หรือนานาชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สงเสริมสนับสนุนการทําวิจัย

และการสรางนวัตกรรมเพ่ือให

ไดรับการยอมรับระดับชาติ

หรือนานาชาติ (สกอ.

2.1,,2.3_คณะ)  

1. ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ/

เผยแพร : รอยละ 

 

 

45 1. งานสงเสริมและสนับสนุนงานวิจัย

เพ่ือการตีพิมพและเผยแพรใน

ระดับชาติและนานาชาต ิ

2. งานสรางแรงจูงใจใหอาจารย

เผยแพรผลงานวิจัยในระดับชาติ

และนานาชาติ 

รองคณบดีฝายวิจัยบริการ

วิชาการและวิเทศฯ 

2. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยอยาง

ตอเน่ือง (สกอ.2.2_คณะ) 

 

1. อาจารยท่ีไดรับทุนสนับสนุนทุน

วิจัย: คน 

12 1. งานจัดสรรงบประมาณสนับสนุน

งานวิจัย 

2. งานขอมูลและขาวสารแหลงทุน 

3. งานสงเสริมและสนับสนุนอาจารย

และบุคลากรเขารวมประชุมสัมมนา 

4. งานสรางความรวมมือดานงานวิจัย

กับหนวยงานภายนอก 

5.งานบูรณาการงานวิจัยกับการเรียน

การสอน และการบริการวิชาการ 

เปาประสงคท่ี 2 สงเสริม

งานวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียน

การสอนหรือพัฒนาทองถิ่น 

1. สงเสริมงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการ

เรียนการสอนหรือพัฒนา

ทองถ่ิน 

1. จํานวนงานวิจัยท่ีนําไปใชในการ

เรียนการสอนหรือพัฒนาทองถ่ิน : 

เรื่อง 

10 

 

1. งานถายทอดผลงานวิจัยสูชุมชน

ทองถ่ิน 

2. งานสงเสริมและติดตามการนํา

ผลงานวิจัยสูชุมชนเพ่ือการพัฒนา

อยางยั่งยืน 

รองคณบดีฝายวิจัยบริการ

วิชาการและวิเทศฯ 
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เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย โครงการ/งาน ผูรับผิดชอบ 

2563   

2. สงเสริมงานวิจัยเพ่ือสนอง

โครงการพระบรมราโชบาย 

1. งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับโครงการ

พระบรมราโชบายและมีการ

ถายทอดผลงานวิจัยสูทองถ่ิน : 

ชุมชน 

1 1. งานจัดสรรทุนสนับสนุนวิจัยท่ี

เก่ียวของกับแนวพระบรมราโชบาย 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  การบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 
 

เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย โครงการ/งาน ผูรับผิดชอบ 

2563   

เปาประสงคท่ี 1 สงเสริมการ

บริการวิชาการและการ

ถายทอดเทคโนโลยเีพ่ือการ

พัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน 

1. บริการวิชาการและการ

ถายทอดเทคโนโลยเีพ่ือการ

พัฒนาทองถ่ิน(สกอ. 3.1,3.2_

คณะ) 

1. โครงการบริการวิชาการ/

ถายทอดเทคโนโลยีสูทองถ่ิน : 

โครงการ 

4 1. โครงการบริการวิชาการ/

ถายทอดเทคโนโลยีสูทองถ่ิน 

 

รองคณบดีฝายวิจัยบริการ

วิชาการและวิเทศฯ 

     

เปาประสงคท่ี 2 

นําความรูจากการบริการ

วิชาการมาใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอนและ/

หรืองานวิจัย 

 

1. สงเสริมคณาจารยใหนําความรู

และประสบการณจากการ

บริการวิชาการมาบูรณาการกับ

การเรียนการสอนและ/หรือการ

วิจัย (5.2หลักสูตร) 

1. จํานวนรายวิชาท่ีนํา

โครงการ/บริการวิชาการมาใช

พัฒนา การเรียนการสอน

และ/หรือการวิจัย : รายวิชา 

8 

 

1.งานการจัดการเรียนการสอนท่ีมี

การบูรณาการทางวิชาการแกสังคม

กับการเรียนการสอนและ/หรือการ

วิจัย 

2. โครงการสานสัมพันธชายแดนใต 

(คายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

รองคณบดีฝายวิจัยบริการ

วิชาการและวิเทศฯ 

เปาประสงคท่ี 3 สราง

เครือขายความรวมมือกับ

หนวยงานภายนอกและ

ทองถ่ิน 

1. สรางเครือขายความรวมมือการ

บริการวิชาการกับหนวยงาน

ภายนอกและทองถ่ิน 

(3.2_คณะ) 

1. โครงการ/บันทึกขอตกลง

รวมกัน (MOU) ในการบริการ

วิชาการหนวยงานภายนอก

และทองถ่ิน : โครงการหรือ 

MOU 

3 1. โครงการบันทึกสรางความรวมมือ

การบริการวิชาการกับหนวยงาน

ภายนอกและทองถ่ิน 

2. โครงการสานสัมพันธชายแดนใต 

(คายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร 

-รายวิชาฟสิกสพ้ืนฐาน  -รายวิชา

เคมีพ้ืนฐาน 

-รายวิชาชีวะพ้ืนฐาน 

รองคณบดีฝายวิจัยบริการ

วิชาการและวิเทศฯ 
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เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย โครงการ/งาน ผูรับผิดชอบ 

2563   

2. สงเสริมงานบริการวิชาการท่ีสืบ

สานโครงการพระบรมราโชบาย 

(3.2_คณะ) 

1. โครงการบริการวิชาการท่ี

สงเสริมและสืบสานโครงการ

พระบรมราโชบาย: โครงการ 

2 1. โครงการบริการวิชาการท่ี

สงเสริมและสืบสานโครงการพระ

บรมราโชบาย 

 

 

รองคณบดีฝายวิจัยบริการ

วิชาการและวิเทศฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  สงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทย ตลอดจนการอนุรักษส่ิงแวดลอมใหย่ังยืน 
 

เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย โครงการ/งาน ผูรับผิดชอบ 

2563   

เปาประสงคท่ี 1 สงเสริม 

อนุรักษ ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม และความเปน

ไทยอยางยั่งยืน 

1.สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรม

ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

และความเปนไทย 

(4.1_คณะ) 

1. โครงการ/กิจกรรมดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม และความเปน

ไทย : โครงการ 

5 

 

 

1. งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

และความเปนไทย 

2. โครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม และความเปน

ไทย 

3. งานประชาสัมพันธ 

 

 

 

รองคณบดีฝายพัฒนา

นักศึกษา 

2. เผยแพรขอมูลดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม และความเปน

ไทย (สกอ.4.1_คณะ) 

1. ชองทางการเผยแพรดาน

ศิลปวัฒนธรรม และความเปน

ไทย : ชองทาง 

2 

เปาประสงคท่ี 2 

สงเสริม รักษา และอนุรักษ

สิ่งแวดลอมใหยั่งยืน 

1. สงเสริมใหมีการจัดโครงการ/

กิจกรรมดานอนุรักษ

สิ่งแวดลอม 

1. มโีครงการ/กิจกรรมดานอนุรักษ

สิ่งแวดลอม : โครงการ 

3 

 

 

1. งานดานอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและงบประมาณใหสามารถดําเนินงานตามพันธกิจใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เปาประสงค 

 

กลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย โครงการ/งาน ผูรับผิดชอบ 

2563   

เปาประสงคท่ี 1 

การพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

 

1. จัดสรรงบประมาณและทรัพยากร

ใหเปนธรรม มีประสิทธิภาพให

เกิดประโยชนสูงสุดและมีความ

โปรงใส ชัดเจน(สกอ. 5.2_คณะ) 

1. ระดับสมรรถนะทางการบริหาร 

: คะแนน 

3.51 

 

1. งานพัฒนาระบบการ

บริหารงานคณะ 

2. งานพัฒนาระบบการ

ใหบริการ 

3. งานแผนและนโยบายของ

คณะ 

4. งานพัฒนาระบบบริหารงาน

ของคณะ 

คณบดี/รองคณบดี 

 

2. มีการใชเงินงบประมาณอยางมี

ประสิทธิภาพและเปนไปตาม

ไตรมาส  

: รอยละ  

80 

2. ใชหลักธรรมาภิบาล และสราง

แรงจูงใจใหบุคลากรภายในคณะ

มีความรักและความสามัคคี(สกอ. 

5.2_คณะ) 

1. ระดับคุณลักษณะความเปน

ผูนําและธรรมาภิบาล  

: คะแนน  

4.20 1. งานบริหารจัดการ 

2. งานพัฒนาระบบบริหารงาน

ของคณะ 

3. นําระบบบริหารความเสี่ยงมาใช

ในการบริหารจัดการ(สกอ. 5.2_

คณะ) 

1. ผลการดําเนินการดานการ

บริหารความเสี่ยง : ดาน 

2 1. งานบริหารจัดการ 

2. งานพัฒนาระบบบริหารงาน

ของคณะ 

คณบดี/รองคณบด ี

ฝายวิชาการฯ 

 

4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาใหมีประสิทธิภาพอยาง

ตอเน่ือง (สกอ. 1.1,5.2,5.3_

1. ผลการประเมินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตร : ระดับ 

ดี 1. งานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

2. โครงการพัฒนางานประกัน
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เปาประสงค 
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คณะ) 2. ผลการประเมินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับ

คณะ : คะแนน 

4.51 คุณภาพ การศึกษา 

3. โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเสริมสรางความรู

ดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

เปาประสงคท่ี 2 

การพัฒนาศักยภาพของ

อาจารยและบุคลากร 

1. พัฒนาศักยภาพอาจารย และ

บุคลากรสายสนับสนุนตามแผน 

พัฒนาอาจารยและบุคลากร 

(5.2_คณะ) 

 

 

 

 

 

1. อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก (สกอ.1.2) : รอย

ละ 

35 1. งานการบริหาร/พัฒนา

บุคลากร 

2. งานประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผนพัฒนา

อาจารยและบุคลากร 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผูบริหาร/อาจารย/บุคลากร 

4. งานประเมินการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรสายสนับสนุน 

5. โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง การผลิต

เอกสารประกอบการสอน/

คําสอน/และหนังสือ/ตํารา

ดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

6. งานสงเสริมสนับสนุนการเขา

สูตําแหนงทางวิชาการ 

คณบดี/รองคณบดี 
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เปาประสงค 

 

กลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย โครงการ/งาน ผูรับผิดชอบ 

2563   

2. อาจารยประจําท่ีมีตําแหนงทาง

วิชาการ (สกอ.1.3): รอยละ  

30 

3. ผลการดําเนินงานตามแผน

บุคลากร (สกอ. 5.1) :  

   รอยละ 

80 

 2. พัฒนาอาจารยและบุคลากรเพ่ือ

เพ่ิมความรูความสามารถดาน

วิชาการ วิชาชีพ ตามสายงาน

อยางตอเน่ือง(สกอ. 5.2_คณะ) 

1. อาจารยท่ีไดรับการอบรม/

ประชุมสัมมนา : รอยละ 

 

 

85 1. งานสงเสริมและสนับสนุน

อาจารยเขารวมอบรม 

ประชุม สัมมนา 

2. งานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

คณบดี/รองคณบดี 

2. บุคลากรท่ีไดรับการอบรม/

ประชุมสัมมนา : รอยละ 

90 1. งานสงเสริมสนับสนุน

บุคลากรเขารวมอบรม 

ประชุม สัมมนา 

คณบดี/หัวหนาสํานักงาน

คณบดี 

เปาประสงคท่ี 3 

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใชเพ่ือการบริหารจัดการท่ี

มีประสิทธิภาพ 

1.สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ

(5.2_คณะ) 

1. อาจารย/บุคลากรเขาใชระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหาร

จัดการ : รอยละ 

90 1.งานระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารจัดการ 

คณบดี/รองคณบดีฝายวิจัย

บริการวิชาการและวิเทศฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 การเตรียมความพรอมเขาสูสากล 
 

เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด 
เปาหมาย โครงการ/งาน ผูรับผิดชอบ 

2563   

เปาประสงคท่ี 1  

สงเสริมความรูดานภาษา

เพ่ือเตรียมความพรอมสู

สากล 

1. พัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษเพ่ือ

เตรียมความพรอมสู

สากล 

1. รอยละของบุคลากรผานการ

ทดสอบวัดระดับเกณฑมาตรฐาน

ทางดานภาษาท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด : รอยละ 

 

50 1. งานสงเสริมและสนับสนุนอาจารย 

บุคลากร และนักศึกษาเพ่ือเตรียมความ

พรอมสูสากล 

 

คณบดี/รองคณบดีฝายวิจัย

บริการวิชาการและวิเทศฯ 

2.รอยละของนักศึกษาปสุดทายท่ี

ผานการทดสอบความสามารถ

ดานการใชภาษาอังกฤษ ตาม

มาตรฐาน CEFR หรือเทียบเทา

มาตรฐานสากลอ่ืน ๆ ของผูสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรี : รอย

ละ 

100 

เปาประสงคท่ี 2 

สงเสริมความรวมมือ

ทางดานวิชาการและ

งานวิจัยท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ 

1. สงเสริมความรวมมือ/

แลกเปลี่ยนทางดาน

วิชาการและงานวิจัย

ระหวาง

สถาบันการศึกษาท้ัง

ในและตางประเทศ 

(2.1_คณะ) 

 

1. กิจกรรม/โครงการความรวมมือ/

แลกเปลี่ยนทางวิชาการและ

งานวิจัยท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ : โครงการ 

1 1. งานความรวมมือดานวิชาการและ

งานวิจัยกับหนวยงานในประเทศและ/

หรือตางประเทศ 

คณบดี/รองคณบดีฝายวิจัย

บริการวิชาการและวิเทศฯ 
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