


ค ำน ำ 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2) 
มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยจัดท าเป็นแผน 5 ปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่
แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะส้ินสุดลง
ในวันที่ 30 กันยายน 2564 น้ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในคณะ และได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว 

 ดังน้ัน เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการน าแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบั ติอย่างเป็น
รูปธรรมและมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ระดับคณะ ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ และ
บุคลากรทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการก าหนด และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ที่
เปรียบเสมือนเข็มทิศการเดินมุ่งไปสู่ภาพในอนาคตที่พึงประสงค์ หวังว่าทุกท่านจะร่วมกันผลักดันและด าเนินกิจกรรมต่าง 
ๆ ได้อย่างถูกต้อง และสมบูรณ์ตามความปรารถนาของเราทุกคน 
 

        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตุลาคม 2564 
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บทที่ 1  
บทน ำ 

 
1.1 ประวัติความเป็นมา 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามการแบ่งส่วน
ราชการของวิทยาลัยครูสงขลา เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.  2518 จึงเริ่มมีคณะเป็นครั้ง
แรกในปี พ.ศ. 2518 และเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับต่อ ๆ มา ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อคณะและ
หน่วยงานในคณะตามล าดับ ดังนี้                                                        
 พ.ศ. 2518  มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู 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 “คณะ
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” และเปลี่ยนชื่อหน่วยงานในสังกัดจากหมวดวิชาเป็น “ภาควิชา” ในคณะวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 1) ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 2) ภาควิชา คหกรรม
ศาสตร์ 3) ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 4) ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 5) ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ 6) ภาควิชา
สุขศึกษา 7) ภาควิชาเคมี 8) ภาควิชาชีววิทยา 9) ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 พ.ศ. 2530  แยกภาควิชาเกษตรศาสตร์ไปจัดตั้งเป็น “คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม”  ปัจจุบัน
เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะเทคโนโลยีการเกษตร” 
 พ.ศ. 2535  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบัน
ราชภัฏ” แทน “วิทยาลัยครู” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูสงขลาจึงใช้ชื่อใหม่ว่า “สถาบัน
ราชภัฏสงขลา” มีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีหน่วยงานในสังกัด ดังนี้  1) 
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 2) ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 3) ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 4) ภาควิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 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 าหน้าที่
บริหารงานวิชาการ ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีหน่วยงานในสังกัด ดังนี้  1) ส านักงานเลขานุการ
คณะ 2) โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 3) โปรแกรมวิชาสถิติประยุกต์ 4) โปรแกรมวิชา คหกรรมศาสตร์ 5) โปรแกรม
วิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 6) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 7) โปรแกรมวิชาสุขศึกษา 8) โปรแกรมวิชาเคมี 
9) โปรแกรมวิชาเคมีปฏิบัติ 10) โปรแกรมวิชาชีววิทยา 11) โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์ 12) โปรแกรมวิชา
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ฟิสิกส์ 13) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  14) โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 15) โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา 16) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการยาง 17) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 พ.ศ. 2543  มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ โดยยุบรวม
โปรแกรมวิชาในสาขาวิชาเดียวกันเข้าด้วยกัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีหน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 1) 
ส านักงานเลขานุการคณะ 2) โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  3) โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ 4) โปรแกรม
วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5) โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์ 6) โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ 
7) โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 8) โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 9) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและ
พอลิเมอร ์10) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 พ.ศ. 2544  ผ่านร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 พ.ศ. 2547  (15 มิ.ย.) มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา จึงเป็นมหาวิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ยังคงมีหน่วยงานในสังกัดเหมือนเดิม 
 พ.ศ. 2549  (22 พ.ค.) มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา แบ่งส่วนราชการในคณะ เป็น “ส านักงานคณบด”ี 
 พ.ศ. 2549  ปรับเปลี่ยนหน่วยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน่วยงานในสังกัดประกอบด้วย 1) ส านักงานคณบดี 2) ภาควิชาคณิตศาสตร์และ
คอมพิวเตอร์ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ และโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 3) 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์ โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และโปรแกรมวิชาเทคโนโลยี
ยางและพอลิเมอร์ 4) โครงการจัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและคหกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย โปรแกรม
วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ 
 พ.ศ. 2551  ปรับเปลี่ยนหน่วยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ มีหน่วยงานในสังกัด
ประกอบด้วย 1) 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 และได้ออก
ประกาศเรื่องการบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีโครงการ
สร้างการบริหารงานวิชาการเป็นหลักสูตร จ านวน 13 หลักสูตร ดังนี ้ 

 1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
 3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
 4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  
 5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์  
 6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  
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 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  

ปรัชญำ เน้นคุณธรรม น าวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่น 
  
วิสัยทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะชั้นน าที่ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรม เพ่ือ

พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 
  
พันธกิจ 1. จัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครูด้านวิทยาศาสตร์ 
3. ศึกษา วิจัย สร้างองค์ความรู้พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น 
5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
6. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 
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ค ำนิยม W  =  Wisdom    
หมายถึง เป็นผู้มีภูมิปัญญา และใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ  
I  =  Innovation   
หมายถึง เราจะเป็นผู้ที่สรรสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ และปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 
S  =  Smart   
หมายถึง เราจะเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาด ไม่ว่าจะเป็นความคิด การเรียน การใช้ชีวิต และ
บุคลิกภาพที่ดีด้วย 
H  =  Happiness   
หมายถึง เรียนและใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข 

 
อัตลักษณ์ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก าหนดอัตลักษณ์เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  คือ “เป็น
คนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสำธำรณะ” 
 นิยาม เป็นคนดี เป็นผู้ที่คิดดี พูดด ีและทาดี หมายถึง คิด พูด และท า สิ่งที่เป็นประโยชน์ตนและสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ท่าน 
 นิยาม มีทักษะชีวิต มีความช านาญ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ปัญญาและเหตุผลในการดาเนิน
ชีวิต ผ่านกระบวนการฝึกทักษะการคิด ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิด สร้างสรรค์ทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 
บุคคล ทักษะการตระหนักรู้ในตน ทักษะการเข้าใจผู้อ่ืน ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และทักษะการจัดการกับ
ความเครียด 
 นิยาม มีจิตสำธำรณะ จิตที่คิดสร้างสรรค์ เป็นกุศล และมุ่งท ากรรมดีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมตั้งอยู่
บนพื้นฐานของความตั้งใจด ีและเจตนาดี 
 
เอกลักษณ์ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก าหนดเอกลักษณ์เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คือ 
“มหำวิทยำลัยเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น” 
 นิยาม กำรพัฒนำท้องถิ่น หมายถึง การทาให้พ้ืนที่ ที่เป็นที่อยู่อาศัยเจริญขึ้นงอกงามขึ้น ทั้งนี้การทาให้
ท้องถิ่น เกิดการพัฒนานั้น มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้งด้านการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ / นโยบำย 
 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 มีดังนี ้
  ยุทธศาสตร์เชิงรุกที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล 
  ยุทธศาสตร์เชิงรุกที่ 2 สร้างชุมชนแห่งปัญญา 
  ยุทธศาสตร์เชิงรุกที่ 3 น าพาองค์กรความสุขและความมั่นคง 
  ยุทธศาสตร์เชิงรุกที่ 4 ธ ารงศาสตร์พระราชาพัฒนาท้องถิ่นตนอย่างยั่งยืน 
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 นโยบำยคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2561-2565) ประกอบด้วย  
 

 1. นโยบำยด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
1.1) มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 และ

เป็นไปตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
1.2) ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
1.3) พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือเพ่ิม ประสิทธิภาพในการ

เรียนการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
1.4) มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเชิงรุกด้วยวิธีการที่หลากหลายเพ่ือให้ได้ นักศึกษาที่มี

ศักยภาพตรงตามสาขาวิชา 
1.5) จัดให้มีการปรับพ้ืนฐานความรู้ทางวิชาการ และคณิตศาสตร์ เพ่ือเตรียมความพร้อม ให้กับ

นักศึกษาใหม ่ 
1.6) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตครูระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
1.7) จัดกิจกรรมเสริมความรู้ และทักษะ เพ่ือเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตท่ี พึงประสงค ์
 

2. นโยบำยด้ำนงำนวิจัย 
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 

 
3. นโยบำยด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 

3.1) บริการวิชาการตามความต้องการของท้องถิ่น 
3.2) สร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการกับหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชน 
3.3) ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และ งานวิจัย 
3.4) ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มีส่วนร่วมในการให้บริการ วิชาการแก่ท้องถิ่น 
3.5) จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น เช่น ศูนย์การแพทย์แผนไทย เป็นต้น 
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4. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำ 
4.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง ประสงค์ ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
4.2) ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีเอกลักษณ์ความเป็นวิทยาศาสตร์ 
4.3) จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้  และทักษะการใช้ชีวิต ของ

นักศึกษา 
4.4) ส่งเสริมให้นักศึกษา ศิษย์เก่า และคณะมีความรักและภาคภูมิใจต่อสถาบันโดยผ่าน กิจกรรม

นักศึกษา 
4.5) ยกยอ่งและให้ขวัญก าลังใจกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น 
4.6) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหาทุนการศึกษาให้นักศึกษาท่ีเรียนดีแต่ขาดแคลน ทุนทรัพย์ 

 
5. นโยบำยกำรด้ำนพัฒนำบุคลำกร 

5.1) ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์และบุคลากรให้มีต าแหน่งทางวิชาการ และมีความ ก้าวหน้าทางสาย
งาน  

5.2) ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากร  ศึกษาต่อรวมทั้ งฝึกอบรมระยะสั้น  และ 
ประชุมสัมมนาทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

5.3) ยกย่องและเชิดชูเกียรติ อาจารย์ บุคลากรที่เป็นคนดี มีคุณธรรม และผลงานเด่น 
 

6. นโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
6.1) ก าหนดแผน และกลยุทธ์ของคณะโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์  บุคลากรของคณะ และ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
6.2) จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการ วิชาการ และ

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

เสริมสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน 
6.7) การบริหารจัดการเงินรายได้ของคณะ 

 
7. นโยบำยด้ำนกำรวิเทศสัมพันธ์และประชำสัมพันธ์ 

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

ต่างประเทศ 
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8.นโยบำยด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

8.1) พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่าง ต่อเนื่อง 
8.2) พัฒนาและสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะและสถาบัน 
8.3) น าผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะ 

 
9. นโยบำยด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

9.1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

9.2) ส่งเสริมให้มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการวิจัยและ การเรียนการสอน 
9.3) ส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 

 
10. นโยบำยด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมสู่สำกล 

10.1) พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือการสื่อสาร ของอาจารย์
บุคลากรและนักศึกษา 

10.2) ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ เข้าร่วม กิจกรรมทาง
วิชาการ การน าเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาประสบการณ ์ในต่างประเทศ 

10.3) ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์เพ่ือสอน วิจัย และบริการวิชาการ ในสถาบัน อุดมศึกษา
ของประชาคมอาเซียน 
 
สีประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 สีเหลือง คือ สีประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสีที่แสดงถึงความสว่างรุ่งโรจน์ การประสบ
ความส าเร็จ เป็นสีแห่งความเป็นมงคล ความเจริญรุ่งเรือง 
 รหัสสี CMYK = 1,12,100,0 

 
 
สัญลักษณ์คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 ในปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดให้มีสัญลักษณ์ของคณะ ดังภาพที ่1.1 

 
ภำพที่ 1.1 สัญลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ต้นไม้ประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 ต้นไม้ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คือ ใบไม้สีทอง หรือ ต้นดาโอ๊ะ ชื่อวิทยาศาสตร์  
Bauhinia aureifolia K.&S.S.Larsen เป็นไม้มงคล มีลักษณะเด่นตรงที่มีใบสีทองสวยงาม ดังภาพที ่1.2 

 
ภำพที่ 1.2 ต้นใบไม้สีทอง 

ที่มำ :  อมรรัตน์ ชูชื่น, 2563 
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1.3  โครงสร้างการบริหารคณะ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการแบ่งส่วนราชการดังนี้ (ภาพที ่1.3) 

ภำพที่ 1.3 โครงสร้างการบริหารคณะ 
 

 คณบดีเป็นผู้ก าหนดนโยบายคณะ ด้านการบริหารงานมีรองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ เป็นผู้ช่วย บริหารงานใน
ด้านวิชาการ ด้านงานวิจัย และด้านการพัฒนานักศึกษา โดยคณบดีก ากับดูแล การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการบริหารคณะ (กบ.) คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ (กช.) และ
คณะกรรมการประจ าคณะ (กป.) ที่ก ากับการด าเนินงาน ของคณะให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของ
คณะ 
 
1.4 คณะกรรมการบริหารคณะ  
 ในการบริหารงานของคณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารคณะ (กบ.) คณะกรรมการ บริหาร
วิชาการคณะ (กช.) และคณะกรรมการประจ าคณะ (กป.) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.4.1  คณะกรรมกำรบริหำรคณะ (กบ.) 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผศ.ดร.อนุมัต ิ เดชนะ 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา อ.ดร.สุชีวรรณ  ยอยรู้รอบ 
 รองคณบดีฝ่ายวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  ผศ.กฤษณ์วรา  รัตนโอภาส 
 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ  อ.นันธิดา ลิ่มเสฎโฐ 

คณบดี 

หลักสูตร         
16 หลักสูตร หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 

งำนบริหำรงำนทั่วไป 

งำนสนับสนุนพันธกิจอุดมศึกษำ 

รองคณบดี 

ฝ่ำยวิชำกำรและประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 

ฝ่ำยวิจัย บริกำรวิชำกำร และ
วิเทศสัมพันธ์ 

ฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำและ
กิจกำรพิเศษ 
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 ประธานหลักสูตร 
   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม อ.ดร.ปุรินทร  จันทร์เลิศ 
   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    อ.ยุพด ี อินทสร 
   วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล  อ.ญาณพัฒน์  ชูชื่น 
   วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา     อ.ดร.เบญจวรรณ ยันต์วิเศษภักดี 
   วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์    ผศ.ฐิติมาพร  ศรีรักษ์ 
   วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ    ผศ.ดร.ภวิกา  มหาสวัสดิ์ 
   วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์    อ.ดร.ศิรฉัตร  ทิพย์ศรี 
   วท.บ. สาขาวิชาเคมี     ผศ.ดร.วิภาพรรณ  คงเย็น 
   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ ์
   ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน     อ.ดร.วรพล  หนูนุ่น 
   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา  อ.วัชราภรณ์  พัทคัน 
   ค.บ.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา   ผศ.ดร.ทวีรัตน์  นวลช่วย 
   ค.บ. สาขาวิชาเคมี     ผศ.เชาวนีพร  ชีพประสพ 
   ค.บ.  สาขาวิชาฟิสิกส์     ผศ.พิชญ์พิไล  ขุนพรรณราย 
   ทล.บ.  สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน ผศ.เสาวนิตย์  ชอบบุญ 
   ส.ม. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน    ผศ.ดร.คันธมาทน์  กาญจนภูม ิ
   หัวหน้าส านักงานคณบดี     นางพิไลพร  คงเรือง 
 
 1.4.2  คณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำรคณะ (กช.) 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผศ.ดร.อนุมัต ิ เดชนะ 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา อ.ดร.สุชีวรรณ  ยอยรู้รอบ 
 ตัวแทนสภาวิชาการคณะ      ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ ์
 ประธานหลักสูตร 
   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม อ.ดร.ปุรินทร  จันทร์เลิศ 
   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    อ.ยุพด ี อินทสร 
   วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล  อ.ญาณพัฒน์  ชูชื่น 
   วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา     อ.ดร.เบญจวรรณ ยันต์วิเศษภักดี 
   วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์    ผศ.ฐิติมาพร  ศรีรักษ์ 
   วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ    ผศ.ดร.ภวิกา  มหาสวัสดิ์ 
   วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์    อ.ดร.ศิรฉัตร  ทิพย์ศรี 
   วท.บ. สาขาวิชาเคมี     ผศ.ดร.วิภาพรรณ  คงเย็น 
   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ ์
   ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน     อ.ดร.วรพล  หนูนุ่น 
   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา  อ.วัชราภรณ์  พัทคัน 
   ค.บ.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา   ผศ.ดร.ทวีรัตน์  นวลช่วย 
   ค.บ. สาขาวิชาเคมี     ผศ.เชาวนีพร  ชีพประสพ 
   ค.บ.  สาขาวิชาฟิสิกส์     ผศ.พิชญ์พิไล  ขุนพรรณราย 
   ทล.บ.  สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน ผศ.เสาวนิตย์  ชอบบุญ 
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   ส.ม. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน    ผศ.ดร.คันธมาทน์  กาญจนภูม ิ
   หัวหน้าส านักงานคณบดี     นางพิไลพร  คงเรือง 
   หัวหน้างานสนับสนุนพันธกิจอุดมศึกษา   นางอมรรัตน์  ชูชื่น 
 
 1.4.3  คณะกรรมกำรประจ ำคณะ (กป.) 
 ผศ.ดร.อนุมัต ิ เดชนะ  คณบดี    ประธานกรรมการ 
 อ.ดร.สุชีวรรณ  ยอยรู้รอบ รองคณบดี   รองประธานกรรมการ 
 ศ.ดร.เสาวภา  อังสุภานิช  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 รศ.ดร.ธวัช  ชิตตระการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 รศ.ประดิษฐ์  มีสุข  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 ผศ.ค ารณ  พิทักษ ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 ผศ.ดร.พลพัฒน ์   รวมเจริญ ตัวแทนคณาจารย์  กรรมการ 
 ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ ์  ตัวแทนคณาจารย์  กรรมการ 
 ผศ.ดร.ภวิกา  มหาสวัสดิ์  ตัวแทนกรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการ 
 อ.ดร.ศิรฉัตร  ทิพย์ศรี  ตัวแทนกรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการ 
 นางพิไลพร  คงเรือง  หัวหน้าส านักงานคณบดี  กรรมการและเลขานุการ 
  
 
1.5 หลักสูตรที่เปิดสอน และจ านวนนักศึกษา 
 ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอน 2 ระดับ รวมทั้งสิ้น 16 
หลักสูตร  รายละเอียดดังนี้  
 นักศึกษาภาคปกต ิประกอบด้วย 

  ระดับปริญญาตรี จ านวน 15 หลักสูตร  มีนักศึกษาทั้งสิ้น 1,430  คน 
 ระดับปริญญาโท จ านวน 1 หลักสูตร  มีนักศึกษาทั้งสิ้น  14 คน       
 รวมจ านวนนักศึกษาภาคปกติ 1,444 คน 

 นักศึกษาภาค กศ.บป. ประกอบด้วย 
  ระดับปริญญาตรี จ านวน 1 หลักสูตร  มีนักศึกษาทั้งสิ้น 86  คน 

 รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1.1 
ตารางที ่1.1 จ านวนนักศึกษาจ าแนกตามสาขาวิชาและระดับการศึกษา (ภาคปกติ 4 ชั้นปี) 

หลักสูตร-สำขำวิชำ 
จ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด 

ปริญญำตรี ปริญญำโท 
ภำคปกติ   

 1) วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม 35  
 2) วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์                                115  
 3) วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 184  
 4) วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา 133  
 5) วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 168  
 6) วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  57  
 7) วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 203  
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หลักสูตร-สำขำวิชำ 
จ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด 

ปริญญำตรี ปริญญำโท 
 8) วท.บ. สาขาวิชาเคมี 48  
 9) วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  61  
 10) ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  319  
 11) วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 12  
 12) ค.บ.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 31  
 13) ค.บ. สาขาวิชาเคมี 27  
 14) ค.บ.  สาขาวิชาฟิสิกส์ 27  
 15) ทล.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน 10  
 16) ส.ม. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  14 

รวม 1,430 14 
รวมทั้งสิ้น 1,444 

ภำค กศ.บป.   
ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 86  

รวมทั้งสิ้น 86  
ที่มา: ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (20 สิงหาคม 2564) 
 
1.6 จ านวนบุคลากร 
 ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบุคลากรทั้งหมดจ านวน 119 คน แบ่งเป็นสาย
วิชาการ จ านวน 101 คน สายสนับสนุน จ านวน 18 คน (ตารางที ่1.2 และตารางท่ี 1.3)  
ตำรำงท่ี 1.2 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564  

ต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

คุณวุฒิ 
รวม 

ปฏิบัติงำน
จริง 

ลำศึกษำต่อ ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำ
เอก 

อาจารย์ 1 45 24 70 66 4 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  16 14 30 26 4 
รองศาสตราจารย์   1 1 1  

รวม (คน) 1 61 39 101 93 8 
ที่มา: งานการเจ้าหน้าที่ (20 สิงหาคม 2564) 
 
ตำรำงท่ี 1.3 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด ประจ าปีการศึกษา 2564 

ประเภท จ ำนวน (คน) 
ข้าราชการ 1 
พนักงานราชการ 2 
พนักงานมหาวิทยาลัย 9 
พนักงานประจ าตามสัญญา 6 

รวม 18 
ที่มา: หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (20 สิงหาคม 2564) 
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1.7  อาคารสถานที่  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอาคารที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 6 อาคาร (ตารางที่ 1.4) 
ตำรำงท่ี 1.4 อาคารสถานที ่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หมำยเลขอำคำร ชื่ออำคำร 
8 อาคารเรียน   
10 อาคารเรียน 
35 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
64 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 
72 อาคารปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์ 
73 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (อยู่ระหว่างการปรับปรุง) 

ที่มา: ฝ่ายอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (20 สิงหาคม 2564) 
 



 

บทที่ 2 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2561 – 2565) 
ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
วิสัยทัศน์ “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะชั้นน าที่ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อพัฒนา

ท้องถ่ินสู่สากล” 
 

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

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1.  ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล  
2.  สร้างชุมชนแห่งปัญญา  
3.  น าพาองค์กรสู่ความสุขและความมั่นคง  
4.  ธ ารงศาสตร์พระราชาพัฒนาท้องถิ่นตนอย่างยั่งยืน 
 

สรุปจ านวน Objective, Key Result และ Program ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  

ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ Objective Key Result Program 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 3 10 16 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 3 4 6 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 2 6 5 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 2 3 3 

รวมทั้งสิ้น 10 23 30 
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ความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  

ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์/Objective/Key 
Result 

หน่วยวัด 
ปีงบประมาณ 

2561 
(ผล) 

2562 
(ผล) 

2563 
(ผล) 

2564 
(ผล) 

2565 
(แผน) 

ยุทธศาสตร์เชิงรุกที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล 
Objective 1.1 ความโดดเด่นด้านวิชาการ 
1.1.1 คณะมีหลักสูตรทนัสมัยและหลักสูตร
แนวใหม ่

หลักสูตร - - - - 2 

1.1.2 ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ ศูนย ์ - - - - 1 

1.1.3 เครือข่ายด้านวิชาการ เครือข่าย - - - - 1 
Objective 1.2 บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการท้องถ่ินและการพัฒนาประเทศ 
1.2.1 อัตราการรับเข้านักศึกษาใหม่  ร้อยละ  - - - - 80 
1.2.2 ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษา
ตามมาตรฐานหลักสูตร  

ร้อยละ  - - - - 60 

1.2.3 ผู้ส าเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ/
ผู้ประกอบการ 

ร้อยละ - 13.95 17.78 26.64 40 

1.2.4 นักศึกษาในระบบสหกิจศึกษาหรือสห
กิจนานาชาติ 

ร้อยละ - 20 68 - 30 

1.2.5 นักศึกษาได้รับรางวัลระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

คน 11 10 15 29 11 

Objective 1.3 ความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
1.3.1 อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 21.05 25.00 26.92 30.69 33 
1.3.2 อาจารย์ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
 

คน 16 3 4 11 6 

ยุทธศาสตร์เชิงรุกที่ 2 สร้างชุมชนแห่งปัญญา 
Objective 2.1 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้บนฐานองค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรม 
2.1.1 ผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติหรือ
ผลงานวิจัยน าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคม 

เรื่อง - - 21 6 15 

2.1.2 ศูนย์บริการวิชาการสู่ท้องถิ่น 
 

ศูนย ์ - - - - 1 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/Objective/Key 
Result 

หน่วยวัด 
ปีงบประมาณ 

2561 
(ผล) 

2562 
(ผล) 

2563 
(ผล) 

2564 
(ผล) 

2565 
(แผน) 

Objective 2.2 พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวิทยาเขตสตูล 
2.2.1 หลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตรความ
ร่วมมือเพ่ือการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสตูล  

หลักสูตร - - - - 1 

Objective 2.3 ส่งเสริม อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน ความเป็นไทย และส่ิงแวดล้อม 
2.3.1 คณะมีแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและ
วัฒนธรรม  

แหล่ง - - - - 1 

ยุทธศาสตร์เชิงรุกที่ 3 น าพาองค์กรสู่ความสุขและความม่ันคง 
Objective 3.1 เป็นองค์กรคุณภาพ 
3.1.1 คณะวิทย์น่าอยู่ (Eco-WISH Faculty) โครงการ - - - - 1 
3 . 1 . 2  ผลการประ เมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ระดับดีมาก)  

ร้อยละ 8.33 16.67 23.08 23.08 20 

3 .1 . 3  ผลการประ เมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะอยู่ในระดับดีมาก 

คะแนน 4.57 4.66 4.54 4.58 4.58 

3.1 .4 คณะมีแผนเตรียมความพร้อมใน
สถานการณ์ฉุกเฉินและสภาวะวิกฤต 

แผน - - - - 1 

Objective 3.2 สร้างรายได้เพื่อการบริหารคณะอย่างย่ังยืน 
3.2.1 รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา ทุนวิจัย 
บริการวิชาการ และบริการอ่ืน ๆ 

ล้านบาท - - -  0.5 
 

3.2.2 หลักสูตรระยะสั้นเพ่ือจัดหารายได้ระดับ
คณะ 

หลักสูตร 5 5 - 3 2 

ยุทธศาสตรเ์ชิงรุกที่ 4 ธ ารงศาสตร์พระราชาพัฒนาท้องถ่ินตนอย่างย่ังยืน 
Objective 4.1 มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินตามพระบรมราโชบาย 
4.1.1 ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องหรือยั่งยืน 

ชุมชน - - - - 7 

4.1.2 องค์ความรู้ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชน
สามารถพ่ึงพาตนเองได ้

เรื่อง/ชิ้น - - - - 5 

Objective 4.2 เพิ่มเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ชุมชน 
4.2.1 ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ในระดับจังหวัดหรือภูมิภาคอย่างยั่งยืนเพิ่มข้ึน 

เครือข่าย - - - - 1 
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ยุทธศาสตร์เชิงรุกที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล 
Objective 1.1 ความโดดเด่นทางวิชาการ 

Key result 1.1.1 คณะมีหลักสูตรทันสมัยและหลักสูตรแนวใหม่ เป้าหมาย 2 หลักสูตร 

Program โครงการ 
รองคณบดี/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. สนับสนุนการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัยเป็นไปตาม
มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนและ
ประเมินผลลัพธ์ประกันคุณภาพ
การศึกษาและการเตรียมความ
พ ร้ อ ม เ พ่ื อ ร อ ง รั บ  AUN-QA 
ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
หลักสูตรทุกหลักสูตร 
 

2. สนับสนุนการจัดการศึกษา
เพ่ือผลิตครูให้มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครู 

1. ประกวดครู WISH ในดวงใจ 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการจับจีบผ้าและ

ผูกผ้าส าหรับครู WISH 
3. อบรมเชิงปฏิบัติการครู  WISH 

อาสาเรียนรู้ศาสนาและพัฒนา
สังคม 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
หลักสูตร ค.บ. ทุกหลักสูตร 
 
 

 
 

Key result 1.1.2 ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ เป้าหมาย 1 ศูนย ์

Program โครงการ 
รองอธิการบดี/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการตามศาสตร์
ของคณะ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์
ร่วมท างานกับศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการของคณะ 

คณบดี 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
หลักสูตรทุกหลักสูตร 
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Key result 1.1.3 เครือข่ายด้านวิชาการ เป้าหมาย 1 เครือข่าย 

Program โครงการ 
รองอธิการบดี/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างเครือข่ายวิชาการและ
การสร้างความร่วมมือทาง
วิชาการ 

1. โครงการสร้างความร่วมมือทาง
วิชาการกับหน่วยงานทั้งในและ
ต่างประเทศ 

2. โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับ
เครือข่ายภาครัฐและเอกชนใน
การพัฒนาการเรียนการสอน 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
หลักสูตรทุกหลักสูตร 
 

 
 
Objective 1.2 บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการท้องถ่ินและการพัฒนาประเทศ 

Key result 1.2.1 อัตราการรับเข้านักศึกษาใหม่ เป้าหมาย ร้อยละ 80 

Program โครงการ 
รองอธิการบดี/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. ด าเนินการรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ 

1. สร้างเครือข่ายกับโรงเรียนใน
ท้องถิ่ น  และประชาสัม พันธ์
ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีเชิงรุก 

2. สัมมนาปันความรู้สู่น้อง 
3. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการ

เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา (SKRU OPEN HOUSE) 
และประชุมครูแนะแนวเพ่ือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา 

4. โครงการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ 
และวิเทศสัมพันธ์ 
หลักสูตรทุกหลักสูตร 
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Key result 1.2.2 ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร  
เป้าหมาย ร้อยละ 60 

Program โครงการ 
รองอธิการบดี/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษา
เพ่ือจบการศึกษาตามท่ี
หลักสูตรก าหนด 

1. สั ม ม น า นั ก ศึ ก ษ า ใ ห ม่ ค ณ ะ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
(ปฐมนิเทศ) 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
เตรียมความพร้อมก่อนสอบ 

3. โครงการปรับความรู้ พ้ืนฐาน
นักศึกษาใหม ่

4. กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน พ่ีช่วย
น้อง (ติวเข้มเนื้อหาชุดวิชา) 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ
กิจการพิเศษ 
หลักสูตรทุกหลักสูตร 
 

 
 
Key result 1.2.3 ผู้ส าเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ/ผู้ประกอบการ เป้าหมาย ร้อยละ 40 

Program โครงการ 
รองอธิการบดี/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. เพ่ือเป็นนักปฏิบัติที่
สามารถเป็น
ผู้ประกอบการ/ประกอบ
อาชีพอิสระ 

1. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

ก า ร คิ ด ข อ ง นั ก วิ ท ย า ก า ร
คอมพิวเตอร์ 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
ด้าน         แอปพลิเคชันของนัก
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

4. สัมมนาเตรียมความพร้อมสร้าง
ทักษะในศตวรรษที่  21  และ
ทักษะในวิชาชีพแก่นักศึกษา
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมดิจิทัลด้านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

5. สัมมนาเตรียมความพร้อมสร้าง
ทักษะในศตวรรษที่  21  และ
ทักษะในวิชาชีพแก่นักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ
กิจการพิเศษ 
หลักสูตรทุกหลักสูตร 
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Program โครงการ 
รองอธิการบดี/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมดิจิทัลด้านด้าน
มัลติมีเดียและแอนิเมชัน 

6. สัมมนาเตรียมความพร้อมสร้าง
ทักษะในศตวรรษที่  21  และ
ทักษะในวิชาชีพแก่นักศึกษา
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมดิจิทัลด้านด้านการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ 

7. อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ฝี มื อแร งงานแห่ งชาติ ในสาขาผู้
ประกอบอาหารไทย 

8. อบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความรู้
และเสริมสร้างทักษะการค านวณ 
ร่วมกับการผลิตสื่อมัลติมีเดียร์และ
พัฒนาทักษะการสื่อสารในศตวรรษที่ 
21ส าหรับงานสุขภาพและสปา 

9. อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะ
เชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ส าหรับนวัตกรการเกษตร 

10. สัมมนา เรื่องการพัฒนาประสบการณ์
วิชาการและวิชาชีพเพื่อก้าวสู่ วั ย
ท างานแก่นักศึกษา 
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Key result 1.2.4 นักศึกษาในระบบสหกิจศึกษาหรือสหกิจนานาชาติ เป้าหมาย ร้อยละ 30 

Program โครงการ 
รองอธิการบดี/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. พัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นการปฏิบัติและ
ฝึกวิชาอาชีพ 

1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วม
อบรมหลักสูตรอาจารย์นิ เทศ 
ส ห กิ จ ศึ ก ษ า  ส ห กิ จ ศึ ก ษ า
นานาชาติ และผู้ปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา 

2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาเข้าสู่การจัดการเรียน
การสอนแบบสหกิจศึกษาหรือสห
กิจศึกษานานาชาติ 

 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
หลักสูตรทุกหลักสูตร 
 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาเข้าสู่ระบบสหกิจ
ศึกษาหรือระบบ CWIE ใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

1. อบรมเรื่องสหกิจศึกษากับการ
พัฒนาอาชีพ 

2. เ ข้ า ร่ ว ม โค ร งก า รอบรม เ ชิ ง
ปฏิบัติการจัดสหกิจศึกษาเชิ ง
บูรณาการกับการท างาน (CWIE) 
 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
หลักสูตรทุกหลักสูตร 
 

 

Key result 1.2.5 นักศึกษาได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ เป้าหมาย 11 คน 

Program โครงการ 
รองอธิการบดี/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้

นักศึกษาผลิตและน าเสนอ
งานวิจัยและงานวิชาการใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิค
การออกแบบสื่อเ พ่ือน าเสนอ
ผลงานในศตวรรษท่ี 21 

2. สัมมนาทางวิชาการฟิสิกส์และ
วิทยาศาสตร์ทั่วไปมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้ง
ที่ 21 

3. จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจั ย 
(คณะวิทย์) 

 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ 
และวิเทศสัมพันธ์ 
หลักสูตรทุกหลักสูตร 
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Program โครงการ 
รองอธิการบดี/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
4. อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง

ทักษะการท าวิจัย 
5. พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาเข้าร่วมการ
แข่งขันในเวทีระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

1. พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ 
และวิเทศสัมพันธ์ 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ
กิจการพิเศษ 
หลักสูตรทุกหลักสูตร 
 

 
 
Objective 1.3 ความเป็นเลิศด้านวิชาการ 

Key result 1.3.1 อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เป้าหมาย ร้อยละ 33 

Program โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานอาจารย์สู่ความ
เป็นมืออาชีพ 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการ
เตรียมผลงานเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่ง
วิชาการตามเกณฑ์ใหม่ 
 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
หลักสูตรทุกหลักสูตร 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรผลิตผลงานวิจัย
และนวัตกรรมเพ่ือน าไปขอ
ต าแหน่งทางวิชาชีพใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

1. อบรมเชิงปฏิบัติเรื่อง การยกร่าง
ค าขอทรัพย์สินทางปัญญา 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการ
เตรียมผลงานเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่ง
วิชาการตามเกณฑ์ใหม่ 
 

คณบดี 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดท าวารสารวิชาการ
อิเล็กทรอนิกส์ 

1. โครงการจัดท าวารสารวิชาการ
อิเล็กทรอนิกส์ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ 
และวิเทศสัมพันธ์ 
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Program โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดท าวารสารที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI 

1. โครงการจัดท าวารสารเพ่ือเข้าสู่
ฐานข้อมูล TCI 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ 
และวิเทศสัมพันธ์ 
 

 
 

Key result 1.3.2 อาจารย์ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ เป้าหมาย 6 คน 

Program โครงการ 
รองอธิการบดี/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์ผลิตผลงานเพ่ือ
น าเสนอผลงานในเวที
ระดับชาติและนานาชาติ 

1. พัฒนาอาจารย์บุคลากรสาย
สนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ 
และวิเทศสัมพันธ์ 
 

 
 
ยุทธศาสตร์เชิงรุกที่ 2 สร้างชุมชนแห่งปัญญา 
Objective 2.1 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้บนฐานองค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรม 

Key result 2.1.1 ผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติหรือผลงานวิจัยน าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและ 
สังคม เป้าหมาย 15 เร่ือง  

Program โครงการ 
รองอธิการบดี/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. สร้างเครือข่ายงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ์ 
หลักสูตรทุกหลักสูตร 

2. ส่งเสริม สนับสนุนการ
สร้างสรรค์ผลงานวิจัย 
งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์สู่การใช้
ประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคมอย่างเป็นรูปธรรม 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยก
ร่างค าขอทรัพย์สินทางปัญญา 

2. จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย 
(คณะวิทย์) 

3. โครงการพัฒนาบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ์ 
หลักสูตรทุกหลักสูตร 
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Key result 2.1.2 ศูนย์บริการวิชาการสู่ท้องถ่ิน เป้าหมาย 1 ศูนย์ 

Program โครงการ 
รองอธิการบดี/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมให้คณาจารย์น า
ความรู้และประสบการณ์
จากงานวิจัยมาบริการ
วิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้กับท้องถิ่น 

1. จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย 
(คณะวิทย์) 

2. โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ 
อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ์ 
 

2. สนับสนุนการจัดตั้ง
ศูนย์บริการวิชาการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น 

1. สร้างศูนย์การเรียนรู้เรื่องการจัก
สานให้กับชุมชน ต.ท่าหิน อ.สทิง
พระ จ.สงขลา 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ
กิจการพิเศษ 
 

 
 
Objective 2.2 พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาวิทยาเขตสตูล 

Key result 2.2.1 หลักสูตรระยะส้ันหรือหลักสูตรความร่วมมือเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสตูล 
เป้าหมาย 1 หลักสูตร 

Program โครงการ 
รองอธิการบดี/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาหลักสูตรความ
ร่วมมือที่ตอบสนองความ
ต้องการเพื่อพัฒนาเชิงพ้ืนที่
และตอบโจทย์ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดสตูล 

1. พัฒนาทักษะและศักยภาพ
นักศึกษาในหลักสูตรที่จัดการ
เรียนการสอนที่วิทยาเขตสตูล 

คณบดี 
หลักสูตร ทล.บ. สาขาวิชานวตักรรม
การเกษตรเพื่อความยั่งยืน 

 
Objective 2.3 ส่งเสริม อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน ความเป็นไทย และส่ิงแวดล้อม 

Key result 2.3.1 คณะมีแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม เป้าหมาย 1 แหล่ง 

Program โครงการ 
รองอธิการบดี/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. สนับสนุนการสร้างแหล่ง
เรียนรู้ทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1. สร้างศูนย์การเรียนรู้เรื่องการจัก
สานให้กับชุมชน ต.ท่าหิน อ.สทิง
พระ จ.สงขลา 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ
กิจการพิเศษ  
หลักสูตรทุกหลักสูตร 
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ยุทธศาสตรเ์ชิงรุกที่ 3 น าพาองค์กรสู่ความสุขและความม่ันคง 

Objective 3.1 เป็นองค์กรคุณภาพ 
Key Result 3.1.1 คณะวิทย์น่าอยู่ (Eco-WISH Faculty) เป้าหมาย 1 โครงการ 

Program โครงการ 
รองอธิการบดี/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. สนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมคณะวิทย์น่าอยู่ 

1. โครงการคณะสวยด้วยมือเรา 
 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ
กิจการพิเศษ 

 

 Key Result 3.1.2 ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ระดับดีมาก) 
เป้าหมาย ร้อยละ 20 

Key Result 3.1.3 ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะอยู่ในระดับดีมาก 
เป้าหมาย 4.58 คะแนน 

Program โครงการ 
รองอธิการบดี/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกับพันธกิจของ
คณะ 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวน
และประเมินผลลัพธ์ประกัน
คุณภาพการศึกษาและการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรองรับ AUN-QA 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

 

Key Result 3.1.4 คณะมีแผนเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินและสภาวะวิกฤต เป้าหมาย 
จ านวน 1 แผน 

Program โครงการ 
รองอธิการบดี/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. ทบทวนและจัดท าแผนบริหาร
ในสถานการณ์ฉุกเฉินและ
สภาวะวิกฤต 

1. ทบทวนและจัดท าแผนบริหาร
ในสถานการณ์ฉุกเฉินและ
สภาวะวิกฤต  

2. โครงการบริหารจัดการเพ่ือ
ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
และภัยพิบัติ 

คณบดี 
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Objective 3.2 สร้างรายได้เพื่อการบริหารคณะอย่างย่ังยืน 
Key Result 3.2.1 รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา ทุนวิจัย บริการวิชาการ และบริการอ่ืน ๆ 

เป้าหมาย จ านวน 0.5 ล้านบาท 

Program โครงการ 
รองอธิการบดี/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมการจัดหารายได้
จากทรัพย์สินทางปัญญา 
ทุนวิจัย บริการวิชาการ 
และบริการอ่ืน ๆ 

1. โครงการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญาเพ่ือก่อให้เกิดรายได้ 

2. โครงการพัฒนางานวิจัยใน
กลุ่มคลัสเตอร์เป้าหมาย 

3. โครงการจัดท าโครงการบริการ
วิชาการเพ่ือสร้างรายได้ 

คณบดี 
รองคณบดีทุกคน 
ทุกหลักสูตร 

 

Key Result 3.2.2 หลักสูตรระยะส้ันเพื่อจัดหารายได้ระดับคณะ เป้าหมาย 2 หลักสูตร 

Program โครงการ 
รองอธิการบดี/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณะมีรายได้จากการจัดท า
หลักสูตรระยะสั้น 

1. จัดท าหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือจัดหา
รายได้ระดับคณะ 

คณบดี 
รองคณบดีทุกคน 
ทุกหลักสูตร 

 
 
ยุทธศาสตร์เชิงรุกที่ 4 ธ ารงศาสตร์พระราชาพัฒนาท้องถ่ินตนอย่างย่ังยืน 
Objective 4.1 มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินตามพระบรมราโชบาย 

Key result 4.1.1 ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน เป้าหมาย 7 ชุมชน 

Program โครงการ 
รองอธิการบดี/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาชุมชนต้นแบบให้เกิด
ความต่อเนื่องหรือยั่งยืน 

1. โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ 
อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขล 

2. โครงการยกระดับรายได้ อ าเภอ
สทิงพระ จังหวัดสงขลา 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยบริการวิชาการ และ
วิเทศสัมพันธ์ 
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Key result 4.1.2 องค์ความรู้ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชน
สามารถพึ่งพาตนเองได้ เป้าหมาย 5 เร่ือง/ชิ้น 

Program โครงการ 
รองอธิการบดี/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. ให้บริการวิชาการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

1. โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ 
อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

2. โครงการยกระดับรายได้ อ าเภอ
สทิงพระ จังหวัดสงขลา 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ 
และวิเทศสัมพันธ์ 

 
 
Objective 4.2 เพิ่มเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ชุมชน 

Key result 4.2.1 ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชนท้องถ่ินในระดับจังหวัดหรือภูมิภาคอย่างย่ังยืน
เพิ่มข้ึน เป้าหมาย 1 เครือข่าย 

Program โครงการ 
รองอธิการบดี/ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมกระบวนการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ชุมชน ท้องถิ่น ทั้งในระดับ
จังหวัดและระดับภูมิภาค
อย่างต่อเนื่อง 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพครูสอน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาในระบบการศึกษา เพ่ือ
ความมั่นคง 

2. โครงการค่ าย เสริมสร้ างการ
เรียนรู้อาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตามศาสตร์พระราชา 

3. โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ 
อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและ
วิเทศสัมพันธ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 3 
แผนปฏิบัติราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์/Objective/Key Result หน่วยวัด ค่า

เป้าหมาย 
Program 

ยุทธศาสตร์เชิงรุกที่ 1 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่สากล 

   

Objective 1.1 ความโดดเด่นทางวิชาการ    
1.1.1 คณะมีหลักสูตรทันสมัยและหลักสูตรแนว
ใหม่  

หลักสูตร 2 1.สนับสนุนการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรให้มีความทันสมัยเป็นไป
ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
2.สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือ
ผลิตครูให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครู 

1.1.2 ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ  ศูนย ์ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้ง
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการตาม
ศาสตร์ของคณะ 

1.1.3 เครือข่ายด้านวิชาการ  เครือข่าย 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายวิชาการและการสร้าง
ความร่วมมือทางวิชาการ 

Objective 1.2 บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพ
สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่นและการ
พัฒนาประเทศ 

   

1.2.1 อัตราการรับเข้านักศึกษาใหม ่ ร้อยละ  80 ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
1.2.2 ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร  
 

ร้อยละ  60 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเพ่ือจบ
การศึกษาตามท่ีหลักสูตรก าหนด 

1.2.3 ผู้ส าเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ/
ผู้ประกอบการ  

ร้อยละ  40 เพ่ือเป็นนักปฏิบัติที่สามารถเป็น
ผู้ประกอบการ/ประกอบอาชีพ
อิสระ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/Objective/Key Result หน่วยวัด ค่า

เป้าหมาย 
Program 

1.2.4 นักศึกษาในระบบสหกิจศึกษาหรือสหกิจ
นานาชาติ  

ร้อยละ  30 1.พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นการปฏิบัติและฝึกวิชาอาชีพ 
2.ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ใ ห้
นักศึกษาเข้าสู่ระบบสหกิจศึกษา
หรือระบบ CWIE ในระดับชาติ
และนานาชาติ 
 

1.2.5 นักศึกษาได้รับรางวัลระดับชาติหรือ
นานาชาติ  

คน 11 1.ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ใ ห้
นักศึกษาผลิตและน าเสนองานวิจัย
และงานวิชาการในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
2.ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ใ ห้
นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในเวที
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

Objective 1.3 ความเป็นเลิศด้านวิชาการ    
1.3.1 อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  ร้อยละ 33 1.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

อาจารย์สู่ความเป็นมืออาชีพ 
2.ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ใ ห้
บุคลากรผลิตผลงานวิ จัยและ
นวัตกรรมเพ่ือน าไปขอต าแหน่ง
ทางวิชาชีพในระดับท่ีสูงขึ้น 
3.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท า
วารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ 
4.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท า
วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI 

1.3.2 อาจารย์ได้รับรางวัลในระดับชาติหรือ
นานาชาติ  

คน 6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์
ผลิตผลงานเพ่ือน าเสนอผลงานใน
เวทีระดับชาติและนานาชาติ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/Objective/Key Result หน่วยวัด ค่า
เป้าหมาย 

Program 

ยุทธศาสตร์เชิงรุกที่ 2 สร้างชุมชนแห่งปัญญา    
Objective 2.1 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้บน
ฐานองค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรม 

   

2.1.1 ผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติหรือ
ผลงานวิจัยน าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  

เรื่อง 15 1.ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย ง า น วิ จั ย
ระดับชาติและนานาชาติ 
2.ส่ ง เ ส ริ ม  ส นั บ ส นุ น ก า ร
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ผ ล ง าน วิ จั ย  ง า น
ส ร้ า ง ส ร ร ค์  น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ
สิ่งประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม 

2.1.2 ศูนย์บริการวิชาการสู่ท้องถิ่น  ศูนย ์ 1 1.ส่งเสริมให้คณาจารย์น าความรู้
และประสบการณ์จากงานวิจัยมา
บริ การวิ ชาการและถ่ ายทอด
เทคโนโลยีให้กับท้องถิ่น 
2.สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการ
วิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

Objective 2.2 พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาวิทยาเขตสตูล 

   

2.2.1 หลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตรความร่วมมือ
เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดสตูล  

หลักสูตร 1 พัฒนาหลักสูตรความร่วมมือที่
ตอบสนองความต้ องการ เ พ่ือ
พัฒนาเชิง พ้ืนที่และตอบโจทย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล 

Objective 2.3 ส่งเสริม อนุรักษ์ ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ความเป็นไทย และ
สิ่งแวดล้อม 

   

2.3.1 คณะมีแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม  แหล่ง 1 สนับสนุนการสร้างแหล่งเรียนรู้
ทางศิลปะและวัฒนธรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์/Objective/Key Result หน่วยวัด ค่า
เป้าหมาย 

Program 

ยุทธศาสตร์เชิงรุกที่ 3 น าพาองค์กรสู่ความสุขและ
ความม่ันคง 

  
 

Objective 3.1 เป็นองค์กรคุณภาพ    

3.1.1 คณะวิทย์น่าอยู่ (Eco-WISH Faculty)  โครงการ 1 สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมคณะ
วิทย์น่าอยู่ 

3.1.2 ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร (ระดับดีมาก)  

ร้อยละ  20 พัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับ
พันธกิจของคณะ 

3.1.3 ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะอยู่ในระดับดีมาก 

คะแนน 4.58 พัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับ
พันธกิจของคณะ 

3.1.4 คณะมีแผนเตรียมความพร้อมในสถานการณ์
ฉุกเฉินและสภาวะวิกฤต  

 แผน 1 ทบทวนและจัดท าแผนบริหารใน
สถานการณ์ฉุกเฉินและสภาวะ
วิกฤต 

Objective 3.2 สร้างรายได้เพื่อการบริหารคณะ
อย่างยั่งยืน 

   

3.2.1 รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา ทุนวิจัย 
บริการวิชาการ และบริการอ่ืน ๆ  

ล้านบาท 0.5 ส่ ง เสริ มการจั ดหารายได้ จาก
ทรัพย์ สิ นทางปัญญา  ทุนวิ จั ย 
บริการวิชาการ และบริการอ่ืน ๆ 

3.2.2 หลักสูตรระยะสั้นเพ่ือจัดหารายได้ระดับคณะ  หลักสูตร 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะมี
รายได้จากการจัดท าหลักสูตร
ระยะสั้น 

ยุทธศาสตร์เชิงรุกที่ 4 ธ ารงศาสตร์พระราชา
พัฒนาท้องถิ่นตนอย่างยั่งยืน 

   

Objective 4.1 มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย 

   

4.1.1 ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
หรือยั่งยืน  

ชุมชน 7 พัฒนาชุมชนต้นแบบให้เกิดความ
ต่อเนื่องหรือยั่งยืน 

4.1.2 องค์ความรู้ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์
ในการส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชนสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้  

เรื่อง/ชิ้น 5 ให้บริการวิชาการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

  



32 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/Objective/Key Result หน่วยวัด ค่า
เป้าหมาย 

Program 

Objective 4.2 เพิ่มเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชุมชน 

   

4.2.1 ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นใน
ระดับจังหวัดหรือภูมิภาคอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น  

เครือข่าย 1 ส่ ง เ ส ริ ม ก ร ะ บ ว น ก า ร ส ร้ า ง
เครือข่ายความร่วมมือเ พ่ือการ
แลก เปลี่ ย น เ รี ย น รู้ กั บ ชุ ม ช น 
ท้องถิ่น ทั้งในระดับจังหวัดและ
ระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง 
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ตารางสรุปการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ งบรายจ่าย บ.กศ. กศ.บป. รวม ร้อยละ 
ที่ 1 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่สากล 

95,656,900 2,543,400 
 

20,500 98,220,800 92 

2 สร้างชุมชนแห่งปัญญา 124,576 424,800  549,376 1 
3. น าพาองค์กรสู่ความสุข
และความม่ันคง 

2,133,600 2,643,200 558,500 5,335,300 5 

4 ธ ารงศาสตร์พระราชา
พัฒนาท้องถิ่นตนอย่าง
ยั่งยืน 

1,823,600   1,823,600 2 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 99,738,676 5,611,400.00 579,000.00 105,929,076 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที ่4 
การติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลเป็นกิจกรรมส าคัญ ที่มุ่งรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์ฯ เพื่อน าเสนอให้ผู้บริหารของคณะได้รับทราบข้อมูลอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะ ๆ 
คณะจึงได้ก าหนดให้มีระบบและกลไกในการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ฯ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
ดังต่อไปน้ี 

1. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนดไว้ และประเมินผลจากเงื่อนไขเวลาที่ควรปฏิบัติ
และสัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 

2. เพื่อให้สามารถน าผลของการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนางานในปีต่อไปให้มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเน่ือง และสามารถวางแผนปรับปรุงวิธีการด าเนินงานหรือปรับเปล่ียนเป้าหมายของกิจกรรมต่าง ๆ ให้
เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงไปในระหว่างปีงบประมาณ  

3. เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะน าไปสู่การปรับ
แผนปฏิบัติราชการในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

สาระส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์ฯ จะด าเนินการติดตามผลตามแผนปฏิบัติราชการ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบ่งสาระส าคัญของการติดตามและประเมินผล
เป็น 2 ส่วน ดังน้ี 

1. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเปรียบเทียบค่าเป้าหมายและผลการ
ด าเนินงานของตัวช้ีวัดเป็นรายไตรมาส 

2. การประเมินระดับความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อส้ินสุด
ระยะเวลาของแผนเป็นรายไตรมาส 

ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลดังกล่าว จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบและพิจารณาอย่าง
ละเอียดรอบคอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพ และพึงพอใจของบุคลากรเพื่อสร้างสรรค์ความร่วมมือของ
บุคลากรทุกฝ่ายจนเกิดความเช่ือมั่นในระบบและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ 

การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
โดยทั่วไปแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สามารถปรับปรุงได้ตามความ

เปล่ียนแปลงของทรัพยากร และ/หรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เปล่ียนแปลงไป การปรับแผนท าได้โดยการปรับแผน
ในระดับกิจกรรมของโปรแกรมหรือโครงการต่าง ๆ อาจมีการปรับปรุง เพิ่มเติมหรือยกเลิกกิจกรรมต่าง ๆ แต่
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมไม่มีการเปล่ียนแปลง และการปรับแผนในระดับโครงการ 
หมายถึง การยกเลิก หรือปรับปรุงโครงการที่มีผลท าให้วัตถุประสงค์เป้าหมาย หรืองบประมาณการด าเนินงาน
เปล่ียนแปลงไปจากเดิม ซึ่งทั้งสองกรณี หน่วยงานสามารถด าเนินการขออนุมัติเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ
จากมหาวิทยาลัย และการปรับแผนในระดับเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ซึ่งต้องมีเหตุผลที่ส าคัญที่ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการได้จนต้องขอปรับค่าเป้าหมายหรือยุบเลิกการประเมินในตัวช้ีวัดน้ัน ๆ ให้มหาวิทยาลัยทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ฯ และขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 



   

ภาคผนวก 
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ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  

ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

SWOT Matrix 

   

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. 
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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. อาจารย์มีภาระงานสอนมาก มีประสบการณ์ด้าน
วิจัยน้อย 

3. ขาดผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษในการปรับปรุง
ผลงานเพ่ือการตีพิมพ์ ระดับนานาชาติ 

4. มีการเก็บค่าธรรมเนียมวิจัย และบริการวิชาการท่ี
ได้รับงบประมาณจากภายนอกสูงเกินไป 

5. แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยขาดความชัดเจน 

6. 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. มหาวิทยาลัยมีแผนการท างานไม่ชัดเจน 
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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  
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นิยามศัพท์ 
  หลักสูตรทันสมัย คือ หลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับตลาดแรงงาน เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ
โลก มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าในศาสตร์สาขาต่าง ๆ  
  หลักสูตรแนวใหม่ ได้แก่ หลักสูตรบูรณาการศาสตร์ หลักสูตรสหวิทยาการ หลักสูตร WIL/CWIE และ
หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร 2 ปริญญา  โดยแต่ละหลักสูตรมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. หลักสูตรบูรณาการศาสตร์ คือ หลักสูตรที่มีการรวมเนื้อหาสาระของวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรที่มีลักษณะ
เหมือนกันหรือคล้ายกัน และมีทักษะในการเรียนรู้เชื่อมโยงสัมพันธ์เป็นสิ่งเดียวกัน อีกท้ังสอดคล้องกับบริบทการ
เรียนรู้ของสังคมอย่างสมดุล มีความหมายแก่ผู้เรียนและให้โอกาสผู้เรียนในการปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองให้มาก
ที่สุด 
 2. หลักสูตรสหวิทยาการ คือ หลักสูตรที่ใช้ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์ หรือหลายอนุศาสตร์ หรือ
จากการปฏิบัติมาผสมผสานใช้ในการเรียนการสอน การวิเคราะห์ วิจัย และสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ และ
พัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ข้ึน 
 3. หลักสูตร CWIE คือ หลักสูตรการเรียนการสอนในลักษณะร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ
สถานประกอบการ (ภาครัฐ เอกชน ชุมชน) เพ่ือให้บัณฑิตพร้อมสู่โลกแห่งการท างานจริงได้ทันที มีสมรรถนะตรง
กับความต้องการของตลาดงาน สามารถพัฒนาอาชีพในปัจจุบันและเตรียมพร้อมรองรับต าแหน่งงานในอนาคต 
 4. หลักสูตร WIL คือ หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนด้วยการเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ในชั้น
เรียนหรือสถานศึกษากับประสบการณ์การท างานในแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริงนอกสถานศึกษา ที่ได้รับการออกแบบ
ไว้ในหลักสูตรอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ก าหนด 
 5. สูตรระยะสั้น หลักสูตรระยะสั้นประกอบด้วย 
        5.1 หลักสูตรระยะสั้นคลังหน่วยกิต มีการเก็บค่าลงทะเบียนเมื่อต้องการเทียบโอนคลังหน่วยกิ
ตตามข้อบังคับคลังหน่วยกิต (ในอนาคต) 
         5.2 หลักสูตรระยะสั้นที่มีการเก็บค่าลงทะเบียน (ไม่เข้าคลังหน่วยกิต และคณะท าระเบียบ
เบิกจ่ายเอง) 

5.3 หลักสูตรฝึกอบรมไม่มีค่าใช้จ่าย (ไม่เข้าคลังหน่วยกิต) 
         5.4 หลักสูตรอบรมตามความต้องการของหน่วยงานภายนอก (ไม่เข้าคลังหน่วยกิต และคณะท า
ระเบียบเบิกจ่ายเอง) 
 6. หลักสูตร 2 ปริญญา คือ หลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนปริญญา 2 สาขา โดยใช้เวลา
เท่ากับหรือน้อยกว่าการแยกเรียนปริญญา 2 ใบแบบปกติท่ัวไป ซึ่งบัณฑิตอาจได้รับปริญญาจากสถาบันเดียวกัน
หรือต่างสถาบันก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าหลักสูตรนั้น ๆ ออกแบบมาให้นักศึกษาเรียน 2 สาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเดียวกัน
แต่ต่างคณะ หรือมีการประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอ่ืนทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ หรืออาจจะเป็น
การเรียนปริญญาตรีควบปริญญาโท หรือปริญญาโทควบปริญญาเอก 
 เครือข่ายด้านวิชาการ คือ เครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐหรือ
หน่วยงานภาคเอกชน 

ศูนย์บริการวิชาการสู่ท้องถิ่น คือ ศูนย์ในการรวบรวมองค์ความรู้ทางวิชาการ ผลงานวิจัย และนวัตกรรม
ต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การถ่ายทอดและให้บริการแก่ชุมชนท้องถิ่น 

ผู้ประกอบการ ให้นับรวมเป็นประเภท “อาชีพอิสระ” ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 


