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ต ำรำเรียน 3 เล่ม สีเทำ (สีประจ ำมหำวิทยำลัย) สะท้อนปรัชญำของมหำวิทยำลัย “ปัญญำ จริยธรรม 
และกำรพัฒนำ” ล้อมรอบด้วยอักษรสีฟ้ำ (สีประจ ำมหำวิทยำลัย) ภำษำไทย “มหาวิทยาลัยทักษิณ” และ
ภำษำอังกฤษ “THAKSIN UNIVERSITY” ซึ่งหมำยถึงมหำวิทยำลัยแห่งภำคใต้ ด้ำนบนเหนือรูปต ำรำเรียน
เป็นมงกุฎสีฟ้ำ ซึ่งเป็นเครื่องหมำยแห่งควำมเป็นเลิศและเกียรติยศ ด้วยในปีพุทธศักรำช ๒๕๓๙ มหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยำเขตภำคใต้ ได้รับกำรยกฐำนะเป็นมหำวิทยำลัยทักษิณ ตรงกับวโรกำสอันเป็นมหำ
มงคลสมัยปีกำญจนำภิเษก ในศุภวำระที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล อดุลยเดชเสด็จเถลิงถวัลย
รำชสมบัติครบ 50 ปี 

ต้นไม้และดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัยทักษิณ  : ปำริชำต หรือปำริฉัตร หรือทองหลำง 

สีประจ ามหาวิทยาลัย เป็นสีเทำ และสีฟ้ำ (โดยสีเทำซึ่งเป็นสีของสมอง สะท้อนถึงควำมคิด สีฟ้ำซึ่งเป็นสีของ
ทะเลและท้องฟ้ำ สะท้อนถึงควำมกว้ำงไกล สีเทำ-ฟ้ำ จึงหมำยถึง ควำมคิดที่กว้ำงไกล หรือคิดอย่ำงมีวิสัยทัศน์ 

ที่อยู่ 222 หมู่ 2 ต ำบลบ้ำนพร้ำว อ ำเภอป่ำพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210 

โทรศัพท์ 074- 609600 
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มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ปรัชญา ปัญญำ จรยิธรรม น ำกำรพัฒนำ 
ปณิธาน ............... มหำวิทยำลัยเพ่ือสังคม 
อัตลักษณ์ ......... รับผิดชอบ รอบรู ้สู้งำน มีประสบกำรณ์เชิงปฏิบัติ 
วิสัยทัศน์ มหำวิทยำลัยที่มีควำมเปน็เลิศทำงวิชำกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคมและชุมชน  
ภำยในปี 2580 (Academic Excellence Through Social Relevance within 2037) 
พันธกิจ  1. จดักำรศึกษำเพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนำกำลังคนคุณภำพ 
 2. สร้ำงสรรค์ผลงำนวิจยัเพ่ือกำรพัฒนำสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยวิจยัเพ่ือสังคม 
 3. บริกำรวชิำกำร ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้สู่สังคม รว่มสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ที่เข้มแข็ง 
 4. ส่งเสริม สนับสนนุ กำรทำนุบ ำรงุ รักษำ และพัฒนำด้ำนศิลปะ วฒันธรรม ภูมิปัญญำ และ 
 สิ่งแวดล้อมของภำคใต้ตอนล่ำงให้เกิดคุณค่ำ มูลค่ำเพ่ิม 
 5. พัฒนำมหำวิทยำลยัให้เป็นมหำวิทยำลัยที่ใชชุ้มชนเป็นฐำนที่เปน็ที่ยอมรับในระดับอำเซียน 
ค่านิยมหลัก  คารวะธรรม (Respect) หมำยถึง เคำรพ มองเห็นคุณค่ำและควำมส ำคัญ แลว้ปฏิบัติต่อบคุคลหรือสิ่งนั้นดว้ย
ควำมถูกต้องจริงใจ  

 ปัญญาธรรม (Wisdom) หมำยถึง ใช้สติปัญญำในกำรดำเนินชวีิต อันจะก่อให้เกิดควำมเจริญงอกงำมต่อตนเอง 
องค์กร และสังคม  

 สามัคคธีรรม (Unity) หมำยถึง รว่มมือร่วมใจในกำรปฏิบัติภำรกิจดว้ยควำมพร้อมเพรียง  
 มุ่งผลลัพธ์ที่ดี (Outcome Oriented) หมำยถึง ปฏิบัติงำนโดยมุ่งเนน้ผลสัมฤทธิ์ หรือผลกำรปฏิบัติงำนเป็น

หลัก เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์หรอืเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
 มีความคุ้มค่า (Worthiness) หมำยถึง ปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธภิำพ ประสิทธผิล ก่อให้เกิด ผลกระทบเชิง

บวกต่อองค์กรและสังคม โดยค ำนงึถึงควำมเหมำะสมในกำรใช้ทรัพยำกร 
 น าพาสังคม (Social Responsibility) หมำยถึง เอำใจใส ่เป็นที่พ่ึง และมีส่วนรว่มในกำร พัฒนำสงัคม 

ความท้าทาย 1. ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรผลิตบัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ 
2. ควำมเข้มแข็งด้ำนกำรวิจัยทีส่อดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคม 
3. ควำมเข้มแข็งด้ำนศิลปะ วฒันธรรม และภูมิปัญญำ 
4. กำรบรหิำรจัดกำรเพ่ือกำรดำเนนิงำนที่เป็นเลิศ 
5. ควำมมั่นคงทำงกำรเงิน 

วัตถุประสงค์  1. ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ท่ีตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม ดว้ยกระบวนกำรเรียนรู้จำก 
 ประสบกำรณ์ตรงในชุมชน 
2. ผลิตผลงำนวิจยัและงำนสร้ำงสรรค์ท่ีมีคุณภำพ สำมำรถนำไปใช้ประโยชนใ์นเชงิวชิำกำรเชิง 
  สังคม หรือเชิงพำณิชย ์
3. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญำ 
4. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และมีธรรมำภิบำล 
5. สร้ำงควำมมั่นคงด้ำนฐำนะทำงกำรเงิน ด้วยกำรบรหิำรกำรเงินให้มปีระสิทธภิำพ 
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คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ปรัชญา     ปัญญำ จริยธรรม น ำกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เพ่ือธรรมชำติและสังคม 
วิสัยทัศน์    เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้คู่คุณธรรม ลุ่มลึกทำงวิชำกำร สืบสำนภูมิปัญญำ ก้ำวหน้ำทำง

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สร้ำงคนดีสู่สังคม 
พันธกิจ     1. สร้ำงทรัพยำกรมนุษย์ที่มีควำมรู้คู่คุณธรรมด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
  2. สร้ำงควำมเข้มแข็งทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีด้วยกำรวิจัย ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

3. ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีผ่ำนกำรบริกำรวิชำกำรท่ีตอบสนองต่อกำร
พัฒนำสังคม 
4. พัฒนำต่อยอดภูมิปัญญำด้วยองค์ควำมรู้ทำงวิทยำสำสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ฐำนทำง
วัฒนธรรม 
5. เพ่ิมประสิทธิภำพและควำมคล่องตัวในกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลเน้นคุณค่ำกำรใช้
ทรัพยำกรร่วมกัน 

ค่านิยม  TSUSC 
 Teachable เชี่ยวชำญกำรถ่ำยทอด 
 Services  สุดยอดบริกำรดี 
  Unity  สำมัคคีรวมใจ 
 Success  ใฝ่สัมฤทธิ์ 
 Creativity  คิดสร้ำงสรรค์ 
สีประจ าคณะ  สีเหลืองทอง 
ดอกไม้ประจ าคณะ  ดอกทำนตะวัน 
ที่อยู่  222 หมู่ 2 ต ำบลบ้ำนพร้ำว อ ำเภอป่ำพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210 
 www2.sci.tsu.ac.th  Facebook : คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ 
 E- mail : inforsci@tsu.ac.th  , science.tsu@hotmail.com 
 Te l/ Fax : 074-609607 
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ค าน า 

เอกสำรคู่มือปฏิบัติงำน กิจกรรมนอกหลักสูตร คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ       
ได้จัดท ำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นคู่มือท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโครงกำรกิจกรรมนอกหลักสูตรของนิสิต
คณะวิทยำศำสตร์ ซึ่งคณะวิทยำศำสตร์ก ำหนดให้นิสิตระดับปริญญำตรีต้องเข้ำร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร
ตลอดระยะเวลำที่ศึกษำในคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ ไม่น้อยกว่ำ 22 กิจกรรม  จึงหวังเป็นอย่ำง
ยิ่งว่ำเอกสำรคู่มือปฏิบัติงำนดังกล่ำวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง ส่งผลต่อกำรปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย และบรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ทุกประกำร 
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หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ 
 

ระดับปริญญาตรี :  วิทยาศาตร์บัณฑิต (วท.บ.) 
สำขำวิชำเคมี 
สำขำวิชำสถิติ 
สำขำวิชำฟิสิกส์ 
สำขำวิชำชีววิทยำ 
สำขำวิชำจุลชีววิทยำ 
สำขำวิชำคณิตศำสตร์ 
สำขำวิชำเคมีอุตสำหกรรม 
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม 
สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรประมงและทรัพยำกรทำงน้ ำ 

 
ระดับปริญญาโท :  วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) 
สำขำวิชำฟิสิกส์ 
สำขำวิชำชีววิทยำ 
สำขำวิชำเคมีประยุกต์ 
สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ 
สำขำวิชำวิทยำศำสตรศึกษำ 
สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
สำขำวิชำคณิตศำสตร์และคณิตศำสตรศึกษำ 

 
ระดับปรญิญาเอก :  วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) 
สำขำวชิำเทคโนโลยีชีวภำพ 
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สำรบัญ 
ล าดับ เรื่อง หน้า 

1 ประกำศเรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิต 
คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ 

1 

2 กำรเข้ำร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรของนิสิตระดับปริญญำตรี 
คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ ปีกำรศึกษำ 2562 

3 

3 แนวทำงกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรมนิสิต  
คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ 

7 

4 กำรเข้ำร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรของนิสิตคณะวิทยำศำสตร์ และ ค ำแนะน ำนิสิต 10 
5 กำรตรวจสอบรำยชื่อในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร 10 
6 กำรขอใบรับรองประสบกำรณ์กำรเข้ำร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร 10 
7 ภำคผนวก  
8 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนโครงกำรของสโมสรนิสิตคณะ มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง 12 
9 ใบน ำส่งขออนุมัติโครงกำรกิจกิจกรรมนิสิตที่ขอใช้เงินค่ำบ ำรุงกิจกรรม/กีฬำ (ชมรม) 13 
10 แบบขออนมุัติโครงกำรกิจกรรมนิสิต 16 
11 ขออนุมัติเบิกเงินโครงกำร 21 
12 ใบน ำส่งรำยงำนประเมินผลโครงกำรกิจกรรมนิสิตที่ไม่ขอใช้เงินบ ำรุงกิจกรรม/ กีฬำ 24 
13 แบบรำยงำนประเมินผลโครงกำรกิจกรรมนิสิต 27 
14 แบบฟอร์มขอบันทึกข้อมูลนิสิตร่วมปฏิบัติหน้ำที่ในกิจกรรม 34 
15 แนวปฏิบัติกำรส่งเสริมกำรแต่งกำยตำมข้อบังคับ 

มหำวิทยำลัยทักษิณว่ำด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมำย 
และเครื่องแต่งกำยของนิสิต พ.ศ. 2552 

35 

16 แนวปฏิบัติกำรส่งเสริมกำรแต่งกำยตำมข้อบังคับ 
มหำวิทยำลัยทักษิณว่ำด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมำย 
และเครื่องแต่งกำยของนิสิต พ.ศ. 2552 

36 

17 ตัวอย่ำงกำรแต่งกำยนิสิต 38 
 



1 

 

 

 
ประกำศคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ 

เรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิต 
คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ 

         * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 ด้วยคณะวิทยำศำสตร์ ตระหนักถึงภำพพจน์และศักดิ์ศรีของบัณฑิตคณะวิทยำศำสตร์ ควรให้
นิสิตมีจิตส ำนึกและพฤติกรรมที่ดีเก่ียวกับกำรเป็นนิสิตที่พึงประสงค์ของสังคม จึงก ำหนดเป้ำหมำย
และแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพของนิสิตคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ ให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของนิสิตคณะวิทยำศำสตร์ เพ่ือสอดรับกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และสอดรับตำม
ค ำรับรอง กำรปฏิบัติงำนของคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ อีกทั้งส่งผลให้นิสิตเป็นคนดี คน
เก่ง และมีควำมสุข ประกอบด้วย รำยละเอียดดังนี้ 
 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 มีควำมซื่อสัตย์ กตัญญู เที่ยงธรรม 
 1.2 มีจรรยำบรรณในกำรประกอบวิชำชีพ 
 1.3 มีจิตสำธำรณะ 

2. ด้านเจตคติ 
 2.1 มีเจตคติท่ีดีต่อวิชำชีพ 
 2.2 เห็นควำมส ำคัญของควำมรู้ และรักกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  2.3 ตระหนัก ส ำนึกรักษ์ในท้องถิ่น และควำมเป็นไทย 
 2.4 ตระหนักถึงคุณค่ำของแนวควำมคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

2.5 เห็นควำมส ำคัญของกำรประหยัด มัธยัสถ์ และอดออม 
2.6 ตระหนักและมุ่งมั่นในกำรท ำงำนให้ส ำเร็จ 

3. ด้านความรู้ ความสามารถ 
 3.1 มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ ในสำขำวิชำชีพเป็นอย่ำงดี 
 3.2 สำมำรถประยุกต์ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติได้ 
  3.3 มีควำมรู้เท่ำทันเหตุกำรณ์ และสำมำรถแก้ปัญหำได้ 
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 3.4 มีทักษะกำรคิด วิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูล อย่ำงเป็นระบบ 
  3.5 มีทักษะในกำรท ำงำนเป็นทีม 
 3.6 มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 
 3.7 มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศเพ่ือกำรสื่อสำร 
4. ด้านบุคลิก 
 4.1 มีระเบียบวินัยและควำมรับผิดชอบ 
 4.2 ตรงต่อเวลำ 

4.3 กล้ำแสดงออกในทำงที่ถูกต้อง 
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
4.5 รู้จักกำลเทศะ ควำมอ่อนน้อมถ่อมตน 
4.6 มีควำมอดทน ขยัน หมั่นเพียร 
4.7 มีสุขภำวะที่ดี 

 
ทั้งนี้ให้ใช้ประกำศฉบับนี้กับนิสิตระดับปริญญำตรีคณะวิทยำศำสตร์ ในทุกหลักสูตรทุก

สำขำวิชำ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
จึงประกำศมำเพ่ือทรำบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 
 

อำจำรย์ ดร.ธนพันธุ์   ปัทมำนนท์ 
คณบดีคณะวิทยำศำสตร์ ปฏิบัติหน้ำที่แทน 

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทักษิณ 
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ประกำศคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ 

เรื่อง กำรเข้ำร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรของนิสิตระดับปริญญำตร ี
     คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ ปีกำรศึกษำ 2562 
             * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 เพ่ือให้กำรพัฒนำคุณภำพนิสิตคณะวิทยำศำสตร์ เป็นไปตำมหลักกำรที่มุ่งหมำยให้กิจกรรม
นิสิตเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรและวิชำชีพ ส่งเสริมพลำนำมัยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
และพัฒนำบุคลิกภำพของนิสิตให้เป็นบัณฑิตที่มีควำมพร้อมทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย สติปัญญำ จิตใจ 
อำรมณ์ และสังคม ตลอดจนฝึกฝนให้นิสิตมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ สำมำรถอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 
น ำไปสู่คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหำวิทยำลัย และเป็นไปตำมปรัชญำและวัตถุประสงค์
ของกำรจัดตั้งสถำบัน “บัณฑิตมีคุณธรรม ควำมเป็นครู สู้งำน จิตบริกำร” และเพ่ือให้กำรเข้ำร่วม
กิจกรรมนอกหลักสูตรของนิสิตคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 คณะวิทยำศำสตร์ ก ำหนดแนวทำงกำรเข้ำร่วมกิจกรรมนอกหลั กสูตรของนิสิตคณะ
วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง ไว้ดังต่อไปนี้ 
  1. ประกำศนี้ เรียกว่ำ “ประกำศคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ เรื่อง กำรเข้ำร่วม
กิจกรรมนอกหลักสูตรของนิสิตระดับปริญญำตรีคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ  

  2. ประกำศนี้ใช้ส ำหรับนิสิตระดับปริญญำตรี ของคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ  
  3. นิสิตคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ ที่เข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2562 เมื่อส ำเร็จ

กำรศึกษำ นิสิตทุกคนต้องเข้ำร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 22 กิจกรรม ตำมแนวทำงที่ได้
ก ำหนดไว้ในประกำศ ข้อ 6. 

  4. นิสิตที่เข้ำร่วมกิจกรรมครบตำมที่คณะวิทยำศำสตร์ก ำหนด จะได้รับใบรับรองกำรผ่ำน
กิจกรรม จำกคณะวิทยำศำสตร์ เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ ทั้งนี้หำกเข้ำร่วมกิจกรรมไม่ครบตำมก ำหนด 
นิสิตจะติดพันธะกิจกรรมนอกหลักสูตรของคณะวิทยำศำสตร์ 

  5. ประเภทของกิจกรรมนอกหลักสูตร แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 
  กลุ่มที่ 1 กิจกรรมกลำงของมหำวิทยำลัย เป็นกิจกรรมที่ด ำเนินกำรและรับผิดชอบโดย

มหำวิทยำลัย ก ำหนดให้นิสิตเลือกเข้ำร่วมกิจกรรม ได้ดังนี้ 
    1.) โครงกำรวันสถำปนำมหำวิทยำลัย 
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    2.) โครงกำรทักษิณวิชำกำร – เกษตรแฟร์ 
    3.) งำนพระรำชทำนปริญญำบัตร (ส ำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 กรณีเข้ำร่วมรับเสด็จ) 
    4.) โครงกำรเลือกตั้งสภำนิสิต องค์กำรนิสิต และสโมสรนิสิต 
    5.) โครงกำรส่งเสริมควำมรู้และทักษะชีวิต 
     6.) โครงกำรปฐมนิเทศนิสิต (ส ำหรับนิสิตช่วยงำน ปี 2-4) 
    7.) โครงกำรปัจฉิมนิเทศ (ส ำหรับนิสิตช่วยงำน ปี 1-3)  
    8.) โครงกำรติวก่อนสอบ 
  กลุ่มที่ 2 กิจกรรมของคณะวิทยำศำสตร์ เป็นกิจกรรมที่ด ำเนินกำรและรับผิดชอบโดย 

สำขำวิชำ หรือ ส ำนักงำนคณะวิทยำศำสตร์ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมกำรเรียน ก ำหนดให้นิสิตเลือก
เข้ำร่วมกิจกรรมได้ดังนี้ 

 2.) ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (ชั้นปีที่ 2-4) 
 3.) งำนพระรำชทำนปริญญำบัตร (ชั้นปีที่ 2-4) 
 4.) โครงกำรค่ำยบูรณำกำรฯ / ค่ำยส่งเสริมทักษะ 
 5.) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 6.) กิจกรรมส่งเสริมอำชีพอิสระ 
 7.) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 8.) กิจกรรมพัฒนำนิสิตโดยใช้ชุมชนเป็นฐำน 
 9.) โครงกำรปัจฉิมนิเทศ (ส ำหรับนิสิตช่วยงำน ปี 1-3) 
 10.) โครงกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และเตรียมควำมพร้อมก่อนเรียนฯ (ชั้นปีที่ 2-4) 
 11.) โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรก ำหนดทิศทำงกิจกรรมนิสิต 
 กลุ่มที่ 3 กิจกรรมของสโมสรนิสิตคณะวิทยำศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำนั้นๆ ก ำหนดให้นิสิต
เลือกเข้ำร่วมกิจกรรมได้ดังนี ้
 1.) โครงกำรรับน้องใหม่ – ประชุมเชียร์ (ชั้นปีที่ 2-4) 
 2.) โครงกำรรับขวัญน้องใหม่ 
 3.) โครงกำรไหว้ครู 
 4.) โครงกำรจิตอำสำ 
 5.) โครงกำรต้อนรับพี่บัณฑิต (คณะกรรมกำรด ำเนินงำน) 
 6.) โครงกำรบำยเนียร์ นิสิตชั้นปีที่ 4  
 7.) โครงกำรกำรแข่งขันกีฬำวิทยำศำสตร์สัมพันธ์ฯ (อะตอมเกมส์) 
 8.) โครงกำรวิทยำศำสตร์สัมพันธ์ (กีฬำภำยในคณะ) 
 กลุ่มที่ 4 กิจกรรมเลือกเสรี เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดย ชมรม องค์กำรนิสิต สภำนิสิต และ
หน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย เช่น 

 1.) โครงกำรไหว้ครูมหำวิทยำลัย (โดยองคก์ำรนิสิตจัดร่วมกับกิจกรรมนิสิต) 
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 2.) โครงกำรกีฬำทองหลำงเกมส์ 
 3.) โครงกำรลอยกระทง 
 4.) โครงกำรรับขวัญน้อง (กรณีเป็นคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดงำน) 
 5.) โครงกำรบำยเนียร์ (กรณีเป็นคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดงำน) 

  กลุ่มที่ 5 งำนสัปดำห์วิทยำศำสตร์ 
 1) งำนสัปดำห์วิทยำศำสตร์ (ก ำหนดให้เลือกเข้ำอย่ำงน้อย 2 ปี ส ำหรับนิสิตปี 2-4  

ส ำหรับนิสิตปีที่ 1 จะไม่นับกิจกรรมคณะ เพรำะจะเทียบในกิจกรรม 100 ชม.) 
กรณีกิจกรรมอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจำกข้ำงต้น ต้องเป็นกิจกรรมที่ได้รับกำรอนุมัติจำกคณะ

วิทยำศำสตร์ให้สำมำรถนับเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรส ำหรับนิสิตคณะวิทยำศำสตร์ ซึ่งจะต้องผ่ำน
กระบวนกำรตำมข้อ 7.1 

6. กำรเข้ำร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรของนิสิตคณะวิทยำศำสตร์ ก ำหนดให้นิสิตคณะ
วิทยำศำสตร์ ต้องเข้ำร่วมกิจกรรมจ ำนวนรวมไม่น้อยกว่ำ 22 กิจกรรม โดยแบ่งได้ดังนี้ 

 กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4  กลุ่มที่ 5 รวม 

ชั้นปทีี่ 1 

ไม่น้อยกว่ำ 
2 

ไม่น้อยกว่ำ 
2 

ไม่น้อยกว่ำ 
2 

ไม่น้อยกว่ำ 
2 

 
 
 

ไม่น้อยกว่ำ 
2  

ชั้นปทีี่ 2 
ไม่น้อยกว่ำ 

3 
ไม่น้อยกว่ำ 

3 

ชั้นปทีี่ 3 
ไม่น้อยกว่ำ 

2 
ไม่น้อยกว่ำ 

2 

ชั้นปทีี่ 4 
ไม่น้อยกว่ำ 

1 
ไม่น้อยกว่ำ 

1 
รวม 2 8 8 2 2 22 

 
หมายเหตุ : กิจกรรมของปีกำรศึกษำแต่ละปีไม่สำมำรถนับหรือทดแทนกิจกรรมในปี

กำรศึกษำอ่ืนได้ และนิสิตสำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมเดียวกันของแต่ละปีกำรศึกษำได้ 
7. กำรบันทึกข้อมูลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมในระบบ ก ำหนดให้บันทึกใน 2 รูปแบบ 
 1.การระบบบันทึกจากการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม (ล่วงหน้า)  จำกกำร

ประชำสัมพันธ์ให้นิสิตเข้ำร่วมโครงกำร โดยนิสิตต้องกรอกรหัสนิสิต พร้อมรำยชื่อเพ่ือยืนยันกำรเข้ำ
ร่วมกิจกรรม และนิสิตลงทะเบียนลงนำมก่อนเข้ำร่วมโครงกำร (ปริ้นจำกระบบที่นิสิตได้ลงทะเบียน
กับระบบไว้แล้ว) และประเมินผลกำรจัดกิจกรรม (กรณีที่มีกำรประเมินโครงกำร)  เจ้ำหน้ำที่จะน ำ
รำยชื่อที่ลงทะเบียนก่อนเริ่มโครงกำรบันทึกกิจกรรม 

 2.การบันทึกจาการยื่นแบบฟอร์มขอบันทึกข้อมูลนิสิตร่วมปฏิบัติหน้าที่ใน
กิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

7.1 กำรบันทึกข้อมูลในระบบ 
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7.1.1 ให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร / ผู้แทน ยื่นค ำร้องกำรขออนุมัติกำรบันทึกกิจกรรม
พร้อม  แนบส ำเนำโครงกำรที่ได้รับกำรอนุมัติ / หนังสือเชิญเข้ำร่วมกิจกรรม 
ก่อนจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่ำ 5 วันท ำกำร 

7.1.2 ผู้รับผิดชอบโครงกำร ดำวโหลดแบบฟอร์มใบลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรม / จัก
ท ำแบบใบลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรมตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด 

7.1.3 เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม ให้ผู้รับผิดชอบโครงกำร / ผู้แทน น ำส่งส ำเนำใบ
ลงทะเบียนกำรเข้ำร่วมกิจกรรมภำยใน 7 วันหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 

7.1.4 เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบ บันทึกข้อมูลผู้เข้ำร่วมกิจกรรมในระบบ หลังจำกได้รับใบ
ลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรม เป็นเวลำ 15 วัน  

หมายเหตุ : โครงกำร / กิจกรรม ที่จะบันทึกข้อมูลกิจกรรมได้ต้องเป็นกิจกรรมที่มีโครงกำร
เสนออนุมัติ และมีใบลงทะเบียนส่งให้ฝ่ำยพัฒนำนิสิตของคณะวิทยำศำสตร์เท่ำนั้น 

7.2 ระบบกิจกรรมนิสิต โดยนิสิตด ำเนินกำรดังนี้ 
7.2.1 นิสิตต้องผ่ำนกำรลงทะเบียนกำรยืนยันกำรใช้งำนระบบ เพ่ือรับทรำบประกำศ

คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ เรื่อง กำรเข้ำร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรของนิสิตระดับ
ปริญญำตรี และให้นิสิตตรวจสอบข้อมูลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมหลังจำกเข้ำร่วมกิจกรรมภำยใน 30 วัน  

7.2.2 นิสิตสำมำรถวำงแผนกำรเข้ำร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรได้ตำมควำมเหมำะสม 
8. ให้เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบเรื่องกิจกรรมนิสิตของคณะวิทยำศำสตร์ ตรวจสอบผลกำรเข้ำ

ร่วมกิจกรรมของนิสิตทุกคนในเดือน มิถุนำยน ของทุกปี กรณีตรวจพบว่ำนิสิตไม่ปฏิบัติตำมข้อก ำหนด
ในข้อ 6. ของแต่ละปีกำรศึกษำ ตำมท่ีครบก ำหนด ในภำคเรียนที่ 1 ของปีกำรศึกษำถัดไป 

9. ให้เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบเรื่องกิจกรรมนิสิตของคณะวิทยำศำสตร์ เป็นผู้รวบรวมและ
สรุปผลกำรท ำกิจกรรมของนิสิต และน ำส่งรองคณบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย เพ่ือให้รวบรวมและ
บันทึกผลกำรท ำกิจกรรมของนิสิต แล้วน ำส่งต่อคณบดี พร้อมออกใบรับรองกำรผ่ำนกิจกรรมนอก
หลักสูตรของนิสิตคณะวิทยำศำสตร์ เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ 

ทั้งนี้ให้ใช้ประกำศฉบับนี้กับนิสิตระดับปริญญำตรีคณะวิทยำศำสตร์ที่เข้ำศึกษำตั้งแต่ปี
กำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป 

จึงประกำศมำเพ่ือทรำบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 

อำจำรย์ ดร.ธนพันธุ์   ปัทมำนนท์ 
คณบดีคณะวิทยำศำสตร์ ปฏิบัติหน้ำที่แทน 

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทักษิณ 
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ประกำศคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ 

เรื่อง แนวทำงกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรมนิสิต  
คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ  

             * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
  เพ่ือให้กำรพัฒนำคุณภำพนิสิตคณะวิทยำศำสตร์ เป็นไปตำมหลักกำรที่มุ่งหมำยให้กิจกรรม
นิสิตเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรและวิชำชีพ ส่งเสริมพลำนำมัยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
และพัฒนำบุคลิกภำพของนิสิตให้เป็นบัณฑิตที่มีควำมพร้อมทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย สติปัญญำ จิตใจ 
อำรมณ์ และสังคมตลอดจนฝึกฝนให้นิสิตมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ สำมำรถอยู่ร่วมกันด้วยควำมสงบ
เรียบร้อย มีควำมสำมัคคีในกลุ่ม อันเป็นตัวอย่ำงที่สมควรยึดปฏิบัติและได้รับกำรยกย่องจำกบุคคล
ทั่วไป 

ให้กำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรมนิสิต คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ ปฏิบัติตำม
รูปแบบดังนี้ 

การขออนุมัติจัดโครงการ / กิจกรรมนิสิต  
1. กิจกรรมนิสิตคณะวิทยำศำสตร์แบ่งฝ่ำยของกำรจัดกิจกรรมออกเป็น 5 ฝ่ำยดังนี้  

1.1 กิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (รับผิดชอบ รอบรู้ สู้งำน 
มีประสบกำรณ์เชิงทักษะ เทิดค่ำศิลปะและวัฒนธรรม)  

1.2 กิจกรรมกีฬำหรือกำรส่งเสริมสุขภำพ  
1.3 กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ (จิตอำสำ) หรือรักษำสิ่งแวดล้อม  
1.4 กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม  
1.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

2. กำรจัดโครงกำร / กิจกรรมนิสิต ในนำมของสโมสรนิสิตคณะวิทยำศำสตร์ต้องด ำเนิน
กิจกรรมให้ครอบคลุมกิจกรรมท้ัง 5 ฝ่ำยตำมข้อ 1 

3. กำรขออนุมัติจัดโครงกำร ให้เป็นไปตำมเอกสำรขั้นตอนกำรด ำเนินกิจกรรมนิสิต โดยให้
เสนอขออนุมัติโครงกำรแล้วเสร็จก่อนจัดกิจกรรมจัดโครงกำร 14 วันเพ่ือให้เกิดควำม
สะดวกในกำรเตรียมควำมพร้อมของงำน หำกเสนอโครงกำรในช่วงระยะเวลำ 14 วันก่อน
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จัดกิจกรรม โครงกำรดังกล่ำวอำจจะไม่ได้รับกำรอนุมัติโครงกำร / กิจกรรมนิสิต ยกเว้น
แต่มีเหตุผลอันสมควร (ให้อยู่ในดุลยพินิจของรองคณบดีที่ได้รับมอบหมำย)  

4. กำรจัดโครงกำรที่ไม่ขอใช้งบประมำณสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัย แต่ต้องใช้เงินกลุ่ม
กิจกรรมนิสิตขอให้ท ำบันทึกข้อควำมเสนอรำยงำนกำรใช้งบประมำณ ต่อรองคณบดีที่
ได้รับมอบหมำย เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสของกำรท ำกิจกรรมทุกครั้ง  

5. กำรจัดโครงกำร / กิจกรรมนิสิต ต้องแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำร / กิจกรรม 
เพ่ือเสนอรำยชื่อให้คณบดีคณะวิทยำศำสตร์ ลงนำมแต่งตั้งคณะท ำงำน พร้อมกับกำรขอ
อนุมัติโครงกำร และคณะกรรมกำรที่มีรำยชื่อดังกล่ำวต้องรับผิดชอบในกำรจัดและ
ประเมินผลโครงกำรให้เป็นไปตำมเวลำที่ก ำหนด 

6. กำรจัดโครงกำรของสโมสรนิสิตคณะวิทยำศำสตร์ ที่ปรึกษำโครงกำรก ำหนด ให้เป็น ที่
ปรึกษำสโมสรนิสิต 1 ท่ำน และเป็นคณะกรรมกำรพัฒนำนิสิตที่ได้รับมอบหมำย 1 ท่ำน 

7. กำรจัดโครงกำรของสำขำวิชำ ที่ปรึกษำโครงกำรก ำหนดให้เป็น อำจำรย์ที่ปรึกษำสโมสร
นิสิต 1 ท่ำน และเป็นคณำจำรย์ในสำขำวิชำที่นิสิตสังกัด 1 ท่ำน 

8. กรณีเป็นโครงกำรที่จัดขึ้นโดยนิสิตสำขำวิชำ เช่น โครงกำรเลี้ยงสังสรรค์โครงกำรกีฬำ ให้
ด ำเนินกำรเสนอขออนุมัติโครงกำร และประเมินผลกำรจัดกิจกรรม ให้เสนอขออนุมัติ
โครงกำรตำมข้ันตอนเดียวกับสโมสรนิสิต  

9. กรณีกำรจัดโครงกำรที่นิสิตต้องขอควำมอนุเครำะห์ยืมพัสดุจำกคณะวิทยำศำสตร์  ให้กลุ่ม
กิจกรรมนิสิตกรอกแบบฟอร์มเพ่ือให้คณบดีพิจำรณำอนุมัติก่อนจัดกิจกรรมอย่ำงน้อย 5 
วัน เพ่ือให้เกิดควำมสะดวกในกำรจัดเตรียมและน ำส่งคืนเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม ทั้งนี้กลุ่ม
กิจกรรมนิสิตต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นกับพัสดุ 

การสรุปงบประมาณโครงการ 
10. นิสิตต้องด ำเนินกำรรวบรวมค่ำใช้จ่ำยน ำส่งเจ้ำหน้ำที่พัฒนำนิสิตก่อนวันที่ 10 ของเดือน

ตำมแบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ำยโครงกำร 
การขอประเมินผลโครงการ/กิจกรรมนิสิต  
11. กำรประเมินผลโครงกำรให้เป็นไปตำมเอกสำรขั้นตอนกำรด ำเนินกิจกรรมนิสิตโดย      

ก ำหนดให้ประเมินผลโครงกำรและชดใช้เงินยืมให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน หลังจำกจัด
เสร็จสิ้นกำรจัดโครงกำร  

12. กรณีท่ีนิสิตคณะกรรมกำรไม่สำมำรถประเมินผลโครงกำรได้ภำยใน 30 วัน จะไม่สำมำรถ
จัดโครงกำรอ่ืนได้ ทั้งนี้หำกมีเหตุผลจ ำเป็น ให้ท ำบันทึกชี้แจงเพ่ือเสนอต่อรองคณบดีที่
ได้รับมอบหมำย เป็นกรณีพิเศษ  

13. กำรเสนอโครงกำรโดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ที่ปรึ กษำสโมสรนิสิตคณะ 
วิทยำศำสตร์เมื่อด ำเนินกำรประเมินผลโครงกำร ขอให้ผ่ำนควำมเห็นชอบของอำจำรย์          
ทีป่รึกษำสโมสรนิสิตท่ำนเดิม 
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มาตรการส าหรับนิสิตที่เป็นคณะกรรมการโครงการที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศข้างต้น 
เพ่ือให้กำรด ำเนินกิจกรรมเป็นไปตำมก ำหนดเวลำและตรงตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร              
ในกรณีที่คณะกรรมกำรโครงกำรไม่ท ำกำรประกำศดังกล่ำวข้ำงต้นจะมีผลดังต่อไปนี้  
14. ไม่อนุมัติกำรขอจัดโครงกำรอื่น ๆ จนกว่ำจะประเมินโครงกำรเสร็จสิ้น และหำกนิสิต 

ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมอ่ืนใดโดยไม่ขออนุมัติกำรจัดโครงกำร ถือว่ำฝ่ำฝืนประกำศคณะ
วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ เรื่อง แนวทำงกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรมนิสิต
คณะวิทยำศำสตร์มหำวิทยำลัยทักษิณ  

15. นิสิตเข้ำให้เหตุผลกับคณะกรรมกำรพัฒนำนิสิต คณะวิทยำศำสตร์ และรับฟังค ำตักเตือน 
พร้อมลงลำยมือชื่อเพ่ือรับทรำบและเป็นลำยลักษณ์อักษร ทั้งนี้คณะวิทยำศำสตร์จะ
ส ำเนำส่งถึงที่ปรึกษำโครงกำร และอำจำรย์ที่ปรึกษำทำงวิชำกำรของนิสิตที่รับผิดชอบ
โครงกำร  

16. นิสิตจะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำร่วมเป็นกรรมกำรโครงกำรอื่น จนกว่ำจะประเมินโครงกำร
เดิมเสร็จสิ้น  

17. กรณีไม่สำมำรถประเมินผลโครงกำรได้ตำมระยะเวลำที่มหำวิทยำลัยก ำหนดนิสิตจะติด
พันธะด้ำนกิจกรรมทั้งระดับคณะและมหำวิทยำลัย และนิสิตอำจถูกพิจำรณำให้
ด ำเนินกำรตำมข้อบังคับว่ำด้วยวินัยนิสิต 

ทั้งนี้กำรพิจำรณำมำตรกำรส ำหรับคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรที่ไม่ปฏิบัติตำมประกำศ
ฉบับนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรพัฒนำนิสิตคณะวิทยำศำสตร์ 

 
ทั้งนี้ให้ประกำศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป 

จึงประกำศมำเพ่ือทรำบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
  

อำจำรย์ ดร.ธนพันธุ์   ปัทมำนนท์ 
คณบดีคณะวิทยำศำสตร์ ปฏิบัติหน้ำที่แทน 

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทักษิณ 
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การเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 
1. กิจกรรมกลำงของมหำวิทยำลัย เป็นกิจกรรมที่รับผิดชอบโดยฝ่ำยกิจกำรนิสิต องค์กรนิสิต   
2. กิจกรรมของคณะวิทยำศำสตร์ เป็นกิจกรรมที่รับผิดชอบ โดย สำขำวิชำ หรือ ส ำนักงำนคณะวิทยำศำสตร์
ไม่เก่ียวข้องกับกำรเรียนกำรสอน ซึ่งโดยทั่วไปมักจะเน้นกิจกรรมในรูปแบบของกำรจัดบรรยำย  อบรม สัมมนำ  
เพ่ือพัฒนำศักยภำพของนิสิตด้ำนต่ำง ๆ  
3. กิจกรรมจัดโดยสโมสรนิสิต เป็นกิจกรรมที่รับผิดชอบ โดยคณะกรรมกำรสโมสรนิสิต คณะวิทยำศำสตร์           
มีโครงกำรประจ ำปีกำรศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 10 กิจกรรม 
4. กิจกรรมเสริมจำกหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย ทั้งหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน ซึ่งนิสิตสำมำรถเข้ำ
ร่วมได้ในหลำกหลำยรูปแบบ ซึ่งมมีำกกว่ำ 20 องค์กร 
5. นิสิตสำมำรถติดตำมข้อมูลกิจกรรมได้ตำม หน้ำเว็ปไซต์คณะวิทยำศำสตร์ เฟสบุค คณะวิทยำศำสตร์ และ
สโมสรนิสิตคณะวิทยำสตร์ หรือจำกกำรประชำสัมพันธ์จำกป้ำยประชำสัมพันธ์ 
ค าแนะน านิสิต 
1. กำรเข้ำร่วมกิจกรรมแต่ละครั้ง ขอให้ลงลำยมือชื่อบันทึกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกับหน่วยงำนที่รับผิดชอบทุก
ครั้งและตรวจสอบผ่ำนระบบภำยใน 60 วัน 
2. ในกรณีที่นิสิตเข้ำร่วมกิจกรรมกับหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัยหรือหน่วยงำนภำยใน และไม่ทรำบว่ำจะ
บันทึกข้อมูลได้อย่ำงไร ให้น ำเอกสำรโครงกำรและรำยละเอียดก ำหนดมำเพ่ือแนบแบบฟอร์มบันทึกกิจกรรม
ภำยในเวลำ 30 วัน 
3. ให้ตรวจสอบกำรบันทึกข้อมูลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมภำยในระยะเวลำ 30 วัน ให้ด ำเนินกำรทักท้วงกับ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบโครงกำร เพ่ือให้น ำเอกสำรโครงกำรและรำยละเอียดก ำหนดกำรเพ่ือแนบแบบฟอร์ม
บันทึกกิจกรรม 
 การตรวจสอบรายชื่อในการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร 
นิสิตสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อได้ด้วยตนเองที่เว็ปไซต์ของคณะวิทยำศำสตร์  
 การขอใบรับรองประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร 
เมื่อนิสิตมีควำมประสงค์จะขอใบรับรองประสบกำรณ์กำรเข้ำร่วมกิจกรรมสำมำรถติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ำยบริกำร
กำรศึกษำและพัฒนำนิสิต  
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ภาคผนวก 
ระเบียบปฎิบัติเกี่ยวกับโครงกำร 
กิจกรรมนอกหลักสูตรนิสิตคณะวิทยำศำสตร์ 
และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการของสโมสรนิสิตคณะ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

1.สโมสรนิสิตคณะรับแบบฟอร์มจำกกลุ่มภำรกิจกรรมนิสิต 
2.ขอค ำแนะน ำจำกเจ้ำหน้ำที่กิจกรรมนิสิตประจ ำคณะฯ 
3.จัดท ำโครงกำร / เสนอผ่ำนควำมเห็นชอบตำมล ำดับ ดังนี้ 
 
 ให้ควำมเห็นชอบ 

 

 ให้ควำมเห็นชอบ 

  

 ให้ควำมเห็นชอบ 

  

 ให้ควำมเห็นชอบ 

  

 ให้ควำมเห็นชอบ 

  
 ตรวจสอบควำมถูกต้องและพิจำรณำ
กลั่นกรองวงเงิน 
 ให้ควำมเห็นชอบ 
  

 อนุมัติ 
 

 

 

 

 

สโมสรนิสิตคณะ 

ที่ปรึกษำสโมสรนิสิตคณะฯ 

องค์กำรนิสิต 

สภำนิสิต 

ฝ่ำยกิจกำรนิสิตวิทยำเขตพัทลุง 

ส ำนักงำนคณะ 

รองคณบดี  
- สโมสรนิสิตคณะรับด ำเนินกำร 

- คณะส่งส ำเนำโครงกำรให้กลุ่ม 

  ภำรกิจกิจกรรมนิสิต ฝ่ำยกิจกำร 

  นิสิตวิทยำเขตพัทลุง 
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ใบน ำส่งขออนุมัติโครงกำรกิจกิจกรรมนิสิตที่ขอใช้เงินค่ำบ ำรุงกิจกรรม/กีฬำ (ชมรม) 
ที่........./...........        (ชื่อกลุ่มกิจกรรม)........................................................... 

วันที่......................................................................... 

เรื่อง ขออนุมัติโครงกำร.......................................... 
เรื่อง รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและพัฒนำนิสิต 
สิ่งที่ส่งมำด้วย 1.โครงกำร   จ ำนวน  1 ชุด 
  2.ก ำหนดกำรโดยละเอียด  จ ำนวน  1 ชุด 
  3. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน จ ำนวน  1 ชุด 
  ด้วย(กลุ่มกิจกรรม)...........................................................................................................
ก ำหนด 
จดไครงกำร......................................................ในวันที.่.................................................... ................ 
ณ.........................................................................................................................โดยมีวัตถปุระสงค์เพ่ือ(โดย
สรุป)...................................................................................... ...............................................................................
........................................................................................... ...................................................................................
................................................................................................................................ ........................... 
  ในกำรนี้(กลุ่มกิจกรรม)......................................................................................จึงขออนุมัติ  
โครงกำร.........................................................................................โดยมี........................ ........................เป็นที่ 

 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุมัติ 

 

 

 

 
(ลงชื่อ)...............................................    (ลงชื่อ)............................................... 
(........................................................)    (........................................................) 

(ที่ปรึกษำกลุ่มกิจกรรม)     (ผู้รับผิดชอบโครงกำร) 
 

 

 

 

 

 

 

1. ความเห็นของประธานสโมสรนิสิต 
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........................................................................................................................... ...................................................

.................................................................................. ...................................................................... 
    (ลงชื่อ).........................................................../............/........./......... 
                             (..................................................) 
2. ความเห็นของที่ปรึกษาสโมสรนิสิต 
....................................................................................... .......................................................................................
.................................................................................. ........................................................ 

(ลงชื่อ).........................................................../............/........./......... 
                             (..................................................) 
3. ความเห็นขององค์การนิสิต 
............................................................................ ..................................................................................................
....................................................................... ................................................................... 
    (ลงชื่อ).........................................................../............/........./......... 
                             (…………………………………….……) 
4. ความเห็นของสภานิสิต 
.................................................................................................. ............................................................................
............................................................................................. ........................................... 
    (ลงชื่อ).........................................................../............/........./......... 
                          ( ………………………………….….. ) 
5.บันทึกความเห็นของกลุ่มภารกิจกิจกรรมนิสิต 
 พิจำรณำกลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว 
 กันเงินในวงเงิน.........................บำท 
 วงเงินคงเหลือ...........................บำท 
............................................................................................................................. ...................................... 
.......................................................................... ........................................................................... 
    (ลงนำม).........................................................../............/........./.........  
                                (นำยก ำพลศักดิ์ ชูช่วย) 
6.ความเห็นของส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................... .................................................................................. 
    (ลงชื่อ).........................................................../............/........./.... ..... 
                         (นำยพีระศักดิ์ พรหมเนตร) 
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7.ความเห็นของรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................... ...................................................................................... 
    (ลงนำม).........................................................../............/........./.........  
                           (ผศ.ดร.ศิริลักษณ์  ช่วยพนัง) 
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แบบขออนุมัติโครงการกิจกรรมนิสิต 

1. ชื่อโครงกำร.........................................................................................  
2. ชื่อกลุ่มกิจกรรมนิสิตที่รับผิดชอบโครงกำร.................................................................. ............................... 
3. รำยชื่อนิสิตผู้รับผิดชอบโครงกำร 

3.1 .......................................รหัสประจ ำตัวนิสิต...........................หมำยเลขโทรศัพท์........................... .. 

3.2......................................รหัสประจ ำตัวนิสิต...........................หมำยเลขโทรศัพท์............................... 
4. รำยชื่อที่ปรึกษำโครงกำร 
 4.1......................................รหัสประจ ำตัวนิสิต...........................หมำยเลขโทรศัพท์............................ . 

4.2......................................รหัสประจ ำตัวนิสิต...........................หมำยเลขโทรศัพท์............ ................. 

5. ประเภทกิจกรรม (ระบุได้มำกกว่ำ ๑ ประเภท) 
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
กิจกรรมกีฬำและนันทนำกำรหรือกำรส่งเสริมสุขภำพ 
กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์หรือรักษำสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม 
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

6. ควำมสอดคล้องกับกลยุทธศำสตร์คณะวิทยำศำสตร์ 
ควำมท้ำทำยที่  1 ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรผลิตบัณฑิตท่ีใช้ชุมชนเป็นฐำน  

วัตถุประสงค์ 1 ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภำพได้มำตรฐำนในระดับนำนำชำติ มีอัตลักษณ์ที่
ตอบสนอง  ควำมต้องกำรของสังคม ด้วยกระบวนกำรเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐำน 

กลยุทธ์ 1.5 พัฒนำนิสิตให้มีอัตลักษณ์ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม และมี
คุณลักษณะ ตำมสมรรถนะสำกล 

 
7. หลักกำรและเหตุผล 

......................................................... ....................................................................................................  
........................................................................................................................................... ...................................
................................................................................................ ..............................................................................
............................................................... ...............................................................................................................
................................................................................................................................. .............................................
...................................................................................... ........................................................................................
................................................................................................................. .............................................................
............................................................................................................................. .. 
 ......................................................................................................................... .......................................
...................................................................................................... ........................................................................



17 

 
........................................................................................................................................................................ ......
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................ ............................................................... 
 

8. วัตถุประสงค์ของโครงกำร (จัดเพ่ืออะไร) 

ล ำดับ
ที ่

วัตถุประสงค์ รูปแบบกิจกรรม ประเมินผล หมำยเหตุ 

8.1     
8.2     
8.3     
8.4     
8.5     

 
 

9. รูปแบบกิจกรรม 
9.1 ............................................................................................................................... 
9.2 ............................................................................................................................... 
9.3 ............................................................................................................................... 
9.4 ............................................................................................................................... 
9.5 .................................................................................................................... ........... 
9.6 ............................................................................................................................. .. 

 
10. ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
        10.1 ที่ปรึกษำ   ชำย..................คน      หญิง.................คน     รวม................คน 
        10.2 อำจำรย์และบุคลำกร ชำย..................คน      หญิง.................คน     รวม................คน 
        10.3 นิสิตชั้นปีที่ 1  ชำย..................คน      หญิง.................คน     รวม................คน 

 10.4 นิสิตชั้นปีที่ 2 - 4  ชำย..................คน      หญิง.................คน     รวม................คน 
             รวม................คน 
11. สถำนที่ปฏิบัติงำน (ระบุชื่อ สถำนที่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด) 

............................................................................................................................. ............................................. 
12. ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน 

..........................................................................................................................................................................  
13. กำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรด ำเนินกำรโครงกำรจำกผลกำรประเมินที่ผ่ำนมำ

................................................................ ..........................................................................................................  
 
14. วิธีการด าเนินงาน 

ขั้นวางแผนงาน 
14.1 ........................................................... 
14.2 ........................................................... 
14.3 ........................................................... 
ขั้นด าเนินการ 
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14.4 ........................................................... 
14.5 ........................................................... 
ขั้นสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
14.6 ........................................................... 
14.7 ........................................................... 

15. งบประมาณ 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
15.1 รายรับ 

15.1.1   
15.2 รายจ่าย 
15.2.1 หมวดค่าวัสดุ 
15.2.1.1   
15.2.1.2   
15.2.1.3   
15.2.1.4   
15.2.1.5   
15.2.1.6   
15.2.1.7   
15.2.1.8   
15.2.1.9   
15.2.1.10   
15.2.1.11   
15.2.2 หมวดค่าใช้สอย 
15.2.2.1   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
 
   

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

16.1 ........................................................... 
16.2 ........................................................... 
16.3 ........................................................... 

17. เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

ด้านปริมาณ 

17.1 ........................................................... 
17.2 ........................................................... 

ด้านคุณภาพ 

17.3 ........................................................... 
17.4 ........................................................... 
17.5 ........................................................... 

 
18. ผู้เสนอโครงการ 
 
 
 
 
(ลงชื่อ)...............................................    (ลงชื่อ)............................................... 
(........................................................)    (........................................................) 

(ที่ปรึกษำกลุ่มกิจกรรม)     (ผู้รับผิดชอบโครงกำร) 
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๑๙. ก าหนดการอย่างละเอียด 

 
 

ก ำหนดกำรโครงกำร.............................................................................................................. ........ 
วันเวลำที่ปฏิบัติงำน.................................................................................  
สถำนที่ปฏิบัติงำน.................................................................................. 

 
วัน/เวลำ กิจกรรม 

  
  
  

 
หมำยเหตุ ก ำหนดกำรสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
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บันทึกข้อความ 

 

กลุ่มกิจกรรมนิสิต .................................................................................................................................................................................. 

ที ่............/.............. วันที ่....................................................................... 
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินโครงการ 
 

เรียน  
. 

  ตามที่(องค์กรนิสิต) ..................................................................................ได้รับอนุมัติ ให้จัด
โครงการ...........................................................................วันที่........................................................ .............. 
ณ.......................................................................................... ..... มีความประสงค์จะขออนุมัติเบิกงบประมาณ
จากมหาวิทยาลัย   ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต  ค่าบ ารุงกีฬา จ านวน ........................................บาท  
การยืมเงินทดรองจ่ายมหาวิทยาลัย   ยืม โดย..................................................................  
 ไม่ยืม 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 
 
 

(ลงชื่อ)..............................................................  (ลงชื่อ).............................................................. 
        (.........................................................)           (.........................................................) 
        ผู้รับผิดชอบโครงการ          ที่ปรึกษาองค์กรนิสิต  
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แบบฟอร์มรายงานการจัดกิจกรรมนิสิต 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

 
1. ชื่อโครงการ......................................................................................................................................................  
2. ชื่อองค์กรนิสิตที่รับผิดชอบโครงการ......................................................... .............................................. 
3. นิสิตผู้รับผิดชอบโครงการ 
 3.1............................................รหัสประจ าตัวนิสิต...................หมายเลขโทรศัพท์……………........... 

3.2............................................รหัสประจ าตัวนิสิต...................หมายเลขโทรศัพท์……………........... 
4. อาจารย์ที่ปรึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ
.............................................................................................................  
 3.1…………………………………………...........หมายเลขโทรศัพท์……………................................. 
      3.2…………………………………………...........หมายเลขโทรศัพท์……………................................. 
5. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน........................................................................................................ ...........  
6. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
 6.1  ที่ปรึกษา  ชาย............คน       หญิง..............คน     รวม.............คน 
 6.2  นิสิต  ชาย............คน       หญิง..............คน     รวม.............คน 
 6.3  อ่ืนๆ (หากมี) ชาย............คน       หญิง..............คน     รวม.............คน 
         รวม.............คน 

7. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจริง 
 7.1  ที่ปรึกษา  ชาย............คน       หญิง..............คน     รวม.............คน 
 7.2  นิสิต  ชาย............คน       หญิง..............คน     รวม.............คน 
 7.3  อ่ืนๆ (หากมี) ชาย............คน       หญิง..............คน     รวม.............คน 
         รวม.............คน 
8. สถานที่ปฏิบัติงาน......................................................................................................... ...................... 
9. งบประมาณค่าใช้จ่าย 
    ค่าบ ารุงกิจกรรมนิสิต เป็นเงิน....................บาท (.....................................)  
    ค่าบ ารุงกีฬา  เป็นเงิน....................บาท (.....................................)  
10. งบประมาณค่าใช้จ่ายจริงตามรายการดังนี้ 
 

 รายการ ได้รับอนุมตัิ จ่ายจริง คงเหลือ 
หมวดค่าใช้สอย    

10.1    
10.2    

หมวดค่าตอบแทน    
10.3    
10.4    

หมวดค่าวัสดุ    
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10.5    
10.6    

หมวดค่าอื่นๆ    
 10.7    
 10.8    

                                    รวม    
 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น   เป็นเงิน.......................บาท (.....................................)  

 งบประมาณท่ีเบิกไปแล้วตามโครงการ  เป็นเงิน.......................บาท (.....................................) 
 เงินเหลือจ่ายต้องคืนมหาวิทยาลัย  เป็นเงิน.......................บาท (.....................................)  

 
ผู้รับเงินคืน.........................................../........./.........../.........(กรณีมีเงินเหลือจ่ายจากโครงการ)  

 
 11. หลักฐานการจ่ายเงิน      จ านวนเงิน. ...................ฉบับ 
 
 
 
 
(ลงชื่อ)..............................................................  (ลงชื่อ).............................................................. 
        (.........................................................)           (.........................................................) 
        ผู้รับผิดชอบโครงการ            ที่ปรึกษาองค์กรนิสิต 
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  ใบน าส่งรายงานประเมินผลโครงการกิจกรรมนิสิตที่ไม่ขอใช้เงินบ ารุงกิจกรรม/ กีฬา 
 

ที ่สวท............./ปีกำรศึกษำ       (ชื่อกลุ่มกิจกรรม)............................ 
          มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง 
      วันที่ ........................... 
เรื่อง ขอน ำส่งรำยงำนประเมินผลโครงกำร........................... 
เรียน รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและพัฒนำนิสิต 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1. รำยงำนประเมินผลโครงกำร   จ ำนวน   1 ชุด 
  2. ภำพถ่ำยกำรปฏิบัติงำน    จ ำนวน  10 ภำพ 
  3. แบบสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร   จ ำนวน   1 ชุด 

 ตำมท่ี (ชื่อกลุ่มกิจกรรม)...................................................................................ได้รับอนุมัติใ ห้
จัดโครงกำร........................ ........................................................................................................................ เม่ือ
วันที่.......................        ณ ...................................................... ..................โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
....................................................................... ........................................................................ 

.ในกำรนี้(ชื่อกลุ่มกิจกรรม)................................................................................... จึงขอ
รำยงำนประเมินผลโครงกำร.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .โดยมี 
...................................................................... เป็นที่ปรึกษำโครงกำร  รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ 
  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
     
 

 
 
 
 
                  

 
 
 
 
 
 
 
 

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

(..........................................................) 

ที่ปรึกษาโครงการ 

 

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

(........................................................) 

        ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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1. ความเห็นของประธานสโมสรนิสิต 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................. ....................................................................................... 
    (ลงชื่อ).........................................................../............/........./.........  
                             (..................................................) 
2. ความเห็นของที่ปรึกษาสโมสรนิสิต 
............................................................................................................................. .................................................
..........................................................................................................................................  

(ลงชื่อ).........................................................../............/........./.........  
                             (..................................................) 
3. ความเห็นขององค์การนิสิต 
............................................................................................................................. .................................................
..........................................................................................................................................  
    (ลงชื่อ).........................................................../............/........./.........  
                             (…………………………………….……) 
4. ความเห็นของสภานิสิต 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................  
    (ลงชื่อ).........................................................../............/........./.........  
                          ( ………………………………….….. ) 
5.บันทึกความเห็นของกลุ่มภารกิจกิจกรรมนิสิต 
............................................................................................................................. ...................................... 
.....................................................................................................................................................  
    (ลงนำม).........................................................../............/........./.........  
                                (นำยก ำพลศักดิ์ ชูช่วย) 
6.ความเห็นของส านักงานคณะวิทยาศาสตร์ 
............................................................................................................................. .................................................
.....................................................................................................................................................  
    (ลงชื่อ).........................................................../............/........./.........  
                         (นำยพีระศักดิ์ พรหมเนตร) 
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7.ความเห็นของรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต 
............................................................................................................................. ...................................... 
..................................................................................................................................................... 
    (ลงนำม).........................................................../............/........./.........  
                           (ผศ.ดร.ศิริลักษณ์  ช่วยพนัง) 
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แบบรายงานประเมินผลโครงการกิจกรรมนิสิต 
 

1.ชื่อโครงการ ........................................................................... 
2.ชื่อกลุ่มกิจกรรมที่รับผิดชอบโครงการ  ........................................................................ ... 
3.รายช่ือผู้รับผิดชอบโครงการ 
 3.1 .......................................รหัสประจ ำตัวนิสิต .........................   เบอร์โทรศัพท์  ...................  
 3.2 .......................................รหัสประจ ำตัวนิสิต ........................   เบอร์โทรศัพท์  .................... 
4.รายช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษา 
     4.1 .....................................  เบอร์โทรศัพท์  ..................................... 
          4.2 .....................................  เบอร์โทรศัพท์  ..................................... 
5.ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  ........................................................................ 
6.สถานที ่ ........................................................................ 
7.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับอนุมัติ 

7.1 ที่ปรึกษำ   ชำย............คน    หญิง..............คน รวม............คน 
7.2 อำจำรย์และบุคลำกร ชำย............คน    หญิง..............คน รวม............คน 
7.3 นิสิต   ชำย............คน    หญิง..............คน รวม............คน 

8.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจริง 
8.1 ที่ปรึกษำ   ชำย............คน    หญิง..............คน รวม............คน 
8.2 อำจำรย์และบุคลำกร ชำย............คน    หญิง..............คน รวม............คน 
8.3 นิสิต   ชำย............คน    หญิง..............คน รวม............คน 

 
        9.การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  
 
 

ล ำดับ 
 

 
          วัตถุประสงค์โครงกำร  

ระดับกำรบรรลุวัตถุประสงค์ 
 
มำกที่สุด 

 
มำก 

 
ปำนกลำง 

 
น้อย 

 
น้อยที่สุด 

1       
2       

  3       
  4       

 
 
10.การบรรลุเป้าหมายโครงการ  
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10.1  ด้านปริมาณ 
10.1.1 จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร 88.33% ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรที่ได้รับอนุมัติ 
10.1.2 ได้รับรำงวัลร้อยละ 80 
10.2  ด้านคุณภาพ 
10.2.1 นิสิตพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำระดับ 3.51  
10.2.2 งำนด ำเนินไปตำมแผนกิจกรรม 100 %                    
10.2.3 กำรใช้งบประมำณเป็นไปตำมแผนโครงกำรที่วำงไว้ 100%   
11.ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
11.1 ประชำสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงและรับรู้ข่ำวสำรไม่พร้อมกันทั้งหมด 
11.2 ระยะเวลำในกำรฝึกซ้อมมีน้อยเกินไป 
11.3 กำรจัดระยะเวลำในกำรแข่งกันกีฬำบำงประเภทดึกจนเกินไป 
12.ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาแต่ละปัญหา 

12.1 ควรมีโปสเตอร์ประชำสัมพันธ์โครงกำร และแจ้งรำยละเอียดชัดเจน    
  12.2 ควรเพิ่มระยะเวลำในกำรฝึกซ้อมให้มำกยิ่งขึ้น  
  12.3 ควรจัดกิจกรรมไม่ให้เกินเวลำ และตรงต่อเวลำ ตำมก ำหนดกำร 
 13.ผลที่ได้รับในเชิงพัฒนานิสิต 
13.1................................................................................................ ..................................  
13.2 ..................................................................................................................... ......... 
13.3 ................................................................................... ...........................................   
13.4 ........................................................................................................... ................... 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

(...................................) 

           ที่ปรึกษาโครงการ 

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

(............................) 

        ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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14. ประมวลภาพกิจกรรม พร้อมค ำบรรยำยใต้ภำพ (จ ำนวน 10 ภำพ) หรือมำกกว่ำตำมเหมำะสมของ
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ภำพที่.................ค ำบรรยำยภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่.................ค ำบรรยำยภำพ 
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15. สรุปรายงานผลการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  
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แบบรายงานผลการประเมินความพึงพอใจโครงการ…………………………….. 
ระหว่างวันที่ …………………………….. 

ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
 
คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผลจัดล ำดับกำรน ำเสนอผลกำรประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
        ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
        ส่วนที่ 2 ระดับควำมพึงพอใจต่อกำรเข้ำร่วมโครงกำร 
        ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตาราง  1  จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม  จ ำแนกตำมเพศ  

เพศ ความถี่ ร้อยละ 
ชำย 
หญิง 

79 
173 

31.35 
68.65 

รวม 252 100 

           
จากตารางท่ี 1 พบว่ำ นิสิตที่เข้ำร่วมโครงกำร
............................................................................................................................................................. .................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................... 
ตาราง  2 จ ำนวนผู้เขำ้ร่วมกิจกรรมแยกตำมระดับกำรศึกษำ  

ระดับการศึกษา ความถี่ ร้อยละ 
ชั้นปีที่ 1 
ชั้นปีที่ 2 
ชั้นปีที่ 3 
ชั้นปีที่ 4 

190 
32 
7 
23 

75.40 
12.70 
2.78 
9.13 

รวม 252 100 

 จากตารางท่ี 2 พบว่ำ 
........................................................................................................... ...................................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................................ .... 
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ส่วนที ่2 ระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ  
เกณฑ์ในการวิเคราะห์และแปลความหมาย  
 แบบประเมินมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย 
และน้อย ที่สุด โดยสอบถำมเกี่ยวกับระดับควำมพึงพอใจต่อกำรเข้ำร่วมโครงกำร โดยมีคะแนนดังนี้  
 มำกทีสุ่ด  ให้คะแนน 5 คะแนน  
 มำก   ให้คะแนน 4 คะแนน  
 ปำนกลำง  ให้คะแนน 3 คะแนน  
 น้อย   ให้คะแนน 2 คะแนน  
 น้อยที่สดุ  ให้คะแนน 1 คะแนน  
ดังนั้นเกณฑ์ในกำรก ำหนดระดับค่ำคะแนนเฉลี่ยเป็นดังนี้  
 1.00 – 1.50 ส ำหรับระดับควำมพึงพอใจ น้อยที่สุด  
 1.51 – 2.50 ส ำหรับระดับควำมพึงพอใจ น้อย  
 2.51 – 3.50 ส ำหรับระดับควำมพึงพอใจ ปำนกลำง  
 3.51 – 4.50 ส ำหรับระดับควำมพึงพอใจ มำก  
 4.51 – 5.00 ส ำหรับระดับควำมพึงพอใจ มำกที่สุด 
 
ตาราง  3 ควำมพึงพอใจด้ำนประโยชน์ที่ได้รับ 

หัวข้อการประเมิน เฉลี่ย ระดับ 
1.................................................................. 
2. ................................................................. 
3. ................................................................. 
4. ................................................................. 

4.04 
4.00 
4.00 
4.00 

มำก 
มำก 
มำก 
มำก 

รวม 4.00 มาก 

จากตารางท่ี 3 พบว่ำ 
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................... 
 

รายการ เฉลี่ย ระดับ 
5. ................................................................. 
6. ................................................................. 
7. ................................................................. 
8. ................................................................. 

4.18 
3.83 
4.00 
3.91 

มำก 
มำก 
มำก 
มำก 
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9. ................................................................. 
10. ................................................................ 

3.97 
4.11 

มำก 
มำก 

รวม 4.00 มาก 

        จากตารางท่ี 4 พบว่ำ นิสิตมีควำมพึงพอใจต่อ
.......................................................................................................................................................... ....................
............................................................. .................................................................................................................
............................................................................................................................. ................... 
 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ  
       3.1 ข้อเสนอแนะในเชิงบวก  
                   3.1.1 ...................................................   
                    3.1.2 ................................................... 
  3.1.3 ................................................... 
  3.1.4 ................................................... 
    3.2 ข้อเสนอแนะในเชิงลบ  
                    3.2.1 ................................................... 
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แบบฟอร์ม 
ขอบันทึกข้อมูลนิสิตร่วมปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรม 

ที่  ………………………....……………  
                                                                                        วันที่ ………………..………..………….  
เรื่อง  ขอบันทึกข้อมูลนิสิตคณะวิทยำศำสตร์ร่วมปฏิบัติหน้ำที่ในกิจกรรม 
เรียน  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและพัฒนำนิสิต 
เอกสารแนบ  โครงกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติแล้ว     จ ำนวน  1  ชุด 

ตำมที่ (หน่วยงำน / กลุ่มกิจกรรม) ............................................................................................... 
สังกัด  ...................................................จัดกิจกรรม.....................................................................................................      
วันที่  ......................................................ณ..................................................................................................................  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  ...............................................................................................................................................
และไดส้่งโครงกำรได้รับอนุมัติแล้วตำมเอกสำรแนบนัน้ 

เพื่อให้เกิดแรงจูงใจและเป็นขวัญก ำลังใจกับนิสิตช่วยงำนทีป่ฏบิัติหน้ำทีโ่ครงกำร ข้ำพเจ้ำในนำม
ผู้รับผิดชอบโครงกำรขอควำมอนุเครำะห์ให้ด ำเนินกำรบนัทึกขอ้มูลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมให้กับนิสิตคณะวทิยำศำสตร์  
ทั้งนี้ข้ำพเจำ้จะน ำสง่ใบลงทะเบยีนนิสติเข้ำร่วมปฏิบัติหนำ้ที่ในกิจกรรมตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด  หลังจำกเสร็จสิ้น
กิจกรรมภำยใน 7 วัน  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำบันทึกข้อมูลกิจกรรมดังกล่ำว 
 (..................................................................................) 

ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ  
 

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ 
     (  ) เห็นควรอนุเครำะห์กำรบันทึกกิจกรรมในกลุ่ม        [  ] มหำวิทยำลัย  [  ] คณะวิทยำศำสตร ์
                                                                        [  ] สโมสรนิสิต    [  ] ชมรม องค์กำร สภำ ภำยนอก 
     (  ) ไม่สำมำรถให้ควำมอนุเครำะห์ได้ เนื่องจำก ................................................................................................ 

(นำยพีระศักดิ์  พรหมเนตร) 
                                                                                                                 นักวิชำกำร 

ผลการพิจารณา    
      (  )  อนุมัติ       (  )  ไม่อนุมัติ เนื่องจำก..........................................................................................................  
 

                                                                                     (ผศ.ดร.ศิริลักษณ์  ช่วยพนัง) 
                                                                                       รองคณบดีฝ่ำยวชิำกำรและพัฒนำนิสิต 
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ประกำศคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยทกัษิณ 
เรื่อง แนวปฏิบัติกำรส่งเสริมกำรแต่งกำยตำมข้อบังคับ 
มหำวิทยำลัยทักษิณว่ำด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมำย 

และเครื่องแต่งกำยของนิสิต พ.ศ. 2552  

             * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
เพื่อส่งเสริมให้นิสิตเห็นคุณค่ำและมีควำมภำคภูมิใจในชุดเครื่องแบบนสิิตที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของนิสิตคณะ

วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษณิ และเพื่อควำมเป็นระเบยีบเรียบร้อยและวัฒนธรรมอันดีงำมของไทย คณะ
วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษณิ จึงประกำศ แนวปฏบิัติกำรสง่เสริมกำรแต่งกำยตำมข้อบังคบัมหำวิทยำลยัทักษิณ
ว่ำด้วยเคร่ืองแบบเครื่องหมำยและเครื่องแต่งกำยของนิสิต พ.ศ. 2552 เพื่อให้มีแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกัน ดังนี้  

1. กำรติดต่องำนกับหน่วยงำนภำยในคณะวทิยำศำสตร ์หรือ หน่วยงำนภำยใน มหำวิทยำลัยทกัษิณ นิสิตทัง้
ระดับชัน้ปริญญำตรี และบัณฑติศึกษำทุกคนต้องแต่งกำย ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยทักษิณ วำ่ด้วยเคร่ืองแบบ 
เครื่องหมำย และเครื่องแต่งกำยของนิสิต พ.ศ. 2552  

2. กำรเข้ำเรียนนิสิตทำงระดับชัน้ปริญญำตรี และบณัฑิตศึกษำทุกคนต้องแต่งกำยตำมข้อบังคบัมหำวิทยำลัย
ทักษิณ ว่ำด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมำย และเครื่องแต่งกำยของนิสิต พ.ศ. 2552 ยกเว้น มีข้อตกลงอื่นใด ร่วมกับ
ผู้สอน หรือผู้ช่วยสอน หรือผู้ดูแลห้องเรียน ให้สำมำรถแต่งกำยได้ตำมควำมเหมำะสมกับกำรเรียนในรำยวชิำนั้น 

3. กำรเข้ำสอบ นิสิตทั้งระดับชัน้ปริญญำตรี และบณัฑิตศึกษำทุกคนต้องแต่งกำยตำมข้อบังคบัมหำวิทยำลัย
ทักษิณ ว่ำด้วยเคร่ืองแบบ เครื่องหมำย และเครื่องแต่งกำยของนิสิต พ.ศ. 2552  

4. กำรเข้ำท ำกิจกรรมนอกเหนือจำกกำรเรียน บริเวณอำคำรวิทยำศำสตร์นิสิตทั้งระดบัชัน้ปรญิญำตรี และ
บัณฑิตศึกษำทุกคนต้องแต่งกำยด้วยชุดสุภำพและสวมรองเท้ำหุ้มส้น  

ทั้งนี้คณะวทิยำศำสตร์ ขอให้นิสติ ปฏิบัติตำมประกำศฉบับนี้อยำ่งเคร่งครัด และขอควำมร่วมมือให้อำจำรย์
ผู้สอน อำจำรย์ที่ปรึกษำ อำจำรย์ผู้ก ำกับกำรสอน บุคลำกร สำยสนับสนนุประจ ำสำขำวชิำ และส ำนักงำน นสิิต 
รวมถึงผู้เกีย่วข้องทุกท่ำน ให้ควำมร่วมมือกับแนวปฏบิัตินี้อย่ำงเคร่งครัด 

ทั้งนี้ให้ประกำศฉบบันี้มผีลบังคบัใช้ตั้งแตป่ีกำรศึกษำ 2559 เป็นต้นไป 
จึงประกำศมำเพื่อทรำบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

อำจำรย์ ดร.ธนพันธุ์   ปัทมำนนท ์
คณบดีคณะวิทยำศำสตร์ ปฏิบตัิหน้ำที่แทน 

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทักษ ิ
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ข้อบังคับมหำวิทยำลัยทักษิณ 
ว่ำด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมำย และเครื่องแต่งกำยนิสิต พ.ศ. 2552 

 
เพื่อให้นิสิตของมหำวิทยำลัย แต่งกำยเป็นมำตรฐำนเดียวกันทัง้ในโอกำสปกติและโอกำสพิเศษอื่น ๆ อำศัย

อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 22 (2) และมำตรำ 16 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 สภำ
มหำวิทยำลยัทักษิณในกำรประชุมคร้ังที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 5 เดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2552 จึงออกข้อบังคับนี้ไว้
ดังต่อไปนี ้

ข้อ 1  ข้อบังคับนี้เรียกว่ำ “ข้อบังคับมหำวทิยำลัยทักษิณ วำ่ดว้ยเคร่ืองแบบ เครื่องหมำย และเครื่องแต่งกำ  
นิสิต พ.ศ. 2552  

ข้อ 2  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วนัถัดจำกวันประกำศเป็นตน้ไป 
ข้อ 3  บรรดำระเบียบ ข้อบังคบั ค ำสั่ง ประกำศ หรือมติอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้

แทน 
ข้อ 4  ในข้อบังคับนี้ “ตำมสัญลกัษณ์มหำวิทยำลัย” หมำยควำมว่ำ ตรำสัญลักษณ์มหำวิทยำลยัรูปมงกุฎและ

ต ำรำเรียน 3 เล่ม 
ข้อ 5  เครื่องแบบและเครื่องแต่งกำยนิสติชำย เพื่อแต่งในโอกำสต่ำง ๆ มีดงันี้  

(1) นิสิตชำยแตง่กำยในเวลำปกติ 
(ก) เสื้อ : ท ำด้วยผำ้สีขำวเกลี้ยง คอเสื้อเป็นแบบคอเชิ้ตปลำยแหลม ไม่มีสำบหลัง มีกระเปำ๋ติด
ทำงอกด้ำนซำ้ย แขนสั้นหรือแขนยำว เวลำสวมให้สอดชำยเสื้อไว้ในกำงเกง 
(ข) เนคไท : ท ำด้วยผำ้เกลี้ยงสีเทำ ฃนำดกว้ำงประมำณ 5 หรือ 7 เซนติเมตร ปลำยแหลมตรง
กลำงปักตรำสัญลักษณ์มหำวิทยำลัยทักษิณ 
(ค) เข็มขัด : ท ำด้วยหนังสีด ำ หรือสีน้ ำตำลเข้ม ขนำดกว้ำง 3.5 เซนติเมตร หัวเข็มขัดท ำด้วย

โลหะสีเงินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำขนำด 3.5 × 5 เซนติเมตร หรือท ำด้วยโลหะรมด ำเป็นรปู

สี่เหลี่ยมผืนผำ้ 4 × 6.5 เซนติเมตร ดุนนูนเป็นรูปตรำสัญลักษณ์มหำวิทยำลัย 
(ง) กำงเกง : ท ำดว้ยผำ้เกลี้ยงสีเทำ สีกรมท่ำ สีด ำ หรือสีน้ ำเงินเข้ม ทรงสุภำพไม่พบัปลำยขำ 
(จ) ถุงเท้ำ : ถุงเท้ำแบบสัน้ สีด ำ สีขำว หรือสีกรมท่ำ 
(ฉ) รองเท้ำ : รองเท้ำหุ้มส้น สีสภุำพ  

(2) นิสิตชำยแตง่กำยในงำนพิธขีองมหำวิทยำลัย ให้แต่งกำยเหมือนกับกำรแต่งกำยในเวลำปกติ เว้น
แต่ 

(ก) เสื้อ : ให้ใช้เสื้อเชิ้ตสีขำวเกลีย้ง แขนยำวไม่พับแขน ติดกระดุม ผูกเนคไท 
(ข) กำงเกง : ใช้ให้ใช้ผ้ำเกลี้ยงสเีทำเข้ม 
(ค) ถุงเท้ำ : สีด ำ 
(ง) รองเท้ำ : รองเท้ำหุ้มส้นท ำดว้ยหนังสีด ำ ไม่มีลวดลำย 

ข้อ 6  เครื่องแบบและเครื่องแต่งกำยนิสติหญิง เพื่อแต่งในโอกำสต่ำง ๆ มีดงันี ้
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(1) นิสิตหญิงแต่งกำยในเวลำปกติ 
(ก) เสื้อ : ท ำด้วยผำ้สีขำวเกลี้ยง ไม่รัดรูป คอเสื้อแบบคอเชิ้ต ปลำยแหลมติดกระดุมท ำด้วยโลหะ
สีเงิน ขนำด 1.8 เซนติเมตร ดุนนูนเปน็รูปตรำสัญลักษณ์มหำวทิยำลัย จ ำนวน 5 เมด็ แขนเสื้อสั้น
เหนือข้อศอก 6 เซนติเมตร ปลำยแขนพับเข้ำ หนำ้อกด้ำนขวำติดเข็มตรำสัญลักษณ์มหำวิทยำลัย 
ขนำดกว้ำง 2 เซนติเมตร ปกเสือ้ด้ำนซ้ำยตดิเข็มตรำสัญลักษณม์หำวิทยำลยัขนำดกวำ้ง 2 
เซนติเมตร  
(ข) เข็มขัด : ท ำด้วยหนังสีด ำ หรือสีน้ ำตำลเข้ม ขนำดกว้ำง 3.5 เซนติเมตร หัวเข็มขัดท ำด้วย
โลหะสีเงินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำขนำด 3.5 × 5 เซนติเมตร หรือท ำด้วยโลหะรมด ำเปน็รูป
สี่เหลี่ยมผืนผำ้ 4 × 6.5 เซนติเมตร ดุนนูนเป็นรูปตรำสัญลักษณ์มหำวิทยำลัย 
(ค) กระโปรง : ท ำด้วยผำ้เกลี้ยงสีเทำ สีกรมท่ำ สีด ำ หรือสีน้ ำเงนิเข้ม ทรงสุภำพ ไม่รัดรูป ควำม
ยำวเหนือเข่ำไม่เกิน 4 เซนติเมตร 

  (ง) รองเท้ำ : รองเท้ำหุ้มส้นท ำดว้ยหนังสีด ำ หรือรองเท้ำผ้ำใบสดี ำ หรือสีขำว ไม่มีลวดลำย  
(2) นิสิตหญิงแต่งกำยในงำนพธิงีำนมหำวทิยำลัย ให้แต่งกำยเหมือนกับกำรแต่งกำยในเวลำปกติ เว้น
แต่ 

(ก) เสื้อ : ให้ติดกระดุมคอ กลัดด้วยกระดุมตรำสัญลักษณ์มหำวทิยำลัย 
(ข) กระโปรง : ให้ใช้ผ้ำเกลี้ยงสีเทำเข้ม 
(ค) รองเท้ำ : รองเท้ำหุ้มส้นท ำด้วยหนังสีด ำขัดมัน ไม่มีลวดลำย 

ข้อ 7 นิสิตที่ได้รับกำรผ่อนผันเร่ืองกำรแต่งกำย  
(1) นิสิตระดบับณัฑิตศึกษำ 

 (2) นิสิตภำคสมทบหรือภำคพิเศษ  
ข้อ 8 นิสิตตำมข้อ 7 ให้แต่งกำย ดังนี้  
  (1) ในเวลำปกติให้แต่งกำย แบบสุภำพชน สีไม่ฉูดฉำด  

(2) ในงำนพิธี ผูช้ำยแตง่กำยตำมข้อ 5 (2) ผู้หญิงแต่งกำยท ำขอ้ 6 (2)  
ข้อ 9  กำรแต่งกำยนอกเหนือไปจำกข้อบังคับนี้ให้อยู่ในดุลยพนิิจของหัวหน้ำส่วนงำนตำมมำตร 9 (4) แห่ง

พระรำชบญัญัติมหำวิทยำลัยทักษิณ พ.ศ. 2551  
ข้อ 10 ให้อธิกำรบดีรักษำกำรให้เป็นไปตำมข้อบังคับนี้ 

 
ประกำศ ณ วันที่ 20 เดือนมีนำคม พ.ศ. 2552 
 

(ศำสตรำจำรย์ ดร.จรัญ   จันทลักขณำ) 
อุปนำยกสภำมหำวิทยำลัยทักษณิ 

ปฏิบัติหนำ้ที่แทน นำยกสภำมหำวิทยำลัยทักษิณ 
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ตัวอย่ำงชุดพิธีกำร 
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ตัวอย่ำงชุดนิสิต 
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ตัวอย่ำงชุดพละ 
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ตัวอย่ำงชุดกิจกรรม 
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เพลง มาร์ชมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ศักด์ิแห่งเรำ ริ้วธงฟ้ำเทำสง่ำ 

ประจักษ์ตำ เน้นแนวปรัชญำหลอมใจรวมกัน 

ดูสีเทำงำมเด่น เปรียบเป็นสมอง ตรองดู รู้คิดแนวทำงสร้ำงสรรค์ 

มองฟ้ำอันกว้ำงไกล นั่นคือสีฟ้ำอ ำไพ หัวใจคิดไกลเหนือกว่ำ 

ล้วนน้อมระลึก พร้อมยึดปัญญำ และมีจริยธรรมน ำพัฒนำ 

ทั้งรู้ลึกซึ้ง ทั้งพร้อมจรรยำ เด่นตำดังปำริชำติเบ่งบำน 

มหำวิทยำลัย เด่นนำมทักษิณเกรียงไกร คล้องใจทุกดวงผูกพัน 

มหำวิทยำลัย แห่งแดนทักษิณอ ำไพ รวมใจทุกคนเหมือนหนึ่ง 

จิตแห่งเรำ รักธงฟ้ำเทำสง่ำ จะรักษำไว้โดยศรัทธำนิรันดร์ 
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เพลง ทักษิณถิ่นรัก 

ถิ่นรักทักษิณ เชื่อมดินแดนไกล ให้ใจเรำรวมกันเป็นหนึ่ง 

กลิ่นพะยอมหอมติดตรึงไม่มีสร้ำง ไม่จำงโรยรำ 

และในเวลำ ปำริชำติบำน ตระกำรเห็นเป็นสีแดงจ้ำ 

หมู่มวลดอกไม้เด่นตำ งดงำมเด่น เป็นสัญลักษณ์ 

มิ่งเมืองเรืองรุ่ง พัทลุงแดนขวัญ 

ร้อยรวมผูกพันควำมรักประจักษ์ยืนนำน 

สงขลำคือถิ่น แผ่นดินโบรำณ 

เนิ่นนำนสืบทอดสร้ำงสรรค์แหล่งภูมปิัญญำ 

เด่นงำมตระกำร ริ้วธงน ำชัย แถบเทำแทนใจแม่นในวิชำ 

มุง่มองกำรณ์ไกล ด้วยภูมิปัญญำ นั่นคือสีฟ้ำเกรียงไกร 

รักเกียรติศักดิ์แห่งเรำ ยืดเอำแสงธรรมน ำใจ จักเทิดทูนไว้ให้ไทยยืนยง 

แม้เรำผูกใจรวมกัน สถำบันเนิ่นนำนด ำรง ยิ่งยงอยู่คงคู่แดนแผ่นดิน 
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เพลงทานตะวัน 

ตะวันส่องใสแดดฉำยลงมำทำบทำทิวทุ่ง 

แผ่วลมฝ่ำยโรยเหมือนโปรยกลิ่นปรุดอกฟำงหอมลอย 

ดอกหญ้ำดำววับวำวทำงเกลื่อนเหมือนดั่งหยำดพลอย 

แตะนิดต้องน้อยรำวมณีร่วงพรูพลัดพรำยลงดิน 

จะอยู่แดนไหนสุดฟ้ำแสนไกลคะนึงถึงถ่ิน 

ด้ำวแดนแผ่นดินที่เรำจำกมำเนิ่นนำนแสนนำน 

ดอกหญ้ำงำมงดงำมดังก่อนหรือรอนร่วงรำน 

แดดร้อนดินแล้งลมระงมแผ้วพำนบ้ำนนำป่ำเขำ 

* ทุ่มกำยทุ่มใจเข้ำโหมแรงไฟหัวใจแรงเร่ำ 

ยิ่งสร้ำงยิ่งท ำระก ำหนักเบำดิ้นรนหนทำง 

เจ้ำมิง่ขวัญยิ่งวันยิ่งเดือนยิ่งเลือนยิ่งรำง 

ทอดทิ้งทุง่รำ้งวันและวันผ่ำนเยือนเหมือนเดินทำงไกล 

** ตะวันส่องแสงสำดแสงลงมำทำบทำทำงใหม่ 

ร่วมจิตร่วมใจก้ำวไปก้ำวไปฝ่ำภัยร้อยพัน 

มิ่งขวัญเอ๋ยหัวใจเรำมั่นเหมือนทำนตะวัน 

เฉิดแสงแรงฝันรำวระวีตะวันสีทองส่องใส  

(ซ้ ำ *,**)  

เฉิดแสงแรงฝันรำวระวีตะวันสีทองส่องใส 
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เพลงเหลืองทอง 

โน่นดูสิ สีเทำนั่น ล้ ำเลอเลิศลำวัลย์ 

ดูดีฟ้ำสีสลับแซม วับแววพรำวตำ ทุก ทุกวันเวลำ 

เหล่ำฟ้ำเท่ำนั้นหนำชื่นชีวำมำแสนนำน 

* ข้ำงฟ้ำเทำคู่ประเทือง คือเหลืองทองงำมตระกำร 

วิทยำศำสตร์ สะครำญ สถิตสถำนคู่กัน 

กร้ำวแกร่ง เกรียงไกร จะหำใด เสมอกัน เทียบเหลืองทองมิ่งขวัญ 

สถำบันแห่งวิทยำ ยำมเล่ำเรียนหมั่นเพียรไม่หน่ำย 

ท ำกิจใดร่วมใจทุกครำ เล่ำเรียนเด่นเป็นนักกีฬำ 

สร้ำงค่ำสร้ำงเรำ มท. ภูมิจิตใดไหนจะเทียมเท่ำ 

ภูมิจิตรเรำได้เพียงพะนอ อยู่ในแดน มท. ไม่ขอมีทุกข์ใด (ซ้ ำ *) 
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เพลงวิทยา 

ชื่นฉะนี้เรำฤๅจะลืม ๆ ๆ สุขฉะนี้เรำฤๅจะเลือน ๆ ๆ  

แต่พวกเรำนั้นจ ำจำกเพ่ือน ไม่ลืม ไม่เลือน 

เรำจ ำจำกเพ่ือนด้วยควำมอำลัย 

โอกำสหน้ำเรำคงจะมี ๆ ๆ เรำน้องพ่ีสำมัคคีร่วมกัน รักร่วมกัน ๆ  

เรำจำกไปแต่ใจผูกพัน ไม่ลืม สุขสันต์ 

วิดยำรักมั่น สัญญำไม่ลืม 

สัญญำว่ำจะไม่ลืม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


