


แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจ าปีการศกึษา 2564 หนูา 1  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา    

 

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงไดูมีการส ารวจความรู้ที่เพื่อ 

รวบรวมวิเคราะห์จัดท าเป็นแผนการจัดการความรู้ (KM ACTION PLAN) เพื่อใชูเป็นแนวทางในการบริหาร 

จัดการความรู้ ใหูเป็นไปตามแนวทาง ดังกล่าวและไดูแต่งตัง้คณะกรรมการจัดการความรู้ เพื่อรับผิดชอบการจัด

กิจกรรมความรู้ โดยในปีการศึกษา 2564 น้ี ไดูพิจารณาก าหนดนโยบายขอบเขตการจัดการความรู้ เปูาหมาย 

กระบวนการ และจัดท าแผนใหูสอดคลูองกับประเด็นยุทธศาสตร์อย่างเป็นร้ปธรรม อันจะน าไปส่้ความสัมฤทธิผ์ล

และเกิด ประโยชน์ส้งสุดในการด าเนินงาน ภายใตูระบบการประกันคุณภาพ 

 

 

คณะกรรมการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 

23 กันยายน  2564 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

บทท่ี 1 บทน ำ 

 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 

 คณ ะวิท ยาศ าสตร์และเท ค โน โลยี  มห าวิท ย าลั ย ราชภั ฏ ส งขลา เป็ นห น่ วยงาน ที่ จั ดตั้ งขึ้ น 

ตามการแบ่งส่วนราชการของวิทยาลัยครูสงขลา เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518  

จึงเริ่มมีคณ ะเป็นครั้งแรกใน ปี  พ .ศ . 2518 และเมื่ อมีการประกาศใช้พระราชบัญญั ติฉบับต่อ  ๆ  มา 

ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อคณะและหน่วยงานในคณะตามล าดับ ดังน้ี 

 พ.ศ. 2518 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 และประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ 

เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครู มีการจัดตัง้ “คณะวิชาวิทยาศาสตร์” ขึ้น โดยมี หน่วยงานในสังกัด ดังน้ี 

1) หมวดวิชาพลานามัย 2) หมวดวิชาคณิตศาสตร์ 3) หมวดวิชาหัตถศึกษา และอุตสาหกรรมศิลป์                   

4) หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ 5) หมวดวิชาเกษตรกรรม 6) หมวดวิชา วิทยาศาสตร์ 

 พ.ศ. 2519 เปลี่ยนชื่ อ  “หมวดวิชาพลานามัย” เป็น  “หมวดวิชาพลศึกษาและนันทนาการ” 

และจัดตัง้หมวดวิชาสุขศึกษา 

 พ.ศ. 2527 มีการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 จึงมีการเปลี่ยนชื่ อเป็น 

“คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”และเปลี่ยนชื่ อหน่วยงานในสังกัดจากหมวดวิชาเป็น  “ภาควิชา” 

ในคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหน่วยงานในสังกัด ดังน้ี 1) ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  2) 

ภาควิช าคหกรรมศาสตร์  3 ) ภ าควิช าอุตส าหกรรมศิ ลป ะ 4) ภ าควิชา เกษตรศาสตร์  5) ภ าควิช า 

พลศึกษ าและนันทนาการ 6) ภาควิชาสุ ขศึกษ า 7) ภาควิชาเคมี  8) ภาควิชาชีววิทยา 9) ภาควิชา 

ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

 พ.ศ . 2530 แยกภาควิช าเกษตรศาสตร์ ไปจั ดตั้ ง เป็น  “คณ ะวิชาเกษตรและอุตส าหกรรม”  

ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะเทคโนโลยีการเกษตร” 

 พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” 

แทน  “วิท ย าลั ย ค รู ”  เมื่ อ วัน ที่  1 4  กุ มภ าพั น ธ์  พ .ศ . 2535  วิท ย าลั ย ค รูส งขล า  จึ ง ใช้ ชื่ อ ให ม่ ว่ า 

“สถาบันราชภัฏสงขลา” มีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาคณะวิชาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มีหน่วยงานในสังกัด 

ดังน้ี  1) ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  2) ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 3) ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์  4) 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5) ภาควิชาเคมี 6) ภาควิชาชีววิทยา 7) ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 8) 

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 9) ภาควิชาเทคโนโลยีการยาง 10) ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 พ.ศ. 2538 เปลี่ยนชื่ อคณะเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโน โลยี  มีหน่วยงานในสังกัด ดังน้ี                 

1) ภาควิช าคณิ ตศาสตร์และสถิ ติ  2 ) ภ าควิช าคหกรรมศาสตร์  3 ) ภาควิช าอุ ตส าหกรรมศิ ล ป์  4 ) 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ 5) ภาควิชาเคมี 6) ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 7) ภาควิชา คอมพิวเตอร์ 8) 

ภ า ค วิ ช า ชี ว วิ ท ย า  9 )  ภ าค วิ ช า เท ค โน โล ยี ก า ร ย า ง  1 0 )  ภ าค วิ ช า วิ ท ย าศ าส ต ร์ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 

และได้มีการจัดตัง้หน่วยงานเพิ่มขึ้น 1 หน่วยงาน รวมเป็น 11 หน่วยงาน คือ 11) ส านักงาน เลขานุการคณะ  

 พ.ศ. 2540 แยกภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ไปจัดตั้งเป็น “คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” พ.ศ. 2541 

ทดลองน าระบบบริหารแบบโปรแกรมวิชามาใช้ในคณะ เปลี่ยนจากการบริหารแบบ“ภาควิชา” เป็น “โปรแกรมวิชา” 

โดยโปรแกรมวิชาประกอบด้วย  คณ ะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาที่ ท าห น้ าที่  บริหารงานวิชาการ 

ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ 1) ส านักงานเลขานุการคณะ 2) 

โปรแกรมวิชาคณิ ตศาสตร์  3 ) โปรแกรมวิชาสถิติ ประยุกต์  4) โปรแกรม  วิชาคหกรรมศาสตร์  5) 

โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 6) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 7) โปรแกรมวิชาสุขศึกษา 8) 
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โปรแกรมวิชาเคมี 9) โปรแกรมวิชาเคมีปฏิบัติ 10) โปรแกรมวิชาชีววิทยา 11) โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์ 12) 

โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ 13) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 14) โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 15) 

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 16) โปรแกรมวิชา เทคโนโลยีการยาง 17) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 พ .ศ . 2 5 43  มี ก ารป รั บ เป ลี่ ย น ห น่ วย ง าน สั งกั ด คณ ะวิ ท ย าศ าส ต ร์ แ ล ะ เท ค โน โล ยี ให ม่ 

โดยยุบรวมโปรแกรมวิชาในสาขาวิชาเดียวกันเข้าด้วยกัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน่วยงานในสังกัด 

ดังน้ี 1) ส านักงานเลขานุการคณะ 2) โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 3) โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ 4) 

โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ สุ ข ภ า พ  5 )  โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า เ ค มี  แ ล ะ เค มี ป ร ะ ยุ ก ต์  6 ) 

โป รแกรมวิช าชี ววิท ย าและชี ววิท ย าป ระยุกต์  7) โปรแกรมวิช าฟิ สิ กส์ และ  วิท ย าศ าสตร์ทั่ ว ไป  8 ) 

โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  9 )  โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า เท ค โน โ ล ยี ย า ง แ ล ะ พ อ ลิ เ ม อ ร์  1 0 ) 

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 พ.ศ. 2544 ผ่านร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 พ.ศ. 2547 (15 มิ .ย.) มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสงขลา จึงเป็นมหาวิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี ยังคงมีหน่วยงานในสังกัดเหมือนเดิม 

 พ .ศ . 2 549  (2 2  พ .ค .) มี ป ระก าศ ก ระท รวงศึ กษ าธิ ก าร  เรื่ อ งก ารแบ่ งส่ วน ราชก าร ใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา แบ่งส่วนราชการในคณะ เป็น “ส านักงานคณบดี” 

 พ.ศ. 2549 ปรับ เปลี่ยนหน่วยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ตามเกณฑ์ของ 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน่วยงานในสังกัดประกอบด้วย 1) ส านักงานคณบดี  2) 

ภาควิชาคณิ ตศาสตร์และคอมพิ วเตอร์ป ระกอบด้ วย  โปรแกรมวิชาคณิ ตศาสตร์และสถิ ติป ระยุกต์ 

และโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 3) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาเคมีและ เคมีประยุกต์ 

โป ร แ ก รม วิ ช า ฟิ สิ ก ส์ แ ล ะ วิ ท ย าศ าส ต ร์ ทั่ ว ไป  โป ร แ ก รม วิ ช า ชี ว วิ ท ย าแ ล ะ ชี ว วิ ท ย าป ร ะยุ ก ต์  

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่ งแวดล้อม  และโปรแกรมวิชาเทคโน โลยียางและพอลิ เมอร์  4) โครงการ 

จัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและคหกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ 

และโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ 

 พ.ศ. 2551 ปรับ เปลี่ยนหน่ วยงานสังกัดคณ ะวิทยาศาสตร์และเทคโน โลยี ใหม่  มีห น่ วยงาน 

ในสังกัดประกอบด้วย 1) ส านักงานคณบ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 3) โปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ 

โป ร แ ก รม วิ ช า เค มี แ ล ะ เค มี ป ร ะ ยุ ก ต์  5 )  โป ร แ ก ร ม วิ ช า ฟิ สิ ก ส์ แ ล ะ วิ ท ย าศ าส ต ร์ ทั่ ว ไ ป  6 ) 

โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์  7) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่ งแวดล้อม  8) โปรแกรม 

วิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 9) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 10) โปรแกรมวิชา คหกรรมศาสตร ์

 พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาออกประกาศเรื่องการแบ่งส่วนราชการเป็นงาน ส่วนราชการ หรือ 

ห น่ วย งาน ที่ เรี ย กชื่ อ อย่ างอื่ น ที่ มี ฐ าน ะ เที ยบ เท่ างาน ใน มห าวิท ย าลั ย ราชภั ฏ ส งขลา  พ .ศ . 2560 

ส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แบ่งส่วนราชการเป็นงานดังน้ี 1) งานบริหารงานทั่วไป 2) 

งานสนับสนุนพันธกิจอุดมศึกษา 

 พ.ศ . 2561 มหาวิทยาลั ยราชภั ฏสงขลายกเลิกการจัดตั้ งและการบริห ารงาน โปรแกรมวิช า 

และได้ออกประกาศเรื่องการบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จึงมีโครงการสร้างการบริหารงานวิชาการเป็นหลักสูตร จ านวน 13 หลักสูตร ดังน้ี  

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
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4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  

5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์  

6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  

7) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

8) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  

9) หลักสูตรวิทยาศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

10) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม  

11) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  

12) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา  

13) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

 

 พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโครงการสร้างการบริหารงานวิชาการเป็นหลักสูตร จ านวน 

16 หลักสูตร ดังน้ี  

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 ปรัชญำ วิสัยทัศน ์พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ และนโยบำย  

ปรัชญำ  เน้นคุณธรรม น าวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่น 

วิสัยทัศน ์  

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นคณะชั้นน าที่ ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรม เพื่ อ 

พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 

 

พันธกิจ   

1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครูด้านวิทยาศาสตร์ 
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3. ศึกษา วิจัย สร้างองค์ความรู้พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4. บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น 

5. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

6. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชด าริ 

 

อัตลักษณ ์

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก าหนดอัตลักษณ์ เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  คือ 

“เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ” 

 เป็นคนดี หมายถึง เป็นผู้ที่คิดดี พูดดี และทาดี หมายถึง คิด พูด และท า สิ่ งที่ เป็นประโยชน์ 

ตนและสิ่งที่เป็นประโยชน์ท่าน 

 มีทักษะชีวิต หมายถึง มีความช านาญ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ปัญญาและเหตุผล ในการ

ด าเนินชีวิต ผ่านกระบวนการฝึกทักษะการคิด ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิด 

ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ทั ก ษ ะ ก า ร คิ ด อ ย่ า ง มี วิ จ า ร ณ ญ าณ ทั ก ษ ะ ก า ร สื่ อ ส า ร อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 

ทั กษ ะการสร้ างความสั มพั น ธ์ ระห ว่ างบุ คคล  ทั กษ ะการตระห นั กรู้ ใน ตน  ทั กษ ะการ เข้ าใจผู้ อื่ น 

ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และทักษะการจัดการกับความเครียด 

  มีจิตสาธารณะ หมายถึง จิตที่ คิดสร้างสรรค์  เป็นกุศล และมุ่ งท ากรรมดีที่ เป็นประโยชน์ต่อ 

ส่วนรวมตัง้อยู่บนพื้นฐานของความตัง้ใจดี และเจตนาดี 

 

เอกลักษณ ์

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก าหนดเอกลักษณ์ เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คือ 

“มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” 

 การพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง การท าให้พื้นที่ ที่เป็นที่อยู่อาศัยเจริญขึ้นงอกงามขึ้น ทัง้น้ีการท าให้ท้องถิ่น 

เกิ ด ก า ร พั ฒ น า นั้ น  ม ห า วิ ท ย า ลั ย มุ่ ง เ น้ น ก า ร พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น โด ย ยึ ด ต า ม พั น ธ กิ จ ข อ ง 

มหาวิทยาลัยทัง้ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและ วัฒนธรรม  

 

ค ำนิยม  

         WISH 

  W  =  Wisdom    

    หมายถึง เป็นผู้มีภูมิปัญญา และใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ 

  I  =  Innovation   

    หมายถึ ง เราจะเป็นผู้ ที่ ส รรสร้างนวัตกรรมใหม่  ๆ ได้  และปรับตัวให้ เข้ ากับ 

ยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง 

  S  =  Smart   

    หมายถึง เราจะเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาด ไม่ว่าจะเป็นความคิด การเรียน การใช้ชีวิต 

และบุคลิกภาพที่ดีด้วย 

  H  =  Happiness   

    หมายถึง เรียนและใช้ชีวิตในรัว้มหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข 
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นโยบำย 

 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 มีดังน้ี 

  ยุทธศาสตร์เชิงรุกท่ี 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล 

  ยุทธศาสตร์เชิงรุกท่ี 2 สร้างชุมชนแห่งปัญญา 

  ยุทธศาสตร์เชิงรุกท่ี 3 น าพาองค์กรความสุขและความม่ันคง 

  ยุทธศาสตร์เชิงรุกท่ี 4 ธ ารงศาสตร์พระราชาพัฒนาท้องถ่ินตนอย่างย่ังยืน 

 

 นโยบายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2561 - 2565) ประกอบด้วย  

1. นโยบำยด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 

1.1) มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 

และเป็นไปตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

1.2) ป รับป รุงพัฒน าห ลัก สูตรระดับป ริญญ าต รี และบัณ ฑิตศึกษ าให้ เป็น ไปตามกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถ่ินและให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 

1.3) พั ฒ น ารู ป แ บ บ ก าร จั ด ก ารศึ ก ษ า โด ย น า เท ค โน โล ยี ส า รส น เท ศ ม า ใช้ เพื่ อ เพิ่ ม 

ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

1.4) มุ่ งเน้นการประชาสัมพันธ์การรับ นักศึกษาเชิงรุกด้วยวิธีการที่ หลากหลายเพื่ อให้ ได้ 

นักศึกษาที่มีศักยภาพตรงตามสาขาวิชา 

1.5) จัดให้มีการปรับพื้ นฐานความรู้ท างวิชาการ และคณิตศาสตร์ เพื่ อ เตรียมความพร้อม 

ให้กับนักศึกษาใหม่  

1.6) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตครูระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

1.7) จัดกิจกรรมเสริมความรู้ และทักษะ เพื่อเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่ พึงประสงค์ 

 

2. นโยบำยด้ำนงำนวิจัย 

2.1) ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ดีมีคุณภาพ 

2.2) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักวิจัยมืออาชีพ 

2.3) สนับสนุนและจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย 

2.4) สร้างเครือข่ ายการวิจัยระหว่างกลุ่มวิจัยหรือหน่วยวิจัย  (Research Unit) ของคณะ 

กับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่นในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ  

2.5) ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารที่ได้รับมาตรฐานทางวิชาการ ในระดับชาติ 

และนานาชาติ 

2.6) ส่งเสริมพัฒนาวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2.7) ส่งเสริมให้นักวิจัยท างานวิจัยระยะสัน้ในต่างประเทศ 

2.8) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสนองโครงการตามพระราโชบาย 

2.9) ยกย่อง และเชิดชูเกียรติ อาจารย์ และบุคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเด่น 

 

3. นโยบำยด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 

3.1) บริการวิชาการตามความต้องการของท้องถิ่น 

3.2) สร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการกับหน่วยงานอื่นทัง้ภาครัฐและเอกชน 



แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจ าปีการศกึษา 2564 หนูา 7  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา    

3.3) ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และ งานวิจัย 

3.4) ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มีส่วนร่วมในการให้บริการ วิชาการแก่ท้องถิ่น 

3.5) จัดตัง้ศูนย์บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น เช่น ศูนย์การแพทย์แผนไทย เป็นต้น 

 

4. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำ 

4.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง ประสงค์ 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

4.2) ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีเอกลักษณ์ความเป็นวิทยาศาสตร์ 

4.3) จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกทีเ่อื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ และทักษะการใช้ชีวิต ของนักศึกษา 

4.4) ส่งเสริมให้ นักศึกษา ศิษย์ เก่ า และคณะมีความรักและภาคภูมิ ใจต่อสถาบัน โดยผ่าน 

กิจกรรมนักศึกษา 

4.5) ยกย่องและให้ขวัญก าลังใจกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น 

4.6) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหาทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลน ทุนทรัพย์ 

 

5. นโยบำยกำรด้ำนพัฒนำบุคลำกร 

5.1) ส่ ง เส ริม ส นั บ สนุ น อ าจ ารย์ แ ล ะบุ ค ล าก รให้ มี ต าแห น่ งท างวิ ช าก าร  แล ะมี ค ว าม 

ก้าวหน้าทางสายงาน  

5.2) ส่งเสริมสนับสนุน ให้อาจารย์และบุคลากร ศึกษาต่อรวมทั้งฝึกอบรมระยะสั้น  และ 

ประชุมสัมมนาทัง้ระดับชาติและนานาชาติ 

5.3) ยกย่องและเชิดชูเกียรติ อาจารย์ บุคลากรที่เป็นคนดี มีคุณธรรม และผลงานเด่น 

 

6. นโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

6.1) ก าหนดแผน และกลยุทธ์ของคณะโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์  บุคลากรของคณะ 

และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

6.2) จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการ วิชาการ 

และการพัฒนานักศึกษา รวมถึงสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ภายในและภายนอก 

6.3) น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 

6.4) น าระบบการจัดการความรู้มาใช้พัฒนางานและเสริมสร้างบรรยากาศการท างานในคณะ 

6.5) น าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการ 

6.6) ใช้หลักธรรมาภิ บ าลในการบ ริห ารจัดการ  มุ่ ง เน้ น ให้ อ าจารย์  บุคลากร มี ความสุ ข 

รักองค์กรและเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน 

6.7) การบริหารจัดการเงินรายได้ของคณะ 

 

7. นโยบำยด้ำนกำรวิเทศสัมพันธ์และประชำสัมพันธ์ 

7.1) ก าหนดแผนงานประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

7.2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยการประชาสัมพันธ์ 

7.3) ประสานความร่วมมือ สร้างความสัมพันธ์อันดี และส่งเสริมกิจการความสัมพันธ์ กับต่างประเทศ 
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8.นโยบำยด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

8.1) พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่าง ต่อเน่ือง 

8.2) พัฒนาและสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะและสถาบัน 

8.3) น าผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะ 

 

9. นโยบำยด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

9.1) ส่ งเส ริมและส นั บสนุ น ให้ อ าจารย์  บุ คลากร และนั กศึกษ ามี ส่ วน ร่วม ในกิ จกรรม 

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

9.2) ส่งเสริมให้มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการวิจัยและ การเรียนการสอน 

9.3) ส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 

 

10. นโยบำยด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมสู่สำกล 

10.1) พัฒน าทักษ ะการใช้ภ าษ าอั งกฤษ  ภาษ าประเทศสมาชิกอาเซี ยน เพื่ อการสื่ อส าร 

ของอาจารย์บุคลากรและนักศึกษา 

10.2) ส่ งเส ริมส นั บสนุ น ให้ อ าจารย์  บุ คล ากร และนั กศึ กษ าได้ เปิ ด โลกทั ศน์  เข้ าร่ วม 

กิจกรรมทางวิชาการ การน าเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาประสบการณ์ ในต่างประเทศ 

10.3) ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์ เพื่ อสอน  วิจัย และบริการวิชาการ ในสถาบัน 

อุดมศึกษาของประชาคมอาเซียน 

 

สีประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

 สี เหลือง คือ สีประจ าคณ ะวิทยาศาสตร์และเทคโน โลยี  เป็นสีที่ แสดงถึ งความสว่างรุ่ งโรจน์ 

การประสบความส าเร็จ เป็นสีแห่งความเป็นมงคล ความเจริญรุ่งเรือง 

 รหัสสี CMYK = 1,12,100,0 

 
 

สัญลักษณค์ณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

 ในปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดให้มีสัญลักษณ์ของคณะ ดังภาพที่ 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 ดังภาพที่ 1.2 

 
ภำพที่ 1.2 ตน้ใบไม้สทีอง 

ที่มา :  อมรรัตน์ ชูชื่น, 2563 
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1.3  โครงสร้ำงกำรบริหำรคณะ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการแบ่งส่วนราชการดังน้ี (ภาพที่ 1.3) 

ภำพที่ 1.3 โครงสรา้งการบรหิารคณะ 

 

 คณบดี เป็นผู้ ก าหนดน โยบายคณ ะ ด้ านการบริห ารงานมี รองคณบดี ฝ่ ายต่ าง  ๆ เป็นผู้ ช่ วย 

บ ริห ารงาน ใน ด้ าน วิ ช าก าร  ด้ าน งาน วิ จั ย  และด้ าน ก ารพั ฒ น านั กศึ กษ า  โดยคณ บดี ก ากั บ ดู แ ล 

การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  นอกจากน้ียังมีคณะกรรมการบริหารคณะ (กบ.) 

คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ (กช.) และคณะกรรมการประจ าคณะ (กป.) ที่ก ากับการด าเนินงาน 

ของคณะให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของคณะ 

 

1.4 คณะกรรมกำรบริหำรคณะ  

 ในการบริหารงานของคณะ ประกอบดูวย คณะกรรมการบริหารคณะ (กบ.) 

คณะกรรมการ บริหารวิชาการคณะ (กช.) และคณะกรรมการประจ าคณะ (กป.) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 1.4.1  คณะกรรมกำรบริหำรคณะ (กบ.) 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผศ.ดร.อนุมัติ  เดชนะ 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา อ.ดร.สุชีวรรณ  ยอยรู้รอบ 

 รองคณบดีฝ่ายวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  ผศ.กฤษณ์วรา  รัตนโอภาส 

คณบด ี

หลักสูตร         

16 หลักสูตร 
หัวหน้าส านักงานคณบดี 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานสนับสนนุพนัธกิจอุดมศึกษา 

รองคณบด ี

ฝ่ายวชิาการและประกนัคุณภาพ

การศึกษา 

ฝ่ายวิจยั บริการวิชาการ 

และวิเทศสัมพันธ ์

ฝ่ายพฒันานักศึกษาและกิจการ

พิเศษ 
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 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ  อ.นันธิดา ลิ่มเสฎโฐ 

 ประธานหลักสูตร 

   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม อ.ดร.ปุรินทร  จันทร์เลิศ 

   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    อ.ยุพดี  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  มหาสวัสดิ ์

   วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์    อ.ดร.ศิรฉัตร  ทิพย์ศรี 

   วท.บ. สาขาวิชาเคมี     ผศ.ดร.วิภาพรรณ  คงเย็น 

   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ์ 

   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  กาญจนภูมิ 

   หัวหน้าส านักงานคณบดี     นางพิไลพร  คงเรือง 
 

 1.4.2  คณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำรคณะ (กช.) 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผศ.ดร.อนุมัติ  เดชนะ 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา อ.ดร.สุชีวรรณ  ยอยรู้รอบ 

 ตัวแทนสภาวิชาการคณะ      ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ์ 

 ประธานหลักสูตร 

   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม อ.ดร.ปุรินทร  จันทร์เลิศ 

   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    อ.ยุพดี  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  มหาสวัสดิ ์

   วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์    อ.ดร.ศิรฉัตร  ทิพย์ศรี 

   วท.บ. สาขาวิชาเคมี     ผศ.ดร.วิภาพรรณ  คงเย็น 

   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ์ 

   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 



แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจ าปีการศึกษา 2564  หนูา 12 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

   ทล.บ.  สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน ผศ.เสาวนิตย์  ชอบบุญ 

   ส.ม. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน    ผศ.ดร.คันธมาทน์  กาญจนภูมิ 

   หัวหน้าส านักงานคณบดี     นางพิไลพร  คงเรือง 

   หัวหน้างานสนับสนุนพันธกิจอุดมศึกษา   นางอมรรัตน์  ชูชื่น 
 

 1.4.3  คณะกรรมกำรประจ ำคณะ (กป.) 

 ผศ.ดร.อนุมัติ  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  พิทักษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

 ผศ.ดร.พลพัฒน์   รวมเจริญ ตัวแทนคณาจารย์  กรรมการ 

 ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ์  ตัวแทนคณาจารย์  กรรมการ 

 ผศ.ดร.ภวิกา  มหาสวัสดิ ์ ตัวแทนกรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการ 

 อ.ดร.ศิรฉัตร  ทิพย์ศรี  ตัวแทนกรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการ 

 นางพิไลพร  คงเรือง  หัวหน้าส านักงานคณบดี  กรรมการและเลขานุการ   

 

1.5 หลักส่ตรที่เปิดสอน และจ ำนวนนักศึกษำ 

 ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอน 2 ระดับ รวมทั้งสิ้น 16 

หลักสูตร  รายละเอียดดังน้ี  

 นักศึกษาภาคปกติ ประกอบด้วย 

  ระดับปริญญาตรี จ านวน 15 หลักสูตร  มีนักศึกษาทัง้สิน้ 1,430  คน 

 ระดับปริญญาโท จ านวน 1 หลักสูตร  มีนักศึกษาทัง้สิน้  14 คน       

 รวมจ านวนนักศึกษาภาคปกติ 1,444 คน 

 นักศึกษาภาค กศ.บป. ประกอบด้วย 

  ระดับปริญญาตรี จ านวน 1 หลักสูตร  มนัีกศึกษาทัง้สิน้ 86  คน 

 รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1.1 

ตารางที่ 1.1 จ านวนนักศึกษาจ าแนกตามสาขาวิชาและระดับการศึกษา (ภาคปกติ 4 ชัน้ปี) 

หลักส่ตร-สำขำวิชำ 
จ ำนวนนักศกึษำทัง้หมด 

ปริญญำตร ี ปริญญำโท 

ภำคปกต ิ   

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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หลักส่ตร-สำขำวิชำ 
จ ำนวนนักศกึษำทัง้หมด 

ปริญญำตร ี 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 

รวมทัง้สิน้ 1,444 

ภำค กศ.บป.   

ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 86  

รวมทัง้สิน้ 86  

ที่มา: ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (20 สิงหาคม 2564) 

 

1.6 จ ำนวนบุคลำกร 

 ปี ก ารศึ กษ า  2564 คณ ะวิท ยาศ าสตร์และเท ค โน โลยี  มี บุ คล ากรทั้ งหมดจ าน วน  119 คน 

แบ่งเป็นสายวิชาการ จ านวน 101 คน สายสนับสนุน จ านวน 18 คน (ตารางที่ 1.2 และตารางที่ 1.3)  

ตำรำงที่ 1.2 จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564  

ต ำแหนูงทำงวิชำกำร 
คุณวุฒ ิ

รวม ปฏิบัติงำนจริง ลำศึกษำตูอ 
ปริญญำตร ี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

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) 

 

ตำรำงที่ 1.3 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนทัง้หมด ประจ าปีการศึกษา 2564 

ประเภท จ ำนวน (คน) 

ข้าราชการ 1 

พนักงานราชการ 2 

พนักงานมหาวิทยาลัย 9 

พนักงานประจ าตามสัญญา 6 

รวม 18 

ที่มา: งานบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (20 สิงหาคม 2564) 
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1.7  อำคำรสถำนที่  

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอาคารที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 6 อาคาร (ตารางที่ 1.4) 

ตำรำงที่ 1.4 อาคารสถานที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หมำยเลขอำคำร ช่ืออำคำร 

8 อาคารเรียน   

10 อาคารเรียน 

35 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 

64 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 

72 อาคารปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์ 

73 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (อยู่ระหว่างการปรับปรุง) 

ที่มา: ฝ่ายอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (20 สิงหาคม 2564) 
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บทท่ี 2 ความรู้เบื้องตูนเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 

 

2.1 ความหมายของการจัดการความรู้  

 การจัดการความรู้หมายถึงการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอย่้ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอย่้ในตัวบุคคลหรือ 

เอกสารมาพัฒนาใหูเป็นระบบเพื่อใหูทุกคนในองค์กรสามารถเขูาถึงความรู้และพัฒนาตนเองใหูเป็นผู้รู้รวมทั้ง

ปฏิบัติงานไดูอย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลใหูองค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันส้งสุด (ส านักงาน กพร.)  

 การจัดการความรู้หมายถึงกระบวนการที่ด าเนินการร่วมกันโดยผู้ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยย่อยของ

องค์กร เพื่อสรูางและใชูความรู้ในการท างานใหูเกิดผลสัมฤทธิด์ีขึ้นกว่าเดิมโดยมีเปูาหมายพัฒนางานและคน (ศ.

นพ.วิจารณ์ พานิช)  

 การจัดการความรู้หมายถึง กระบวนการในการน าความรู้ที่มีอย่้หรือไดูเรียนรู้มาใชูใหูเกิดประโยชน์ส้งสุดต่อ

องค์กรและเป็นเครื่องมือเพื่อการบรรลุเปูาหมายขององค์กรในดูานการท างานดูานการพัฒนาคนดูานการเป็นองค์กร 

เรียนรู้ดูานการเป็นชุมชนทีม่ีความเอื้ออาทรระหว่างกันในที่ท างานและดูานการตอบสนองความตูองการของผู้มีส่วน

ไดู ส่วนเสียขององค์กรในทุกกลุ่มโดยผ่านกระบวนการต่างๆเช่นการสรูางการรวบรวมการแลกเปลี่ยนและการ

น าไปใชู งานโดยมีเปูาหมายขององค์กรในดูานการท างานที่ส าคัญคือ (รณินทร์กิจกลูา)  

1) การตอบสนอง (Responsiveness) เป็นการตอบสนองความตูองการของล้กคูาเจูาของกิจการ หรือผู้ถือหูุน

บุคลากรสังคมส่วนรวมและผู้มีส่วนไดูส่วนเสียทุกกลุ่ม  

2) การมีนวัตกรรม (Innovation) เป็นนวัตกรรมในการท างานและนวัตกรรมดูานผลิตภัณฑ์หรือบริการ  

3) การมีสมรรถนะ (Competency) เป็นขีดความสามารถขององค์กรและของบุคลากรที่พัฒนาขึ้นซึ่ง สะทูอน

ภาพการเรียนรู้ขององค์กร  

4) การมีประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นสัดส่วนระหว่างผลลัพธ์กั บตูนทุนที่ ลงไปการท างานที่มี 

ประสิทธิภาพส้งคือการลงทุนลงแรงนูอยแต่ไดูผลมากหรือคุณภาพส้ง  

 

2.2 ประเภทของความรู้  

1) ความรู้ที่ฝังอย่้ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ไดูจากประสบการณ์พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณ

ของแต่ละบุคคลในการท าความเขูาใจในสิ่งต่างๆเป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพ้ดหรือลาย 

ลักษณ์อักษรไดูโดยง่ายเช่นทักษะในการท างานงานฝีมือหรือการคิดเชิงวิเคราะห์บางครัง้จึงเรียกว่าเป็น 

ความรู้แบบนามธรรม  

2) ความรู้ที่ชัดแจูง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมถ่ายทอดไดูโดยผ่านวิธีต่างๆเช่น 

การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรทฤษฎีค่้มือต่างๆและบางครัง้เรียกว่าเป็นความรู้แบบร้ปธรรม 

  

2.3 แนวคิดการจัดการความรู้  

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีแนวความคิดในการด าเนินการ จัดการความรู้

เพื่อใหูเกิดวัฒนธรรมการท างานและการแกูไขปัญหาต่าง ๆ ที่วางอย่้บนรากฐานแห่งความรู้ที่ส่งเสริมใหูแสวงหาความรู้ 

ใชูความคิดอย่างมีเหตุผล จึงส่งเสริมใหูมีการจัดการความรู้เกี่ยวกับ กระบวนการและเทคนิคการท างานการจัดการเรียน

การสอนและการวิจัย การบริการวิชาการ ท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ ตามความเหมาะสม ซึ่งมี

ผู้เกี่ยวขูองที่เป็นกลุ่มเปูาหมายจากคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และองค์กรนักศึกษา ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญ

ภายนอก ทัง้น้ี เพื่อสรูางคลังความรู้ของสถาบัน ซึ่งไดูถ่ายทอดความรู้นั้นส่้ผู้อื่น และสรูางองค์กรนักปฏิบัติที่มีการ

รวมตัวกันเพื่อการพัฒนาที่ รวดเร็ว มั่นคง และยั่งยืน 
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2.4 นโยบายการจัดการความรู้  

1. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ในองค์กรเพื่อพัฒนาใหูเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

2. สนับสนุนใหูมีการประมวลความรู้ในองค์กรในดูานต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใชูในการปฏิบัติงานไดูอย่าง 

ถ้กตูอง รวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพการท างานที่ส้งขึ้น  

3. ส่งเสริมใหูอาจารย์และเจูาหนูาที่มีส่วนร่วมผลักดันการจัดการความรู้ในองค์กรและเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน  

4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ใหูเป็นส่วนหน่ึงของการท างานปกติที่ส่งผลต่อการพัฒนา 

ตามยุทธศาสตร์และสอดคลูองกับแผนการจัดการความรู้ในระดับมหาวิทยาลัย 

5. ใชูเทคโนโลยีเพื่อการสรูางและเชื่อมโยงความรู้การจัดเก็บและเชื่อมโยงฐานขูอม้ลความรู้  

6. จัดระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ  

 

2.5 เปูาหมายของการจัดการความรู้  

1. เพื่อใหูมีความรู้ความเขูาใจเรื่องการจัดการ ความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้  

2. เพื่ อกระตูุนใหูเกิดกิจกรรม กระบวนการถ่ายทอดความรู้ในระหว่างบุคลากรทุกสายงานส่้การสรูาง

วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในคณะ  

3. เพื่อผลักดันใหูมีการน าความรู้ไปใชูใหูเกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานและตอบสนองต่อพันธกิจและยุทศา

สตรข์องมหาวิทยาลัย  

4. เพื่อรวบรวมความรู้ ประสบการณ์ที่เป็น (Tacit Knowledge) ในตัวบุคลากรและความรู้ที่เป็น (Explicit 

Knowledge) ที่มีอย่้ทัง้จากแหล่งความรู้ภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนเผยแพร่ประเด็นองค์ความรู้

ส่้ สาธารณชนโดยผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ 

5. เพื่อสรูางชุมชนนักปฏิบัติการจัดการความรู้ภายในองค์กร โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทัง้สายวิชาการ 

และสายสนับสนุน ตลอดจนก่อใหูเกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  

 

2.6 กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)  

 เป็นกระบวนการแบบหน่ึงที่จะช่วยใหูองค์กรเขูาใจถึงขัน้ตอนที่ท าใหูเกิดกระบวนการจัดการความรู้ หรือ

พัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร ประกอบดูวย 7 ขัน้ตอน ดังน้ี  

1) การบ่งชีค้วามรู้ – เช่น พิจารณาว่า วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ เปูาหมาย คืออะไร และเพื่อใหูบรรลุเปูาหมาย เรา

จ าเป็นตูองรู้อะไร , ขณะน้ีเรามีความรู้อะไรบูาง, อย่้ในร้ปแบบใด, อย่้ที่ใคร  

2) การสรูางและแสวงหาความรู้– เช่น การสรูางความรู้ใหม่, แสวงหาความรู้จากภายนอก 

3) การจัดความรู้ใหูเป็นระบบ - เป็นการวางโครงสรูางความรู้ เพื่อเตรียมพรูอมส าหรับการเก็บความรู้ อย่าง

เป็นระบบในอนาคต  

4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้– เช่น ปรับปรุงร้ปแบบเอกสารใหูเป็นมาตรฐาน , ใชูภาษาเดียวกัน, 

ปรับปรุงเน้ือหาใหูสมบ้รณ์  

5) การเขูาถึงความรู้– เป็นการท าใหูผู้ใชูความรู้นั้นเขูาถึงความรู้ที่ตูองการไดูง่ายและสะดวก เช่น ระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), Web board ,บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นตูน  

6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้– ท าไดูหลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจจัดท าเป็น

เอกสาร, ฐานความรู้, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge อาจจัดท าเป็นระบบ ทีม 

ขูามสายงาน, กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม, ชุมชนแห่งการเรียนรู้, ระบบพี่เลี้ยง, การสับเปลี่ยน 

งาน, การยืมตัว, เวทีแลกเปลี่ยนความรู้เป็นตูน  
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7) การเรียนรู้ – ควรท าใหูการเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงของงาน เช่นเกิดระบบการเรียนรู้จาก สรูางองค์ความรู้> 

น าความรู้ไปใชู>เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเน่ือง 

 

2.7 กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง (Change Management Process)  

 เป็นกรอบความคิดแบบ หน่ึงเพื่อใหูองค์กรที่ตูองการจัดการความรู้ภายในองค์กร ไดูมุ่งเนูนถึงปัจจัย

แวดลูอมภายในองค์กร ที่จะมีผลกระทบ ต่อการจัดการความรู้ ประกอบดูวย 6 องค์ประกอบ ดังน้ี  

1) การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากผู้บริหาร  

2) การสื่อสาร – เช่น กิจกรรมที่ท าใหทูุกคนเขูาใจถึงสิ่งที่องค์กรจะท าประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน 

3) กระบวนการและเครื่องมือ - ช่วยใหูการคูนหา เขูาถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้สะดวกรวดเร็วขึ้น 

โดยการเลือกใชูกระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของความรู้, ลักษณะขององค์กร (ขนาด, สถานที่ตัง้ 

ฯลฯ), ลักษณะการท างาน, วัฒนธรรมองค์กร, ทรัพยากร  

4) การเรียนรู้ - เพื่อสรูางความเขูาใจและตระหนักถึงความส าคัญและหลักการของการจัดการความรู้โดยการ 

เรียนรู้ตูองพิจารณาถึง เน้ือหา, กลุ่มเปูาหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและปรับปรุง 

5) การวัดผล – เพื่อใหูทราบว่าการด าเนินการไดูบรรลุเปูาหมายที่ตัง้ไวูหรือไม่, มีการน าผลของการวัดมาใชูใน 

การปรับปรุงแผนและการด าเนินการใหูดีขึ้น, มีการน าผลการวัดมาใชูในการสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับ

ให ูเห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการวัดผลตูองพิจารณาดูวยว่าจะวัดผลที่ขัน้ตอนไหนไดูแก่ วัด 

ระบบ (System), วัดที่ผลลัพธ์ (Out put) หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะไดูรับ (Out come) 

6) การยกย่องชมเชยและใหูรางวัล - เป็นการสรูางแรงจ้งใจใหูเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วน

ร่วม ของบุคลากรในทุกระดับ โดยขูอควรพิจารณาไดูแก่ คูนหาความตูองการของบุคลากร, แรงจ้งใจระยะ

สัน้และ ระยะยาว, บ้รณาการกับระบบที่มีอย่้, ปรับเปลี่ยนใหูเขูากับกิจกรรมที่ท าในแต่ละช่วงเวลา 

 

2.8 ปัจจัยที่จะน าไปสู้ความส าเร็จ  

1) ไดูรับความร่วมมือจากผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับใหูมีความรู้ความเขูาใจตระหนักถึงความส าคัญและ 

ประโยชน์ของการจัดการความรู้(Knowledge Management) และองค์กรแห่งการเรียนรู้  (Learning 

Organization)  

2)  เปูาหมายและแผนงานการจัดการความรู้ที่ชัดเจน 

3) บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

4) ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายสะดวกและมีประสิทธิภาพ  

5) การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชูเป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้  

6) มีการจัดการความรู้อย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง  

7) มีแรงจ้งใจดูวยการยกย่องชมเชยหรือใหูรางวัล  

8) มีการติดตามและประเมินผลการจัดการความรู้โดยใชูตัวชีว้ัด 

 

2.9 วิธีในการด าเนินงาน  

1. จัดตัง้คณะกรรมการจัดการความรู้  

2. จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุนการจัดการความรู้  

3. จัดอบรมบุคลากรทุกระดับใหูมีความรู้ความเขูาใจเรื่องการจัดการความรู้  

4. จัดท าแผนการจัดการความรู้  

5. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมใหูเกิดชุมชนนักปฏิบัติ  



แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจ าปีการศึกษา 2564  หนูา 18 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

6. สรูางเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างสถาบันฯ และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก 

มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาฐานขูอม้ลความรู้ใหูมีความหลากหลายและครอบคลุม  

7. สรูางแรงจ้งใจใหูเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น การยกย่องการใหูรางวัลแก่ผู้ที่น าความรู้มาเผยแพร่หรือผู้

ที่น าความรู้ไปใชูในการปฏิบัติงานใหูประสบความส าเร็จ  

8. สรูางฐานขูอม้ลความรู้ 

9. ติดตามและประเมินผลการจัดการความรู้ 

 

2.10 กระบวนการจัดท าแผนการจัดการความรู้  

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดูแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ 

(Knowledge Management) ประจ าปีการศึกษา 2564 ดังน้ี 

1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 

2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา รองประธานกรรมการ 

3. รองคณบดีฝ่ายวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 

4. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ กรรมการ 

5. อาจารย์ ดร.ปุรินทร  จันทร์เลิศ กรรมการ 

6. อาจารย์ ดร.ศศิน  จันทร์พวงทอง กรรมการ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดินาถ  หล าสุบ กรรมการ 

8. อาจารย์อรนุช  สุขอนันต์ กรรมการ 

9. อาจารย์ ดร.สิริมาภรณ์  วัชรกุล กรรมการ 

10. อาจารย์ ดร.สายใจ  วัฒนเสน กรรมการ 

11. อาจารย์สายใจ  เพชรคงทอง กรรมการ 

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ  ค าแกูว กรรมการ 

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญกมล  ขุนพิทักษ์ กรรมการ 

14. อาจารย์ ดร.วรพล  หน้นุ่น กรรมการ 

15. อาจารย์นพมาศ  ร่มเกตุ กรรมการ 

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิกุล  สมจิตต์ กรรมการ 

17. อาจารย์ ดร.ระเบียบ สุวรรณเพ็ชร กรรมการ 

18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวนิตย์  ชอบบุญ กรรมการ 

19. อาจารย์ ดร.จีราพัชร์  พลอยนิลเพชร กรรมการ 

20. นางอมรรัตน์  ช้ชื่น กรรมการ 

21. นางสาวยุพดี  พันธ์ุสะ กรรมการ 

22. นางสาวกุสุมา  เจะอาแซ กรรมการและเลขานุการ 

 

หนูาที่ 

1. ร่วมจัดท าแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ประจ าปีงบประมาณ 2563 

2. ก าหนดประเด็นความรู้และเปูาหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคลูองกับแผนกลยุทธ์ของคณะ อย่าง

นูอยครอบคลุมพันธกิจดูานการผลิตบัณฑิตและดูานการวิจัย 

3. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะดูานการผลิตบัณฑิตและดูานการวิจัยอย่าง

ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดไวู 
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4. จัดกระบวนการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้ที่มีประสบการณ์ตรงเพื่อคูนหา

แนวปฏิบัติที่ดี และเผยแพร่ไปส่้บุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่ก าหนด 

5. อ านวยความสะดวกและสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 

6. ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 

 

2.11 ก าหนดขอบเขต KM (KM Focus Areas) ขอบเขตของ KM  

 เป็นหัวเรื่องกวูางๆ ของความรู้ที่จ าเป็นและสอดคลูองกับประเด็นยุทธศาสตร์ตาม แผนปฏิบัติราชการฯ ซึ่ง

ตูองการจะน ามาใชูก าหนดเปูาหมาย KM (Desired State) ในการก าหนดขอบเขต KM ควร ก าหนดกรอบตาม

องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อกระบวนงาน (Work Process) หรือก าหนดขอบเขต KM ตามองค์ความรู้ที่ จ าเป็นตูองมีใน

องค์กร เพื่อปฏิบัติงานใหูบรรลุตามประเด็นยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ขององค์กร 

 

2.12 ขอบเขต KM ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบดูวย  

1. ดูานการเรียนการสอน :  

- การเขูาส่้ต าแหน่งทางวิชาการ (เทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอน) 

- แนวปฏบิัตทิี่ดีในการด าเนินงานหลักส้ตร 

- เทคนิคการสอนออนไลน์ (ทฤษฎี ปฏบิัติการ การท าข้อสอบที่หลากหลาย) 

2. ดูานการวิจัย :  

- วิธีการเขียนขอทนุวิจัย (วช. สวทช.) เชน่ ชดุโครงการ 

- สถิตสิ าหรับการวิจัย 
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บทท่ี 3 ผลการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2563 

 

1. คณะไดูแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ (Knowledge Management) โดยมีคณบดีเป็น

ประธาน และรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นรองประธานกรรมการและตัวแทน

อาจารย์จากทุกทุกหลักส้ตรเป็นกรรมการ  

2. คณะไดูเชิญกรรมการจัดการความรู้ร่วมประชุม เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ตามที่บันทึกขูอความคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ ควท.ว571/2563 เรื่องขอเชิญผู้สนใจเขูาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูาน

การเรียนการสอน เพื่อก าหนดหัวขูอการจัดการความรู้ ซึ่งที่ประชุมไดูก าหนดหัวขูอการจัดการความรู้ 

ดูาน ประเด็นความรู ้

การเรียนการสอน - การพัฒนาเทคนิคการเขียนต ารา/เอกสารประกอบการสอน / เอกสารค าสอน 

- แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานหลักส้ตร 

การวิจัย - การพัฒนาชุดโครงการตามแนวพระราโชบาย (การบ้รณาการวิจัย บริการวิชาการ 

และท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย) 1 โครงการใหญ่ของคณะ และ

มีโครงการย่อยของทุกหลักสต้ร 

3. คณะกรรมการไดูมีการประชุมร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2563  ที่

สอดคลูองกับแผนกลยุทธ์ของคณะ โดยครอบคลุมพันธกิจดูานการผลิตบัณฑิตและดูานการวิจัยและมีการ

ก าหนดประเด็นและเปูาหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคลูองกับแผนกลยุทธ์ของคณะอย่างนูอยครอบคลุม

พันธกิจดูานการผลิตบัณฑิตและดูานการวิจัย  

4. คณะมีการน าแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั ้งที่มีอย่้ในตัวบุคคล ทักษะของผู้ประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้

อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร และน ามาปรับใชู

ในการปฏิบัติงานจริง ดังน้ี 

4.1 จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูดู้านการวิจัย : การพัฒนาชุดโครงการตามแนวพระราโชบาย (การบ้รณ

การการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย) 1 โครงการใหญ่ของคณะ และมี

โครงการย่อยของทุกหลักส้ตร” ในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นตนูไป ณ หูองประชุม 10-103  

โดยมี ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง  อาจารยป์ระจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นผู้ถา่ยทอดหลัก 

4.2 จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ดูานการเรยีนการสอน : การเขียนบทความเทคนิคการเขียนเอกสาร

ประกอบการสอน ครัง้ที ่1  ในวนัที่ 24 กมุภาพนัธ์ 2564 เวลา 13.30 น.  ณ หอูงประชุม 10-103 โดยมีเป็นผู้

ถ่ายทอดหลักร่วมแลกเปลี่ยนรู้ดังน้ี โดยมผีู้ถา่ยทอดหลักจากหลายหลักส้ตร ดังน้ี 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลพฒัน์  รวมเจริญ  

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวิกา  มหาสวสัดิ ์  

3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา เพิ่ม   

4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพงศ์ พันธ์ุทอง  

5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติมาพร ศรีรักษ์  

6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุมัต ิ เดชนะ 

4.3 จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ดูานการเรียนการสอน :  แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานหลักส้ตร  

ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564  เวลา 13.30 น. ณ หูองประชุม 10-103 โดยมีหลักส้ตรที่มีผลประเมินในระดับดี

มากเป็นผู้ถ่ายทอดหลักร่วมแลกเปลี่ยนรู้ดังน้ี 

- หลักส้ตร ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมขน 
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- หลักส้ตร วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  

- หลักส้ตร วท.บ. สาขาจุลชีววิทยาประยุกต์ 

 ซึ่งจากขูอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 ว่าคณะควร

ถอดบทเรียนหลักส้ตรที่มีผลการประเมินคุณภาพระดับดีมาก จ านวน 3 หลักส้ตร เพื่อคูนหาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 

เผยแพร่และปรับใชูกับทุกหลักส้ตรในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางยกระดับคุณภาพหลักส้ตรที่ยังมีผลการ

ประเมินอย่้ในระดับดี หรือระดับปานกลาง หรือหลักส้ตรใหม่ที่อย่้ในแผนพัฒนาหรือปรับปรุงในอนาคต โดย

เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใชูในการปฏิบัติงานจริง ส่งผลใหูในปีการศึกษา 2563 ผลการ

ประเมินหลักส้ตรอย่้ในระดับดี / ดีมาก 

4.4 จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ดูานการเรียนการสอน : การพัฒนาต ารา / หนังสือ และเอกสารค า

สอน ครัง้ที่ 2  ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564  เวลา 13.30 น ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี รองศาสตราจารย์ 

ดร.ทัศนา ศิริโชติ เป็นผู้ถ่ายทอดหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจ าปีการศึกษา 2564  หนูา 22 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

บทท่ี 4 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดูด าเนินการการจัดการความรู้ โดยยึดถือ

แนวทางการด าเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชีท้ี่ 

5.2 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลพัธ์ตามพันธกิจและกลุ่มสถาบนั ขูอที่ 5 คูนหาแนวปฏิบัติที่ดีจาก

ความรู้ทัง้ที่มีอย่้ในตัวบุคคล ทักษะของผู้ประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างนูอย

ครอบคลุมพันธกิจดูานการผลิตบัณฑิตและดูานการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์

อักษร และน ามาปรับใชูในการปฏิบัติงานจริง ในปีการศึกษา 2564 คณะไดูเชิญกรรมการจัดการความรู้ร่วมประชุม 

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564  เพื่อก าหนดหัวขูอการจัดการความรู้ ซึ่งที่ประชุมไดูก าหนดหัวขูอการจัดการความรู้ทัง้

ดูานการเรียนการสอน และการวิจัย ที่ประชุมไดูสรุปประเด็นและเปูาหมายของการจัดการความรู้ ดังน้ี 

3. ดูานการเรียนการสอน :  

- การเขูาส่้ต าแหน่งทางวิชาการ (เทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอน) 

- แนวปฏบิัตทิี่ดีในการด าเนินงานหลักส้ตร 

- เทคนิคการสอนออนไลน์ (ทฤษฎี ปฏบิัติการ การท าข้อสอบที่หลากหลาย) 

4. ดูานการวิจัย :  

- วิธีการเขียนขอทนุวิจัย (วช. สวทช.) เชน่ ชดุโครงการ 

- สถิตสิ าหรับการวิจัย 

  ซึ่งคลอบคลุมพันธกิจดูานการผลิตบัณฑิตและดูานการวิจัย ซึ่งกลุ่มเปูาหมายคือ คณาจารย์คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะไดูน าแนวปฏิบัติที่ดีจากองค์ความรู้ที่มีอย่้ในตัวบุคคลทักษะของผู้มี

ประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย

ลักษณ์อักษร และน ามาปรับใชูในการปฏิบัติงานจริง 
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ยุทธศาสตร์ดูานการผลิตบัณฑิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับคุณภาพกำรศึกษำสู่สำกล 

องค์ความรู้ทีจ่ าเป็น (KM)  
ดูานการเรียนการสอน :  

- การเขูาส่้ต าแหน่งทางวิชาการ (เทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอน) 

- แนวปฏบิัตทิี่ดีในการด าเนินงานหลักส้ตร 

- เทคนิคการสอนออนไลน์ (ทฤษฎี ปฏบิัติการ การท าข้อสอบที่หลากหลาย)   

ยุทธศาสตร์ดูานการวิจยั 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้ำงชุมชนแหูงปัญญำ 

องค์ความรู้ทีจ่ าเป็น (KM)  ดูานการวิจัย :  

- วิธีการเขียนขอทนุวิจัย (วช. สวทช.) เชน่ ชดุโครงการ 

- สถิตสิ าหรับการวิจัย  
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ที ่ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชีว้ัด เปูาหมาย กลุูมเปูาหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. การบูงชีค้วามรู ้

1.1 แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารการจัดการ

ความรู้ (KM) ระดับคณะ 

ก.ย. 64 ค าสั่งแต่งตัง้

คณะกรรมการบริหารการ

จัดการความรู้ (KM) 

ระดับคณะ 

จ านวน 1 

ค าสั่ง 

คณะกรรมการบริหาร

การจัดการความรู้ 

(KM)  

ระดับคณะ 

คณบด ี  

1.2 ประชุมระดมความคิดเห็นของ

คณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ 

(KM) ระดบัคณะ   เพื่อก าหนดประเดน็

ความรู้และเปูาหมายของการจดัการ

ความรู้ที่สอดคลูองกบัแผนกลยุทธ์ของ

มหาวิทยาลัยอย่างนูอยครอบคลุมพันธ

กิจดูานการผลิตบัณฑิตและดูานการวิจัย 

ก.ย. 64 ประเด็นความรู้ดูานการ

ผลิตบัณฑิตและการวิจยั 

มีอย่างนูอย 2 

ประเด็น 

คณะกรรมการบริหาร

การจัดการความรู้ 

(KM) ระดบัระดับ

คณะ 

- รองคณบดีฝ่าย

วิชาการและประกัน

คุณภาพการศึกษา 

- รองคณบดีฝ่ายวิจยั

บริการวิชาการและ

วิเทศสัมพนัธ์ 

- คณะกรรมการการ

จัดการความรู ้

  

2. การสรูางและแสวงหาความรู ้

2.1 สรูางคนูควูาและแสวงหาเพิ่มเติมจาก

พันธกิจดูานการผลิตบัณฑิตและการวิจัย 

โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและถอดองค์

ความรู้ เวทชีุมชนนักปฏบิัติ การเล่าเรื่อง

ประสบการณ์ และแสวงหากิจกรรมใน

แต่ละดูาน 

 

 

ธ.ค. 64 

- 

30 ก.ย. 65 

ประเด็นความรู้ที่ก าหนดไวู

ในขูอ 1 

เวที

แลกเปลี่ยน

ความรู้หรือเวที

ชุมชนนัก

ปฏบิัต ิ

จ านวน 1 ครัง้ 

อาจารย ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และประกันคุณภาพ

การศึกษา 
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3. การจัดการความรู้ใหเูป็นระบบ 

3.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดการ

ความรู้ (KM) เพื่อจัดระบบและหมวดหม่้

องค์ความรู้ที่ก าหนด 

 

เม.ย. 65 หมวดหม่้องค์ความรู้ที่

ก าหนด 

จ านวน 1 ชุด คณะกรรมการบริหาร

การจัดการความรู้ 

(KM) ระดบัคณะ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 

4. การประมวลและกล่ันกรองความรู้ 

4.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดการ

ความรู้ (KM) เพื่อประมวลและ

กลั่นกรองความรู้ที่ก าหนด 

 

 

พ.ค. 65 ประมวลและกลั่นกรอง

ความรู้ที่ก าหนด 

จ านวน 1 ชุด คณะกรรมการบริหาร

การจัดการความรู้ 

(KM) ระดบัคณะ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 

5. การเขูาถึงความรู ้

5.1 ประชาสัมพนัธ์องค์ความรู้ผา่นเว็บไซด์ 

https://sci.skru.ac.th/science/activities

/km/index.php 

พ.ค. 65 

- 

มิ.ย. 65 

องค์ความรู้ที่ไดูรบัการ

เผยแพร ่

จ านวนอย่าง

นูอย 2 เรื่อง 

คณะกรรมการบริหาร

การจัดการความรู้ 

(KM) ระดบัคณะ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 

6. การแบูงปันและแลกเปล่ียนความรู้จัดประชุม 

6.1 อบรมการจัดการความรู้ใหูกับบุคลากร

ภายในมหาวิทยาลัย 

 มี.ค.-65  การประชุม/อบรม 

การจัดการความรู ้

 จ านวน 1 

ครัง้ 

อาจารย ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และประกันคุณภาพ

การศึกษา 

  

6.2 จัดประชุม/อบรม ปฏบิัติการการจัดการ

ความรู้ดูานการเรียนการสอนและการ

วิจัยใหูกับอาจารย์ภายในมหาวิทยาลยั 

เม.ย.-65 การประชุม/อบรม

ปฏบิัติการการจัดการ

ความรู้ดูานการเรียนการ

จ านวน 1 ครัง้ อาจารย ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และประกันคุณภาพ

การศึกษา 

  

https://sci.skru.ac.th/science/activities/km/index.php
https://sci.skru.ac.th/science/activities/km/index.php
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สอนและการวิจยั 

 

6.3  ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการ

ความรู้ดูานการเรียนการสอนและการ

วิจัย (KM DAY) 

 พ.ค.-65 ร่วมกิจกรรมการเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ

จัดการจัดความรู้ดูานการ

เรียนการสอนและการวิจัย

หรือกิจกรรมที่เป็นเลิศ 

จ านวน 1 

ครัง้  

อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนนุ หรือ

ผู้สนใจทั่วไป 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และประกันคุณภาพ

การศึกษา 

  

7. การเรียนรู ้

 7.1 วิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏบิตัิที่ดีจาก

แหล่งต่าง ๆ เช่น นวัตกรรมที่ไดูจากการ

จัดการความรู้ไปใชูใหูเกิดประโยชน์แก่

มหาวิทยาลัยและสังคม น ามาปรับใชูใหู

เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานที่เป็น

กลุ่มเปูาหมาย 

 พ.ค.-65 ผู้เขูาชมเวบ็ไซดป์ระเด็น

ความรู้ 

จ านวน 100 

คน 

อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนนุ หรือ

ผู้สนใจทั่วไป 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และประกันคุณภาพ

การศึกษา 

  

7.2 ขยายผลการปรับใชูไปยังหน่วยงานต่าง 

ๆ ประเดน็ความรูแ้ละเปูาหมายของการ

จัดการความรู้ทีส่อดคลอูงกับแผนกล

ยุทธ์ดูานการผลิตบัณฑิตและดูานการ

วิจัยสรุปผลสัมฤทธิท์ี่เกิดขึน้ตาม

เปูาประสงคท์ี่ก าหนดไวู 

มิ.ย.-65  ผลงานที่เผยแพร ่ จ านวนผลงาน

ที่เผยแพร่อยา่ง

นูอย 2 ผลงาน 

คณะกรรมการบริหาร

การจัดการความรู้ 

(KM) ระดบัคณะ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และประกันคุณภาพ

การศึกษา 

  

7.3 ในประเดน็ยทุธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของ

มหาวิทยาลัยและรายงานตอ่ผูบ้ริหาร 

ก.ค.-65 เอกสารสรุปประมวลผล

การจัดการความรู้ดูานการ

จ านวน 1 ชุด คณะกรรมการบริหาร

การจัดการความรู้ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และประกันคุณภาพ

 



แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจ าปีการศกึษา 2564 หนูา 27  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา    

ที ่ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชีว้ัด เปูาหมาย กลุูมเปูาหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

ผลิตบัณฑิตและดาูนการ

วิจัย 

(KM) ระดบัคณะ การศึกษา 

8. การติดตาม สูงเสริม สนับสนุน 

8.1 ใหูทุกหน่วยงานรายงานผลการ

ด าเนินการจัดการความรู้ (KM) มายงั

คณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ 

(KM) 

พ.ค.-65 

- 

ต.ค.-65 

 เอกสารสรุปประมวลผล

การจัดการความรู้ดูานการ

ผลิตบัณฑิตและดาูนการ

วิจัย 

ทุกหน่วยงาน คณะกรรมการบริหาร

การจัดการความรู้ 

(KM) ระดบัคณะ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และประกันคุณภาพ

การศึกษา 
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