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แผนการบริการวิชาการ เพ่ือการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งกับชุมชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดท าขึ้นเพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานตามภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคมของหาวิทยาลัย รวมถึง
เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ซึ่งสอดคล้องตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  
ที่ก าหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง ท าการ สอนท าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการ และการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน ที่เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาถือการให้บริการวิชาการแก่สังคมเป็น ภารกิจหลักอย่าง
หนึ่งของคณะ ในการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและประเทศชาติ จึงได้ก าหนด 
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบเพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบการ
ให้บริการวิชาการ แก่สังคม และขับเคลื่อนร่วมกับโครงการตามพระราโชบาย ในพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยเชื่อมโยงกับ
การเรียนการสอนและการวิจัยและบูรณาการงาน บริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอน 
การวิจัย และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจน น าประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการกลับมาพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลสูงสุด 
คณะท างานจัดท าแผนการบริการวิชาการ 
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บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ 

1.1 ประวัติความเป็นมา 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามการแบ่ง
ส่วนราชการของวิทยาลัยครูสงขลา เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 จึงเริ่มมีคณะ
เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2518 และเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับต่อ ๆ มา ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ
คณะและหน่วยงานในคณะตามล าดับ ดังนี้                                             

 พ.ศ. 2518  มี ก ารป ระกาศ ใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ วิ ท ย าลั ย ครู  พ .ศ .2518  แล ะป ระกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครู มีการจัดตั้ง “คณะวิชาวิทยาศาสตร์” ขึ้น โดยมี
หน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 1) หมวดวิชาพลานามัย 2) หมวดวิชาคณิตศาสตร์ 3) หมวดวิชาหัตถศึกษาและ
อุตสาหกรรมศิลป์ 4) หมวดวิชา คหกรรมศาสตร์ 5) หมวดวิชาเกษตรกรรม 6) หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 

 พ.ศ. 2519  เปลี่ยนชื่อ “หมวดวิชาพลานามัย” เป็น “หมวดวิชาพลศึกษาและนันทนาการ”  และ

จัดตั้งหมวดวิชาสุขศึกษา 
 

 พ.ศ. 2527  มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 จึงมีการเปลี่ยนชื่อเป็น 

“คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” และเปลี่ยนชื่อหน่วยงานในสังกัดจากหมวดวิชาเป็น “ภาควิชา” ในคณะ

วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 1) ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  2) ภาควิชาคหกรรม

ศาสตร์ 3) ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 4) ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 5) ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ  6) 

ภาควิชาสุขศึกษา 7) ภาควิชาเคมี 8) ภาควิชาชีววิทยา 9) ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

 พ.ศ. 2530  แยกภาควิชาเกษตรศาสตร์ไปจัดตั้งเป็น “คณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม”  ปัจจุบัน

เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะเทคโนโลยีการเกษตร” 

 พ.ศ. 2535  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม  

“สถาบัน     ราชภัฏ” แทน “วิทยาลัยครู” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูสงขลาจึงใช้ชื่อ

ใหม่ว่า “สถาบันราชภัฏสงขลา” มีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี

หน่วยงานในสังกัด ดังนี้  1) ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 2) ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 3) ภาควิชา

อุตสาหกรรมศิลป์  4) ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5) ภาควิชาเคมี 6) ภาควิชาชีววิทยา 7) ภาควิชาฟิสิกส์

และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 8) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 9) ภาควิชาเทคโนโลยีการยาง 10) ภาควิชาวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 
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 พ.ศ. 2538   เปลี่ยนชื่อคณะเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 1) 

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 2) ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 3) ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 4) ภาควิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 5) ภาควิชาเคมี 6) ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 7) ภาควิชาคอมพิวเตอร์  8) 

ภาควิชาชีววิทยา 9) ภาควิชาเทคโนโลยีการยาง 10) ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และได้มีการจัดตั้ง

หน่วยงานเพิ่มขึ้น 1 หน่วยงาน รวมเป็น 11 หน่วยงาน คือ 11) ส านักงานเลขานุการคณะ 

 พ.ศ. 2540  แยกภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์ไปจัดตั้งเป็น “คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” 

 พ.ศ. 2541  ทดลองน าระบบบริหารแบบโปรแกรมวิชามาใช้ในคณะ เปลี่ยนจากการบริหารแบบ

“ภาควิชา” เป็น “โปรแกรมวิชา” โดยโปรแกรมวิชาประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาที่ท า

หน้าที่บริหารงานวิชาการ ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีหน่วยงานในสั งกัด ดังนี้ 1) ส านักงาน

เลขานุการคณะ 2) โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 3) โปรแกรมวิชาสถิติประยุกต์ 4) โปรแกรมวิชาคหกรรม

ศาสตร์ 5) โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 6) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 7) โปรแกรมวิชาสุข

ศึกษา 8) โปรแกรมวิชาเคมี  9) โปรแกรมวิชาเคมีปฏิบัติ 10) โปรแกรมวิชาชีววิทยา 11) โปรแกรมวิชา

ชีววิทยาประยุกต์ 12) โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ 13) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  14) โปรแกรมวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 15) โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 16) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการยาง 17) โปรแกรมวิชา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 พ.ศ. 2543  มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ โดยยุบรวม

โปรแกรมวิชาในสาขาวิชาเดียวกันเข้าด้วยกัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีหน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 1) 

ส านักงานเลขานุการคณะ 2) โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  3) โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์  4) 

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5) โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์ 6) โปรแกรมวิชาชีววิทยาและ

ชีววิทยาประยุกต์ 7) โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 8) โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 9) โปรแกรม

วิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 10) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 พ.ศ. 2544  ผ่านร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

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

ภัฏสงขลา จึงเป็นมหาวิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ยังคงมีหน่วยงานในสังกัดเหมือนเดิม 

 พ.ศ. 2549  (22 พ.ค.) มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา แบ่งส่วนราชการในคณะ เป็น “ส านักงานคณบด”ี 

 พ.ศ. 2549  ปรับเปลี่ยนหน่วยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ตามเกณฑ์ของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน่วยงานในสังกัดประกอบด้วย 1) ส านักงานคณบดี 2) ภาควิชา
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คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ และโปรแกรมวิชา

คอมพิวเตอร์ 3) ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์ โปรแกรมวิชาฟิสิกส์

และวิทยาศาสตร์ทั่วไป โปรแกรมวิชาชีววิทยาและชีววิทยาประยุกต์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

และโปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 4) โครงการจัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและคหกรรม

ศาสตร์ ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ 

 พ.ศ. 2551  ปรับเปลี่ยนหน่วยงานสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ มีหน่วยงานในสังกัด

ประกอบด้วย 1) ส านักงานคณบดี 2) โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 3) โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์  4) 

โปรแกรมวิชาเคมีและเคมีประยุกต์ 5) โปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 6) โปรแกรมวิชาชีววิทยา

และชีววิทยาประยุกต์ 7) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 8) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  

9) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 10) โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ 

 พ.ศ. 2560  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาออกประกาศเรื่องการแบ่งส่วนราชการเป็นงานส่วน

ราชการ หรือ หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่างานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2560 

ส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แบ่งส่วนราชการเป็นงานดังนี้ 1) งานบริหารงานทั่วไป 2) 

งานสนับสนุนพันธกิจอุดมศึกษา 

 พ.ศ. 2561    มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลายกเลิกการจัดตั้งและการบริหารงานโปรแกรมวิชา และได้
ออกประกาศเรื่องการบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมี
โครงการสร้างการบริหารงานวิชาการเป็นหลักสูตร จ านวน 13 หลักสูตร ดังนี้  

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  
5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์  
6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  
7) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
8) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  
9) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
10) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม  
11) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  
12) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา  
13) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
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 พ.ศ. 2564  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโครงการสร้างการบริหารงานวิชาการเป็นหลักสูตร 
จ านวน 16 หลักสูตร ดังนี้  

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

 
1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และนโยบาย  

ปรัชญำ เน้นคุณธรรม น าวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่น 

 

วิสัยทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะชั้นน าที่ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรม เพ่ือ

พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 

 

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

หมายถึง เป็นผู้มีภูมิปัญญา และใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ  

I  =  Innovation   

หมายถึง เราจะเป็นผู้ที่สรรสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ และปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่มีการ

เปลี่ยนแปลง 

S  =  Smart   

หมายถึง เราจะเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาด ไม่ว่าจะเป็นความคิด การเรียน การใช้ชีวิต และ

บุคลิกภาพที่ดีด้วย 

H  =  Happiness   

หมายถึง เรียนและใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข 

อัตลักษณ์ 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก าหนดอัตลักษณ์เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

คือ         “เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสำธำรณะ” 

 นิยาม เป็นคนดี เป็นผู้ที่คิดดี พูดดี และท าดี หมายถึง คิด พูด และท า สิ่งที่เป็นประโยชน์ตน

และสิ่งที่เป็นประโยชน์ท่าน 

 นิยาม มีทักษะชีวิต มีความช านาญ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ปัญญาและเหตุผลในการ

ด าเนินชีวิต ผ่านกระบวนการฝึกทักษะการคิด ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิด

สร้างสรรค์ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการตระหนักรู้ในตน ทักษะการเข้าใจผู้อ่ืน ทักษะการจัดการกับอารมณ์ 

และทักษะการจัดการกับความเครียด 

 นิยาม มีจิตสำธำรณะ จิตที่คิดสร้างสรรค์ เป็นกุศล และมุ่งท ากรรมดีที่เป็นประโยชน์ต่อ

ส่วนรวมตั้งอยู่บนพื้นฐานของความตั้งใจดี และเจตนาดี 

เอกลักษณ์ 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก าหนดเอกลักษณ์เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

คือ “มหำวิทยำลัยเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น” 

 นิยาม กำรพัฒนำท้องถิ่น หมายถึง การท าให้พ้ืนที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยเจริญขึ้นงอกงามขึ้น ทั้งนี้
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การท าให้ท้องถิ่นเกิดการพัฒนานั้น มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศำสตร์ / นโยบำย 

 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5 ป ี     
(พ.ศ. 2566-2570)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 

นโยบำยคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. 2566-2570) ประกอบด้วย  

1. นโยบำยด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
1.1) มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21            

และเป็นไปตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
1.2) ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
1.3) พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การเรียนการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
1.4) มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเชิงรุกด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เพ่ือให้ได้

นักศึกษาที่มีศักยภาพตรงตามสาขาวิชา 
1.5) จัดให้มีการปรับพ้ืนฐานความรู้ทางวิชาการ และคณิตศาสตร์ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับ

นักศึกษาใหม ่ 
1.6) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตครูระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
1.7) จัดกิจกรรมเสริมความรู้ และทักษะ เพ่ือเป็นไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

2. นโยบำยด้ำนงำนวิจัย 
2.1) ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ดีมีคุณภาพ 
2.2) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักวิจัยมืออาชีพ 
2.3) สนับสนุนและจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย 
2.4) สร้างเครือข่ายการวิจัยระหว่างกลุ่มวิจัยหรือหน่วยวิจัย  (Research Unit) ของคณะกับ

มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานอื่นในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ  
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2.5) ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ในวารสารที่ได้รับมาตรฐานทางวิชาการใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

2.6) ส่งเสริมพัฒนาวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.7) ส่งเสริมให้นักวิจัยท างานวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ 
2.8) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสนองโครงการตามพระราโชบาย 
2.9) ยกย่องและเชิดชูเกียรติอาจารย์ และบุคลากรที่มีผลงานวิจัยดีเด่น 

3. นโยบำยด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 
3.1) บริการวิชาการตามความต้องการของท้องถิ่น 
3.2) สร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน 
3.3) ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และงานวิจัย 
3.4) ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการแก่

ท้องถิ่น 
3.5) จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น เช่น ศูนย์การแพทย์แผนไทย เป็นต้น 

4. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำ 
4.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
4.2) ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีเอกลักษณ์ความเป็นวิทยาศาสตร์ 
4.3) จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้  และทักษะการใช้ชีวิตของ

นักศึกษา 
4.4) ส่งเสริมให้นักศึกษา ศิษย์เก่า และคณะ มีความรักและภาคภูมิใจต่อสถาบันโดยผ่านกิจกรรม

นักศึกษา 
4.5) ยกย่องและให้ขวัญก าลังใจกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี กิจกรรมเด่น 
4.6) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหาทุนการศึกษาให้นักศึกษาท่ีเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

5. นโยบำยกำรด้ำนพัฒนำบุคลำกร 
5.1) ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์และบุคลากรให้มีต าแหน่งทางวิชาการ และมีความก้าวหน้าทางสายงาน  
5.2) ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรศึกษาต่อ  รวมทั้งฝึกอบรมระยะสั้น  และ

ประชุมสัมมนาทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
5.3) ยกย่องและเชิดชูเกียรติอาจารย์ บุคลากรที่เป็นคนดี มีคุณธรรม และผลงานเด่น 

6. นโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
6.1) ก าหนดแผนและกลยุทธ์ของคณะ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์  บุคลากรของคณะ                  

และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
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6.2) จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ               
และการพัฒนานักศึกษา รวมถึงสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก 

6.3) น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 
6.4) น าระบบการจัดการความรู้มาใช้พัฒนางานและเสริมสร้างบรรยากาศการท างานในคณะ 
6.5) น าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารจัดการ 
6.6) ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ มุ่งเน้นให้อาจารย์ บุคลากร มีความสุขรักองค์กร

และเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน 
6.7) การบริหารจัดการเงินรายได้ของคณะ 

7. นโยบำยด้ำนกำรวิเทศสัมพันธ์และประชำสัมพันธ์ 
7.1) ก าหนดแผนงานประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
7.2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือช่วยการประชาสัมพันธ์ 
7.3) ประสานความร่วมมือ สร้างความสัมพันธ์อันดี  และส่งเสริมกิจการความสัมพันธ์กับ

ต่างประเทศ 

8. นโยบำยด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
8.1) พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
8.2) พัฒนาและสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะและสถาบัน 
8.3) น าผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะ 

9. นโยบำยด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
9.1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม  
9.2) ส่งเสริมให้มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กับการวิจัยและการเรียนการสอน 
9.3) ส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10. นโยบำยด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมสู่สำกล 
10.1) พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือการสื่อสารของ

อาจารย์บุคลากรและนักศึกษา 
10.2) ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้เปิดโลกทัศน์เข้าร่วมกิจกรรมทาง

วิชาการ การน าเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาประสบการณ์ในต่างประเทศ 
10.3) ส่ ง เส ริม ให้ มี การแลก เปลี่ ยนอาจารย์ เพ่ื อสอน  วิ จั ย  และบริก ารวิ ช าการ  ใน

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

 

สัญลักษณ์คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 ในปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดให้มีสัญลักษณ์ของคณะ ดังภาพที ่1.1 

 

ภำพที่ 1.1 สัญลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

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

 
ภำพที่ 1.2 ต้นใบไม้สีทอง 

ที่มำ :  อมรรัตน์ ชูชื่น (2563) 
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1.3  โครงสร้างการบริหารคณะ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการแบ่งส่วนราชการดังนี้ (ภาพท่ี 1.3) 
 

 
 

 
 

 

 

                                                 

 

        

a. ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา           - ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
b. ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ            - ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ

ประชาสัมพันธ์ 
c. ฝ่ายพัฒนานักศึกษา             - ฝ่ายบริการวิชาการ 
 

  

 

 

  

     

                 

 

 

 

1. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม 
2. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    
3. วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล   
4. วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา 
5. วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์   
6. วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   
7. วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์    
8. วท.บ. สาขาวิชาเคมี     
9. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
10. ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
11. วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 
12. ค.บ. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
13. ค.บ. สาขาวิชาเคมี 
14. ค.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ 
15. ทล.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน 
16. ส.ม. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

คณะกรรมการประจ าคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กป.) 
 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

คณะกรรมการวิชาการคณะ (กช.) คณะกรรมการบริหารคณะ (กบ.) 

รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี 

ส านักงานคณบดี คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

หัวหน้าส านักงานคณบดี  

a. งำนบริหำรงำนทั่วไป 
 หน่วยนโยบายและแผนงบประมาณ 
 หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 
 หน่วยพัสดุ     
 หน่วยการเงิน 
 หน่วยประชุม 
 หน่วยบริหารงานบุคคล 
 หน่วยธุรการและสารบัญ 
 หน่วยเลขานุการ 
 หน่วยอาคารสถานที่ 

b. งำนสนับสนุนพนัธกิจอุดมศกึษำ 
 หน่วยวิชาการและหลักสูตร 
 หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 
 หน่วยวิจัย 
 หน่วยบริการวิชาการ 
 หน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ 
 หน่วยพัฒนานักศึกษาและกิจพิเศษ 
 หน่วยท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 หน่วยโสตทัศนูปกรณ ์
 หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการ 
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ภำพที่ 1.3 โครงสร้างการบริหารคณะ 

 คณบดีเป็นผู้ก าหนดนโยบายคณะ ด้านการบริหารงานมีรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่าง ๆ เป็น
ผู้ช่วย บริหารงานในด้านวิชาการ ด้านงานวิจัย และด้านการพัฒนานักศึกษา โดยคณบดีก ากับดูแลการ
ด าเนินงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการบริหารคณะ (กบ.) 
คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ (กช.) และคณะกรรมการประจ าคณะ (กป.) ที่ก ากับการด าเนินงานของคณะ
ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของคณะ 

1.4 คณะกรรมการบริหารคณะ  

 ในการบริหารงานของคณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารคณะ (กบ.) คณะกรรมการบริหาร
วิชาการคณะ (กช.) และคณะกรรมการประจ าคณะ (กป.) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1.4.1  คณะกรรมกำรบริหำรคณะ (กบ.) 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ ์   
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา อ.ดร.สายสิริ  ไชยชนะ 
 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ   ผศ.ดร.ทวีสิน  นาวารัตน์ 
 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา    อ.อดิศักดิ์  เด็นเพ็ชรหน๋อง 
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ   อ.ญาณพัฒน์  ชูชื่น 
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์  ผศ.ดร.ภวิกา  มหาสวัสดิ์ 
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ    อ.ดร.ธีรยุทธ์  ศรียาเทพ 
 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม อ.ดร.ปุรินทร  จันทร์เลิศ 
   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    อ.ยุพด ี อินทสร 
   วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล  ผศ.ดินาถ  หล าสุบ 
   วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา     อ.ดร.นุชจรินทร์  เพชรเกลี้ยง 
   วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์    ผศ.ดร.สุรีย์พร  กังสนันท์ 
   วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ    ผศ.ดร.ภวิกา  มหาสวัสดิ์ 
   วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์    อ.ดร.ศิรฉัตร  ทิพย์ศรี 
   วท.บ. สาขาวิชาเคมี     ผศ.ดร.วิภาพรรณ  คงเย็น 
   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    อ.นัดดา  โปด า 
   ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน     อ.ดร.ภัชชนก  รัตนกรปรีดา 
   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา  อ.วัชราภรณ์  พัทคัน 
   ค.บ. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา    ผศ.ดร.ทวีรัตน์  นวลช่วย 
   ค.บ. สาขาวิชาเคมี     ผศ.เชาวนีพร  ชีพประสพ 
   ค.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์     ผศ.พิชญ์พิไล  ขุนพรรณราย 
   ทล.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน ผศ.เสาวนิตย์  ชอบบุญ 
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   ส.ม. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน    ผศ.ดร.คันธมาทน์  กาญจนภูมิ 
   หัวหน้าส านักงานคณบดี     นางพิไลพร  คงเรือง 
 1.4.2  คณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำรคณะ (กช.) 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ ์   
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา อ.ดร.สายสิริ  ไชยชนะ 
 ตัวแทนสภาวิชาการคณะ      ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ ์
 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม อ.ดร.ปุรินทร  จันทร์เลิศ 
   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    อ.ยุพด ี อินทสร 
   วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล  ผศ.ดินาถ  หล าสุบ 
   วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา     อ.ดร.นุชจรินทร์  เพชรเกลี้ยง 
   วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์    ผศ.ดร.สุรีย์พร  กังสนันท์ 
   วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ    ผศ.ดร.ภวิกา  มหาสวัสดิ์ 
   วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์    อ.ดร.ศิรฉัตร  ทิพย์ศรี 
   วท.บ. สาขาวิชาเคมี     ผศ.ดร.วิภาพรรณ  คงเย็น 
   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    อ.นัดดา  โปด า 
   ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน     อ.ดร.ภัชชนก  รัตนกรปรีดา 
   วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา  อ.วัชราภรณ์  พัทคัน 
   ค.บ. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา    ผศ.ดร.ทวีรัตน์  นวลช่วย 
   ค.บ. สาขาวิชาเคมี     ผศ.เชาวนีพร  ชีพประสพ 
   ค.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์     ผศ.พิชญ์พิไล  ขุนพรรณราย 
   ทล.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน ผศ.เสาวนิตย์  ชอบบุญ 
   ส.ม. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน    ผศ.ดร.คันธมาทน์  กาญจนภูมิ 
   หัวหน้าส านักงานคณบดี     นางพิไลพร  คงเรือง 
   หัวหน้างานสนับสนุนพันธกิจอุดมศึกษา   นางอมรรัตน์  ชูชื่น 

 1.4.3  คณะกรรมกำรประจ ำคณะ (กป.) 
 ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ ์  คณบดี    ประธานกรรมการ 
 อ.ดร.สายสิริ  ไชยชนะ  รองคณบดี   รองประธานกรรมการ 
 รศ.ดร.ธวัช  ชิตตระการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 รศ.ประดิษฐ์  มีสุข  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 ผศ.ค ารณ  พิทักษ ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 รศ.ดร.สรรพสิทธิ์  กล่อมเกล้า ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 ผศ.ดร.พลพัฒน์  รวมเจริญ ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
 อ.ดร.สุชีวรรณ  ยอยรู้รอบ  ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
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 ผศ.ดร.ภวิกา  มหาสวัสดิ์  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการ 
 อ.ดร.ศิรฉัตร  ทิพย์ศรี  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร กรรมการ 
 นางพิไลพร  คงเรือง  หัวหน้าส านักงานคณบดี  กรรมการและเลขานุการ  

1.5 หลักสูตรที่เปิดสอน และจ านวนนักศึกษา 

 ปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการเรียนการสอน 2 ระดับ รวมทั้งสิ้น 16 
หลักสูตร   
 นักศึกษาภาคปกติ มีนักศึกษาทั้งสิ้น 1,395 คน  ประกอบด้วย 

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

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

ตำรำงท่ี 1.1 จ านวนนักศึกษาจ าแนกตามสาขาวิชาและระดับการศึกษา  

หลักสูตร-สำขำวิชำ 
จ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด 

ปริญญำตรี ปริญญำโท 
ภำคปกติ 
1) วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม 21  
2) วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์                                119  
3) วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 194  
4) วท.บ. สาขาวิชาชีววิทยา 133  
5) วท.บ. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 148  
6) วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  50  
7) วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 179  
8) วท.บ. สาขาวิชาเคมี 46  
9) วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  65  
10) ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  272  
11) วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 19  
12) ค.บ.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 58  
13) ค.บ. สาขาวิชาเคมี 34  
14) ค.บ.  สาขาวิชาฟิสิกส์ 37  
15) ทล.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน 12  
16) ส.ม. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  8 

รวม 1,387 8 
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หลักสูตร-สำขำวิชำ 
จ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด 

ปริญญำตรี ปริญญำโท 
รวมทั้งสิ้น 1,395 

ภำค กศ.บป. 
ส.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 66  

รวมทั้งสิ้น 66 
ที่มา: ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (20 สิงหาคม 2565) 
1.6 จ านวนบุคลากร 

 ปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบุคลากรทั้งหมดจ านวน 116 คน แบ่งเป็นสาย
วิชาการ จ านวน 98 คน สายสนับสนุน จ านวน 18 คน (ตารางท่ี 1.2 และตารางท่ี 1.3)  

ตำรำงท่ี 1.2 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565 
ต ำแหน่งทำง

วิชำกำร 
คุณวุฒิ 

รวม 
ปฏิบัติงำน

จริง 
ลำศึกษำ

ต่อ ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 
อาจารย์ 1 39 25 65 62 3 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  18 14 32 29 3 
รองศาสตราจารย์   1 1 1  

รวม (คน) 1 57 40 98 92 6 
ที่มา: งานการเจ้าหน้าที่ (20 สิงหาคม 2565) 

ตำรำงท่ี 1.3 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด ประจ าปีการศึกษา 2565 
ประเภท จ ำนวน (คน) 

ข้าราชการ 1 
พนักงานราชการ 2 
พนักงานมหาวิทยาลัย 9 
พนักงานประจ าตามสัญญา 6 

รวม 18 
ที่มา: งานบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (20 สิงหาคม 2565) 
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1.7  อาคารสถานที่  

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอาคารที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 7 อาคาร (ตารางท่ี 1.4) 

ตำรำงท่ี 1.4 อาคารสถานที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หมำยเลขอำคำร ชื่ออำคำร 

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

ที่มา: ฝ่ายอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (20 สิงหาคม 2565 
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บทที่ 2 
ผลกำรด ำเนินงำนปีท่ีผ่ำนมำ 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริกำรวิชำกำร เพื่อพัฒนำท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม และโครงกำรที่
เกี่ยวข้อง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

1. โครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงพลังทำงสังคม ภำยใต้โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและ
ยกระดับรำยได้ให้กับคนในชุมชนฐำนรำก โดยมี 2 กิจกรรม คือ  

กิจกรรมที่ 1 พัฒนำชุมชนต้นแบบอ ำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลำ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มีกิจกรรมย่อย 9 
กิจกรรมดังนี้ 

กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรเลี้ยงด้วงในกะละมังและขอนไม้”  

- สัมมนาแลกเปลี่ยนร่วมกับชุมชน เรื่อง การเลี้ยงด้วงในกะละมังและขอนไม้เพ่ือเพ่ิมรายได้ 
- สัมมนาแลกเปลี่ยนร่วมกับชุมชน เรื่อง วิธี คุณค่าของการเลี้ยงด้วงในกะละมังและขอนไม้เพ่ือ

เพ่ิมรายได ้
- อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ เรื่อง วิธีการเลี้ยงด้วงในกะละมังและขอนไม้เพ่ือเพ่ิมรายได้ 
- สรุปผลและติดตาม ส ารวจปัญหา เก็บข้อมูล พร้อมทั้งให้ค าแนะน ากับชุมชน และ อบต. 

ท่าหิน 
ด าเนินการจัดกิจกรรม ในวันที่ 26 เมษายน 2565 โดยมีการพ้ืนที่ต าบลท่าหิน อ าเภอสทิงพระ 

จังหวัดสงขลา ผู้เข้าอบรมจ านวน 15 คน เพศกลุมตัวอยางเป็นเพศหญิง มากกวา เพศชาย อายุผูเขาอบรมมี

อายุอยรูะหวาง 25–60 ปขึ้นไป  

จากผลการประเมินจากผูเขาอบรมมีความพึงพอใจ ทั้ง 4 ด้าน คือ  

1. ด้านวิทยากร ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ค่าเฉลี่ย 4.61 ระดับมากท่ีสุด  

2. ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ค่าเฉลี่ย 4.57 ระดับมากที่สุด 

3. ด้านความรู้ความเข้าใจ ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ค่าเฉลี่ย 4.51 ระดับมากที่สุด 

4. ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ค่าเฉลี่ย 4.57 ระดับมากท่ีสุด 

กิจกรรมย่อยที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรเตรียมครีมแก้น้ ำกัดเท้ำผสมสำรสกัดสมุนไพร” 
- สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เรื่อง การเตรียมครมีแก้น้ ากัดเท้าผสมสารสกัดสมุนไพร 
- อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ เรื่อง การเตรียมครมีแก้น้ ากัดเท้าผสมสารสกัดสมุนไพร 
- สรุปผลและติดตาม ส ารวจปัญหา เก็บข้อมูล พร้อมทั้งให้ค าแนะน ากับชุมชน และ อบต. 

ท่าหิน 
  ด าเนินการจัดกิจกรรม ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ผู้เข้าอบรมจ านวน 17 คน เพศกลุมตัวอยางเป็น
เพศหญิง มากกวา เพศชาย อายุผูเขาอบรมมีอายุอยรูะหวาง 25–60 ปขึ้นไป 

จากผลการประเมินจากผูเขาอบรมมีความพึงพอใจ ทั้ง 4 ด้าน คือ  
1. ด้านวิทยากร ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ค่าเฉลี่ย 4.20 ระดับพอใจมาก  



17 
 

2. ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ค่าเฉลี่ย 3.87 ระดับพอใจมาก 
3. ด้านความรู้ความเข้าใจ ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ค่าเฉลี่ย 3.90 ระดับพอใจมาก 
4. ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ค่าเฉลี่ย 3.74 ระดับพอใจมาก 
ข้อเสนอแนะ 
1. สถานที่ในการจัดอบรมควรมีพื้นที่ในดูวิธีการสาธิตจากวิทยากร 
2. อยากให้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับ ยาสมุนไพรส าหรับกันยุง 
กิจกรรมย่อยที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรพัฒนำทักษะกำรปลูกสมุนไพรระดับครัวเรือน”  

- ลงพื้นที่ ส ารวจข้อมูลความต้องการต้นกล้าสมุนไพรของชุมชน  
- ลงพ้ืนที่พัฒนาทักษะการปลูกสมุนไพรระดับครัวเรือน ด้วยการน าอุปกรณ์การปลูก การดูแล 

และการบ ารุง 
- สรุปผลและติดตาม ส ารวจปัญหา เก็บข้อมูล พร้อมทั้งให้ค าแนะน ากับชุมชน และ อบต. 

ท่าหิน 
ด าเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ผูเขาอบรมจ านวน 15 คน เพศกลุมตัวอยางเป็น

เพศหญิง มากกวา เพศชาย อายุผูเขาอบรมมีอายุอยรูะหวาง 25–60 ปขึ้นไป 
จากผลการประเมินจากผูเขาอบรมมีความพึงพอใจ ทั้ง 4 ด้าน คือ  

1. ด้านวิทยากร ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ค่าเฉลี่ย 4.20 ระดับพอใจมาก  

2. ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ค่าเฉลี่ย 3.87 ระดับพอใจมาก 

3. ด้านความรู้ความเข้าใจ ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ค่าเฉลี่ย 3.89 ระดับพอใจมาก 

4. ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ค่าเฉลี่ย 3.68 ระดับพอใจมาก 

กิจกรรมย่อยที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรเตรียมแหนมจำกเห็ด”  
- สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เรื่อง การเตรียมแหนมจากเห็ด 
- อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ เรื่อง การเตรียมแหนมจากเห็ด 
- สรุปผลและติดตาม ส ารวจปัญหา เก็บข้อมูล พร้อมทั้งให้ค าแนะน ากับชุมชน และ อบต. 

ท่าหิน 
ด าเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ผูเขาอบรม จ านวน 20 คน เพศกลุมตัวอยางเป็น

เพศหญิง มากกวา เพศชาย อายุผูเขาอบรมมีอายุอยรูะหวาง 25–60 ปขึ้นไป 
จากผลการประเมินจากผูเขาอบรมมีความพึงพอใจ ทั้ง 4 ด้าน คือ  
1. ด้านวิทยากร ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ค่าเฉลี่ย 4.32 ระดับพอใจมาก  
2. ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ค่าเฉลี่ย 4.26 ระดับพอใจมาก 
3. ด้านความรู้ความเข้าใจ ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ค่าเฉลี่ย 4.26 ระดับพอใจมาก 
4. ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ค่าเฉลี่ย 4.33 ระดับพอใจมาก 
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กิจกรรมย่อยที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรคัดแยกขยะ (ถังขยะมหัศจรรย์)”  
- ลงพื้นที่ ส ารวจข้อมูล ปัญหาในการคัดแยกขยะระดับครัวเรือน  
- สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เรื่อง ขยะในครัวเรือนและการก าจัดและการพัฒนา

ทักษะการท าวัสดุปรับปรุงดินจากขยะเปียกในครัวเรือน 
- อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ เรื่อง ขยะในครัวเรือนและการก าจัดและการพัฒนาทักษะการท า

วัสดุปรับปรุงดินจากขยะเปียกในครัวเรือน 
- สรุปผลและติดตาม ส ารวจปัญหา เก็บข้อมูล พร้อมทั้งให้ค าแนะน ากับชุมชน และ อบต. 

ท่าหิน 
ด าเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ผูเขาอบรมจ านวน 15 คน เพศกลุมตัวอยางเปน็

เพศหญิง มากกวา เพศชายอายุผูเขาอบรมมีอายุอยูระหวาง 25–60 ปขึ้นไป 
จากผลการประเมินจากผูเขาอบรมมีความพึงพอใจ ทั้ง 4 ด้าน คือ  
1. ด้านวิทยากร ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ค่าเฉลี่ย 4.13 ระดับพอใจมาก  

2. ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ค่าเฉลี่ย 3.97 ระดับพอใจมาก 

3. ด้านความรู้ความเข้าใจ ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ค่าเฉลี่ย 4.13 ระดับพอใจมาก 

4. ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ค่าเฉลี่ย 4.05 ระดับพอใจมาก 

กิจกรรมย่อยที่ 6 อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรเฉพำะเลี้ยงผ้ึงชัยณรงค์”  
- สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เรื่อง การเฉพาะเลี้ยงผึ้งชัยณรงค์ 
- อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ เรื่อง การเฉพาะเลี้ยงผึ้งชัยณรงค์ 
- สรุปผลและติดตาม ส ารวจปัญหา เก็บข้อมูล พร้อมทั้งให้ค าแนะน ากับชุมชน และ อบต. 

ท่าหิน 
ด าเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ผูเขาอบรมจ านวน 18 คน เพศกลุมตัวอยางเป็น

เพศหญิง มากกวา เพศชาย อายุผูเขาอบรมมีอายุอยรูะหวาง 25–60 ปขึ้นไป 
จากผลการประเมินจากผูเขาอบรมมีความพึงพอใจ ทั้ง 4 ด้าน คือ  
1. ด้านวิทยากร ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ค่าเฉลี่ย 4.73 ระดับพอใจมากที่สุด  

2. ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ค่าเฉลี่ย 4.67 ระดับพอใจมากที่สุด 

3. ด้านความรู้ความเข้าใจ ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ค่าเฉลี่ย 4.72 ระดับพอใจมากที่สุด 

4. ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ค่าเฉลี่ย 4.78 ระดับพอใจมากที่สุด 

กิจกรรมย่อยที่ 7 “กำรพัฒนำแปรรูปผลิตภัณฑ์จำวตำล” 
- ลงพื้นที่ ส ารวจข้อมูล ปัญหาในการแปรรูปวัตถุดิบในท้องถิ่น  
- ลงพื้นที่ให้ความรู้ ในการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์จาลตาล เพ่ือสร้างมูลค่าให้กับสินค้า 
- สรุปผลและติดตาม ส ารวจปัญหา เก็บข้อมูล พร้อมทั้งให้ค าแนะน ากับชุมชน และ อบต. 

ท่าหิน 
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กิจกรรมย่อยที่ 8 พัฒนำ ปรับปรุง จุดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
- สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน และส่วนการปกครอง แผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยว  
- สัมมนา เรื่องการท่องเที่ยวด้านสิ่งแวดล้อมเชิงอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน 
- สัมมนา งานส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์เพ่ือขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมกับ 9 ชุมชน

ต าบลท่าหิน  
กิจกรรมย่อยที่ 9 ติดตำม ส ำรวจปัญหำ เก็บข้อมูล พร้อมทั้งให้ค ำแนะน ำ 

- ลงพ้ืนที่สรุปผลและติดตาม ส ารวจปัญหา เก็บข้อมูล พร้อมทั้งให้ค าแนะน ากับคณาจารย์
ผู้รับผิดชอบโครงการ ชุมชน และ อบต.ท่าหิน 

กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้ำงอำชีพและกำรดูแลผู้สูงอำยุ อ ำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลำ ภายใต้
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
มีกิจกรรมย่อย 5 กิจกรรมดังนี้ 

กิจกรรมย่อยที ่1 อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “ผ้ำมัดย้อมจำกสีธรรมชำติ”  
- การส ารวจอาชีพครัวเรือน และลักษณะกิจกรรมของครัวเรือน  
- สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เรื่อง ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ 
- อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ เรื่อง วิธีการสกัดสีจากพืช 
- อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ เรื่อง การท าผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ 
- สรุปผลและติดตาม ส ารวจปัญหา เก็บข้อมูล พร้อมทั้งให้ค าแนะน ากับชุมชน และ อบต. 

ท่าหิน 
ด าเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 30 เมษายน 2565 ผูเขาอบรมจ านวน 20 คน เพศกลุมตัวอยางเป

นเพศหญิง มากกวา เพศชาย อายุผูเขาอบรมมีอายุอยรูะหวาง 18 – 56 ปขึ้นไป 
จากผลการประเมินจากผูเขาอบรมมีความพึงพอใจ ทั้ง 4 ด้าน คือ  

1. ด้านวิทยากร ผลการประเมินความพึงพอใจ คะแนน 4.12 อยู่ระดับ มาก 

2. ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร ผลการประเมินความพึงพอใจคะแนน 4.21 อยู่ระดับ มาก 

3. ด้านความรู้ความเข้าใจ ผลการประเมินความพึงพอใจคะแนน 4.15 อยู่ระดับ มาก 

4. ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ ผลการประเมินความพึงพอใจคะแนน 4.09 อยู่ระดับ มาก 

กิจกรรมย่อยที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรท ำน้ ำมันสมุนไพรเพื่อสุขภำพ”  
- การส ารวจอาชีพครัวเรือน และลักษณะกิจกรรมของครัวเรือน  
- สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เรื่อง การท าน้ ามันสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 
- อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ เรื่อง การท าน้ ามันสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 
- สรุปผลและติดตาม ส ารวจปัญหา เก็บข้อมูล พร้อมทั้งให้ค าแนะน ากับชุมชน และ อบต. 

ท่าหิน 
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ด าเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 ผูเขาอบรมจ านวน 13 คน เพศกลุมตัวอยางเป็น
เพศหญิง มากกวา เพศชาย อายุผูเขาอบรมมีอายุอยรูะหวาง 18 – 56 ปขึ้นไป 

จากผลการประเมินจากผูเขาอบรมมีความพึงพอใจ ทั้ง 4 ด้าน คือ  

1. ด้านวิทยากร ผลการประเมินความพึงพอใจ คะแนน 4.45 อยู่ระดับ มาก 

2. ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร ผลการประเมินความพึงพอใจคะแนน 4.50 อยู่ระดับ มากที่สุด 

3. ด้านความรู้ความเข้าใจ ผลการประเมินความพึงพอใจคะแนน 4.82 อยู่ระดับ มากที่สุด 

4. ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ ผลการประเมินความพึงพอใจคะแนน 4.60 อยู่ระดับ มากท่ีสุด 

กิจกรรมย่อยที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรผลิตเยลลี่พร้อมดื่มจำกน้ ำตำลโตนดสด”  
- การส ารวจอาชีพครัวเรือน และลักษณะกิจกรรมของครัวเรือน  
- สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เรื่อง คุณค่าทางโภชนาการของตาลโตนดและการแปร

รูปอาหารจากตาลโตนด 
- อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ เรื่อง การผลิตเยลลี่พร้อมดื่มจากน้ าตาลโตนดสด 
- สรุปผลและติดตาม ส ารวจปัญหา เก็บข้อมูล พร้อมทั้งให้ค าแนะน ากับชุมชน และ อบต. 

ท่าหิน 
ด าเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ผูเขาอบรมจ านวน 29 คน เพศกลุมตัวอยาง 

เปนเพศหญิง มากกวา เพศชาย อายุผูเขาอบรมมีอายุอยรูะหวาง 18 – 56 ปขึ้นไป 
จากผลการประเมินจากผูเขาอบรมมีความพึงพอใจ ทั้ง 4 ด้าน คือ  

1. ด้านวิทยากร ผลการประเมินความพึงพอใจ คะแนน 4.77 อยู่ระดับ มากท่ีสุด 

2. ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร ผลการประเมินความพึงพอใจคะแนน 4.68 อยู่ระดับ มากที่สุด 

3. ด้านความรู้ความเข้าใจ ผลการประเมินความพึงพอใจคะแนน 4.67 อยู่ระดับ มากที่สุด 

4. ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ ผลการประเมินความพึงพอใจคะแนน 4.64 อยู่ระดับ มากท่ีสุด 

กิจกรรมย่อยที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรผลิตสบู่ก้อนสมุนไพรครัวเรือน” 
- การส ารวจอาชีพครัวเรือน และลักษณะกิจกรรมของครัวเรือน  
- สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เรื่อง คุณสมบัติของสบู่ก้อนสมุนไพรครัวเรือน 
- อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ เรื่อง ขั้นตอนวิธีการคัดเลือกสมุนไพรในการท าสบู่ 
- อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ เรื่อง การผลิตสบู่ก้อนสมุนไพรครัวเรือน  
- สรุปผลและติดตาม ส ารวจปัญหา เก็บข้อมูล พร้อมทั้งให้ค าแนะน ากับชุมชน และ อบต. 

ท่าหิน 
ด าเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ผูเขาอบรมจ านวน 30 คน เพศกลุมตัวอยางเปนเพศ

หญิง มากกวา เพศชาย อายุผูเขาอบรมมีอายุอยรูะหวาง 18 – 56 ปขึ้นไป 
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จากผลการประเมินจากผูเขาอบรมมีความพึงพอใจ ทั้ง 4 ด้าน คือ  

1. ด้านวิทยากร ผลการประเมินความพึงพอใจ คะแนน 4.75 อยู่ระดับ มากที่สุด 

2. ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร ผลการประเมินความพึงพอใจคะแนน 4.66 อยู่ระดับ มากที่สุด 

3. ด้านความรู้ความเข้าใจ ผลการประเมินความพึงพอใจคะแนน 4.64 อยู่ระดับ มากที่สุด 

4. ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ ผลการประเมินความพึงพอใจคะแนน 4.60 อยู่ระดับ มากท่ีสุด 

กิจกรรมย่อยท่ี 5 อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรท ำน้ ำยำล้ำงจำนผสมสมุนไพร”  

- การส ารวจอาชีพครัวเรือน และลักษณะกิจกรรมของครัวเรือน  
- สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เรื่อง การท าน้ ายาล้างจานผสมสมุนไพร 
- อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ เรื่อง ขั้นตอนวิธีการคัดเลือกสมุนไพรในการท าน้ ายาล้างจาน 
- อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ เรื่อง การท าน้ ายาล้างจานผสมสมุนไพร 
- สรุปผลและติดตาม ส ารวจปัญหา เก็บข้อมูล พร้อมทั้งให้ค าแนะน ากับชุมชน และ อบต. 

ท่าหิน 
ด าเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 19 มิถุนายน 2565 ผูเขาอบรมจ านวน 30 คน เพศกลุมตัวอยางเป็น

เพศหญิง มากกวา เพศชาย อายุผูเขาอบรมมีอายุอยรูะหวาง 18 – 56 ปขึ้นไป 

จากผลการประเมินจากผูเขาอบรมมีความพึงพอใจ ทั้ง 4 ด้าน คือ  

1. ด้านวิทยากร ผลการประเมินความพึงพอใจ คะแนน 4.72 อยู่ระดับ มากที่สุด 

2. ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร ผลการประเมินความพึงพอใจคะแนน 4.66 อยู่ระดับ มากที่สุด 

3. ด้านความรู้ความเข้าใจ ผลการประเมินความพึงพอใจคะแนน 4.70 อยู่ระดับ มากที่สุด 

4. ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ ผลการประเมินความพึงพอใจคะแนน 4.64 อยู่ระดับ มากท่ีสุด 

2. โครงกำรตำมแผนรำยกำรส ำรองจ่ำยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็น โครงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคมฐำนรำกหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้คนในชุมชน สามารถ
บริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างสมดุล และมีความเหมาะสม สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง น าไปสู่การพ่ึงพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน  เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า
ชุมชน และเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน โดยในปีงบประมาณนี้ ได้ด าเนินการในพ้ืนที่ จ านวน 
3 ต าบล คือ 1.ต าบลท่าหิน อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 2. ต าบลนาหว้า อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 3. 
ต าบลท่าม่วง อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา      

2.1 โครงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐำนรำกหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG กำรยกระดับ
ผลิตภัณฑ์และขยำยโอกำสทำงกำรตลำดของผลิตภัณฑ์ในชุมชนท่ำหิน โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรมย่อย คือ  

2.1.1 กิจกรรมที่ 1 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน (เยลลี่พร้อมดื่มและ
ปลำนิลแดเดียว)  

- วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของเยลลี่พร้อมดื่มและปลานิลแดดเดียว 
- ออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ 
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    - พัฒนาช่องทางทางการตลาด 
ด าเนินการในระหว่างวันที่ 10 - 19 กันยายน 2565 ณ ต าบลท่าหิน อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 30 คน 
2.1.2 กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และกำรออกแบบผลิตภัณฑ์

ชุมชน (เยลลี่น้ ำตำลโตนดสดและปลำนิลแดดเดียว) 
- สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน”  
- อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน (ปลา

นิลแดดเดียวและเยลลี่น้ าตาลโตนดสด) 
ด าเนินการในวันที่ 19 กันยายน 2565 ณ ต าบลท่าหิน อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 40 คน 
2.2 โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลบูรณำกำร (1 ต ำบล 1 มหำวิทยำลัย) 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ ต ำบลนำหว้ำ อ ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ โดยแบ่งเป็น 4 กิจกรรมย่อย คือ 
2.2.1 กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนและกำรออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน (น้ ำพริกกุ้งเสียบ แกงไตปลำแห้ง) 
- สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน (น้ าพริกกุ้งเสียบ และ แกงไตปลาแห้ง)” 
 - อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ เรื่อง“การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการออกแบบผลิตภัณฑ์
ชุมชน (น้ าพริกกุ้งเสียบ และ แกงไตปลาแห้ง) 

ด าเนินการในวันที่ 17 กันยายน 2565 ณ ต าบลนาหว้า อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ผู้เข้าร่วม
อบรมจ านวน 65 คน 

2.2.2 กิจกรรมย่อยที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนและกำรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (ข้ำวย ำสมุนไพรออร์แกนิค น้ ำเคยข้ำวย ำออร์แกนิค) 

- สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (ข้าวย าสมุนไพรออร์แกนิค น้ าเคยข้าวย าออร์แกนิค)” 
 - อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการออกแบบผลิตภัณฑ์
ชุมชน (ข้าวย าสมุนไพรออร์แกนิค น้ าเคยข้าวย าออร์แกนิค) 

ด าเนินการในวันที่ 18 กันยายน 2565 ณ ต าบลนาหว้า อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ผู้เข้าร่วม
อบรมจ านวน 58 คน 

2.2.3 กิจกรรมย่อยที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรขำยสินค้ำผลิตภัณฑ์ชุมชนบนแพล็ตฟอร์ม
ออนไลน์ (พื้นฐำน) 

- สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เรื่อง “การใช้งานแอพพลิเคชันส าหรับการตกแต่ง
ภาพและการสร้างเนื้อหาในการขายสินค้า” 
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 - อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ เรื่อง “การใช้งานแอพพลิเคชันส าหรับการตกแต่งภาพและ
การสร้างเนื้อหาในการขายสินค้า” 
 ด าเนินการในวันที่ 19 กันยายน 2565 ณ ต าบลนาหว้า อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ผู้ เข้าร่วม
อบรมจ านวน 60 คน 

2.2.4 กิจกรรมย่อยที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรขำยสินค้ำผลิตภัณฑ์ชุมชนบนแพล็ตฟอร์ม
ออนไลน์ (Advanced) 

- สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เรื่อง “การใช้งานแอพพลิเคชันส าหรับการตกแต่ง
ภาพและการสร้างเนื้อหาในการขายสินค้า” 

- อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ เรื่อง “การใช้งานแอพพลิเคชันส าหรับการตกแต่งภาพและการ
สร้างเนื้อหาในการขายสินค้า” 
 ด าเนินการในวันที่ 20 กันยายน 2565 ณ ต าบลนาหว้า อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ผู้ เข้าร่วม
อบรมจ านวน 47 คน 
 2.3 โครงกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐำนรำกหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ต ำบลท่ำม่วง 
อ ำเภอเทพำ จังหวัดสงขลำ โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรมย่อย คือ 
 2.3.1 กิจกรรมที่ 1 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน (โลชั่นข้ำวช่อ
ขิงและสบู่ก้อนข้ำวช่อขิง) 
 - การตรวจสอบคุณภาพของสารสกัด 
 - การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 - การออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ 
 - การพัฒนาช่องทางทางการตลาด 
 ด าเนินการในระหว่างวันที่  10 – 18 กันยายน 2565 ณ ต าบลท่าม่วง อ าเภอเทพา จังหวัด
สงขลา ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 30 คน 
 2.3.2 กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “ถ่ำยทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน (โลชั่น
ข้ำวช่อขิงและสบู่ก้อนข้ำวช่อขิง)” 
 - สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน” 
 - สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เรื่อง “(โลชั่นข้าวช่อขิงและสบู่ก้อนข้าวช่อขิง)” 
 - อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ เรื่อง “(โลชั่นข้าวช่อขิงและสบู่ก้อนข้าวช่อขิง)” 
 ด าเนินการในระหว่างวันที่ 18 กันยายน 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จังหวัด
สงขลา ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 35 คน 
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3. โครงกำรตำมแผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ภำยใต้
โครงกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยมี 2 กิจกรรม คือ 

3.1 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพครูสอนคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำในระบบกำรศึกษำ เพื่อควำมม่ันคง  โดยแบ่งออกเปน็ 2 รุ่น 

3.1.1 รุ่นที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง เสริมสร้ำงศักยภำพครูสอนคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

- บรรยาย เรื่อง การสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ 
- ฝึกปฏิบั ติการ เรื่อง การสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์  

ตามแนวทาง สสวท. 
ด าเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ วันที่ 6 – 8 เมษายน 2565 ผูเขาอบรมจ านวน 46 จากผลการประเมิน

กิจกรรมที ่1 แบ่งได้ดังนี้ 
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการใช้บริการแก่ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับผลการประเมินอยู่ใน ระดับดีมาก 

  2. ด้านวิทยากร ได้รับผลการประเมินอยู่ใน ระดับดีมาก 
  3. ด้านความรู้ความเข้าใจ ได้รับผลการประเมินอยู่ใน ระดับดีมาก 

3.1.2 รุ่นที่ 2 ค่ำยเสริมสร้ำงศักยภำพครูด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้สมรรถนะทำงวิทยำศำสตร์ตำม
แนวทำง สสวท. 

- บรรยาย เรื่อง การสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สมรรถนะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
- ฝึกปฏิบั ติการ เรื่อง การสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์  

ตามแนวทาง สสวท. 
- สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับผู้เข้าร่วมอบรม 
- ฝึกปฏิบัติการ เรื่อง เสริมสร้างศักยภาพครูสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ด าเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ วันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2565 ผูเขาอบรมจ านวน 60 จากผลการประเมิน

กิจกรรมที่ 1 แบ่งได้ดังนี้ 
1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการใช้บริการแก่ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับผลการประเมินอยู่ใน ระดับดีมาก 
2. ด้านวิทยากร ได้รับผลการประเมินอยู่ใน ระดับดีมาก 

  3. ด้านความรู้ความเข้าใจ ได้รับผลการประเมินอยู่ใน ระดับดีมาก 
3.2 โครงกำรค่ำยเสริมสร้ำงกำรเรียนรูอ้ำชีพวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ตำมศำสตร์พระรำชำ โดยแบ่งออกเปน็ 
2 รุ่น 

3.2.1 รุ่นที่ 1 โครงกำรค่ำยเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้อำชีพวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ตำมศำสตร์
พระรำชำ  

- บรรยายและฝึกปฏิบัติการเรื่อง “การสร้าง Mobile Application แบบ low-code ด้วย Glide App” 
- บรรยายและฝึกปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้มัลติมิเตอร์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์” 
- ฝึกปฏิบัติการ เรื่อง “การดูดาวเบื้องต้น และการใช้แผนที่ดาว” 
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- บรรยายและฝึกปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ปริมาณวิตามินซีด้วยเทคนิคการไทเทรต” 
- บรรยายและฝึกปฏิบัติการ เรื่อง “รงควัตถุจากพืชประกอบไปด้วยอะไรบ้าง และวิวัฒนาการของ

ระบบอวัยวะ”  
- ฝึกปฏิบัติการ เรื่อง “ชีวิตไม่หมักหมม” 

- บรรยาย “การจัดการพ้ืนที่โคกหนองนา” 
- ฝึกปฏิบัติการ เรื่อง “นวัตกรรมเพื่อการเกษตร” 
- บรรยาย เรื่อง “พรรณไม้ป่าชายเลนและการใช้ประโยชน์” 
- ฝึกปฏิบัติการ เรื่อง “การท าผ้ามัดย้อมจากพรรณไม้ป่าชายเลน” 
- ฝึกปฏิบัติการ เรื่อง “who came from the star” 

- บรรยายเรื่อง “วิทยาศาสตร์รอบตัวเรา”  
- ฝึกปฏิบัติการ เรื่อง “SCIENCE IS FUN” 
ด าเนินการจัดกิจกรรมรุ่นที่  1 ระหว่างวันที่  4 – 8 กรกฎาคม  2565 ผูเขาอบรมจ านวน 59  

จากผลการประเมินจากผูเขาอบรมมีความพึงพอใจ 
  1. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายเสริมสร้างการเรียนรู้อาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามศาสตร์
พระราชา ได้รับผลการประเมินอยู่ใน ระดับดี 
  2. กิจกรรม/โครงการตรงตามวัตถุประสงค์ ชัดเจนและความต้องการของนักเรียน ได้รับผลการประเมินอยู่
ใน ระดับดี 
  3. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมค่ายฯ มีความเหมาะสม ได้รับผลการประเมินอยู่ใน ระดับดี 
  4. สถานที่ในการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการมีความเหมาะสม ได้รับผลการประเมินอยู่ใน ระดับดี
มาก 
  5. มีสื่อหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดแต่ละกิจกรรม ได้รับผลการประเมินอยู่ใน ระดับด ี
  6. วิทยากรมีความรู้ความสามารถอธิบายและมีเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ได้ครบถ้วนเข้าใจง่ายและ
น่าสนใจ ได้รับผลการประเมินอยู่ใน ระดับดีมาก 
  7. กิจกรรมการเข้าค่ายมีความหลากหลายและน่าสนใจ ได้รับผลการประเมินอยู่ใน ระดับดีมาก 
  8. สร้างแรงจูงใจและเพ่ิมศักยภาพด้านวิชาการให้กับนักเรียน ได้รับผลการประเมินอยู่ใน ระดับดีมาก 
  9. นักเรียน มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม ได้รับผลการประเมินอยู่ใน ระดับดี 
  10. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนได้จริง ได้รับผลการประเมินอยู่ใน ระดับดี 

3.2.2 รุ่นที่ 2 โครงกำรค่ำยเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้อำชีพวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ตำมศำสตร์
พระรำชำ  

- บรรยายและฝึกปฏิบัติการเรื่อง “การสร้าง Mobile Application แบบ low-code ด้วย Glide App” 
- บรรยายและฝึกปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้มัลติมิเตอร์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์” 
- ฝึกปฏิบัติการ เรื่อง “การดูดาวเบื้องต้น และการใช้แผนที่ดาว” 
- บรรยายและฝึกปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ปริมาณวิตามินซีด้วยเทคนิคการไทเทรต” 
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- บรรยายและฝึกปฏิบัติการ เรื่อง “รงควัตถุจากพืชประกอบไปด้วยอะไรบ้าง และวิวัฒนาการของ
ระบบอวัยวะ”  

- ฝึกปฏิบัติการ เรื่อง “ชีวิตไม่หมักหมม” 

- บรรยาย “การจัดการพ้ืนที่โคกหนองนา” 
- ฝึกปฏิบัติการ เรื่อง “นวัตกรรมเพื่อการเกษตร” 
- บรรยาย เรื่อง “พรรณไม้ป่าชายเลนและการใช้ประโยชน์” 
- ฝึกปฏิบัติการ เรื่อง “การท าผ้ามัดย้อมจากพรรณไม้ป่าชายเลน” 
- ฝึกปฏิบัติการ เรื่อง “who came from the star” 

- บรรยายเรื่อง “วิทยาศาสตร์รอบตัวเรา”  
- ฝึกปฏิบัติการ เรื่อง “SCIENCE IS FUN” 
ด าเนินการจัดกิจกรรมรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 – 22 กรกฎาคม 2565 ผูเขาอบรมจ านวน 60  

จากผลการประเมินจากผูเขาอบรมมีความพึงพอใจ 
  1. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายเสริมสร้างการเรียนรู้อาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามศาสตร์
พระราชา ได้รับผลการประเมินอยู่ใน ระดับดี 
  2. กิจกรรม/โครงการตรงตามวัตถุประสงค์ ชัดเจนและความต้องการของนักเรียน  ได้รับผลการประเมิน 
อยู่ใน ระดับด ี
  3. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมค่ายฯ มีความเหมาะสม ได้รับผลการประเมินอยู่ใน ระดับด ี
  4. สถานที่ในการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการมีความเหมาะสม ได้รับผลการประเมินอยู่ใน ระดับดีมาก 
  5. มีสื่อหลากหลายและเหมาะสมกับการจัดแต่ละกิจกรรม ได้รับผลการประเมินอยู่ใน ระดับดีมาก 
  6. วิทยากรมีความรู้ความสามารถอธิบายและมีเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ได้ครบถ้วนเข้าใจง่ายและ
น่าสนใจ ได้รับผลการประเมินอยู่ใน ระดับดี 
  7. กิจกรรมการเข้าค่ายมีความหลากหลายและน่าสนใจ ได้รับผลการประเมินอยู่ใน ระดับดี 
  8. สร้างแรงจูงใจและเพ่ิมศักยภาพด้านวิชาการให้กับนักเรียน ได้รับผลการประเมินอยู่ใน ระดับดี 
  9. นักเรียน มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม ได้รับผลการประเมินอยู่ใน ระดับดี 
  10. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนได้จริง ได้รับผลการประเมินอยู่ใน ระดับดี 
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บทที่ 3 
แผนกำรบริกำรวิชำกำร เพื่อพัฒนำท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 

3.1 บทน ำ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ด าเนินการด้านบริการวิชาการ ดังนี้ 
1. โครงการตามแผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก โดยมี 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 พัฒนำชุมชนต้นแบบอ ำเภอ 
สทิงพระ จังหวัดสงขลำ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองต่อพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา 
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพ้ืนที่ ด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง น าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้คนในชุมชน สามารถบริหาร
จัดการชีวิตตนเองได้อย่างสมดุล และมีความเหมาะสม สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง น าไปสู่การพ่ึงพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืนเพ่ือบูรณาการการท างานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนรวมถึงยกระดับรายได้ ลดรายจ่าย และเพ่ิม
นวัตกรรมส าหรับการด าเนินชีวิตให้กับชุมชน ทั้งระดับ ต าบล หมู่บ้าน และครัวเรือน  และกิจกรรมที่ 2 
เสริมสร้ำงอำชีพและกำรดูแลผู้สูงอำยุ อ ำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลำ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยองค์ความรู้และ
ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และเพ่ือบูรณาการการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนรวมถึงยกระดับรายได้ ลดรายจ่าย และเพ่ิมนวัตกรรมส าหรับการด าเนิน
ชีวิตให้กับชุมชน ทั้งระดับ ต าบล หมู่บ้าน และครัวเรือน 

2. โครงการตามแผนรายการส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้คนในชุมชน สามารถ
บริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างสมดุล และมีความเหมาะสม สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง น าไปสู่การพ่ึงพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนได้อย่างยั่งยืน  เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า
ชุมชน และเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 

3. โครงการตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพหลักสูตรและ
ครูผู้สอนสอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในระบบการศึกษา ด้วยแนวทางจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
ที่เสริมสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามฐานสมรรถนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครู/อาจารย์ในโรงเรียนสองศาสนาอิสลามในการให้ความร่วมมือกับภาครัฐภายใต้
มิติด้านการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษาผ่าน
ค่ายพัฒนาศักยภาพหลักสูตรและครูผู้สอนสอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในระบบการศึกษา ด้วยแนวทาง
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เสริมสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามฐาน
สมรรถนะ เพ่ือติดตามและให้ค าปรึกษาการสอนจริงในชั้นเรียนผ่านการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนใน
ชั้นเรียน 
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ทั้งนี้ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

 Objective 1.1 นวัตกรชุมชนในพื้นท่ีเป้าหมาย  
   Key result 1.1.1 ผลิตภัณฑ์ชุมชนของพระราชาเพิ่มข้ึน เป้าหมาย 4 ผลิตภัณฑ์  
   Key result 1.1.2 ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ BCG เป้าหมาย 1 เรื่อง  
Objective 1.2  พัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบโจทย์ความต้องการของพ้ืนที่  
   Key result 1.2.1 ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  เป้าหมาย ตีพิมพ์เผยแพร่

ระดับชาติ 9 เรื่อง และการน าไปใช้ประโยชน์ 13 เรื่อง  
   Key result 1.2.2 ภาคืเครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เป้าหมาย 3 เครือข่าย  
   Key result 1.2.3 นวัตกรชุมชนเพ่ือขจัดความยากจนร่วมกับกับหน่วยงานภายนอก เป้าหมาย  

1 คน  
Objective 1.3 คณะเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย  

     Key result 1.3.1 ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน (นับซ้ า) เป้าหมาย 2 
ชุมชน  

  Key result 1.3.2 ศูนย์บริการวิชาการ/ถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ท้องถิ่น เป้าหมาย 2 ศูนย์       
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แผนกำรบริกำรวิชำกำร เพื่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งกับชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำท้องถิ่น 

Objective 1.1 นวัตกรชุมชนในพื้นที่เป้ำหมำย  

Key result เป้ำหมำย โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 

1.1.1 ผลิตภัณฑ์ชุมชนของพระราชา
เพ่ิมข้ึน  
 

4 ผลิตภัณฑ์ 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชุมชนระดับท้องถิ่น เพ่ือเป็นช่องทางในการ

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 

2. ส่งเสริมให้ชุมชนมีการกระจายสินค้า ผ่านช่องทาง Platform ต่าง ๆ 

เช่ น  University as a Market Place, Facebook, Line application 

และ Instagram เพ่ือจัดจ าหน่ายในลักษณะสินค้านวัตกรรม 

3. รวบรวม และกระจายสินค้าชุมชน ทั้ง online และ onsite พร้อมทั้ง

ส่งเสริมการสืบทอดและพัฒนาความรู้จากภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

4. สร้างระบบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทั้งผลิตภัณฑ์การเกษตร และ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

5. พัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ (ตัวกลางในการจ าหน่ายสินค้า

ชุมชน) 

1. คณบดี 

2. รองคณบดีฝ่ายวิจัยบริการ

วิชาการ  

3. ผู้ช่วยคณบดี  

4. หลักสูตรทุกหลักสูตร 

Key result 1.1.2 ผลงานวิจยัหรือ

นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ BCG  

1 เรื่อง 1. สร้างภาคีเครือข่ายที่มีเป้าหมายร่วมกัน (SDGs, BCG in Action, 

Green University และ Cop 26) 

2. ส่งเสริมการท าวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ใน

พ้ืนที่ 

1. คณบดี 

2. รองคณบดีฝ่ายวิจัยบริการ

วิชาการ  

3. ผู้ช่วยคณบดี  

4. หลักสูตรทุกหลักสูตร 
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Objective 1.2  พัฒนำองค์ควำมรู้ที่ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของพ้ืนที่ 

Key result เป้ำหมำย โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 

Key result 1 .2 .1  ผ ล ง า น วิ จั ย ห รื อ

น วั ต ก ร รม เพ่ื อ พั ฒ น าชุ ม ช น ท้ อ งถิ่ น 

เป้าหมาย ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ  

9 เรื่อง 

และการน าไปใช้

ประโยชน์ 13 เรื่อง 

1. พัฒนาอาจารย์ให้มีองค์ความรู้ในการเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและ

นานาชาติ 

2. พัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

3. สนับสนุนงบประมาณส าหรับการท าวิจัยและสร้างนวัตกรรม 

4. จัดแสดง/ประชุมวิชาการ/ประกวดผลงานนวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัย

เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ประจ าปี 

5. บริการวิชาการแก่ชุมชนตามบริบทของคณะ 

1. คณบดี 

2. รองคณบดีฝ่ายวิจัยบริการ

วิชาการ  

3. ผู้ช่วยคณบดี  

4. หลักสูตรทุกหลักสูตร 

Key result 1.2.2 ภาคืเครือข่ายร่วมพัฒนา

ชุมชนอย่างยั่งยืน  

3 เครือข่าย 1. สร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

2. บูรณาการความร่วมกับเครือข่ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

1. คณบดี 

2. รองคณบดีฝ่ายวิจัยบริการ

วิชาการ  

3. ผู้ช่วยคณบดี  

4. หลักสูตรทุกหลักสูตร 

Key result 1.2.3 นวัตกรชุมชนเพ่ือขจัด
ความยากจนร่วมกับกับหน่วยงานภายนอก  
 
 

1 คน 1. ส่งเสริมบัณฑิตคืนถ่ิน เพ่ือเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง/นวัตกรชุมชน 

2. พัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลง/นวัตกรชุมชน 

1. คณบดี 

2. รองคณบดีฝ่ายวิจัยบริการ

วิชาการ  

3. ผู้ช่วยคณบดี  

4. หลักสูตรทุกหลักสูตร 
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Objective 1.3 คณะเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมพระบรมรำโชบำย  
Key result เป้ำหมำย โครงกำร ผู้รับผิดชอบ 

Key result 1.3.1 ชุมชนต้นแบบที่ ได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน (นับซ้ า)  
 

2 ชุมชน 1. พัฒนาชุมชนต้นแบบให้เกิดความต่อเนื่องหรือยั่งยืน 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 

1. คณบดี 

2. รองคณบดีฝ่ายวิจัยบริการ

วิชาการ  

3. ผู้ช่วยคณบดี  

4. หลักสูตรทุกหลักสูตร 

Key result 1.3.2 ศูนย์บริการวิชาการ/

ถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ท้องถิ่น  

2 ศูนย์       1. จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญระดับคณะ 1. คณบดี 

2. รองคณบดีฝ่ายวิจัยบริการ

วิชาการ  

3. ผู้ช่วยคณบดี  

4. หลักสูตรทุกหลักสูตร 

 


