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แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2560–2564  ฉบับ

ปรับปรุง ฉบับนี้จัดท าขึ้นภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ประกอบด้วย 

คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะกรรมการประจ า

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ และ

ได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากทุกฝ่าย จนเกิดแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุงนี้ ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย บทน า 

ประเด็นยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการน าแผนยุทธศาสตร์สู่

การปฏิบัต ิ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์ คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุง ฉบับนี้  จะเป็น

เครื่องมือในการน าไปสู่การปฏิบัติในภารกิจต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีเกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่มหาวิทยาลัย

ก าหนดไว้ต่อไป  ท้ายนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี และคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ท าให้แผนยุทธศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 

2560-2564 ฉบับปรับปรุงฉบับนี ้ ส าเร็จลุลว่งด้วยดี 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร        4 

สวนท่ี 1 บทน า         6 

สวนท่ี 2 แผนท่ียุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(Strategic Map)         25 

ส่วนที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    28 

การน าแผนยุทธศาสตร์ไปสูก่ารปฏิบัติ      45 

การติดตามและการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์     48 
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แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2560–2564  ฉบับ

ปรับปรุง ได้น าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระยะ 20 ปี  พ.ศ. 

2560 – 2579 ระยะที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 ได้ก าหนดเปา้หมายไว้วา่  “มหาวทิยาลัย

ร่วมพัฒนาชุมชนอย่างสร้างสรรค์” มาก าหนด เป้าหมาย พร้อมท าการวิเคราะห์

สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อ คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุดเสริมจุดด้อยเพื่อที่จะได้ก าหนดเป้าหมายในอนาคต 

โดยคาดหวังให้ 1) ได้แผนยุทธศาสตร์ที่น าไปสู่การปฏิบัติในช่วงระยะ 5 ปี (พ.ศ. 

2560-2564)  และ 2) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้มหาวิทยาลัยได้เห็นความ

เชื่อมโยงของการด าเนินงานต่าง ๆ ที่สง่ผลทัง้ในเชงิสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน 

และสามารถก าหนดแนวทางการด าเนินงานและจัดสรรทรัพยากร อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ก าหนด

แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุง 

ที่ประกอบไปด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์  9 เป้าประสงค์  13 กลยุทธ์  56 ตัวบ่งชี้  

โดยได้จัดท าแผนผังสรุปแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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ปรัชญา 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

อัตลักษณ์ 

เอกลักษณ์ 

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความรู้คู่คุณธรรม น าชุมชนพัฒนาให้มีความเขม้แขง็อย่างย่ังยืน 

องค์กรทีม่ีคุณภาพ  เพื่อการพฒันาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ 

1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ เป็นพลเมืองที่ดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 2. วิจัยสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 3.บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการบริการวิชาการ
ตลอดจนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในระดับชาติ หรือนานาชาติทางวิชาการ วิชาชีพ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ 5. 
ด าเนินการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  6. บริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 

พร้อมท างาน จิตบริการ สมานสามัคคี มีความรับผิดชอบ 

องค์กรแห่งการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่พัฒนา ความเขม้แข็งของชมุชนและท้องถิน่ 

1. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่การพัฒนา 

2. บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ตลอดจนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของท้องถ่ิน   

แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรบัปรุง 

เป้าประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์

ประเด็นยทุธศาสตร ์

1. พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค์ 

2. ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ 

3. ยกระดับการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีู่
ความเป็นเลิศ 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
บนพื้นฐานธรรมาภิบาล 

1. เพิ่มบทบาทการเป็นหน่วยงานที่บูรณาการ การเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถ่ิน/การสร้าง
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 
2. บูรณาการองค์ความรู้ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน ตลอดจนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน 
3. สร้างความร่วมมือและส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและท้องถ่ิน 
4. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการหารายได้ 

5. บัณฑิตครูด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้าสู่วิชาชีพได้รับการส่งเสริม
สมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

6. ผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสอดคล้องตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

7. อาจารย์ บุคลากรและบัณฑิต มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

8. พัฒนาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
และในอนาคต 

9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาล 

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างสร้างสรรค์ 

1. ยกระดับสมรรถนะครูประจ าการและบ่มเพาะสมรรถนะใหม่ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

1. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะ 
วิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 
2. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก 
3. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ บุคลากรและบัณฑิต ให้มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
4. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีส่อดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันและใน
อนาคต 

1. ส่งเสริมบุคลากรเป็นคนดี คนเก่ง ให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และศักยภาพเพื่อ
พัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถ่ินอย่างเต็มที่ 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการและฐานข้อมูลให้ทันสมัยรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
3. ทบทวนและปรับปรุงระบบ กลไกการด าเนินงานให้มีความเหมาะสมคล่องตัวและรวดเร็ว เพื่อยกระดับ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร/คณะ/ศูนย์ ให้ได้มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพ 

กลยุทธ ์

4. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใน หารายได้เพื่อเพิ่มงบประมาณในการบริหารจัดการ
องค์กร 
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1. หลักการและเหตผุล   

จากกรอบนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและแนวทางการพัฒน า

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามใน 5 ปีข้างหน้าของอธิการบดีประกอบกับการที่

สังคมโลกประเทศไทยสังคมได้ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลากอปรกับกรอบ

นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาการศึกษา และ ยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวขอ้งกับอุดมศกึษา 

ดังนี้ 

1) ร่าง แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) มียุทธศาสตร์ต่าง ๆ 

ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ด้านการ

สร้างความสามารถ ในการแข่งขันยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์การสร้าง โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และ

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดย 

ยุทธศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา คือ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง

ความสามารถในการ แข่งขันยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์การสร้าง โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และ

ยุทธศาสตร์ด้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชวีิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม    

2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

มี ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ คือ การเสริมสร้างและพัฒนา

ศักยภาพมนุษย์ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม การสร้าง

ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ แข่งขันได้อย่างยั่งยืนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการ

พัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนการเสริมสร้าง การบริหารจัดการ ในภาครัฐ 

การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย การพัฒนา
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โครงสรา้ง พื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ

นวัตกรรม การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ความร่วมมือระหว่างประเทศ

เพื่อการพัฒนา โดยยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ สถาบันอุดมศึกษา คือ การพัฒนา

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม   

3) ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรม

ราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คอื 

1) การพัฒนาท้องถิ่น เป้าหมาย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 2) การ

ผลิตและพัฒนาครู เป้าหมาย การผลิตครู ระบบปิด/เปิด การพัฒนาศักยภาพครู 

สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 3) การ ยกระดับคุณภาพ

การศึกษา เป้าหมาย ยกระดับความเป็นเลิศของ มรภ. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้าน 

การจัดการเรียนรู้และความเชี่ยวชาญในสาขา คุณภาพบัณฑิต และ 4) การพัฒนา

ระบบบริหารจัดการ เป้าหมาย การแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่น 

ระบบฐานข้อมูล การใช้ทรัพยากร ร่วมกัน พัฒนาเครอืข่าย จัดระบบงานสูค่วามเป็น

เลิศ และเสรมิสร้างธรรมภิบาล  

4) (ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560– 2574) มี

ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ  คือ การปรับระบบและกลไกการบริหารงานบุคล การพัฒนา

หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียน การผลิต

และพัฒนาก าลังคนเพื่อสนองตอบตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 

5) กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) มี

แนวทางการพัฒนา 4 ประการ คือ พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่พัฒนาคุณภาพครู

ยุคใหม่พัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่และพัฒนาคุณภาพการ

บรหิารจัดการใหม่  

6) (ร่าง) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 3 (พ.ศ.2561 – 2574) 

ซึ่งเป็นแผนเชิงรุก  ที่มองไปข้างหนา้ ชี้น าทศิทางและเปา้หมายการพัฒนาอุดมศึกษา

ของประเทศในระยะยาวและ มีเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ.2574  โดยการ

ก าหนดทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาให้สอดคล้อง กับความเปลี่ยนแปลงที่อาจ
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เกิดขึ้นในอนาคตเพื่อให้อุดมศึกษามีบทบาทในการพัฒนาประเทศที่ก าลัง อยู่ในยุค

ของการปฏิรูปเพื่อน าพาประเทศก้าวข้ามปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ไปสู่ประเทศที่

พัฒนาแล้ว ซึ่ง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยส าคัญของ การปฏิรูปทั้งปวง คณะกรรมการการ

อุดมศกึษา (กกอ.) ได้ประเมินผลครึ่งแผนของแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 

2 แล้วเห็นว่าการเป็นแผนที่ก าหนดทิศทาง (Directive Plan) ไม่เพียงพอที่จะ สร้าง

ความเปลี่ยนแปลง (Change) ในระบบอุดมศึกษาเพื่อให้ระบบอุดมศึกษาเป็นกลไก

ของรัฐ ใน การพัฒนาความรู้และปัญญาของสังคม และน าไปสู่การพัฒนาประเทศ 

กกอ. จึงมีมติให้ด าเนินการ จัดท าแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 

2560-2574) โดยมีความส าคัญและรูปแบบ คือ เป็นแผนที่ก าหนดทิศทางการ

เปลี่ยนแปลงของระบบอุดมศึกษาเพื่อเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนา ประเทศก าหนด

พันธกิจของอุดมศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะและเป็นจุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญของ 

สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งทั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนให้เป็นพลัง

ขับเคลื่อนการพัฒนา ประเทศ (Reprofiling HEi) มุ่งเนน้ผลผลิตและผลลัพธ์ของระบบ

อุดมศึกษา (Higher Education Outcomes) ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตาม

มาตรฐานที่ยอมรับระดับสากล ปฏิรูปอุดมศึกษาอย่าง ครบถ้วนและสมดุล เพื่อให้

กลไกการสนับสนุน การก ากับตรวจสอบ และการประเมินผลกระทบของ ระบบ

อุดมศกึษา มีประสทิธภิาพสูงสุด (Return on investment)  

7) ยุทธศาสตร์และกลยุทธต์ามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 

12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ คือ “สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่ง

สะสมความรู้ของผู้มี ความรู้ความสามารถในทุกแขนงวิชา เป็นแห่ลงสร้าง ปัญญา

ให้แก่สังคม สร้างองค์ความรู้เพื่อการ พัฒนาผ่านกระบวนการวิจัยและนวัตกรรม 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) บน

พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงในประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่

ประชาคมโลก” โดยมียุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน 5 ยุทธศาสตร์ คือ บริหาร

จัดการเชงิรุกอย่างมี ประสทิธภิาพ บรหิารจัดการหลักสูตรเพื่อการผลติบัณฑิตที่พึง
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ประสงค์ เพิ่มขีดความสามารถในการ วิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม 

เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเขม้แข็งและ เป็นที่ยอมรับ ส่งเสริม

ศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม 

8) ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาต ิฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560– 2564) ประกอบด้วย 

7 ยุทธศาสตร์ คือ เร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้บรรลุ เป้าหมายและ

สนองตอบต่อประเด็นเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจ

ของหน่วยงานโดยรัฐลงทุน เพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริม

และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน ส่งเสริมกลไกและกิจกรรมการน 

ากระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย องค์ความรู้นวัตกรรม และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไป

ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมโดยความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ เร่งรัดพัฒนา

ระบบวจิัยแบบบูรณาการของประเทศให้เขม้แข็ง เป็นเอกภาพและยั่งยืน รวมถึงสรา้ง

ระบบนิเวศการวิจัยที่เหมาะสม พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้าง

พื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพิ่มจ านวนและพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรดา้นการวจิัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

พัฒนาความร่วมมือของเครือขา่ยวิจัยในประเทศและระหว่างประเทศ  

9) แผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 

– 2564) ประกอบด้วย พัฒนาความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นด้วย

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ นวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถ ความยืดหยุ่น และ

นวัตกรรมในภาคเกษตรผลิต และบริการด้วย วทน. เสริมสร้างความมั่นคงด้าน

พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ด้วยวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้าน

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน  

10) แผนยุทธศาสตร์เพื่อยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่คุณภาพ

เป็นเลศิ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2558-2567) ก าหนดวสิัยทัศน ์คอื มหาวทิยาลัย เน้นการ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศ โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อการ
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พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน โดยมี ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประกอบไปด้วย ยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มี

คุณภาพได้มาตรฐาน มีความคลองตัว ทันสมัย ยืดหยุ่น โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิ

บาล ที่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-

based economy) และสู่การก ากับดูแลตนเอง ยุทธศาสตร์การยกคุณภาพมาตรฐาน

การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการอย่าง มืออาชีพที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์การปฏิรูป การผลิตและพัฒนาครู สู่มืออาชีพ และได้มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบการบริหารจัดการและการยกคุณภาพและ มาตรฐาน 

การวิจัยและพัฒนาสู่สากล ยุทธศาสตร์การยกมาตรฐานการให้การบริการทาง

วิชาการ การ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  การถ่ายทอดเทคโนโลยี การน้อมน าแนว

พระราชด าริและการท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม ให้สนองตอบกับความต้องการของ

ท้องถิ่นสังคม ยุทธศาสตร์การยกคุณภาพมาตรฐาน อาจารย์และบุคลากรสู่สากล 

และยุทธศาสตร์การสร้างความสัมพันธ์ เครือข่าย และความร่วมมือภาค ธุรกิจ 

อุตสาหกรรม ทอ้งถิ่น และผู้ประกอบการในการจัดการศึกษาและการวจิัย 

11) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่มีแนวคิดในการพัฒนาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี

ปัญหาพื้นฐานด้านการขาดแคลนน้ า ดินคุณภาพต่ า ประสบอุทกภัยและภัยแล้ง

ซ้ าซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มี

ความพร้อมด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จ าเป็นจะต้องแก้ไข

ปัญหาพื้นฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพื่อใช้ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม 

และความคิดสรา้งสรรคใ์นการเสริมสรา้งความเขม้แข็งของเศรษฐกจิภายในภาคให้มี

การเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการน าความรู้ 

ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จาก

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก
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ของประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพื่อน

บ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงที่ก าลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมา

เสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ๆ ให้แก่ภาค เพื่อให้มีอัตราการเติบโตที่สูง

เพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ ากับพื้นที่ส่วนอื่น ๆ ของประเทศได้ในระยะยาว 

โดยมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจ

ของอนุภูมิภาคลุม่แม่น้ าโขง” 

12) แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม (พ.ศ. 25612564) ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ 

“เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ ศูนย์กลางบริการทางการศึกษา

และวัฒนธรรม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” และมีเป้าประสงค์รวมคือ 1) ภาค

การเกษตรมีความเข้มแข็งและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับจังหวัด 2) การพัฒนา

เศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน 3) เป็นศูนย์กลางบริการทาง

การศึกษาและวัฒนธรรม 4) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีจุดเน้นทาง

ยุทธศาสตร์(Positioning) ของจังหวัดมหาสารคาม ด้านฐานการผลิตและแปรรูปพืช

เศรษฐกิจ คือ ข้าวหอมมะลิ (GI) ด้านแหล่งผลิตพลังงานทดแทน คือ อ้อย มัน

ส าปะหลัง ด้านศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตร การค้า การลงทุน การบรกิาร คือ โรง

น้ าตาล โรงสีขาว ด้านการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมและยุคก่อน

ประวัตศิาสตร์ และด้านไหมไทยสูส่ากล คอื ผ้าไหมสร้อยดอกหมาก 

13) แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2560 -2564 ได้

ก าหนดเป้าหมาย คือ “เป็นองค์กรชั้นน าในการผลิตบัณฑิตและงานวิจัยด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสากล” ซึ่งได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น 7 

ยุทธศาสตร์  7  เป้ าประสงค์  โดยมุ่ ง เน้นประเด็นส าคัญด้านต่ างๆ ดั งนี้  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ  

เป้าประสงค์ : เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพหรือการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวชิาการและวิชาชีพที่สอดคลอ้งกับการเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี 21 
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ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีคุณภาพ  เป้าประสงค์ :  

อาจารย์และบุคลากรมีความรู้  ความสามารถในด้านวิชาการ  ด้านวิชาชีพ และมี

การพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  พัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  เป้าประสงค์ : มี

แผนการวิจัย  มีระบบและกลไก  ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถ

ด าเนินการได้ตามแผน  เพื่อสนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่าง

กว้างขวาง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาท้องถิ่นและสังคมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  เป้าประสงค์ : เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สนับสนุนการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น สังคม และ

ประเทศชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  สง่เสรมิสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  เป้าประสงค์ :  มี

การจัดกิจกรรมฟื้นฟู  อนุรักษ ์ สบืสาน  พัฒนา เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ทอ้งถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและการประกันคุณภาพที่มี

ประสิทธิภาพ  เป้าประสงค์ : มีการบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน

เพื่อสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไวโ้ดยใช้หลักธรรมาภิบาล  

ยุทธศาสตร์ที่  7  สร้างความร่วมมือกับภาคี เครือ ข่ายในการพัฒนา

มหาวทิยาลัยและสังคม ในภูมิภาคอาเซียน และภูมิภาคอื่นๆ ของโลก  เป้าประสงค์ : 

มีความร่วมมือระหว่างคณะทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐ ภาค

ธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการและศิษย์

เกา่ในการพัฒนาคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

14) การปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 

2560-2579 และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 

2560-2564) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561 ซึ่งประกอบดว้ย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 พันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

ยกระดับการศึกษาสู่ความเป็นเลศิ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหาร

จัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล โดยในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ระยะ 20 ปี  พ.ศ. 2560 – 2579 ก าหนดกรอบเปา้หมายในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 4 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 มหาวิทยาลัยร่วมพัฒนา

ชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2565-2569 มหาวิทยาลัยเสริมสร้างพลัง

ทอ้งถิ่นสู่ความมั่นคง ระยะที่ 3 พ.ศ. 2570-2574 มหาวทิยาลัยสานพลังประชารัฐสู่

สังคมคุณภาพ ระยะที่ 4 พ.ศ. 2575-2579 มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพเพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่นท่ียั่งยืน  

15) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระยะ 20 ปี  พ.ศ. 

2560 – 2579 ระยะที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 ได้ก าหนดเปา้หมายไว้วา่  “มหาวทิยาลัย

ร่วมพัฒนาชุมชนอย่างสร้างสรรค์” หมายถึง มหาวิทยาลัยจะต้องเข้าใจ เข้าถึง และ

เข้าร่วมพัฒนาชุมชน โดยประสานความร่วมมือกับเครือข่ายประชารัฐทุกภาคส่วน 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนและ ท้องถิ่น ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ 

ได้แก่ ด้านความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ (รายได้ สุขภาพ การศึกษา การ

ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศิลปะและ

วัฒนธรรม) ด้าน ความสมานฉันท์ในสังคม (ความภูมิใจในความเป็นชาติ อัตลักษณ์

ของภูมิภาค การสร้างเครือข่ายทาง สังคม) ด้านการยอมรับเป็นสมาชิกของสังคม 

(สิทธิความเป็นพลเมือง) และด้านการเสริมสร้างพลัง ทางสังคม (การสร้าง

ฐานความรู้ และการศึกษาของชุมชน) มีการก าหนดเป้าหมายตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้  1. 

มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการพันธกิจสัมพันธ์ที่มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น 

รวดเร็ว สอดคล้องกับเทคโนโลยี 4.0 รองรับการบริหารจัดการร่วมกับชุมชน เข้าใจ 

เข้าถึงและเข้าร่วมพัฒนา ชุมชนโดยบูรณาการภารกิจด้านการศึกษา วิจัย บริการ

วิชาการ และศิลปะวัฒนธรรม สูน่วัตกรรมเพื่อ การพัฒนาทอ้งถิ่น ให้มีความเข้มแข็ง

และยั่งยืน  2. ประชาชนมีความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ มีความสมานฉันท์ใน
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สังคม ได้รับการยอมรับ เป็นสมาชิกของสังคม และได้รับการเสริมการศึกษาเรียนรู้ 

เพื่อสรา้งพลังทางสังคม 

ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงต้องเตรียมความพร้อมส าหรับ

สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นโดยได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2560–2564 

ฉบับบปรับปรุง โดยน านโยบายการพัฒนาของมหาวิทยาลัย มาก าหนด เป้าหมาย 

พร้อมท าการวิเคราะห์สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผล

กระทบต่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุดเสริมจุดด้อยเพื่อที่จะได้ก าหนด

เป้าหมายในอนาคตอีก 5 ปีข้างหนา้ ตอ่ไป  

 

1.2 วัตถุประสงค์   

1) เพื่อน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 

2560-2564) มาใช้เป็นแนวการปฏิบัตใิห้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้   

2) เพื่อเป็นทิศทางการท างานการวางแผนด าเนินงานให้กับหน่วยงานในอีก 5 

ปีข้างหนา้  
 

1.3 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ   

1) ได้แผนยุทธศาสตร์ที่น าไปสู่การปฏิบัติในช่วงระยะ 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 

2561-2565)   

2) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้มหาวิทยาลัยได้เห็นความเชื่อมโยงของการ

ด าเนินงานต่าง ๆ ที่ส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน และสามารถ

ก าหนดแนวทางการด าเนินงานและจัดสรรทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชนส์ูงสุด  



 

15 

 
 

แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุง 

2. ข้อมูลพื้นฐาน   

2.1 ชื่อหน่วยงานที่ต้ัง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดิมมีชื่อวา่ คณะวชิาวทิยาศาสตร์ วิทยาลัย

ครูมหาสารคาม เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ในปีการศึกษา 

2519 หัวหน้าคณะวิชาวิทยาศาสตร์คนแรก คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม กุลสิงห์ 

ขณะนั้นคณะวิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 9 ภาควิชา คือ 1) ฟิสิกส์และ

วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2) เคมี 3) ชีววิทยา 4) คณิตศาสตร์และสถิติ 5) เกษตรศาสตร์ 

6) สุขศึกษา 7) คหกรรมศาสตร์ 8) พลศึกษา และ 9) หัตถศึกษาและอุตสาหกรรม

ศิลป ์

ตอ่มาไดม้ีการแก้ไขพระราชบัญญัตวิิทยาลัยครู พ.ศ.2518 (แก้ไข พ.ศ. 2527) 

คณะวิชาวิทยาศาสตร์ได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ย้าย

ภาควชิาพลศึกษาและนันทนาการไปสังกัด คณะวชิาครุศาสตร์ ภาควชิาคอมพิวเตอร์

ศึกษาเกิดขึ้นใหม่ ใช้อาคาร 5 ชั้น 2 เป็นส านักงานของคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี จึงยังคงประกอบด้วย 9 ภาควิชา แต่มีชื่อเปลี่ยนแปลงไปบ้าง ดังนี้ 1)  

ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2)  ภาควิชาเคมี 3) ภาควิชาชีววิทยา 4) 

ภาควชิาคณิตศาสตร์และสถิติ 5) ภาควชิาเกษตรศาสตร์ 6) ภาควชิาหัตถศึกษาและ

อุตสาหกรรมศิลป์ 7) ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 8) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา และ 

9) ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูทุกแห่งจึงไดร้ับพระราชทานนาม

ว่า “สถาบันราชภัฏ” 

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูมหาสารคามยกฐานะเป็นสถาบัน

ราชภัฏมหาสารคามตาม พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ และด าเนนิงานตาม พ.ร.บ. สถาบัน

ราชภัฏ พ.ศ. 2538 

ปีการศึกษา 2539 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมผลิตบัณฑิต สาขา 

วท.บ. เคมี และ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้กับสถาบันส่งเสริมการสอน
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูผู้มีความสามารถ

พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) และในปีการศึกษา 2541 ใน 3 

สาขาได้แก่ วท.บ. เคมี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ และ วท.บ. ฟิสิกส์ จนถึง

ปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2559) 

วันที่ 9 มิถุนายน 2547  สถาบันราชภัฏได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดย

ได้รับการสถาปนาตั้งแต่ วันที่  15 มิถุนายน 2547 เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคามมาจนถึงปัจจุบัน 

 

2.2 โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร
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โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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2.3 หลักสูตรและสาขาวชิาท่ีเปิดสอน   

ในปี 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 

15 หลักสูตร แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 12 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 3 หลักสูตร 

ได้แก ่

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

 1. เคมี  

 2. ชวีวิทยา 

 3. ฟิสกิส ์

 4. ฟิสกิส์ประยุกต์ 

 5. คณิตศาสตร์ 

 6. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 7. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 

 8. เทคโนโลยีชีวภาพ 

 9. สาธารณสุขชุมชน 

 10. วิศวกรรมซอฟแวร์ 

 11. สถิติศาสตร์ประยุกต์ 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) ต่อเน่ือง 2 ปี 

 1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 

 1. ชีววทิยาศึกษา  

 2. เคมีศกึษา 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 

1. เคมีศกึษา 
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2.4 จ านวนนกัศึกษา  

จ านวนนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งหมดในปีการศึกษา 

2560 มีนักศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 1,460 คน ประกอบด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

1,456 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท 3 คนและนักศกึษาระดับปริญญาเอก 1 คน 

2.5 จ านวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

จ านวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีทั้งหมดในปีการศึกษา 2560 มีบุคลากรสายวิชาการประกอบด้วย 

ข้าราชการ 28 คน พนักงานงบแผ่นดิน 32 คน พนักงานงบรายได้ 51 คน บุคลากร

สายสนับสนุน ประกอบด้วย ข้าราชการ 1 คน พนักงานงบแผ่นดิน 10 คน พนักงาน

งบรายได ้16 คน 

2.6 ข้อมูลพื้นฐานโดยต่อเนื่องกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

ทัง้ด้านการเรียนการสอน การวจิัย การบรกิารวชิาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

รวมทั้งการจัดการด้านการบริหารภายในและการสนับสนุนภารกิจด้านอื่น ๆ มีการ

ขยายภาระด้านการเรียนการสอน การปรับปรุงด้านอาอาคารสถานที่รวมถึงการใช้

งบประมาณสนับสนุนกจิกรรมในด้านต่าง ๆ ในรอบปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะฯ 

ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 5,321,082 บาท โดยมีแหล่งงบประมาณมาจาก 

งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนกิจกรรม

การด าเนินงานตามโครงการต่างๆ ในแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจ าปี

งบประมาณ 2561 และจากการส ารวจความพร้อมด้านอาคารสถานที่ของคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2561 พบว่า มีอาคารเรียนทั้งสิ้น 

จ านวน 6 หลัง ประกอบด้วย อาคาร 5 ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขา

ฟิสิกส์ สาขาชีววิทยา สาขาเคมี อาคาร 6 สาขาคอมพิวเตอร์ อาคาร 9 สาขา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและส านักงานคณะฯ อาคาร 12 สาขาสาธารณสุขชุมชน 

และอาคาร 10 (ศูนย์วิทยาศาสตร์) และอาคาร 15 จ านวน 2 ชั้น ได้แก่ชั้น 7 และชั้น 

8 ได้แก่  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  และสถิติศาสตร์ประยุกต์   นอกจากนี้  ใน
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ปีงบประมาณ 2558  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังได้รับการจัดสรร

งบประมาณในการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏมหาสารคาม งบประมาณ 24.5 ล้านบาท (เริ่มสัญญาวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 

สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 กรกฎาคม 2561) โดยเป็นอาคาร 7 ชั้น ประกอบไปด้วย

ห้องปฏิบัติการทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีห้องบรรยายรวม

ขนาดต่าง ๆ ห้องจัดประชุม และมีบริเวณส าหรับจัดแสดงผลงานนิทรรศการต่าง ๆ 

รวมไปถึงบริเวณกลุ่มงานภายใต้ส านักงานคณะฯ โดยอาคารดังกล่าวนี้จะใช้เวลา

ก่อสร้างทั้งสิ้น 910 วัน   

 

3. การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT 

Analysis) โดยได้วิเคราะห์สภาพภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน)  และสภาพแวดล้อม

ภายนอก  (โอกาสและอุปสรรค)  มีกระบวนการคือ  การจัดประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินงานจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2560–

2564  ฉบับปรับปรุง ประกอบไปด้วยผู้บริหาร  อาจารย์  บุคลากรของคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญในประเด็น

ต่าง ๆ  ดังตอ่ไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

 
 

แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุง 

ผลการวิเคราะห์สภาพภายในองค์กร 

 

จุดแข็ง (Strengths) 

 1. อาจารย์และบุคลากรมีความผูกพันกับท้องถิ่นและมีความรู้

ความสามารถในการบริการวิชาการสู่สังคมและชุมชนอย่างตอ่เนื่อง 

 2. อาจารย์และบุคลากรได้รับทุนสนับสนุนการท าวิจัยทั้งภายในและ

ภายนอกสถาบันเป็นจ านวนมาก 

 3. อาจารย์และบุคลากรมีความมุ่งมั่น มีแรงผลักดันในการศึกษาต่อ

และท าต าแหนง่ทางวิชาการในระดับท่ีสูงขึน้ 

 4. บุคลากรในคณะมีหลากหลายศาสตร์ สามารถร่วมกันบูรณาการ

งานวิจัยที่หลากหลายมากข้ึน 

 5. คณะมีการจัดสรรงบประมาณสู่หลักสูตรต่างๆ อย่างเป็นธรรม 

โปรง่ใส ตรวจสอบได้ 

 6. คณะมีต าแหนง่พืน้ท่ีท่ีต้ังเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ระบบคมนาคม

ที่หลากหลาย ท าให้นักศกึษาเดินทางมาเรียนอย่างสะดวก 

 7. คณะมีอาคารปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร์ เครื่องมือและอุปกรณ์

รุ่นใหม่ท่ีรองรับการเรียนการสอนเป็นจ านวนมาก 

 8. คณะมีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ และการ

บรหิารงานแบบมีสว่นร่วม ให้ความส าคัญกับอาจารย์และบุคลากรทุกทา่น 

 

จุดอ่อน (Weakness) 

 1. อาจารย์บางส่วนยังไม่สามารถเป็นศักยภาพหลักสูตรได้เนื่องจาก

คุณวุฒิไม่ตรง 

 2. กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมยังไม่สามารถท าให้

นักศึกษามีทักษะภาวะผู้น า ทักษะดา้นการคิดวิเคราะห์ และทักษะดา้นภาษาอังกฤษ 
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 3. ผลงานวิจัยยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาชุมชนไดอ้ย่างแท้จริง 

 4. คณะยังขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการสร้างภาพลักษณ์ให้

องค์กรต่อชุมชน 

 5. การบูรณาการงานวิจัยสู่การเรียนการสอนและการบริการวิชาการ

แก่สังคม ท้องถิ่น ยังมีนอ้ย 

 6. การเรียกคนืงบประมาณระหว่างปีงบประมาณเกิดผลกระทบอย่าง

มาก 

 7. งบประมาณสนับสนุนมีอย่างจ ากัด และขาดการหารายได้จาก

ภายนอก 
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ผลการวิเคราะห์สภาพการณ์ภายนอกขององค์กร 

 

โอกาส (Opportunities) 

 1. นโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาและ

การรว่มมือทางการศึกษามากขึ้น 

 2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถ

น ามาใช้ประโยชน์ทั้งในการบริหารจัดการ การให้บริการ การเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว

ขึ้น และการพัฒนาการศึกษาให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี 

 3. สังคมผู้สูงอายุส่งผลกระทบต่อการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนอง

ประชากรกลุ่มสูงอายุ เช่น วิทยาศาสตร์สุขภาพ การดูแลผู้สูงอายุ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมส าหรับผู้สูงอายุ 

 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-

2564 ด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ส่งผลให้คณะมี

โอกาสในการพัฒนาคณะร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศเพิ่ม

มากขึ้น 

 5. มีทุนสนับสนุน กยศ. กรอ. และทุนจากหน่วยงาน องค์กรจากทั้ง

ภายในและภายนอกท าให้นักศกึษามาศกึษาตอ่มากขึ้น 

 

อุปสรรค (Threats) 

 1. งบประมาณจากมหาวิทยาลัยและรายได้ของคณะมีจ ากัด ท าให้

การพัฒนาลา่ชา้ 

 2. จ านวนประชากรของประเทศไทยลดลง ทาให้อัตราการเกิดลดลง 

อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง 

 3. สถาบันการศึกษาตา่ง ๆ มีการแข่งขันกันมากขึ้น 
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 4. สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ าส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครอง

ในการเลอืกสถานศึกษาให้ผู้เรยีน 

 5. นักเรียนที่เข้ามาเป็นนักศึกษา มีความรู้พื้นฐานในเชิงวิชาการ

คอ่นขา้งต่ า 

 6. ระบบการรับเข้านักศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจะมีผลกระทบ

กับจ านวนนักศึกษาของคณะ 
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แผนที่ยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(Strategic  Map) พ.ศ. 

2560 - 2564 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม  ใน 5 ปข้างหน้าไดจัดท าขึ้นในรูปแบบของแผนที่ยุทธศาสตร์ 

(Strategic Map) (ภาพที่ 1) โดยจ าแนกเป็น 4 มิติ  ได แก  มิติประสิทธิผลตาม

ยุทธศาสตร์  มิตคิุณภาพ  มิตปิระสทิธภิาพ  และมิติการพัฒนาองค์กรและการเรียน

รู รูปแบบของแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map) (ภาพที่ 2) โดยจ าแนกตามหลัก 

Balanced Scorecard (BSC) ไดแก มุมมองด้านผู้รับบริการ (Customer Perspective : 

C)  มุมมองด้านการด าเนินการภายใน (Internal Perspective : I) มุมมองด้านการเงิน 

(Financial Perspective : F) และมุมมองดา้นการเรียนรูและพัฒนาการ (Learning and 

Growth : L)  ดังตอ่ไปน้ี 
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ภาพที่ 1  แผนท่ียุทธศาสตร์ (Strategic Map) โดยจ าแนกเป็น 4 มิติ 

 

 

 

 

 

   

การผลิต

บัณฑิตที่

มีคุณภาพ 

พัฒนา 

คณาจารย์และ

บุคลากรให้มี

คุณภาพ 

พัฒนาการ

บริหารจดัการ

งานวจิัยให้มี

คุณภาพและ

มาตรฐาน 

พัฒนาท้องถิ่น

และสังคม

ตามแนว

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจ

พอเพยีง 

สง่เสริมสนบัสนนุ 

การท านุบ ารงุศิลปะ

และวัฒนธรรม 

อนุรักษท์รัพยากร 

ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

อยา่งยั่งยืน 

สรา้งความร่วมมือกับ

ภาคเีครือขา่ยในการ

พัฒนามหาวิทยาลัย

และสังคม ในภูมิภาค

อาเซียน และภูมิภาค

อื่นๆ ของโลก 

พัฒนาระบบบริหาร

จัดการที่ดสีูการ

ก ากับดูแลตนเอง

อยา่งมี

ประสิทธภิาพ 

สนับสนุนให้จดั

กิจกรรมตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

TQF และการ

เรียนรู้ใน 

ศรรตวรรษที่ 21 

ส่งเสริมและสนับสนุน

การน าระบบประกนั

คุณภาพการศกึษามา

ใช้ในการบริหารจดัการ

องคก์ร 

พัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อ

การเรียนการสอน

และการบริหาร

จัดการอยา่งมี

คุณภาพ 

พัฒนาระบบ

การพัฒนา

คณาจารย์

และบุคลากร

ให้มีคุณภาพ 

พัฒนา

ระบบงาน

ขององคก์ร

บนพื้นฐาน

ของการวจิัย 

สนับสนุนให้

องคก์รจัด

กิจกรรมเพื่อ

พัฒนา

ท้องถิ่น 

สนับสนุนให้บุคลากร

เรียนรูก้ารอนรุักษ์

ศิลปวัฒนธรรม

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมเพื่อ

ความสมดุลของชีวิต 

ส่งเสริมและ

พัฒนานักศกึษา

ให้มีศักยภาพ

ตามทักษะการ

เรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 

พัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อเช่ือมโยงการจดัการ

ความรู้ด้านวชิาการ  

และถ่ายทอด 

องคค์วามรู้สู่ท้องถิ่นและ

สังคม 

พัฒนาระบบ

สารสนเทศและ

ระบบกลไกการ

ประกันคณุภาพ

การศกึษาให้มี

ประสิทธภิาพ 

พัฒนาระบบ

ให้ค าปรึกษา

และระบบ

แนะแนว

อยา่งมี

ประสิทธภิาพ 

สร้างแรงจงูใจในการ

ท าวจิัยและสง่เสริม

สนับสนุนการเผยแพร่

งานวจิัยที่เปน็

ประโยชน์ต่อท้องถิ่น

และสังคม 

ส่งเสริมสนบัสนนุให้

บุคลากรมีความ

ปลอดภัยและม่ันคงใน

การท างานเพื่อความ

สมดุลของการ

ด ารงชีวิต 

สร้างและพัฒนา

ความร่วมมือ

ร่วมกับองคก์ร

ภายใน

มหาวิทยาลัยและ

หน่วยงานภาครฐั

และเอกชน 

เสริมสร้างและ

สนับสนุนแหลง่การ

เรียนรู้เพ่ือการจดัการ

ความรู้ด้านวชิาการ  

และถ่ายทอด 

องคค์วามรู้สู่ท้องถิ่น

และสังคมอยา่งเปน็

รูปธรรม 

พัฒนาระบบการ

บริหารจดัการ

ตามหลักธรรมาภิ

บาลและสง่เสริม

หารมสี่วนร่วม

ของบุคลากรใน

องคก์รอยา่งเป็น

รูปธรรม 

พัฒนาระบบการ

เรียนการสอนให้

เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน TQF 

และทักษะการ

เรียนรู้ใน 

ศรรตวรรษที่ 21 

 

ส่งเสริมความ

ร่วมมือในการท า

วจิัยทั้งในและ

ต่างประเทศเพื่อ

สร้างองคค์วามรู้

ในการพัฒนาการ

เรียนการสอน

อยา่งมีคุณภาพ 

พัฒนาให้เกดิการ

ประยุกต์ใช้ปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพียง

สู่การปฏิบตัิอยา่ง

ยั่งยืน 

มิตปิระสทิธิผล

ตามยุทธศาสตร์ 

มิต ิ

คุณภาพ 

มิติ

ประสทิธิภาพ 

 

มิต ิ

การพัฒนา

องค์กรและ

การเรียนรู้ 
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ผู้รับบริการ 

(Customer Perspective : C) 
 

 

 

 

การด าเนินการภายใน  

(Internal Perspective : I) 
 

 

 

 
 

การเงิน  

(Financial Perspective : F) 

 

 

 

 

การเรียนรูและพัฒนาการ 

(Learning and Growth : L) 

 

 

 

ภาพที่ 2 แผนท่ียุทธศาสตร์ (Strategic Map) ตามหลัก Balanced Scorecard (BSC) 

ผู้ใช้งานบัณฑิตมีความพึงพอใจ 
บัณฑิตมทีักษะในการท างาน

อย่างมีประสิทธิภาพและท างาน
ตรงสาขา 

 

องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการเรียน
การสอนด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการวิจัย บริการวิชาการ 
ศิลปวัฒนธรรมและการจัดการ

สิ่งแวดล้อม 

เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงและเป็นที่
ยอมรับในการพัฒนาชุมชนและ

ท้องถ่ิน 
 

เป็นองค์กรที่ได้รับการ
ยอมรับในการเรียนการสอน 
การท าวิจัย และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในระดับสากล 

 

เป็นองค์กรที่มีการบริหาร
จัดการที่ดีและมีคุณภาพตาม

หลักธรรมาภิบาล 
 

ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร 

ให้มีมาตรฐานวิชาการและ
มาตรฐานวิชาชีพ 

 

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ และพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณภาพเกณฑ์มาตรฐาน TQF และทักษะการ

เรียนรู้ในศรรตวรรษท่ี 21 
ศรรตวรรษท่ี 21 

ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร 

ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมและจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF 

พัฒนาการ
บริหารงาน การ
จัดการเรียนการ
สอนบนฐานการ

วิจัย 

ส่งเสริมการใช้ระบบ
สารสนเทศและระบบ
การประกันคุณภาพ

การศึกษาในการบริหาร 

พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อ
การบริหารอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมให้องค์กรมีการพัฒนา
หลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับ

ตลาดแรงงาน 
 

สนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรท าวิจัย 
และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ

พัฒนาท้องถ่ิน 
 

สนับสนุนและพัฒนาการสร้างความร่วมมือ ข้อตกลงร่วมในการ
จัดการเรียนการสอน  การท าวิจัย การบริการวิชาการกับหน่วยงาน
อื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐ ภาค

ธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ชุมชน ทั้งภายในและต่างประเทศ 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้
ทรัพยากรทุกด้านอย่างคุ้มค่าและมี

ประสิทธิภาพ 

สนับสนุนและพัฒนาการสร้างความร่วมมือ ข้อตกลง 
ร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ 
ภาคอุตสาหกรรม ชุมชน ทั้งภายในและต่างประเทศ 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
ระบบแรงจูงใจอาจารย์และ

บุคลากรในการผลิต
ผลงานวิจัยและผลงาน

วิชาการ 

ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความ 
ร่วมมือ ข้อตกลงร่วม  ในการจัดการ

เรียนการสอน  การท าวิจัย การ
บริการวิชาการกับหน่วยงาน

ต่างประเทศ 

พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการความรู้ 
และเป็นแหล่งเรียนรู้ใน

การบริการวิชาการ 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
อาจารย์และบุคลากรให้มี
ความก้าวหน้าเพื่อพัฒนา
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุง 

 

ปรัชญา 

 มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความรู้คู่

คุณธรรม น าชุมชนพัฒนาให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 

วสิัยทัศน์ 

 องค์กรท่ีมีคุณภาพ  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ 

 

พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ เป็นพลเมืองที่ดใีนสังคม และมีสมรรถนะตามความ

ตอ้งการของผู้ใช้บัณฑิต  

2. วิจัยสรา้งองคค์วามรู้ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ  

3. บูรณาการพันธกิจสัมพันธเ์พื่อการบรกิารวิชาการตลอดจนท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  

4. สรา้งความร่วมมือกับภาคีเครอืขา่ยในระดับชาติ หรือนานาชาติทางวิชาการ 

วิชาชีพ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เพื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ 

5. ด าเนินการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษา   

6. บรหิารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรอย่างมีประสทิธภิาพดว้ยหลักธรรมาภิ

บาล  
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แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุง 

เป้าประสงค ์

1. เป็นแหล่งเรียนรูด้า้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สูก่ารพัฒนา  

2. บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ตลอดจนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถิ่น   

3. บัณฑิตครูด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้าสู่วิชาชีพได้รับการส่งเสริม

สมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

4. ผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสอดคล้อง

ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  

5. อาจารย์ บุคลากรและบัณฑิต มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ หรือ

นานาชาติ 

6. พัฒนาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับสภาวการณ์

ปัจจุบันและในอนาคต 

7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

มุ่งเนน้การสรา้งธรรมาภิบาล 

8. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง

สรา้งสรรค ์

9. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใน หารายได้เพื่อเพิ่มงบประมาณในการบริหาร

จัดการองค์กร 

 

อัตลักษณ์ พร้อมท างาน จิตบรกิาร สมานสามัคค ี มีความรับผิดชอบ 

 

เอกลักษณ์ องค์กรแห่งการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา 

ความเขม้แข็งของชุมชนและทอ้งถิ่น 
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แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุง 

ค่านิยมร่วม  

S Seniority  ให้เกยีรติความอาวุโส 

C Community  การท างานร่วมกับชุมชน 

I Innovation  ใฝ่รู ้ริเริ่ม สรา้งสรรคน์วัตกรรม 

R Responsibility  รับผิดชอบ ทุม่เท จนส าเร็จ 

M Morality  มีคุณธรรม 

U Unity   ความเป็นหนึ่งเดยีวในองค์กร 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนาชุมชนและทอ้งถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

2. ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ 

3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูค่วามเป็นเลิศ 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล 
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แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาชุมชนและท้องถ่ินด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อย่างสร้างสรรค์ 

เป้าประสงค์ :  

1. เป็นแหล่งเรียนรูด้า้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สูก่ารพัฒนา 

2. บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับภูมิปัญญา

ท้ อ ง ถิ่ น  ต ล อ ด จ น ท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์

ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถิ่น   

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง

สรา้งสรรค ์

4. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใน หารายได้เพื่อเพิ่มงบประมาณในการบริหาร

จัดการองค์กร 

กลยุทธ์ : 

1. เพิ่มบทบาทการเป็นหน่วยงานที่บูรณาการ การเรียนการสอนกับการ

พัฒนาท้องถิ่น/การสร้างผลประโยชนจ์ากทรัพย์สินทางปัญญา 

2.  บูรณาการองค์ความรู้ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ

ทอ้งถิ่น 

3.  สรา้งความร่วมมือและสง่เสรมิการเรียนรูท้างด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

ให้แก่ชุมชนและทอ้งถิ่น 

4.  พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรออนไลน์ เพื่อสง่เสรมิการหารายได้ 

 

 

 

 

 



 

32 

 
 

แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ 

เป้าประสงค์ : 

1. บัณฑิตครูด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้าสู่วิชาชีพได้รับการส่งเสรมิ

สมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

 กลยุทธ์ : 

1. ยกระดับสมรรถนะครูประจ าการและบ่มเพาะสมรรถนะใหม่ให้สอดคล้อง

กับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 

1. จ านวนโครงการที่ส่งเสริมการยกระดับสมรรถนะครูประจ าการและบ่ม

เพาะสมรรถนะใหม่ให้สอดคลอ้งกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 

1. ระดับความส าเร็จของโครงการท่ีส่งเสริมการยกระดับสมรรถนะครู

ประจ าการและบ่มเพาะสมรรถนะใหม่ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
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แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่

ความเป็นเลิศ 

เป้าประสงค์ :  

1. ผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สอดคล้องตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

2. อาจารย์ บุคลากรและบัณฑิต มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ หรือ

นานาชาติ 

3. พัฒนาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ

สภาวการณ์ปัจจุบันและในอนาคตกลยุทธ์  

กลยุทธ์ : 

1.  ผลิตบัณฑิตดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไดต้ามความตอ้งการของผู้ใช้

บัณฑิต ทัง้ด้านสมรรถนะ วิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษท่ี 21 

2.  สง่เสรมิการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก 

3.  พัฒนาศักยภาพอาจารย์ บุคลากรและบัณฑิต ให้มีสมรรถนะเป็นที่

ยอมรับในระดับชาต ิหรือนานาชาติ 

4.  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้อง

กับสภาวการณ์ปัจจุบันและในอนาคต 
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แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์   

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

มุ่งเนน้การสรา้งธรรมาภิบาล 

 กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมบุคลากรเป็นคนดี คนเก่ง ให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ 

ความสามารถ และศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่าง

เต็มที่ 

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการและฐานข้อมูลให้ทันสมัยรวดเร็ว  มี

ประสทิธภิาพ 

3. ทบทวนและปรับปรุงระบบ กลไกการด าเนินงานให้มีความเหมาะสม

คล่องตัวและรวดเร็ว เพื่อยกระดับประสทิธผิลของการปฏิบัติงานของคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร/คณะ/

ศูนย์ ให้ไดม้าตรฐานการประกันคุณภาพ 
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แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุง 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีพ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุง 

ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง

สร้างสรรค ์
เป้าประสงค์ 1. เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการด้านวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 

ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 

ค่าเป้าหมาย แผนงาน/กลยุทธ ์ โครงการ/

กิจกรรม 

หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

1.1 จ านวนหน่วยวิจัย 

(research unit) 

จ านวน - - 2 3 4 1. เพิ่มบทบาทการ

เป็นหน่วยงานที่

บูรณาการ การ

เรียนการสอนกับ

การพัฒนาท้องถิ่น/

การสรา้ง

ผลประโยชน์จาก

ทรัพย์สินทาง

ปัญญา 

1. โครงการ

จัดตั้งหน่วย

วิจัย/แหล่ง

เรียนรู้ ด้าน

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

ที่ตอบสนอง

ความต้องการ

ของชุมชนและ

ท้องถิ่น 

ฝ่ายวางแผน

พัฒนาและวิจัย

และศูนย์

วิทยาศาสตร์ 

1.2 จ านวนงานวิจัยที่

เกิดจากหน่วยวิจัย 

จ านวน - - 1 2 3 

1.3 จ านวนแหลง่เรียนรู้

ด้านวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยทีี่ตอบสนอง

ความต้องการของชมุชน

และท้องถิ่น 

จ านวน - - 2 3 4 
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แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุง 

เป้าประสงค์ 2. บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น   

ตัวชี้วดั หน่วย

นับ 

ค่าเป้าหมาย แผนงาน/กลยุทธ ์ โครงการ/

กิจกรรม 

หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

1.4 จ านวนโครงการที่

บูรณาการองค์ความรู้

ร่วมกับภูมิปญัญา

ท้องถิ่น 

จ านวน - - 2 3 4 2. บูรณาการองค์

ความรู้ร่วมกับภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

ตลอดจนท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมและ

อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมของ

ท้องถิ่น 

1. โครงการที่

บูรณาการองค์

ความรู้ร่วมกับ

ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

2. การ

สนับสนุน

ส่งเสรมิการ

วิจัยด้าน

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

เพื่อพัฒนา

ชุมชนและ

ท้องถิ่น 

 

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ

บรกิารวิชาการ

และหลกัสูตร 

1.5 จ านวนหลักสูตรที่

ร่วมจัดกิจกรรมบูรณา

การเพื่อส่งเสรมิการ

เรียนรู้ของชุมชนและ

ท้องถิ่นทางด้านวิชาการ

และวิชาชีพ 

จ านวน - - 2 3 4 

1.6 ระดับความส าเร็จใน

การบูรณาการการ

จัดการเรียนการสอน 

การวิจัย ศิลปะ 

วัฒนธรรม และการ

บรกิารวิชาการของ

นักศึกษาและอาจารย์ 

กับการพัฒนาชมุชนและ

ท้องถิ่น 

จ านวน - - 3 4 5 

1.7 จ านวนผลงานวิจัย

ด้านวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยเีพื่อพัฒนา

ชุมชนและท้องถิ่น 

จ านวน - - 2 3 4 
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แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุง 

เป้าประสงค์ 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 

ค่าเป้าหมาย แผนงาน/กลยุทธ ์ โครงการ/

กิจกรรม 

หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

1.8 จ านวนเครือข่าย

ความร่วมมือของคณะ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีับองค์กร

ภายในและต่างประเทศ 

จ านวน - - 2 3 4 3. สร้างความ

ร่วมมือและสง่เสรมิ

การเรียนรู้ทางด้าน

วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยใีห้แก่

ชุมชนและท้องถิ่น 

1. การสรา้ง

เครือข่ายความ

ร่วมมือของ

คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

กับองคก์ร

ภายในและ

ต่างประเทศ 

2. โครงการ/

กิจกรรมที่

ด าเนินการ

ภายใต้

เครือข่ายความ

ร่วมมือของ

คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

กับองคก์ร

ภายในและ

ต่างประเทศ 

3. โครงการ

หรือกิจกรรมที่

ให้บรกิาร

วิชาการ

ทางด้าน

วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยใีห้แก่

ชุมชนและ

ท้องถิ่น 

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ

บรกิารวิชาการ

และหลกัสูตร 

ฝ่ายวางแผน

พัฒนาและวิจัย

และศูนย์

วิทยาศาสตร์ 

1.9 จ านวนโครงการ/

กิจกรรมที่ด าเนินการ

ภายใต้เครือข่ายความ

ร่วมมือของคณะ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีับองค์กร

ภายในและต่างประเทศ 

จ านวน - - 2 3 4 

1.10 ระดับความส าเร็จ

ของโครงการ/กิจกรรมที่

ด าเนินการภายใต้

เครือข่ายความร่วมมือ

ของคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยกีับ

องค์กรภายในและ

ต่างประเทศ 

ระดับ - - 3 4 5 

1.11 จ านวนโครงการ

หรือกิจกรรมที่ให้บริการ

วิชาการทางด้าน

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

ให้แก่ชุมชนและท้องถิน่ 

จ านวน - - 2 3 4 

1.12 ระดับความส าเร็จ

ในการให้บริการวชิาการ

ทางด้านวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยใีห้แก่ชมุชน

และท้องถิ่น 

ระดับ - - 3 4 5 
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แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุง 

เป้าประสงค์ 4. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใน หารายได้เพื่อเพิ่มงบประมาณในการบริหารจัดการองค์กร 

ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 

ค่าเป้าหมาย แผนงาน/ 

กลยุทธ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 

หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

1.13 พัฒนาหลกัสูตร

ระยะสั้นและหลกัสูตร

ออนไลน์ ที่สร้างรายได้ 

จ านวน - - 2 3 4 4. พัฒนา

หลักสูตรระยะสั้น

และหลกัสูตร

ออนไลน์ เพื่อ

ส่งเสรมิการหา

รายได้ 

1. การพัฒนา

หลักสูตรระยะ

สั้นและ

หลักสูตร

ออนไลน์ ที่

สรา้งรายได้ 

ฝ่ายวางแผน

พัฒนาและวิจัย

และหลกัสูตร 

1.14 อัตราการเพิ่มของ

งบประมาณเงินรายได้ 

ร้อยละ - - 5 10 15 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ 
เป้าประสงค์ 1. บัณฑิตครูด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเข้าสู่วชิาชีพได้รับการส่งเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 

ค่าเป้าหมาย แผนงาน/ 

กลยุทธ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 

หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

2.1 จ านวนโครงการที่

ส่งเสรมิการยกระดับ

สมรรถนะครูประจ าการ

และบ่มเพาะสมรรถนะ

ใหม่ให้สอดคล้องกบั

สภาวการณ์ที่

เปลี่ยนแปลง 

จ านวน - - 2 3 4 1. ยกระดับ

สมรรถนะครู

ประจ าการและ

บ่มเพาะ

สมรรถนะใหม่ให้

สอดคล้องกับ

สภาวการณ์ที่

เปลี่ยนแปลง 

1. โครงการที่

ส่งเสรมิการ

ยกระดับ

สมรรถนะครู

ประจ าการและ

บ่มเพาะ

สมรรถนะใหม่

ให้สอดคล้องกับ

สภาวการณ์ที่

เปลี่ยนแปลง 

ฝ่ายวางแผน

พฒันาและวิจัย 

ฝ่ายวิชาการ

และประกัน

คุณภาพ

การศึกษาและ

หลักสูตร 

2.2 ระดับความส าเร็จ

ของโครงการที่ส่งเสรมิ

การยกระดับสมรรถนะ

ครูประจ าการและบ่ม

เพาะสมรรถนะใหม่ให้

สอดคล้องกับ

สภาวการณ์ที่

เปลี่ยนแปลง 

จ านวน - - 1 2 3 
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แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุง 

ยุทธศาสตร์ที่  3 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้ านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                      

สู่ความเป็นเลิศ 
เป้าประสงค์ 1. ผลติและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีสอดคล้องตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 

ค่าเป้าหมาย แผนงาน/ 

กลยุทธ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 

หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

3.1 จ านวนโครงการ

ส่งเสรมิการพัฒนา

นักศึกษาร่วมกบัสถาน

ประกอบการ/หน่วยงาน 

จ านวน - - 5 6 7 1. ผลิตบัณฑิต

ด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยไีด้

ตามความ

ต้องการของผู้ใช้

บัณฑิต ทั้งด้าน

สมรรถนะ วิชาชีพ 

ทักษะบัณฑิต

ศตวรรษที่ 21 

 

 

1. โครงการ

ส่งเสรมิการ

พัฒนานักศึกษา

ร่วมกับสถาน

ประกอบการ/

หน่วยงาน 

2. การส่งเสรมิ

การพัฒนา

สมรรถนะ

วิชาชีพ ทักษะ

บัณฑิตใน

ศตวรรษที่ 21 

3. การ

สนับสนุนให้

นักศึกษาได้การ

ตีพมิพ์เผยแพร่/

ไดรั้บรางวัลใน

ระดับชาติ/

นานาชาต ิ

4. การพัฒนา

ฐานข้อมูลศิษย์

เก่าและ

ปรับปรุง

ฐานข้อมูลอย่าง

สม่ าเสมอ 

5. โครงการ/

กิจกรรมที่คณะ

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

ท ารว่มกับศิษย์

เก่าเพื่อขยาย

ฝ่ายวางแผน

พัฒนาและวิจัย 

ฝ่ายวิชาการ

และประกัน

คุณภาพ

การศึกษา ฝ่าย

กิจการนักศึกษา

และบริการ

วิชาการและ

หลักสูตร 

3.2 ร้อยละของนักศึกษา

ของหลกัสูตรได้รับการ

ส่งเสรมิการพัฒนา

สมรรถนะวิชาชีพ ทักษะ

บัณฑิตในศตวรรษที่ 21 

ร้อยละ - - 80 90 100 

3.3 จ านวนผลงานของ

นักศึกษาที่ไดก้ารตีพมิพ์

เผยแพร่/ได้รับรางวัลใน

ระดับชาติ/นานาชาต ิ

จ านวน 2 2 3 4 5 

3.4 ระดับความส าเร็จใน

การด าเนินงานโครงการ

ส่งเสรมิสมรรถนะวิชาชีพ 

ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 

21 

ระดับ - - 3 4 5 

3.5 จ านวนผูส้ าเร็จ

การศึกษาระดับปรญิญา

ตรีที่มีความสามารถด้าน

การใชภ้าษาอังกฤษของ

ตามมาตรฐานสากล 

จ านวน - - 2 3 4 

3.6 ร้อยละของบัณฑิตได้

งานท า/ประกอบอาชีพ

อสิระภายในระยะเวลา 1 

ป ี

ร้อยละ - - 70 75 80 

3.7 ร้อยละของบัณฑิตได้

งานท า/ประกอบอาชีพ

อสิระตรงสาขาภายใน

ระยะเวลา 1 ป ี

ร้อยละ - - 50 60 70 
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แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุง 

3.8 ระดับความส าเร็จ

ของการพัฒนาฐานข้อมูล

ศิษย์เก่าและปรับปรุง

ฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 

ระดับ - - 3 3 3 เครือข่ายและ

พัฒนา

ความสัมพันธ ์

6. การติดตาม

และประเมินผล

การจัดการเรียน

การสอนที่

มุ่งเน้นให้

นักศึกษาใน

หลักสูตรที่จบ

การศึกษาตาม

ระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ใน

หลักสูตร 

4. การติดตาม

และประเมินผล

การดูแล

นักศึกษาใน

หลักสูตรเพื่อง

ป้องกันการ 

drop out 

ระหว่างภาค

เรียน 

3.9 ระดับความส าเร็จ

ของการจัดโครงการ/

กิจกรรมที่คณะ

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยที ารว่มกับศิษย์

เก่าเพื่อขยายเครือข่าย

และพัฒนาความสมัพันธ ์

ระดับ - - 3 3 3 

3.10 ระดับความพงึพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑิต 

ระดับ - - 3 4 5 

3.11 ร้อยละของนกัศึกษา

ในหลักสูตรที่จบ

การศึกษาตามระยะเวลา

ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

ร้อยละ - - 80 85 90 

3.12 ร้อยละของนักศกึษา

ในหลักสูตรที่ drop out 

ระหว่างภาคเรียน 

 

ร้อยละ - - 5 5 5 

3.13 จ านวนโครงการที่

ส่งเสรมิการ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

เชิงรุก 

จ านวน - - 5 6 7 2. ส่งเสรมิการ

ประชาสัมพันธ์

หลักสูตรเชงิรุก 

1. โครงการที่

ส่งเสรมิการ

ประชาสัมพันธ์

หลักสูตรเชงิรุก 

ฝ่ายวิชาการ

และประกัน

คุณภาพ

การศึกษาและ

หลักสูตร 3.14 ระดับความส าเร็จ

ของโครงการที่ส่งเสรมิ

การประชาสัมพันธ์

หลักสูตรเชงิรุก 

ระดับ - - 3 4 5 

3.15 จ านวนหลักสูตรที่

รับนักศึกษาได้ตรงตาม

แผนการรับนักศึกษา 

จ านวน - - 2 3 4 
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แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุง 

เป้าประสงค์ 2. อาจารย์ บุคลากรและบัณฑิต มสีมรรถนะเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 

ค่าเป้าหมาย แผนงาน/ 

กลยุทธ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 

หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

3.16 จ านวนอาจารย์ที่มี

ต าแหนง่ทางวิชาการที่

เพิ่มขึน้ 

จ านวน - - 2 3 4 1. พัฒนา

ศักยภาพอาจารย์ 

บุคลากรและ

บัณฑิต ให้มี

สมรรถนะเป็นที่

ยอมรับใน

ระดับชาติ หรือ

นานาชาต ิ

1. โครงการ

ส่งเสรมิให้

อาจารย์ที่มี

ต าแหนง่ทาง

วิชาการที่

เพิ่มขึน้ 

2. โครงการ

ส่งเสรมิให้

บุคลากรสาย

สนับสนุนที่มี

ต าแหนง่ทาง

วิชาชีพที่สูงขึน้ 

3. การส่งเสรมิ

ให้บุคลากรมี

ผลงานวิชาการ/

นวัตกรรม/

บทความวิจัย

ตีพมิพ์เผยแพร่

หรือน าไปใช้

ประโยชน์ 

3. โครงการ/

กิจกรรมที่

พัฒนาศักยภาพ

ด้านวิชาการ

หรือวชิาชีพของ

บุคคลากร 

4. การก ากับ 

ติดตามให้

หลักสูตรมกีาร

ด าเนินงานที่

ผ่านเกณฑ์การ

ก ากับมาตรฐาน

ระดับอุดมศึกษา 

ฝ่ายวางแผน

พัฒนาและวิจัย 

ฝ่ายวิชาการ

และประกัน

คุณภาพ

การศึกษาและ

หลักสูตร 

3.17 จ านวนบุคลากรสาย

สนับสนุนที่มีต าแหน่งทาง

วิชาชีพที่สูงขึน้ 

จ านวน - - 1 2 2 

3.18 จ านวนอาจารย์ที่มี

ผลงานวิชาการ/

นวัตกรรม/บทความวิจัย

ตีพมิพ์เผยแพร่ใน

ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

จ านวน 10 15 20 25 30 

3.19 จ านวนบุคลากร

สายสนับสนุนที่มีผลงาน

วิชาการ/นวัตกรรม/

บทความวิจัยตีพมิพ์

เผยแพร่หรือน าไปใช้

ประโยชน์ 

จ านวน - - 2 3 4 

3.20 จ านวนโครงการ/

กิจกรรมที่พัฒนา

ศักยภาพด้านวิชาการ

หรือวิชาชีพของอาจารย์

และบุคลากรสาย

สนับสนุน 

จ านวน - - 2 2 3 

3.21 จ านวนผลงานวิจัย

ของอาจารย์ที่ได้รับการ

อา้งองิหรือน าไปใช้

ประโยชน์ 

จ านวน - - 3 4 5 

3.22 จ านวนผลงาน

วิชาการ/งานสร้างสรรค์/

นวัตกรรม ของบคุลากร

สายสนับสนุนที่มกีาร

น าไปใชป้ระโยชน์ 

จ านวน 1 1 2 2 3 

3.23 ระดับความส าเร็จ

ของการพัฒนาศกัยภาพ

ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ

ระดับ - - 3 3 3 
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แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุง 

ของอาจารย์และบคุลากร

สายสนับสนุน 

3.24 จ านวนหลักสตูรที่

ผ่านเกณฑ์การก ากบั

มาตรฐาน

ระดับอุดมศึกษา 

จ านวน 12 12 12 12 12 

เป้าประสงค์ 3. พัฒนาหลักสูตรด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันและในอนาคต 

ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 

ค่าเป้าหมาย แผนงาน/ 

กลยุทธ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 

หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

3.25 จ านวนหลกัสูตร

ด้านวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยทีี่ปรับปรุงให้

ทันสมัยตอบสนองต่อการ

พัฒนาท้องถิน่และ

สอดคล้องกับแนว

ทางการพัฒนาประเทศ 

จ านวน - - 2 3 4 1. ปรับปรุงและ

พัฒนาหลกัสูตร

ด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยทีี่

สอดคล้องกับ

สภาวการณ์

ปัจจุบันและใน

อนาคต 

1. โครงการ

ปรับปรุง

หลักสูตรด้าน

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

2. ส่งเสรมิและ

สนับสนุนให้

หลักสูตรมกีาร

ปรับปรุง

กระบวนการ

จัดการเรียนรู้ที่

เสรมิสร้าง

ทักษะวิชาชีพ

ตามแนว

ทางการพัฒนา

ประเทศ (สหกิจ

ศึกษา/WIL/Start 

Up) 

3. การก าหนด

ผู้รับผดิชอบตัว

บ่งชีร้ะดับคณะ

และการ

ขับเคลื่อนการ

ประกันคุณภาพ

ระดับคณะ 

ฝ่ายวิชาการ

และประกัน

คุณภาพ

การศึกษาและ

หลักสูตร 

3.26 จ านวนหลักสูตรที่มี

การปรับปรุงกระบวนการ

จัดการเรียนรู้ที่เสรมิสร้าง

ทักษะวิชาชีพตามแนว

ทางการพัฒนาประเทศ 

(สหกิจศกึษา/WIL/Start 

Up) 

จ านวน - - 1 2 3 

3.27 ระดับความส าเร็จ

ของหลกัสูตรที่มกีาร

ปรับปรุงกระบวนการ

จัดการเรียนรู้ที่เสรมิสร้าง

ทักษะวิชาชีพตามแนว

ทางการพัฒนาประเทศ 

(สหกิจศกึษา/WIL/Start 

Up) 

ระดับ - - 3 3 3 

3.28 ระดับผลการ

ประเมินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับคณะ/ หลักสูตร 

(SAR) 

ระดับ - - 4.0 4.2 4.5 
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แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบรหิารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีระบบบริหารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 

ค่าเป้าหมาย แผนงาน/ 

กลยุทธ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 

หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

4.1 จ านวนโครงการ

ส่งเสรมิบคุลากร/

นักศึกษา/ศิษย์เก่า ใหม้ี

ศักยภาพเพิ่มขึน้ 

จ านวน 3 3 3 3 3 1. ส่งเสรมิ

บุคลากรเป็นคนดี 

คนเกง่ ให้พัฒนา

และแสดงออกถึง

ความรู้ 

ความสามารถ 

และศักยภาพเพื่อ

พัฒนา

มหาวิทยาลัยและ

ท้องถิ่นอย่าง

เต็มที ่

1. โครงการ

ส่งเสรมิ

บุคลากร/

นักศึกษา/ศิษย์

เก่า ให้มี

ศักยภาพเพิ่มขึน้ 

2. การส่งเสรมิ

ให้อาจารย์/

บุคลากร/

นักศึกษา/ศิษย์

เก่าให้ได้รับ

รางวัล

ระดับชาติ/

นานาชาต ิ

ทุกหน่วยงาน 

4.2 ระดับความส าเร็จ

โครงการส่งเสรมิ

บุคลากร/นักศึกษา/ศษิย์

เก่า ให้มีศักยภาพเพิม่ขึน้ 

 - - 3 3 3 

4.3 จ านวนอาจารย์/

บุคลากรที่ไดรั้บรางวัล

ระดับชาติ/นานาชาต ิ

จ านวน 1 1 1 1 1 

4.4 จ านวนนักศึกษาที่

ไดรั้บรางวัลระดับชาติ/

นานาชาต ิ

จ านวน 2 2 2 3 4 

4.5 จ านวนศิษยเ์ก่าที่

ไดรั้บรางวัลระดับชาติ/

นานาชาต ิ

จ านวน 1 1 1 1 1 

4.6 จ านวนระบบบรหิาร

จัดการและฐานข้อมูล 

จ านวน - - 3 4 5 2. พัฒนาระบบ

บรหิารจัดการ

และฐานข้อมลูให้

ทันสมัยรวดเร็ว มี

ประสิทธิภาพ 

 

1. การน าระบบ

บรหิารจัดการ

และฐานข้อมลู

ไปใช้ในการ

บรหิารจัดการ 

ทุกหน่วยงาน 

4.7 ระดับความส าเร็จ

ของการน าระบบบรหิาร

จัดการและฐานข้อมูลไป

ใชใ้นการบริหารจัดการ 

ระดับ - - 3 3 3 

4.8 จ านวนระบบ กลไก 

ที่ไดรั้บการทบทวนและ

ปรับปรุง 

จ านวน - - 3 3 3 3. ทบทวนและ

ปรับปรุงระบบ 

กลไกการ

ด าเนินงานใหม้ี

ความเหมาะสม

คล่องตัวและ

รวดเร็ว เพื่อ

ยกระดับ

ประสิทธิผลของ

การปฏิบัติงาน

ของคณะ 

1. การทบทวน

และปรับปรุง

ระบบ กลไก

การด าเนินงาน

ให้มีความ

เหมาะสม

คล่องตัวและ

รวดเร็ว เพื่อ

ยกระดับ

ประสิทธิผลของ

การปฏิบัติงาน 

ทุกหน่วยงาน 

4.9 ระดับความส าเร็จ

ของระบบ กลไก ของการ

ด าเนินงาน 

ระดับ - - 3 3 3 
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แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุง 

เป้าประสงค ์1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 

ค่าเป้าหมาย แผนงาน/ 

กลยุทธ์ 

โครงการ/

กิจกรรม 

หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

4.11 ระดับความส าเร็จ

ของการปรับปรุงหรือ

พัฒนาระบบและกลไก

การประกันคุณภาพ

การศึกษาของหลกัสูตร/

คณะ/ศูนย์ 

ระดับ - - 3 3 3 4.พัฒนาระบบ

และกลไกการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษาของ

หลักสูตร/คณะ/

ศูนย์ ให้ได้

มาตรฐานการ

ประกันคุณภาพ 

1. โครงการ

ส่งเสรมิ

บุคลากร/

นักศึกษา/ศิษย์

เก่า ให้มี

ศักยภาพเพิ่มขึน้ 

2. การส่งเสรมิ

ให้อาจารย์/

บุคลากร/

นักศึกษา/ศิษย์

เก่าให้ได้รับ

รางวัล

ระดับชาติ/

นานาชาต ิ

ทุกหน่วยงาน 

4.12 จ านวนหลกัสูตรที่มี

ผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในมากกว่า 

3.00 

จ านวน 10 10 10 10 10 
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แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุง 

แผนยุทธศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.  2560 – 2564  

(ฉบับปรับปรุง) เป็นแผนที่ใช้เพื่อผลักดันวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลักของคณะ 

และการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  พัฒนา

ผลงานวิจัยให้มีคุณภาพสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อน าไปแก้ไขปัญหาให้กับ

ชุมชน สังคม และประเทศชาติ รวมทัง้ได้รับการยอมรับท้ังในระดับชาตแิละนานาชาติ 

ตลอดจนการขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างประสิทธิภาพ โดย

ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งสิน้ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์  9 เป้าประสงค ์ 13 กล

ยุทธ์  56 ตัวบ่งชี้  ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 

สูก่ารปฏิบัต ิ คณะไดม้ีการสร้างความเข้าใจ ตระหนักถึงภารกิจและความรับผิดชอบ

ร่วมกันของทุกภาคส่วนในการพัฒนาคณะ เพื่อให้การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด การบรหิารจัดการแผนยุทธศาสตร์  กลยุทธ์ สู่การปฏิบัติ มีแนวทางดังนี้ 

 1. การรับฟังความคดิเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากคณะวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี  

เพื่อสรา้งการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะ  

ประกอบด้วย 

  1.1  กลุ่มผู้บริหารของคณะและประธานหลักสูตร 

  1.2  กลุ่มอาจารย์  บุคลากร นักศกึษา  และศิษย์เกา่ 

  1.3  กลุ่มภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไป 

 นอกจากนี้  คณะยังได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าร่างแผน

ยุทธศาสตร์ เพื่อรวบรวมข้อมูลและพิจารณาข้อคิดเห็นเสนอแนะ ในการน าเอา
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แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุง 

ข้อคิดเห็นต่างๆไปปรับปรุงให้แผนยุทธศาสตร์มีความสมบูรณ์ สามารถน าไปปฏิบัติ

ได ้

 2. การเชื่อมโยงจากยทุธศาสตร์สู่การจัดท าโครงการและแผน

งบประมาณ 

ในการน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องไปจัดท า

รายละเอียดของโครงการพร้อมงบประมาณ และบรรจุเข้าแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดซึ่งงบประมาณในการด าเนินมาจาก 2 แหล่ง

เป็นหลัก  คือ  งบประมาณแผ่นดนิ และงบประมาณเงินรายได ้  นอกจากนี้ได้น ากล

ยุทธ์ที่มีกว่า 13 กลยุทธ์ มาจัดท าเป็น โครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ โดยได้ถ่ายทอด 

มอบหมาย และก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย รองคณบดี ผู้ช่วย

คณบดแีละประธานหลักสูตรในคณะ 

3. การถ่ายทอดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดจากคณะสู่หลักสูตร 

เพื่อให้การด าเนินงานของทุกหลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นไปในทิศทางเดยีวและสอดคล้องกัน จึงจะได้มีการถ่ายทอดเปา้ประสงค ์ ตัวชี้วัด 

และค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของคณะโดยการจัดประชุมประธานหลักสูตรเพื่อ

ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะอีกทั้ง

ก าหนดให้ทุกหลักสูตรจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณเพื่อเป็นกลไก

การขับเคลื่อนหลักสูตรให้สอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะ 

 4. การติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลจะมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งการประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการและผลสัมฤทธิ์ของการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยแบ่งช่วง

ระยะเวลาในการติดตามเป็นไตรมาส คือ รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 

เดือน ส าหรับการด าเนินงานจะมีการน าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับตัวชี้วัดและค่า

เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของของคณะเข้าสู่ระบบและกลไกของการประกัน

คุณภาพภายในคณะ เพื่อให้ผู้บริหารได้มีระบบในการติดตามข้อมูลความคืบหน้าใน
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การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหารของคณะจะมีการ

ติดตามความคืบหน้าของการด าเนินงานตามโครงการ และการบรรลุค่าเป้าหมาย

ของตัวชี้วัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

รวมทั้งเพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ให้เหมาะสมและสอดคล้อง

กับสภาวการณ์ตา่ง ๆ ที่เกดิข้ึน โดยยังคงมีเปา้ประสงคข์องแผนยุทธศาสตร์เป็นหลัก 

พร้อมทั้งสร้างตัวชี้วัดการพัฒนาที่สามารถน าไปใช้ก ากับการด าเนินงานตาม

เป้าหมายได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

 5. การสื่ อสารและถ่ ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ประชาคมคณะ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะ ได้ตระหนักและรับรู้ถึงแผน

ยุทธศาสตร์ของคณะ จึงจะจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อสื่อสารและถ่ายทอดแผน

ยุทธศาสตร์ของคณะให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้รับรู้และเข้าใจ ทั้ งในการ

ท าประชาสัมพันธ์และการส่ือสารผ่านช่องทางต่าง ๆ   
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 การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง) ถือเป็นขั้นตอนที่ส าคัญของการบริหารเชิง

ยุทธศาสตร์  ทัง้นี ้ เพื่อให้มีการปรับปรุงวิธีการด าเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเปา้หมาย

ของโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ  ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนการน าผลผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนในปีต่อไป 

 การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์คณะที่มีแผนปฏิบัติการประจ าปี

เป็นเครื่องมือ แบ่งสาระส าคัญในการติดตามและประเมินผล  3  สว่น  คอื 

1. การติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดและเป้าประสงค์ตามประเด็น

ยุทธศาสตร์เพื่อเปรยีบเทยีบกับเป้าหมายที่ต้ังไว้ 

2. การตดิตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัตริาชการ (Action Plan) 

3. การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์

ในแผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) 

ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  ต้องมีความถูกต้อง  

โปร่งใส  ตรวจสอบได้  และผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างดีก่อนน าเสนอ

ผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจ  เนื่องจากการด าเนินงานต่าง ๆ ต้องค านึงถึง

ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของอาจารย์ บุคลากรและนักศกึษาให้มากท่ีสุด 

 

 
 


