
 

 
 

แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ได้รับความเห็นชองจาก ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันท่ี ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 



สารบัญ 
เรื่อง หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร 
 

๑ 

ส่วนที่ ๑ บทน า ๒ 
       ๑.๑ หลักการและเหตุผล   ๒ 
       ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการพัฒนา   ๓ 
       ๑.๓ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๓ 

  ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ  ๔ 
        ๒.๑ แผนระดับที่ ๑ ๔ 

        ๒.๒ แผนระดับที่ ๒ ๕ 
        ๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ๘ 

 ส่วนที่ ๓ ข้อมูลพื้นฐานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
             มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

๑๐ 

       ๓.๑ ข้อมูลพื้นฐาน   ๑๐ 
       ๓.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ๑๔ 

ส่วนที่ ๔ แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๗ 
        ๔.๑ แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๗ 
        ๔.๒ การน าแผนปฏิบัตริาชการสู่การปฏิบัติ ๒๓ 
        ๔.๓ การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ๒๕ 
ภาคผนวก ๒๖ 

 



บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

ทรพัยากรบุคคลจดัเป็นทรพัยากรที่มีความส าคัญและมีค่าที่สุดในองค์กร การที่องค์กรจะ
เจรญิก้าวหน้าได้อย่างมปีระสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรบัในระดบัสากลจ าเป็นต้องอาศัยความรู้ 
ความสามารถของบุคลากรขบัเคลื่อนให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้  กล ากหนึ่งเพื่อให้
องคก์รด าเนินไปอย่างเขม้แขง็คอืการพฒันาบุคลากรให้มศีกัยภาพอย่างสูงสุด ทัง้ดา้นวชิาการ 
ทกัษะในการปฏบิตังิาน คุณธรรมจรยิธรรม ความสุขในการปฏบิตังิาน และการเป็นส่วนหนึ่งของ
องคก์ร 
 ทัง้นี้ ทศิทางการพฒันาบุคลากรของคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราช
ภฏัมหาสารคามจดัท าขึน้อย่างเป็นระบบ  โดยค านึงถงึแผนยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยั นโยบาย
ในการพฒันาบุคลากร และการบรหิารงานบุคคล บนพืน้ฐานของทกัษะความรูแ้ละความสามารถ
เพื่อใหเ้กดิผลงานทีม่ปีระสทิธภิาพสูงสุดโดยมรีะบบการบรหิารผลการปฏบิตังิาน เป็นเครื่องมอื
ส าคญัในการเชื่อมโยงกระบวนการบรหิารงานบุคคลกบัผลการปฏบิตังิานในการพฒันาบุคลากร   

 



๒ 

 

ส่วนที่ ๑  
บทน ำ 

๑.๑ หลักกำรและเหตุผล   
จากกรอบนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคามใน ๕ ปีข้างหน้าของอธิการบดีประกอบกับการที่สังคมโลกประเทศไทยสังคมได้ มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลากอปรกับกรอบนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาการศึกษา และ ยุทธศาสตร์
ที่เก่ียวข้องกับอุดมศึกษา ดังนี้ 

๑) แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระยะ ๒๐ ปี  พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 
ระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ได้ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า  “มหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาชุมชนอย่าง
สร้างสรรค์” หมายถึง มหาวิทยาลัยจะต้องเข้าใจ เข้าถึง และเข้าร่วมพัฒนาชุมชน โดยประสานความ
ร่วมมือกับเครือข่ายประชารัฐทุกภาคส่วน สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนและ 
ท้องถิ่น ครอบคลุมทั้ง ๔ มิติ ได้แก่ ด้านความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ (รายได้ สุขภาพ 
การศึกษา การส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศิลปะและวัฒนธรรม) 
ด้าน ความสมานฉันท์ในสังคม (ความภูมิใจในความเป็นชาติ อัตลักษณ์ของภูมิภาค การสร้างเครือข่าย
ทาง สังคม) ด้านการยอมรับเป็นสมาชิกของสังคม (สิทธิความเป็นพลเมือง) และด้านการเสริมสร้าง
พลัง ทางสังคม (การสร้างฐานความรู้ และการศึกษาของชุมชน) มีการก าหนดเป้าหมายตัวบ่งชี้ 
ดังต่อไปนี้  ๑. มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการพันธกิจสัมพันธ์ที่มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น 
รวดเร็ว สอดคล้องกับเทคโนโลยี ๔.๐ รองรับการบริหารจัดการร่วมกับชุมชน เข้าใจ เข้าถึงและเข้า
ร่วมพัฒนา ชุมชนโดยบูรณาการภารกิจด้านการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และศิลปะวัฒนธรรม สู่
นวัตกรรมเพ่ือ การพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน  ๒. ประชาชนมีความมั่นคงทางสังคม
และเศรษฐกิจ มีความสมานฉันท์ในสังคม ได้รับการยอมรับ เป็นสมาชิกของสังคม และได้รับการเสริม
การศึกษาเรียนรู้ เพ่ือสร้างพลังทางสังคม 

๒)  การปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๗๙ และแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซ่ึงประกอบด้วย ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ผลิตและพัฒนาครูมือ
อาชีพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล โดยในแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ระยะ ๒๐ ปี  พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ก าหนดกรอบเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
๔ ระยะ ดังนี้ ระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ระยะที่ 



๓ 

 

๒ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ มหาวิทยาลัยเสริมสร้างพลังท้องถิ่นสู่ความมั่นคง ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๗๐-
๒๕๗๔ มหาวิทยาลัยสานพลังประชารัฐสู่สังคมคุณภาพ ระยะที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๗๕-๒๕๗๙ มหาวิทยาลัย
แห่งคุณภาพเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 

๓)  แผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๖๔ ได้ก าหนด
เป้าหมาย คือ “เป็นองค์กรชั้นน าในการผลิตบัณฑิตและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ระดับสากล” ซึ่งได้ก าหนดแผนปฏิบัติราชการทั้งสิ้น ๔ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ   
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล 
ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงต้องเตรียมความพร้อมส าหรับสถานการณ์ที่มีการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นโดยได้จัดท าแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยน านโยบายการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย มาก าหนด เป้าหมาย พร้อมท าการวิเคราะห์สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นปัจจัยภายในและ
ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุดเสริมจุดด้อยเพ่ือที่จะได้ก าหนด
เป้าหมาย ต่อไป  
 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำ   

๑) เพ่ือน าแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๖๓ มาใช้เป็นแนวการปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้   

๒) เพ่ือเป็นทิศทางการท างานการวางแผนด าเนินงานให้กับหน่วยงาน  
 
๑.๓ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ   

๑) ไดแ้ผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้มหาวิทยาลัยได้เห็นความเชื่อมโยงของการด าเนินงานต่าง ๆ 
ที่ส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน และสามารถก าหนดแนวทางการด าเนินงานและ
จัดสรรทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 



 

๔ 

 

ส่วนที่ ๒  
ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ 

 
๒.๑ แผนระดับท่ี ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
 ๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   

  (๑) เป้าหมาย  
   ๒.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
   ๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
  (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   ๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
    ๔.๓.๑ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับ

ศตวรรษท่ี ๒๑ 
    ๔.๓.๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุก

ประเภท 
    ๔.๓.๗  การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
  (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ    
   การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ของแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ได้ก าหนดทิศทางและเป้าหมายตามแนวทางแผนย่อยโดยด าเนินการภายใต้ ๓ 
กิจกรรม คือ 

   ๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบ ที่มุ่งเน้นการใช้
ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ  การพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการ
ลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด/ทบทวนไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียนให้สามารถก ากับการเรียนรู้ของ
ตนได้การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ใน
การสร้างรายได้หลายช่องทาง รวมทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต   
     ๒) จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร จัด
โครงสร้างการจัดการการศึกษาเพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และให้เอ้ือต่อการเข้าถึงการศึกษา
อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๓)  สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติโดยเน้นการ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่นเฉพาะสาขาสู่ระดับนานาชาติใน



 

๕ 

 

การให้บริการทางการศึกษา วิชาการ และการพัฒนาสมรรถนะแรงงาน ควบคู่กับการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือสร้าง
ความแข็งแกร่งทางวิชาการ เป็นศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์ทดสอบสมรรถนะในระดับภูมิภาค 
      
๒.๒ แผนระดับท่ี  ๒  
      ๒.๒.๑ แผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
           (๑) ประเด็น (๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้ 
   (๑.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

• เป้าหมายที่ ๒.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ 

• เป้าหมายที่ ๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท การด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาทักษะ
ดิจิทัลของนักศึกษา  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวทางแผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ คาดหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะส่งผลให้มีการ
ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ และการบริหารจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะดิจิทัล ของ
นักศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย   

   (๑.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 

• แนวทางการพัฒนา ๒ แนวทาง คือ 
    ๑) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ โดยส่งเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะ
เพ่ือพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ ที่ผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้
เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ที่มีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัตมีปฏิสัมพันธ์การเชื่อมต่อและมีส่วน   
    ๒) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนและการ
เรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ มุ่งให้นักศึกษาเกิดทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ 
ส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาวิจัยการใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ การเรียนการสอน และ
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา  
 
 
 



 

๖ 

 

 

• เป้าหมายของแผนย่อย 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 

คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษ
ที่ ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะราย
สาขาในระดับสูงตามมาตรฐานนานาชาติ 

ร้อยละ ๕๐ 

อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ใน
แต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง 

ลดลงร้อยละ ๒๐ 

อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ร้อยละ ๘๐ 

 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
    กิจกรรมการ ๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอนให้สอดคล้องกับ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และกิจกรรม ๒) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา โดย
ส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาวิจัยการใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ การเรียนการสอน และ
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา รวมถึงกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะ
ส าหรับศตวรรษท่ี ๒๑ ที่ผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุน
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ที่มีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต และมีปฏิสัมพันธ์ จะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้นักศึกษาได้รับการส่งเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ท าให้นักศึกษาเกิดทักษะความเข้าใจและ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ิมมากขึ้น  
 
         ๒.๒.๒  แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านที่ ๘ – ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  ๗ : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยการพลิกโฉมดวย
ระบบดิจิทัล  (Digitalization for Educational and Learning Reform) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๗.๑ : 
การปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัลผานแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ  
 ๒) ขั้นตอนการด าเนินงาน น าเสนอและด าเนินการให้มีการบรรจุสาระเกี่ยวกับ “การรู้เท่าทัน
สื่อ” ให้อยู่ในหลักสูตรการศึกษาให้เป็นวิชาพ้ืนฐานระดับอุดมศึกษา 
 ๓) กิจกรรม จัดประชุมสัมมนาเพื่อด าเนินการบรรจุสาระเก่ียวกับ “การรู้เท่าทันสื่อ” ให้อยู่ใน
หลักสูตรการศึกษาให้เป็นวิชาพ้ืนฐานระดับอุดมศึกษา 
 ๔) เป้าหมายกิจกรรม บรรจุสาระเกี่ยวกับ “การรู้เท่าทันสื่อ” ให้เป็นวิชาพ้ืนฐาน หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศทุกหลักสูตร  



 

๗ 

 

 
   ๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

  ๑) วัตถุประสงค์ที่ ๑.๑ เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่่ดี ครอบครัวอบอุ่น 
ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  ๒) เป้าหมายรวม คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรม
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทัน
สถานการณ์ มีความรับผิดชอบ และท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอก
งามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
  ๓) ยุทธศาสตร์ที่  ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
   (๓.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  ๓ คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลและมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วั ด ๓.๒ การใช้
อินเทอร์เน็ตเพ่ือการอ่านหาความรู้เพิ่มขึ้น 
 
  ๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

   ๑) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ ๑๐ : เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รองรับ
วัตถุประสงค์ ๓.๔.๕ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุก
ภาคส่วนในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง 
   ๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ ๑๐ : เสริมสร้างความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
   ๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  ประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความพร้อมใน
การรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
   ๔) ตัวชี้วัด (๑) ระดับความพร้อมของไทยในการป้องกันความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซ
เบอร์ที่สอดคล้องกับหลักสากล และ (๒) ระบบป้องกันทางไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถปกป้อง
ข้อมูลอิเล็กทรอนกิส์ของรัฐบาล ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานส าคัญด้านไซเบอร์ 
   ๕) กลยุทธ์ (๓) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และความตระหนักรู้ถึงความส าคัญ
ของภัยคุกคามความมั่นคงทางไซเบอร์  
 
 
 



 

๘ 

 

     ๒.๒.๕ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๗๙) 
  ๑) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  ๒) เป้าหมายที่ ๒ ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้วยอัต
ลักษณ์ด้านสมรรถนะและคุณลักษณะ ๔ ประการ พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
  ๓) กลยุทธ์ที่ ๕ ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ ๒๑ และคุณลักษณะ ๔ ประการ คือ (๑) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 
(๒) มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง (๓) มีอาชีพ มีงานท า และ (๔) มีความเป็นพลเมืองดี มีระเบียบ
วินัย 
  ๔) ตัวชี้วัด ๓.๑ จ านวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบ
สหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
 
๒.๓ แผนระดับท่ี ๓  
     ๒.๓.๑ แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระยะ ๕ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕) 
  
 ยุทธศาสตร์ที่  ๓   ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 เป้าหมาย  ๓.๑   มหาวิทยาลยัมีความเป็นเลิศในการสร้างความม่ันคงให้กับประเทศด้วย
การบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
 เป้าหมายที่  ๓.๒  อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะ
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 กลยุทธ์ที่  ๑๒  พัฒนาศักยภาพผู้สอนและบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นมอือาชีพ 
 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๔  พัฒนาระบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล 
  กลยุทธ์ที่  ๑๕  ส่งเสริมบุคลากรเป็นคนดี คนเก่ง ให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ 
ความสามารถ และศักยภาพ เพ่ือพัฒนาคณะและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 
  
 
 
 



 

๙ 

 

     ๒.๓.๒ แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระยะ ๕ ปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕ (ฉบับทบทวน ๒๕๖๓) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ 

เป้าประสงค์ :  
1. อาจารย์ บุคลากรและบัณฑิต มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
กลยุทธ์ : 
๓.  พัฒนาศักยภาพอาจารย์ บุคลากรและบัณฑิต ให้มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

หรือนานาชาติ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์   
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการสร้าง

ธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ 

๑. ส่งเสริมบุคลากรเป็นคนดี คนเก่ง ให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และ
ศักยภาพเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 



๑๓ 
 

๓.๑.๓ หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน   
ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น ๑๔ 

หลักสูตร แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี ๑๑ หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ๓ หลักสูตร ได้แก่ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
 ๑. เคมี  
 ๒. ชีววิทยา 
 ๓. ฟิสิกส์ 
 ๔. ฟิสิกส์ประยุกต์ 
 ๕. คณิตศาสตร์ 
 ๖. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 ๗. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 ๘. เทคโนโลยีชวีภาพ 
 ๙. สาธารณสุขชุมชน 
 ๑๐. สถิติศาสตร์ประยุกต์ 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) ต่อเนื่อง ๒ ปี 
 ๑. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 
 ๑. ชีววิทยาศึกษา  
 ๒. เคมีศึกษา 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 

๑. เคมีศึกษา 
 
๓.๑.๔ จ านวนนักศึกษา  
จ านวนนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งหมดในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มี

นักศึกษาจ านวนทั้งสิ้น ๑,๑๙๖ คน ประกอบด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี ๑,๑๙๒ คน นักศึกษา
ระดับปริญญาโท ๓ คนและนักศึกษาระดับปริญญาเอก ๑ คน 

๓.๑.๕ จ านวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
จ านวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งหมด

ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีบุคลากรสายวิชาการประกอบด้วย ข้าราชการ ๒๔ คน พนักงาน ๙๑ คน 
บุคลากรสายสนับสนุน ๒๖ คน ประกอบด้วย ข้าราชการ ๑ คน พนักงานงบแผ่นดิน ๔ คน พนักงาน
งบรายได้ ๑๑ คน 



๑๔ 
 

๓.๑.๖ ข้อมูลพื้นฐานโดยต่อเนื่องกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยทั้งด้านการเรียน

การสอน การวิจัย การบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการจัดการด้านการบริหาร
ภายในและการสนับสนุนภารกิจด้านอ่ืน ๆ มีการขยายภาระด้านการเรียนการสอน การปรับปรุงด้าน
อาคารสถานที่รวมถึงการใช้งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ คณะฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๕,๓๒๑,๐๘๒ บาท โดยมีแหล่งงบประมาณมาจาก 
งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการด าเนินงาน
ตามโครงการต่างๆ ในแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และจากการ
ส ารวจความพร้อมด้านอาคารสถานที่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
พบว่า มีอาคารเรียนทั้งสิ้น จ านวน ๖ หลัง ประกอบด้วย อาคาร ๕ ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม สาขาฟิสิกส์ สาขาชีววิทยา สาขาเคมี อาคาร ๖ สาขาคอมพิวเตอร์ อาคาร ๙ สาขา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและส านักงานคณะฯ อาคาร ๑๒ สาขาสาธารณสุขชุมชน และอาคาร ๑๐ 
(ศูนย์วิทยาศาสตร์) และอาคาร ๑๕ จ านวน ๒ ชั้น ได้แก่ชั้น ๗ และชั้น ๘ ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
และสถิติศาสตร์ประยุกต์  นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยัง
ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม งบประมาณ ๒๔.๕ ล้านบาท (เริ่มสัญญาวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญาวันที่ 
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑) โดยเป็นอาคาร ๗ ชั้น ประกอบไปด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีห้องบรรยายรวมขนาดต่าง ๆ ห้องจัดประชุม และมีบริเวณส าหรับจัด
แสดงผลงานนิทรรศการต่าง ๆ รวมไปถึงบริเวณกลุ่มงานภายใต้ส านักงานคณะฯ โดยอาคารดังกล่าวนี้
จะใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น ๙๑๐ วัน   
 
๓.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) โดยได้
วิเคราะห์สภาพภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน)  และสภาพแวดล้อมภายนอก  (โอกาสและอุปสรรค)  มี
กระบวนการคือ  การจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔  (ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๓) ประกอบไปด้วยผู้บริหาร  อาจารย์  
บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพ่ือร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญในประเด็น
ต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

 
 
 



๑๕ 
 

         ๓.๒.๑ผลการวิเคราะห์สภาพภายในองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths) 
 ๑. อาจารย์และบุคลากรมีความผูกพันกับท้องถิ่นและมีความรู้ความสามารถในการ

บริการวิชาการสู่สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
 ๒. อาจารย์และบุคลากรได้รับทุนสนับสนุนการท าวิจัยทั้งภายในและภายนอก

สถาบันเป็นจ านวนมาก 
 ๓. อาจารย์และบุคลากรมีความมุ่งมั่น มีแรงผลักดันในการศึกษาต่อและท าต าแหน่ง

ทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 
 ๔. บุคลากรในคณะมีหลากหลายศาสตร์ สามารถร่วมกันบูรณาการงานวิจัยที่

หลากหลายมากข้ึน 
 ๕. คณะมีการจัดสรรงบประมาณสู่หลักสูตรต่างๆ อย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบ

ได ้
 ๖. คณะมีต าแหน่งพ้ืนที่ที่ตั้งเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ระบบคมนาคมที่หลากหลาย 

ท าให้นักศึกษาเดินทางมาเรียนอย่างสะดวก 
 ๗. คณะมีอาคารปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร์ เครื่องมือและอุปกรณ์รุ่นใหม่ที่รองรับ

การเรียนการสอนเป็นจ านวนมาก 
 ๘. คณะมีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ๑๐ ประการ และการบริหารงานแบบมี

ส่วนร่วม ให้ความส าคัญกับอาจารย์และบุคลากรทุกท่าน 
 
จุดอ่อน (Weakness) 
 ๑. อาจารย์บางส่วนยังไม่สามารถเป็นศักยภาพหลักสูตรได้เนื่องจากคุณวุฒิไม่ตรง 
 ๒. กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมยังไม่สามารถท าให้นักศึกษามี

ทักษะภาวะผู้น า ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
 ๓. ผลงานวิจัยยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาชุมชนได้อย่างแท้จริง 
 ๔. คณะยังขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กรต่อชุมชน 
 ๕. การบูรณาการงานวิจัยสู่การเรียนการสอนและการบริการวิชาการแก่สังคม 

ท้องถิ่น ยังมีน้อย 
 ๖. การเรียกคืนงบประมาณระหว่างปีงบประมาณเกิดผลกระทบอย่างมาก 
 ๗. งบประมาณสนับสนุนมีอย่างจ ากัด และขาดการหารายได้จากภายนอก 
 
 



๑๖ 
 

          ๓.๒.๒ ผลการวิเคราะห์สภาพการณ์ภายนอกขององค์กร 
โอกาส (Opportunities) 
 ๑. นโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาและการร่วมมือ

ทางการศึกษามากข้ึน 
 ๒. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถน ามาใช้

ประโยชน์ทั้งในการบริหารจัดการ การให้บริการ การเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น และการพัฒนา
การศึกษาให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดี 

 ๓. สังคมผู้สูงอายุส่งผลกระทบต่อการผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองประชากรกลุ่ม
สูงอายุ เช่น วิทยาศาสตร์สุขภาพ การดูแลผู้สูงอายุ เทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับผู้สูงอายุ 

 ๔. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ด้าน
การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ส่งผลให้คณะมีโอกาสในการพัฒนาคณะ
ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน 

 ๕. มีทุนสนับสนุน กยศ. กรอ. และทุนจากหน่วยงาน องค์กรจากทั้งภายในและ
ภายนอกท าให้นักศึกษามาศึกษาต่อมากข้ึน 

อุปสรรค (Threats) 
 ๑. งบประมาณจากมหาวิทยาลัยและรายได้ของคณะมีจ ากัด ท าให้การพัฒนาล่าช้า 
 ๒. จ านวนประชากรของประเทศไทยลดลง ทาให้อัตราการเกิดลดลง อัตรา

ประชากรในวัยเรียนลดลง 
 ๓. สถาบันการศึกษาต่าง ๆ มีการแข่งขันกันมากขึ้น 
 ๔. สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ าส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือก

สถานศึกษาให้ผู้เรียน 
 ๕. นักเรียนที่เข้ามาเป็นนักศึกษา มีความรู้พ้ืนฐานในเชิงวิชาการค่อนข้างต่ า 
 ๖. ระบบการรับเข้านักศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจะมีผลกระทบกับจ านวน

นักศึกษาของคณะ 
 
 

 



๑๗ 

 

ส่วนที่ ๔ 
แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 

๔.๑ แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานและข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านบุคลากร และผลการด าเนินงานตามแผน

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้น ามาจัดท าแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่สอดคล้องตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างบุคลากรให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน มีคุณธรรม จริยธรรม
พัฒนาตนให้มีคุณภาพและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์: บุคลากรได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและมีความพร้อมเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ 
๑. สนับสนุนให้หลักสูตรมีการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม 

จริยธรรม และส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ วางแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและมีระบบ
การสรรหาเพื่อให้ได้คนดี คนเก่ง สอดคล้องตามแผน 

เป้าประสงค์๑ : วิเคราะห์อัตราก าลังเพื่อการวางแผนก าลังคน และสรรหาเพ่ือให้ได้ 
คนที่มีคุณภาพ สอดคล้องตามภารกิจและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ 
๑. ก าหนดให้มีการจัดท าแผนอัตราก าลังที่สอดคล้องและมีการด าเนินการตามแผน

ของมหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์๒ : บุคลากรมีคุณวุฒิและความพร้อมในการปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัย

อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง

ทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 



๑๘ 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและสมรรถนะให้มีศักยภาพ
ยิ่งขึ้น 

เป้าประสงค์๑ : บุคลากรมีศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการท าผลงานวิจัย ผลงานวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ของ
คณาจารย์ 

๒. สนับสนุน/ส่งเสริมให้มีโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อพัฒนาการ 
ด าเนินงานตามแผนการพัฒนาระบบและเครื่องมือในการบริหารจัดการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ มีการธ ารงรักษาและสร้างขวัญก าลังใจบุคลากร 
เป้าประสงค์ ๑ : พัฒนาสภาพแวดล้อมการท างานและส่งเสริมสุขภาวะ/คุณภาพชีวิต 
กลยุทธ์ 

๑. สนับสนุนให้มีการจัดโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
ในการท างานและส่งเสริมสุขภาวะ/คุณภาพชีวิต 
 

ยุทธศาสตร์ที๕่ พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เป้าประสงค์๑ : มีระบบกลไกด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์ 

และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 
กลยุทธ์ 

๑. ส่งเสริมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม 
 



๑๙ 
 

แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่๑ : เสริมสร้างบุคลากรให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน มีคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาตนให้มีคุณภาพและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อการ
พัฒนา 

                    มหาวิทยาลัย 
๑. บุคลากรได้รับการพัฒนา
ให้เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์
มีคุณธรรม จริยธรรมและมี
ความพร้อมเพ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

๑.๑ สนับสนุนให้หลักสูตรมี
การจัดโครงการพัฒนาบุคลากร
ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม และส่งเสริมการคิด
สร้างสรรค ์

๑.๑.๑ จ านวนโครงการ โครงการ ๕ คณะ/หลักสูตร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : วางแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและมีระบบการสรรหาเพ่ือให้ได้คนดี คนเก่ง สอดคล้องตามแผน 
๑. วิเคราะห์อัตราก าลังเพ่ือ
การวางแผนก าลังคน และ
ส ร ร ห า เ พ่ื อ ใ ห้ ไ ด้ ค น ที่ มี
คุณภาพ  สอดคล้ อ ง ต าม
ภารกิจและทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

๑.๑ ก าหนดให้มีการจัดท าแผน
อัตราก าลังที่สอดคล้องและมี
การด าเนินการตามแผนของ
มหาวิทยาลัย 
 

๑.๑.๑ ร้อยละของหลักสูตรที่มี
แผนอัตราก าลังที่สอดคล้องและมี
การด าเนินการตามแผนของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ ๗๐ คณะ 



๒๐ 
 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
๒. บุคลากรมีคุณวุฒิและ
ความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ให้มหาวิทยาลัยอย่างมี
คุณภาพ 

๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์ศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น 

๒.๑.๑ ร้อยละของอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
เอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด 

ร้อยละ ๓๐ คณะ/หลักสูตร 

๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการท่ีสูงขึ้น 

๒.๒.๑ ร้อยละของผู้มีก าแหน่งทาง
วิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

ร้อยละ ๔๐ คณะ/หลักสูตร 

ยุทธศาสตร์ที่๓ : ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะและสมรรถนะให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น 

๑. บุคลากรมีศักยภาพและ
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณภาพ 

สายวิชาการ 

๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ท าผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ
หรืองานสร้างสรรค์ของ
คณาจารย์ 
 

สายวิชาการ 

๑.๑.๑ จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมการน าเสนอผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการหรืองานสร้างสรรค์
ของคณาจารย์ 
๑.๑.๒ จ านวนนวัตกรรมการเรียน
การสอนที่ได้รับการเผยแพร่ 
 

 

โครงการ/
กิจกรรม 

 
 

ชิ้น/เรื่อง 
 

เรื่อง 
 

 

 

๑ 
 
 

๕ 
 

๓๐ 
 
 

๗๐ 

 

คณะ/หลักสูตร 
 
 

หลักสูตร 
 

คณะ/หลักสูตร 
 
 

คณะ/หลักสูตร 



๒๑ 
 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
  ๑.๑.๓ จ านวนผลงานตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีได้รับ
การรับรอง (TCI ๒ ขึ้นไป) 
๑.๑.๔ ร้อยละของผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการหรืองานสร้างสรรค์
ของคณาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าทั้งหมด 

ร้อยละ   

 สายสนับสนุน 
๑.๒. สนับสนุน/ส่งเสริมให้มี
โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนเพื่อพัฒนาการ
ด าเนินงานตามแผนการพัฒนา
ระบบและเครื่องมือในการ
บริหารจัดการ 

สายสนับสนุน 
๑.๒.๑ จ านวนโครงการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนเพื่อ
พัฒนาการด าเนินงาน 

๑.๒.๒ ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
ในการด าเนินการ 

 

โครงการ 
 

ร้อยละ 

 

๑ 
 

๙๐ 

 

คณะ 
 

คณะ 

 
  



๒๒ 
 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  มีการธ ารงรักษาและสร้างขวัญก าลังใจบุคลากร 

๑. พัฒนาสภาพแวดล้อมการ
ท างานและส่งเสริมสุขภาวะ/
คุณภาพชีวิต 

กลยุทธ์ 
 

๑.๑ สนับสนุนให้มีการจัด
โครงการเกี่ยวกับการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม 

ในการท างานและส่งเสริมสุข
ภาวะ/คุณภาพชีวิต 

๑.๑.๑ จ านวนโครงการ/กิจกรรม
ที่มีการปรับปรุงภายภาพ/ภูมิทัศน์ 
๑.๑.๒ จ านวนโครงการ/กิจกรรม
ที่ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะ/
คุณภาพชีวิต 

โครงการ 
 

โครงการ 

 

๑ 
 

๑ 

คณะ 
 

คณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๑.  มีระบบกลไกด้านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณาจารย์ 
และบุคลากรสายสนับสนุน
อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 
 

๑.๑ ส่งเสริมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็น
ธรรม 

๑.๑.๑ มีระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลาการมี
สอดคล้องกับการบริหารงาน
บุคคลและเป็นธรรม 

๑.๑.๒ จ านวนโครงการอบรมบุ
คลาการเพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานส าหรับบุคลากร 

มี 
 
 

โครงการ 

มี 
 
 

๑ 

คณะ 
 
 

คณะ 

 
 

 



๒๓ 
 

๔.๒ การน าแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สู่การปฏิบัติ 
 

แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นแผนที่ใช้เพ่ือผลักดัน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลักของคณะ และการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์  พัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือน าไปแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ รวมทั้งได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนการขับเคลื่อนให้เป็นองค์กร
ที่มีการบริหารจัดการอย่างประสิทธิภาพ โดยได้ก าหนดแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๕ ยุทธศาสตร์   ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุความส าเร็จของการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติราชการ สู่การปฏิบัติ  คณะได้มีการสร้างความเข้าใจ ตระหนักถึงภารกิจและความรับผิดชอบ
ร่วมกันของทุกภาคส่วนในการพัฒนาคณะ เพ่ือให้การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การบริหารจัดการ
แผนปฏิบัติราชการ  กลยุทธ์ สู่การปฏิบัติ มีแนวทางดังนี้ 
 ๑. การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการคณะ  ประกอบด้วย 
  ๑.๑  กลุ่มผู้บริหารของคณะและประธานหลักสูตร 
  ๑.๒  กลุ่มอาจารย์  บุคลากร นักศึกษา  และศิษย์เก่า 
  ๑.๓  กลุ่มภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป 
 นอกจากนี้ คณะยังได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือรวบรวมข้อมูล
และพิจารณาข้อคิดเห็นเสนอแนะ ในการน าเอาข้อคิดเห็นต่างๆไปปรับปรุงให้แผนปฏิบัติราชการมีความ
สมบูรณ์ สามารถน าไปปฏิบัติได้ 
 ๒. การเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์สู่การจัดท าโครงการและแผนงบประมาณ 

ในการน าแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องไปจัดท ารายละเอียดของ
โครงการพร้อมงบประมาณ และบรรจุเข้าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดซึ่ง
งบประมาณในการด าเนินมาจาก ๒ แหล่งเป็นหลัก  คือ  งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้   
นอกจากนี้ได้น ากลยุทธ์ที่มีกว่า ๑๓ กลยุทธ์ มาจัดท าเป็น โครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ โดยได้ถ่ายทอด 
มอบหมาย และก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีและประธานหลักสูตร
ในคณะ 

 
๓. การถ่ายทอดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดจากคณะสู่หลักสูตร 
เพ่ือให้การด าเนินงานของทุกหลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปในทิศทางเดียวและ

สอดคล้องกัน จึงจะได้มีการถ่ายทอดเป้าประสงค์  ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของคณะโดยการ
จัดประชุมประธานหลักสูตรเพ่ือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของคณะอีก
ทั้งก าหนดให้ทุกหลักสูตรจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณเพ่ือเป็นกลไกการขับเคลื่อนหลักสูตรให้
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของคณะ 



๒๔ 
 

 ๔. การติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลจะมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

และผลสัมฤทธิ์ของการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยแบ่งช่วงระยะเวลาในการติดตามเป็นไตรมาส คือ รอบ ๓ 
เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ส าหรับการด าเนินงานจะมีการน าข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของคณะเข้าสู่ระบบและกลไกของการประกันคุณภาพภายในคณะ เพ่ือให้
ผู้บริหารได้มีระบบในการติดตามข้อมูลความคืบหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง 
โดยผู้บริหารของคณะจะมีการติดตามความคืบหน้าของการด าเนินงานตามโครงการ และการบรรลุค่า
เป้าหมายของตัวชี้วัด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ รวมทั้งเพ่ือเป็นข้อมูล
ส าหรับการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยยังคงมี
เป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการเป็นหลัก พร้อมทั้งสร้างตัวชี้วัดการพัฒนาที่สามารถน าไปใช้ก ากับการ
ด าเนินงานตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕. การสื่อสารและถ่ายทอดแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ สู่ประชาคมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เพ่ือให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะ ได้ตระหนักและรับรู้ถึงแผนปฏิบัติราชการของคณะ 
จึงจะจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสื่อสารและถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการของคณะให้อาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษาได้รับรู้และเข้าใจ ทั้งในการท าประชาสัมพันธ์และการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ   



๒๕ 
 

๔.๓ การติดตามและประเมินผลแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
การติดตามและประเมินผลแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ถือเป็นขั้นตอนที่ส าคัญของการบริหารเชิงยุทธศาสตร์  ทั้งนี้  เพ่ือให้มีการปรับปรุงวิธีการด าเนินงานหรือ
ปรับเปลี่ยนเป้าหมายของโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ  ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนการน าผลผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนในปีต่อไป 
 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการคณะที่มีแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเครื่องมือ แบ่งสาระส าคัญในการติดตามและประเมินผล  ๓  ส่วน  คือ 

๑. การติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดและเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์เพ่ือเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

๒. การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) 
๓. การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ในแผน  
ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  ต้องมีความถูกต้อง  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  และ

ผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างดีก่อนน าเสนอผู้บริหารเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ  เนื่องจากการด าเนินงานต่าง ๆ 
ต้องค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาให้มากที่สุด 

 
 

 

 

 

 



 

๒๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 

๒๗ 
 



 

๒๘ 
 

 
ค ำสั่งคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   

  ที่ ๐๓๒/๒๕๖๒  
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล คณะวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
…………..............................................……........…… 

 
                ด้วยคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม จะด ำเนินกำร
จัดท ำแผนบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๓  เพ่ือเป็น
กลไกส ำคัญในกำรด ำเนินงำนในกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลระดับคณะ และผลักดันกำร
ด ำเนินกำรตำมภำรกิจ   ต่ำง ๆ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จึงแต่งตั้งกรรมกำรด ำเนินกำรเพ่ือ
ด ำเนินกำรจัดท ำแผนบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 
๒๕๖๓ ดังนี้ 
 
๑.  กรรมการอ านวยการ 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มำนิตย์  อัญญะโพธิ์  ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปิยะวดี  สรำภิรมย์  รองประธำนกรรมกำร 
๓. อำจำรย์ ดร.สุนันทำ  กลิ่นถำวร    รองประธำนกรรมกำร 
๔. อำจำรย์ ดร.วีรนุช  วอนเก่ำน้อย   รองประธำนกรรมกำร 
๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ วิชัย  ใจสบำย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วุฒิกร  สำยแก้ว   กรรมกำร 
๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทองสุข  พละมำ   กรรมกำร 
๘. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณัฐพงษ์  พันธุ์มณี   กรรมกำร 
๙. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เอกรินทร์  ศรีลำพัฒน์  กรรมกำร 
๑๐. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิจิตร  เชำว์วันกลำง   กรรมกำร 
๑๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พรณรงค์  สิริปิยะสิงห์  กรรมกำร 
๑๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณภำภัช  ไชยน้ ำอ้อม  กรรมกำร 



 

๒๙ 
 

๑๓. อำจำรย์ ดร.อรอนงค์  ไชยเชษฐ   กรรมกำร 
๑๔. อำจำรย์ ดร.ปิยรัตน์  นำมเสนำ    กรรมกำร 
๑๕. อำจำรย์ ดร.ผกำมำศ  รำชมนตรี   กรรมกำร 
๑๖. อำจำรย์วริดำ  พลำศรี     กรรมกำร 
๑๗. อำจำรย์ปภำวี  รัตนธรรม    กรรมกำร 
๑๘. อำจำรย์เมตตำ  เก่งชูวงศ ์    กรรมกำร 
๑๙. อำจำรย์ ดร.ปนัดดำ  แทนสุโพธิ์   กรรมกำร 
๒๐. อำจำรย์กลยุทธ์  ดีจริง     กรรมกำร 
๒๑. อำจำรย์สิริวิวัฒน์  ละตำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒๒. อำจำรย์ปิยำภรณ์  หงสอำภำสัตย์   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๓. นำงฤทัยรัตน์ สุวรรณเสน    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
หน้าที่   ๑.   เก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐำนทั่วไปที่จ ำเป็นต่อกำรจัดท ำแผนบริหำรและพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งข้อมูลภำยในและภำยนอกองค์กร 
  ๒.   ก ำหนดวัตถุประสงค์จัดท ำแผนบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล คณะวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ๓.   เสนอร่ำงแผนฯ ต่อคณะกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์
และ 
                  เทคโนโลยี 
 
ขอให้คณะกรรมกำรทุกท่ำนปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ  เพ่ือให้งำนส ำเร็จ
และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 
 

สั่ง  ณ  วันที่ ๑ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

 
                                                   (ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.มำนิตย์ อัญญะโพธิ์) 
                                          คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติรำชกำรแทน 
                                                     อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 


