
 

 
แผนปฏิบัติราชการ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ระยะ ๕ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ฉบับปรับปรุง 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 ๓ 
       ๑.๑ หลักการและเหตุผล   ๑ 
       ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการพัฒนา   ๘ 
       ๑.๓ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๘ 

  ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ  ๙ 
        ๒.๑ แผนระดับที่ ๑ ๙ 

        ๒.๒ แผนระดับที่ ๒ ๑๐ 
        ๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ๑๓ 

 ส่วนที่ ๓ แผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
             มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

๒๙ 

       ๓.๑ ข้อมูลพื้นฐาน   ๒๙ 
       ๓.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ๓๐ 
       ๓.๓ แผนที่ยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓๓ 

ส่วนที่ ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓๖ 
        ๔.๑ ค่าเป้าหมายตัวชี้วดั แผนปฏิบัติราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๔ ฉบับปรับปรุง 

๔๐ 

        ๔.๒ การน าแผนปฏิบัตริาชการสู่การปฏิบัติ ๕๓ 
        ๔.๓ การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ๕๕ 
ภาคผนวก ๕๖ 

 



 

 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

แผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔  (ฉบับทบทวน 
พ.ศ. ๒๕๖๓) ได้น าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระยะ ๒๐ ปี  พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๗๙ ระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ได้ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า  “มหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาชุมชน
อย่างสร้างสรรค์” มาก าหนด เป้าหมาย พร้อมท าการวิเคราะห์สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นปัจจัยภายใน
และภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุดเสริมจุดด้อยเพ่ือที่จะได้ก าหนด
เป้าหมายในอนาคต โดยคาดหวังให้ ๑) ได้แผนยุทธศาสตร์ที่น าไปสู่การปฏิบัติในช่วงระยะ ๕ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๔)  และ ๒) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้มหาวิทยาลัยได้เห็นความเชื่อมโยงของการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ที่ส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน และสามารถก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานและจัดสรรทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้ก าหนดแผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ฉบับ
ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๓) ที่ประกอบไปด้วย ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์  ๙ เป้าประสงค์  ๑๓ กลยุทธ์  ๕๖ 
ตัวบ่งชี้  โดยได้จัดท าแผนผังสรุปแผนปฏิบัติราชการดังนี้ 
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ปรัชญำ 

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 ความเขม้แข็งของชมุชนและทอ้งถิน่ 

1. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่การพัฒนา 

2. บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ตลอดจนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของท้องถ่ิน   

แผนยุทธศำสตร์คณะวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยี พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรบัปรุง 

เป้ำประสงค ์

เชิงยุทธศำสตร ์

ประเด็นยทุธศำสตร ์

1. พัฒนำชุมชนและท้องถิ่นด้วย
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอย่ำง
สร้ำงสรรค์ 

2. ผลิตและพัฒนำครูด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

3. ยกระดับกำรศึกษำด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยสีู่
ควำมเป็นเลิศ 

4. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
บนพื้นฐำนธรรมำภิบำล 

1.1 เพิ่มบทบาทการเป็นหน่วยงานที่บูรณาการ การเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถ่ิน/การสร้าง
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา (sc101) 
1.2 บูรณาการองค์ความรู้ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน ตลอดจนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน (sc102, sc103) 
1.3 สร้างความร่วมมือและส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและท้องถ่ิน 
(sc104, sc105, sc106) 
1.4 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการหารายได้ (sc107) 

5. บัณฑิตครูด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้าสู่วิชาชีพได้รับการส่งเสริม
สมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

6. ผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสอดคล้องตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

7. อาจารย์ บุคลากรและบัณฑิต มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

8. พัฒนาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
และในอนาคต 

9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาล 

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างสร้างสรรค์ 

2.1 ยกระดับสมรรถนะครูประจ าการและบ่มเพาะสมรรถนะใหม่ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง (sc201) 

3.1 ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีด้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะ 
วิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 (sc301, sc302, sc303, sc304, sc305, sc306, sc307) 
3.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก (sc308) 
3.3 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ บุคลากรและบัณฑิต ให้มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
(sc309, sc310, sc311, sc312) 
3.4 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันและใน
อนาคต (sc313, sc314,sc315) 

4.1 ส่งเสริมบุคลากรเป็นคนดี คนเก่ง ให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และศักยภาพเพื่อ
พัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถ่ินอย่างเต็มที่ (sc401, sc402) 
4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการและฐานข้อมูลให้ทันสมัยรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ (sc403) 
4.3 ทบทวนและปรับปรุงระบบ กลไกการด าเนินงานให้มีความเหมาะสมคล่องตัวและรวดเร็ว เพื่อยกระดับ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (sc404) 
4.4 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร/คณะ/ศูนย์ ให้ได้มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพ (sc405) 

กลยุทธ ์

4. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใน หารายได้เพื่อเพิ่มงบประมาณในการบริหารจัดการ
องค์กร 
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ส่วนที่ ๑  
บทน ำ 

๑.๑ หลักกำรและเหตุผล   
จากกรอบนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคามใน ๕ ปีข้างหน้าของอธิการบดีประกอบกับการที่สังคมโลกประเทศไทยสังคมได้ มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลากอปรกับกรอบนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาการศึกษา และ ยุทธศาสตร์
ที่เก่ียวข้องกับอุดมศึกษา ดังนี้ 

๑) ร่าง แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) มียุทธศาสตร์ต่าง ๆ ประกอบด้วย 
๑๐ ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ ในการ
แข่งขันยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์การสร้าง โอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม และยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดย 
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษา คือ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ 
แข่งขันยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์การสร้าง โอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม และยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม    

๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) มี 
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์ คือ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ การ
สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในสังคม การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ แข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนการเสริมสร้าง การบริหารจัดการ ในภาครัฐ 
การปอ้งกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย การพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาภาค เมือง และ
พ้ืนที่เศรษฐกิจ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา โดยยุทธศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับ 
สถาบันอุดมศึกษา คือ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม   

๓) ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ประกอบด้วย ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ๑) การพัฒนาท้องถิ่น 
เป้าหมาย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ๒) การผลิตและพัฒนาครู เป้าหมาย การผลิตครู 
ระบบปิด/เปิด การพัฒนาศักยภาพครู สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ๓) การ 
ยกระดับคุณภาพการศึกษา เป้าหมาย ยกระดับความเป็นเลิศของ มรภ. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้าน 



๔ 

 

การจัดการเรียนรู้และความเชี่ยวชาญในสาขา คุณภาพบัณฑิต และ ๔) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าหมาย การแบ่งพ้ืนที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่น ระบบฐานข้อมูล การใช้ทรัพยากร 
ร่วมกัน พัฒนาเครือข่าย จัดระบบงานสู่ความเป็นเลิศ และเสริมสร้างธรรมภิบาล  

๔) (ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๗๔) มียุทธศาสตร์ที่ส้าคัญ  
คือ การปรับระบบและกลไกการบริหารงานบุคล การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผลผู้เรียน การผลิตและพัฒนาก้าลังคนเพ่ือสนองตอบตลาดแรงงานและการ
พัฒนาประเทศ 

๕) กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) มีแนวทางการ
พัฒนา ๔ ประการ คือ พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่พัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่  

๖) (ร่าง) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปีฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๗๔) ซึ่งเป็นแผน
เชิงรุก  ที่มองไปข้างหน้า ชี้น้าทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศในระยะยาว
และ มีเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ.๒๕๗๔  โดยการก้าหนดทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาให้
สอดคล้อง กับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพ่ือให้อุดมศึกษามีบทบาทในการพัฒนา
ประเทศท่ีก้าลัง อยู่ในยุคของการปฏิรูปเพื่อน้าพาประเทศก้าวข้ามปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ไปสู่ประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว ซึ่ง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพจึงเป็น
ปัจจัยส้าคัญของ การปฏิรูปทั้งปวง คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ได้ประเมินผลครึ่ งแผนของ
แผนอุดมศึกษา ระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ แล้วเห็นว่าการเป็นแผนที่ก้าหนดทิศทาง (Directive Plan) 
ไม่เพียงพอที่จะ สร้างความเปลี่ยนแปลง (Change) ในระบบอุดมศึกษาเพ่ือให้ระบบอุดมศึกษาเป็น
กลไกของรัฐ ใน การพัฒนาความรู้และปัญญาของสังคม และน้าไปสู่การพัฒนาประเทศ กกอ. จึงมีมติ
ให้ด้าเนินการ จัดท้าแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๔) โดยมี
ความส้าคัญและรูปแบบ คือ เป็นแผนที่ก้าหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงของระบบอุดมศึกษาเพ่ือเป็น
กลไกส้าคัญในการพัฒนา ประเทศก้าหนดพันธกิจของอุดมศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะและเป็นจุดเด่น
หรือความเชี่ยวชาญของ สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งทั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนให้เป็น
พลังขับเคลื่อนการพัฒนา ประเทศ (Reprofiling HEi) มุ่งเน้นผลผลิตและผลลัพธ์ของระบบอุดมศึกษา 
(Higher Education Outcomes) ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ยอมรับระดับสากล 
ปฏิรูปอุดมศึกษาอย่าง ครบถ้วนและสมดุล เพ่ือให้กลไกการสนับสนุน การก้ากับตรวจสอบ และการ
ประเมินผลกระทบของ ระบบอุดมศึกษา มีประสิทธิภาพสูงสุด (Return on investment)  

๗) ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งก้าหนดวิสัยทัศน์ไว้ คือ “สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งสะสมความรู้ของผู้มี 
ความรู้ความสามารถในทุกแขนงวิชา เป็นแหล่งสร้าง ปัญญาให้แก่สังคม สร้างองค์ความรู้เพ่ือการ 



๕ 

 

พัฒนาผ่านกระบวนการวิจัยและนวัตกรรม ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงในประชาคมอาเซียนและ
มุ่งสู่ประชาคมโลก” โดยมียุทธศาสตร์ในการด้าเนินงาน ๕ ยุทธศาสตร์ คือ บริหารจัดการเชิงรุกอย่าง
มี ประสิทธิภาพ บริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพ่ิมขีดความสามารถในการ 
วิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม เสริมสร้างศักยภาพงานบริการวิชาการให้มีความเข้มแข็งและ 
เป็นที่ยอมรับ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม 

๘) ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔) ประกอบด้วย ๗ 
ยุทธศาสตร์ คือ เร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้บรรลุ เป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็น
เร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหน่วยงานโดยรัฐลงทุน เพ่ือการวิจัย
และพัฒนาเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน ส่งเสริม
กลไกและกิจกรรมการน้ากระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย องค์ความรู้นวัตกรรม และเทคโนโลยีจาก
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมโดยความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ เร่งรัดพัฒนาระบบวิจัย
แบบบูรณาการของประเทศให้เข้มแข็ง เป็นเอกภาพและยั่งยืน รวมถึงสร้างระบบนิเวศการวิจัยที่
เหมาะสม พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยและพัฒนาของ
ประเทศเพ่ิมจ้านวนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเ พ่ือเ พ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายวิจัยในประเทศและระหว่าง
ประเทศ  

๙) แผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔) 
ประกอบด้วย พัฒนาความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ 
นวัตกรรมเพ่ิมขีดความสามารถ ความยืดหยุ่น และนวัตกรรมในภาคเกษตรผลิต และบริการด้วย วทน. 
เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

๑๐) แผนยุทธศาสตร์เพ่ือยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่คุณภาพเป็นเลิศ ระยะ 
๑๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๗) ก้าหนดวิสัยทัศน์ คือ มหาวิทยาลัย เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็น
เลิศ โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง และ
ยั่งยืน โดยมี ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วย ยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความคล่องตัว ทันสมัย ยืดหยุ่น โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิ
บาล ที่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based economy) 
และสู่การก้ากับดูแลตนเอง ยุทธศาสตร์การยกคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการอย่าง 
มืออาชีพที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ยุทธศาสตร์การปฏิรูป การผลิตและพัฒนาครู สู่มืออาชีพ 



๖ 

 

และได้มาตรฐานสากล ยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบการบริหารจัดการและการยกคุณภาพและ 
มาตรฐาน การวิจัยและพัฒนาสู่สากล ยุทธศาสตร์การยกมาตรฐานการให้การบริการทางวิชาการ การ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  การถ่ายทอดเทคโนโลยี การน้อมน้าแนวพระราชด้าริและการท้านุบ้ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม ให้สนองตอบกับความต้องการของท้องถิ่นสังคม ยุทธศาสตร์การยกคุณภาพมาตรฐาน 
อาจารย์และบุคลากรสู่สากล และยุทธศาสตร์การสร้างความสัมพันธ์ เครือข่าย และความร่วมมือภาค 
ธุรกิจ อุตสาหกรรม ท้องถิ่น และผู้ประกอบการในการจัดการศึกษาและการวิจัย 

๑๑) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ ๑๒ ที่มีแนวคิดในการพัฒนาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้้า 
ดินคุณภาพต่้า ประสบอุทกภัยและภัยแล้งซ้้าซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหา
ภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความพร้อมด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จ้าเป็นจะต้องแก้ไข
ปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการน้าความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมา
ช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาด
ใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก
ของประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขงที่ก้าลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ๆ 
ให้แก่ภาค เพ่ือให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้้ากับพ้ืนที่ส่วนอ่ืน ๆ ของ
ประเทศได้ในระยะยาว โดยมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลาง
เศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขง” 

๑๒) แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ก้าหนดวิสัยทัศน์ คือ “เป็นแหล่ง
ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ ศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรม ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี” และมีเป้าประสงค์รวมคือ ๑) ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งและสามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับจังหวัด ๒) การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน ๓) เป็น
ศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรม ๔) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีจุดเน้นทาง
ยุทธศาสตร์(Positioning) ของจังหวัดมหาสารคาม ด้านฐานการผลิตและแปรรูปพืชเศรษฐกิจ คือ 
ข้าวหอมมะลิ (GI) ด้านแหล่งผลิตพลังงานทดแทน คือ อ้อย มันส้าปะหลัง ด้านศูนย์กลางอุตสาหกรรม
เกษตร การค้า การลงทุน การบริการ คือ โรงน้้าตาล โรงสีขาว ด้านการท่องเที่ยวเชิงประเพณี
วัฒนธรรมและยุคก่อนประวัติศาสตร์ และด้านไหมไทยสู่สากล คือ ผ้าไหมสร้อยดอกหมาก 



๗ 

 

๑๓) แผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๖๔ ได้ก้าหนด
เป้าหมาย คือ “เป็นองค์กรชั้นน้าในการผลิตบัณฑิตและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ระดับสากล” ซึ่งได้ก้าหนดแผนปฏิบัติราชการทั้งสิ้น ๔ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ   
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล 
๑๔) การปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๖๐-

๒๕๗๙ และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ฉบับ
ทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งประกอบด้วย ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๑ พันธ
กิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ผลิตและพัฒนาครูมือ
อาชีพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล โดยในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ระยะ ๒๐ ปี  พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ก้าหนดกรอบเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
๔ ระยะ ดังนี้ ระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ระยะที่ 
๒ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ มหาวิทยาลัยเสริมสร้างพลังท้องถิ่นสู่ความมั่นคง ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๗๐-
๒๕๗๔ มหาวิทยาลัยสานพลังประชารัฐสู่สังคมคุณภาพ ระยะที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๗๕-๒๕๗๙ มหาวิทยาลัย
แห่งคุณภาพเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน  

๑๕) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระยะ ๒๐ ปี  พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 
ระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ได้ก้าหนดเป้าหมายไว้ว่า  “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) มีการก้าหนดเป้าหมายตัวบ่งชี้ 
ดังต่อไปนี้  ๑. มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการพันธกิจสัมพันธ์ที่มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น 
รวดเร็ว สอดคล้องกับเทคโนโลยี ๔.๐ รองรับการบริหารจัดการร่วมกับชุมชน เข้าใจ เข้าถึงและเข้า
ร่วมพัฒนา ชุมชนโดยบูรณาการภารกิจด้านการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และศิลปะวัฒนธรรม สู่
นวัตกรรมเพ่ือ การพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน  ๒. ประชาชนมีความมั่นคงทางสังคม



๘ 

 

และเศรษฐกิจ มีความสมานฉันท์ในสังคม ได้รับการยอมรับ เป็นสมาชิกของสังคม และได้รับการเสริม
การศึกษาเรียนรู้ เพ่ือสร้างพลังทางสังคม 

ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงต้องเตรียมความพร้อมส้าหรับสถานการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นโดยได้จัดท้าแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔ (ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๓) โดยน้านโยบาย
การพัฒนาของมหาวิทยาลัย มาก้าหนด เป้าหมาย พร้อมท้าการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ จะเกิดขึ้น
ปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุดเสริมจุดด้อย
เพ่ือที่จะได้ก้าหนดเป้าหมายในอนาคตอีก ๕ ปีข้างหน้า ต่อไป  
 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำ   

๑) เพ่ือน้าแผนปฏิบัติราชการการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔) มาใช้เป็นแนวการปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้   

๒) เพ่ือเป็นทิศทางการท้างานการวางแผนด้าเนินงานให้กับหน่วยงานในอีก ๕ ปีข้างหน้า  
 
๑.๓ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ   

๑) ไดแ้ผนปฏิบัติราชการที่น้าไปสู่การปฏิบัติในช่วงระยะ ๕ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)   
๒) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้มหาวิทยาลัยได้เห็นความเชื่อมโยงของการด้าเนินงานต่าง ๆ 

ที่ส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน และสามารถก้าหนดแนวทางการด้าเนินงานและ
จัดสรรทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 



 

๙ 

 

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



 

๑๐ 

 

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  
 
 
 



 

๑๑ 

 

 

• 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  



 

๑๒ 

 

 
   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  
 
 
 



 

๑๓ 

 

     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  
แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระยะ ๕ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์   
  เป้าหมาย ๑.๑ : มหาวิทยาลยัมีความเป็นเลิศในการสร้างความม่ันคงให้กับประเทศ
ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่  ๑  สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับท้องถิ่นในการวางแผนพัฒนาเชิง
พ้ืนที่และด าเนินการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
  กลยุทธ์ที่  ๒  บูรณาการความร่วมมือในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย  ในการ
ด าเนินโครงการพัฒนาสังคมท้องถิ่น  ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีนัยส าคัญ 
  กลยุทธ์ ๓ บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย ศิลปะและวัฒนธรรม และ 
การบริการวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์ กับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ 
  กลยุทธ์ที่  ๔  สร้างความร่วมมือส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่น  เพ่ือสร้าง
ความรักความผูกพันพลังประชารัฐในชุมชนและท้องถิ่น 
 



 

๑๔ 

 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๑๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑.๑  จ านวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่บริการ
อย่างต่อเนื่องทุกปี 

๒๑ ๒๔ ๓๓ ๔๐ ๔๙ 

๑.๒  จ านวนวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่
ในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยที่ประสบ 
ความส าเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู้จาก
มหาวิทยาลัย 

๓ ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ 

๑.๓  ระดับความส าเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูล
ของพ้ืนที่บริการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์       
ประเมินและวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ตาม
ศักยภาพของมหาวิทยาลัย 

- - ๒ ๓ ๓ 

๑.๔  ระดับความส าเร็จในการก าหนดพื้นที่ความ
รับผิดชอบ ในการพัฒนาท้องถิ่นของ
มหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการของ
มหาวิทยาลัย 

- - ๒ ๓ ๓ 

๒.๑  จ านวนโครงการสะสมที่ด าเนินการใน
รูปแบบเครือข่ายประชารัฐ เพื่อการพัฒนาเชิง
พ้ืนที่ในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคามและกาฬสินธุ์  

๓ ๓ ๖ ๙ ๑๒ 

๒.๒  ระดับความส าเร็จในการพัฒนาพื้นที่  
หมู่บ้าน/โรงเรียนสะสมที่มีปัญหาหรือความ 
ต้องการในพื้นที่บริการที่มหาวิทยาลัยด าเนิน 
โครงการอันเป็นผลจากการวางแผนพัฒนาเชิง
พ้ืนที่  

๑ ๒ ๓ ๓ ๓ 

๒.๒(๑) จ านวนหมู่บ้านสะสมที่มหาวิทยาลัย
ด าเนินการหรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

- - ๑๐ ๑๔ ๑๘ 

๒.๒ (๒) จ านวนหมู่บ้านสะสมที่มหาวิทยาลัย
ด าเนินการหรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

- - ๑๐ ๑๔ ๑๘ 



 

๑๕ 

 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๑๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๓.๑  อัตราส่วนของโครงการบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยเป็น
แกนน าต่อจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่
มหาวิทยาลัยด าเนินการ/มีส่วนร่วม 

๑:๕ ๒:๗ ๓:๘ ๔:๙ ๕:๑๐ 

๓.๑(๑)  จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ 
มหาวิทยาลัยเป็นแกนนา 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๓.๑(๒) จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่
มหาวิทยาลัยด าเนินการ/เข้าร่วมพัฒนา 

๕ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

๓.๒  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการ
น้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษา เพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง ๔ 
ประการ สู่การปฏิบัติในพ้ืนที่บริการ 

๑๑๐ ๑๑๐ ๗๑๒ ๘๘๓ ๑,๐๕๓ 

๓.๔  ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานส่งเสริม
บูรณาการ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย  
ศิลปะและวัฒนธรรม และการบริการวิชาการ 
ของนักศึกษาและอาจารย์กับการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างสร้างสรรค์ 

๑ ๒ ๓ ๓ ๓ 

๓.๔(๑)  จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บูรณา
การการจัดการเรียนการสอนสู่การวิจัย 

๕ ๖ ๙ ๑๐ ๑๕ 

๓.๔(๒) จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บูรณา
การการจัดการเรียนการสอนสู่ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

๘ ๙ ๑๓ ๑๓ ๑๕ 

๓.๔(๓) จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บูรณา
การการจัดการเรียนการสอนสู่การบริการวิชาการ 

๑๐ ๑๒ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

๓.๔(๔)  จ านวนผลงานวิจัยตพิีมพ์เผยแพร่หรือ
น าไปใช้ประโยชน์ที่เกิดจากการบูรณาการ          
พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ 



 

๑๖ 

 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๑๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๓.๕  จ านวนแหล่งเรียนรู้ด้าน ศิลปะและ
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นเทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ คุณค่า
และจิตส านึกรักษ์ท้องถิ่นสู่การยอมรับ   ใน
ระดับชาติ/นานาชาติ 

๑ ๑ ๓ ๕ ๖ 

๔.๑  จ านวนหลักสูตร/สาขาวิชาที่ร่วมจัด
กิจกรรมบูรณาการพันธกิจเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

๔๑ ๔๑ ๗๐ ๗๒ ๘๔ 

๔.๒  ระดับความส าเร็จของการสร้างความ
ร่วมมือในการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนและ
ท้องถิ่นเพ่ือสร้างความรักและความผูกพัน พลัง
ประชารัฐในชุมชนและท้องถิ่น 

๑ ๑ ๒ ๓ ๓ 

  

 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๓   ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 เป้าหมาย  ๓.๑   มหาวิทยาลยัมีความเป็นเลิศในการสร้างความม่ันคงให้กับประเทศด้วย
การบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
 เป้าหมายที่  ๓.๒  อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะ
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 เป้าหมายที่  ๓.๓  ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ด้วยอัตลักษณ์ 
ด้านสมรรถนะและคุณลักษณะ ๔ ประการ พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
 กลยุทธ์ที่  ๑๐  ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการ
ที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ   
 กลยุทธ์ที่  ๑๑  พัฒนาห้องปฏิบัติการ/สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตท่ี
มีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่  ๑๒  พัฒนาศักยภาพผู้สอนและบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นมอือาชีพ 
 กลยุทธ์ที่  ๑๓  ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับการท างาน เสริมสร้างทักษะ
และจิตส านึกในการพัฒนาท้องถิ่น (สหกิจศึกษา/WIL/Start up) 



 

๑๗ 

 

 กลยุทธ์ที่  ๑๔  ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะ วิชาชีพ 
ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ ๒๑ และคุณลักษณะ ๔ ประการ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๑๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑๐.๑  ร้อยละของหลักสูตรสะสมที่ปรับปรุงให้
ทันสมัยตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 

๔๐ ๕๐ ๖๕ ๗๕ ๘๐ 

๑๐.๑(๑)  จ านวนหลักสูตรสะสมที่ปรับปรุงเนื้อหา
สาระให้ทันสมัยตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

- - ๑ ๒ ๓ 

๑๐.๑(๒)   จ านวนหลักสูตรสะสมที่ปรับปรุงเนื้อหา
สาระให้ทันสมัยกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 

๔๑ ๔๘ ๖๓ ๗๐ ๗๕ 

๑๐.๑(๓)   จ านวนหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสห
วิทยาการที่ตอบสนองต่อตลาดแรงงาน/การพัฒนา
ท้องถิ่น/การพัฒนาประเทศ 

๑ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑๐.๒  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัยตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาประเทศ 

๑ ๑ ๒ ๓ ๓ 

๑๐.๒(๑)  ร้อยละของหลักสูตรสะสมที่ก าหนด
จุดเด่น-จุดเน้นเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะ
นักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน/
ท้องถิ่น/ประเทศ 

๕ ๕ ๕๐ ๘๐ ๑๐๐ 

๑๐.๒(๒)  ร้อยละของหลักสูตรที่รับนักศึกษาได้ตาม
เป้าหมายที่ก าหนดตามแผนการรับนักศึกษา 

๖๕ ๖๘ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

๑๐.๒(๓) ร้อยละของหลักสูตรที่มีแผนการบริหาร
หลักสูตรตามจุดเด่น-จุดเน้นเพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
สมรรถนะนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน/ท้องถิ่น/ประเทศ 

๕ ๕ ๒๐ ๗๐ ๑๑ 

๑๐.๒(๔) ระดับความส าเร็จของการดา เนินการตาม
กิจกรรมการบริหารหลักสูตรตามจุดเด่น-จุดเน้น  

๑ ๒ ๓ ๓ ๓ 



 

๑๘ 

 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๑๕๖๔ ๒๕๖๕ 
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน/ท้องถิ่น/ประเทศ 
๑๐.๒(๕) จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เฉพาะหลักสูตร
ที่มีใบประกอบวิชาชีพ) หรือมาตรฐานตามกรอบ 
TQF (ขึ้นทะเบียน TQR) 

- - ๑ ๓ ๕ 

๑๑.๑  จ านวนหลักสูตรที่ได้คะแนนผลการประเมิน
การพัฒนาสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ที่ได้คะแนน
การประเมินระดับ ๓ ขึ้นไป 

๕๕ ๘๕ ๙๐ ๙๒ ๙๔ 

๑๑.๒  ระดับความพึงพอใจของอาจารย์และ
นักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร 

๔.๒๕ ๔.๓๕ ๔.๔๕ ๔.๕๕ ๔.๖๕ 

๑๒.๑  สัดสว่นของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
(ศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ผู้ช่วย        
ศาสตราจารย์) ที่เพ่ิมข้ึนต่อจ านวนอาจารย์ที่มี
ผลงานวิชาการ/นวัตกรรม/งานวิจัยเผยแพร่ 

๓๘:๘๕ ๔๖:
๔๒๒ 

๘๐:๔๕๕ ๑๐๐:
๔๘๐ 

๑๒๐:
๖๑๐ 

๑๒.๑(๑)(๑.๑)   จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ (ศาสตราจารย์) ที่เพ่ิมข้ึน 

- - - ๑ ๓ 

๑๒.๑(๑)(๑.๒)  จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ (รองศาสตราจารย์) ที่เพ่ิมขึ้น 

๑๐ ๑๖ ๒๐ ๓๐ ๔๐ 

๑๒.๑(๑)(๑.๓)  จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ที่เพิ่มขึ้น 

๒๘ ๓๐ ๔๐ ๗๐ ๘๐ 

๑๒.๑(๒)(๒.๑)  จ านวนอาจารย์ที่มีผลงานวิชาการ/
นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร/             
อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ 

๑ ๒ ๕ ๑๐ ๒๐ 

๑๒.๑(๒)(๒.๒)  จ านวนอาจารย์ที่มีผลงานบทความ
วิจัย/บทความวิชาการเผยแพร่ในระดับชาติ   

๗๐ ๔๐๐ ๔๐๐ ๔๑๐ ๔๒๐ 



 

๑๙ 

 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๑๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑๒.๑(๒)(๒.๒)  จ านวนอาจารย์ที่มีผลงานบทความ
วิจัย/บทความวิชาการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

๑๔ ๒๕ ๕๐ ๖๐ ๗๐ 

๑๒.๒  สัดสว่นบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่
ต าแหน่งวิชาชีพที่เพ่ิมข้ึนต่อจ านวนบุคลากร        
สายสนับสนนุที่มีผลงานวิชาการ-นวัตกรรม-งานวิจัย
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

- - ๑๐:๒๕ ๑๕:๓๕ ๒๐:๔๐ 

๑๒.๒(๑)  จ านวนบุคลากรที่เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาชีพที่สูงขึ้น 

- - ๑๐ ๑๕ ๒๐ 

๑๒.๒(๒)  จ านวนบุคลากรที่มีผลงานวิชาการ/
นวัตกรรม/บทความวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ/
นานาชาติ 

๑๔ ๒๕ ๕๐ ๖๐ ๗๐ 

๑๒.๓  สัดสว่นสะสมของจ านวนบุคลากรที่สอบผ่าน
มาตรฐานภาษาอังกฤษ 

๔:๒ ๔:๒ ๒๐:๕ ๔๐:๑๐ ๖๐:๒๐ 

๑๒.๓(๑)  จ านวนสะสมของอาจารย์ที่สอบผ่าน
มาตรฐานภาษาอังกฤษ 

๔ ๔ ๒๐ ๔๐ ๖๐ 

๑๒.๓(๒)  จ านวนสะสมของบุคลากรสายสนับสนุนที่
สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ 

๒ ๒ ๕ ๑๐ ๒๐ 

๑๒.๔   จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการ
อ้างอิง (Citation) หรือน าไปใช้ประโยชน์ 

๙๔ ๑๐๔ ๑๒๐ ๑๔๐ ๑๗๐ 

๑๒.๔(๑)   จ านวนผลงานวจิยัของอาจารย์ที่ได้รับ
การอ้างอิง (Citation) 

๑๔ ๑๙ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

๑๒.๔(๒)  จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับ
การนา ไปใช้ประโยชน์ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๑๐๐ ๑๒๐ 

๑๓.๑  ร้อยละของหลักสูตรที่ได้ปรับกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับการทา งาน         
เสริมสร้างทักษะและจิตสา นึกในการพัฒนาท้องถิ่น 
(สหกิจศึกษา/WIL/Start up) 

- - ๒๐ ๓๐ ๔๐ 



 

๒๐ 

 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๑๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑๓.๑(๑)  จ านวนหลักสูตรที่ได้ปรับกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับการท างาน           
เสริมสร้างทักษะและจิตส านึกในการพัฒนาท้องถิ่น 
(WIL) 

- ๑ ๑๐ ๑๕ ๒๐ 

๑๓.๑(๒)  จ านวนโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมี
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ/ทักษะอาชีพ/ทักษะ           
การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ภายใต้บริบทการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

- ๑ ๓๐ ๔๐ ๕๐ 

๑๓.๑(๓)  จ านวนโครงการที่ส่งเสริมการผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้ง
ด้านสมรรถนะ วิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ ๒๑ 
และคุณลักษณะ ๔ ประการ 

๗๔ ๗๖ ๗๘ ๘๐ ๙๐ 

๑๓.๑(๔)  จ านวนหลักสูตรที่อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์
ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับ
การส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ WIL/Start 
up ร่วมกับสถานประกอบการ/หน่วยงาน 

- - ๑๐ ๑๕ ๒๐ 

๑๓.๑(๕) จ านวนสื่อ/นวัตกรรม/องค์ความรู้/
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับการท างาน 
เสริมสร้างทักษะและจิตส านึกในการพัฒนาท้องถิ่น 

- - ๑๐ ๑๕ ๒๐ 

๑๓.๒  ระดับความส าเร็จของความร่วมมือกับ
เครือข่ายสถานประกอบการและองค์กรวิชาชีพ ใน
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้และ
การประกอบอาชีพของบัณฑิต 

๒ ๒ ๒ ๓ ๓ 

๑๓.๒(๑) จ านวนหลักสูตรที่ได้ร่วมกับสถาน
ประกอบการบ่มเพาะนักศึกษาให้มีทักษะเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

- - ๕ ๑๕ ๒๐ 



 

๒๑ 

 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๑๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑๓.๒(๒) จ านวนนักศึกษาที่ได้รับการบ่มเพาะให้มี
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ร่วมกับสถาน
ประกอบการ/หน่วยงาน 

- - ๑๐๐ ๒๐๐ ๓๐๐ 

๑๓.๒(๓)  จ านวนบัณฑิตสะสมที่ได้เป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ จากการบ่มเพาะของ
มหาวิทยาลัยร่วมกับสถานประกอบการ/หน่วยงาน 

- - ๕ ๑๐ ๑๕ 

๑๓.๓  ร้อยละของนักศึกษาใหม่จากพ้ืนที่บริการ ที่
เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้น 

๔๐ ๔๒ ๕๐ ๕๕ ๖๐ 

๑๓.๒(๑)  จ านวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
ด้านวิทยาศาสตร์ 

๗๖๑ ๙๑๕ ๙๓๐ ๙๕๐ ๙๘๐ 

๑๓.๒(๓)  จ านวนนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ๕๕ ๕๓ ๕๗ ๖๒ ๗๐ 

๑๔.๑  ร้อยละของโครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิต
ได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้าน
สมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และ
คุณลักษณะ 4 ประการ ต่อ จ านวนโครงการทั้งหมด 

- - ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๑๔.๑(๑)  ร้อยละของโครงการส่งเสริมการพัฒนา
บัณฑิตร่วมกับสถานประกอบการ/หน่วยงานต่อ
จ านวนโครงการส่งเสริมการพัฒนาบัณฑิตทั้งหมด   

๕ ๑๑ ๒๐ ๓๐ ๕๐ 

๑๔.๑(๒)  ร้อยละของนักศึกษาของหลักสูตรได้รับ
การส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะ
บัณฑิตศตวรรษที่ ๒๑ และคุณลักษณะ ๔ ประการ 

๙๐ ๙๒ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๑๔.๑(๔)  จ านวนผลงานของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่/ได้รับรางวัลใน
ระดับชาติ/นานาชาติ   

๑๑๒ ๑๑๕ ๑๓๐ ๑๓๕ ๑๔๐ 

๑๔.๑(๕) ร้อยละของผลงานของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่/ได้รับรางวัล
ในระดับชาติ/นานาชาติ 

๒๔ ๒๙ ๔๐ ๕๐ ๖๐ 



 

๒๒ 

 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๑๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑๔.๒  ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตตาม
สาขาวิชาโดยสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต 

- - ๔.๕๐ ๔.๕๕ ๔.๖๐ 

๑๔.๒(๑)  ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน
โครงการส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิต
ศตวรรษท่ี ๒๑ และคุณลักษณะ ๔ ประการร่วมกับ
สถานประกอบการ/หน่วยงาน 

๒ ๒ ๓ ๓ ๓ 

๑๔.๒(๒)  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของตาม
มาตรฐาน CEFR (B1) หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากล
อ่ืน ๆ 

- - ๔๐๐ ๔๕๐ ๕๐๐ 

๑๔.๒(๓)  ร้อยละของบัณฑิตได้งานท า/ประกอบ
อาชีพอิสระภายในระยะเวลา ๑ ปี 

๘๐ ๘๒ ๘๔ ๘๖ ๘๘ 

๑๔.๒(๔)  ร้อยละของบัณฑิตได้งานท า/ประกอบ
อาชีพอิสระตรงสาขาภายในระยะเวลา ๑ ปี 

๕๐ ๕๕ ๖๐ ๖๕ ๗๐ 

 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๔  พัฒนาระบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล 
  เป้าหมายที่  ๔.๑  มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับระดับชาติ/นานาชาติด้านการเป็น
สถาบันการศึกษาเพ่ือท้องถิ่นท่ีสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 
  เป้าหมายที่  ๔.๒  มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว 
มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล ความพร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
  กลยุทธ์ที่  ๑๕  ส่งเสริมบุคลากรเป็นคนดี คนเก่ง ให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ 
ความสามารถ และศักยภาพ เพ่ือพัฒนาคณะและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 
  กลยุทธ์ที่  ๑๖  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ เพ่ือ
เสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
  กลยุทธ์ที่  ๑๗  เพ่ิมบทบาทการเป็นหน่วยงานเพ่ือท้องถิ่นโดยให้ความส าคัญกับ
การบูรณาการ การเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น/การสร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สินทาง
ปัญญา 



 

๒๓ 

 

  กลยุทธ์ที่  ๑๘ พัฒนาระบบบริหารจัดการและฐานข้อมูล (งบประมาณและบุคลากร) 
ให้ทันสมัยรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล 
  กลยุทธ์ที่  ๑๙   ทบทวน/ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ระบบและกลไกการด าเนินงาน
ให้มีความเหมาะสมคล่องตัวและรวดเร็ว เพ่ือยกระดับประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 
  กลยุทธ์ที่  ๒๐  พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา
ของหลักสูตร/คณะที่ส่งผลต่อการเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ/สากล 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๑๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑๕.๑  ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมบุคลากรให้
พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และ
ศักยภาพ เพ่ือพัฒนาคณะและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 

๒ ๒ ๓ ๓ ๓ 

๑๕.๑(๑) จ านวนโครงการส่งเสริมบุคลากร/
นักศึกษา/ศิษย์เก่าพัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ 
ความสามารถและศักยภาพ เพ่ือพัฒนาคณะและ
ท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 

๙ ๑๒ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

๑๕.๑(๒) จ านวนอาจารย์/บุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์
เก่าท่ีได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ 

๑๗ ๓๕ ๔๒ ๕๑ ๖๖ 

๑๕.๑(๓)  ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ฐานข้อมูลศิษย์เก่าและปรับปรุงฐานข้อมูลอย่าง
สม่ าเสมอ 

๑ ๒ ๒ ๓ ๓ 

๑๕.๑(๔) ระดับความส าเร็จของการจัดโครงการ/
กิจกรรมที่คณะร่วมกับศิษย์เก่าเพ่ือขยายเครือข่าย
และพัฒนาความสัมพันธ์ 

๑ ๒ ๒ ๓ ๓ 

๑๖.๑  จ านวนเครือข่ายความร่วมมือของคณะกับ
องค์กรภายในและต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

๒๕ ๒๗ ๓๑ ๓๖ ๔๐ 

๑๖.๑(๑) จ านวนเครือข่ายความร่วมกับองค์กร
ภายในประเทศ 

๑๙ ๒๐ ๒๓ ๒๗ ๓๐ 



 

๒๔ 

 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๑๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑๖.๑(๒)  จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร
ต่างประเทศ 

๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

๑๖.๒  จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการภายใต้
เครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัย 

๒๖ ๒๖ ๒๖ ๒๙ ๓๒ 

๑๖.๒(๑)  จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการภายใต้
เครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในประเทศ 

๑๘ ๑๘ ๒๒ ๒๕ ๒๘ 

๑๖.๒(๒)  จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการภายใต้
เครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ   

๘ ๖ ๔ ๔ ๔ 

๑๖.๓  ระดับความส าเร็จของโครงการภายใต้
เครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายใน/ต่างประเทศ 

๑ ๒ ๒ ๓ ๓ 

๑๗.๑  จ านวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ที่ก่อให้เกิด
ทรัพย์สินทางปัญญา 

๕ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

๑๗.๒  จ านวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกน าไปใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม/ต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

๕ ๗ ๘ ๙ ๙ 

๑๘.๑  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการรับรู้ข้อมูล
หรือสารสนเทศจากฐานข้อมูล/การประชาสัมพันธ์
ของมหาวิทยาลัยที่ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล 

๘๐ ๘๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๑๘.๑(๑) จ านวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการ
ตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๕ ๕ ๕ ๖ ๗ 

๑๘.๑(๒)  จ านวนโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการ
ที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

๑๕ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๗ 

๑๘.๑(๓)  ร้อยละเว็บไซต์ของหน่วยงานที่มีการ
ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน 

๘๐ ๘๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๑๘.๒  ระดับความส าเร็จของคณะในการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาล ความพร้อมและความสามารถ
ปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รองรับ
การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 

๑๘.๒(๑)  ระดับความส าเร็จของในการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 

๓ ๓ ๓ ๔ ๕ 



 

๒๕ 

 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๑๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑๘.๒(๒)  ระดับความส าเร็จของการควบคุม ก ากับ 
ดูแล และบริหารจัดการความเสี่ยง 

๓ ๓ ๓ ๔ ๕ 

๑๘.๒(๓)  ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ
ตามเจตนารมณ์ของการปราบปรามทุจริต 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 

๑๘.๒(๔)  ระดับความส าเร็จของโครงการส่งเสริม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน (Integrity and transparency 
Assessment: ITA) ของมหาวิทยาลัย 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 

๑๘.๒(๕)  ระดับความส าเร็จของโครงการส่งเสริม
ความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการที่มีต่อการ
บริหารจัดการของหน่วยงาน 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 

๑๙.๑  ร้อยละของการทบทวน/ปรับปรุงระบบและ
กลไกการด าเนินงานให้มีความเหมาะสม คล่องตัว
และรวดเร็ว เพื่อยกระดับประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 

- - ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

๑๙.๑(๑)  ร้อยละของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ได้รับ
การทบทวน/ปรับปรุงให้มีความเหมาะสม 

- - ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๑๙.๑(๒)  ร้อยละของระบบกลไกการด าเนินงานที่การ
ปรับปรุงให้มีความเหมาะสม คล่องตัวและรวดเร็ว 

- - ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

๑๙.๑(๓)  ร้อยละของหน่วยงานที่เบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไปตามระยะเวลาและเป้าหมายที่
ก าหนด 

- - ๕๐ ๖๐ ๗๐ 

๑๙.๒  ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานเพ่ือ
ยกระดับประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย 

๑ ๑ ๒ ๓ ๓ 

๑๙.๒(๑)  ระดับความส าเร็จในการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วยเพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการด าเนินงาน 

๑ ๑ ๓ ๔ ๕ 

๑๙.๒(๒)  ระดับความส าเร็จในการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

๒ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑๙.๒(๓)  ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมการสร้าง
รายได้เพ่ือรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ 

๑ ๑ ๓ ๔ ๕ 

๒๐.๑  ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานเพ่ือ
ยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 



 

๒๖ 

 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๑๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๒๐.๑(๑)  ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านมาตรฐานและมี
คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(SAR) ระดับ ๓.๐๑ ขึ้นไป 

๔๙ ๘๐ ๘๒ ๘๔ ๘๖ 

๒๐.๑(๓)  จ านวนหลักสูตรสะสมที่ได้รับการเผยแพร่
มาตรฐานตามกรอบ TQF (ขึ้นทะเบียน TQR) 

- - ๑ ๑๓ ๑๘ 

๒๐.๑(๔)   จ านวนหน่วยงาน/คณะที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx 

- - - ๑ ๒ 

๒๐.๑(๕)  ระดับความส าเร็จของการทบทวน/
ปรับปรุง/พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือสร้างมาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตร/
คณะ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๒๐.๑(๖) ระดับความส าเร็จของโครงการส่งเสริม/
พัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับการจัดล าดับ
มหาวิทยาลัยสีเขียว  

๑ ๑ ๑ ๒ ๓ 

๒๐.๑(๗)  ระดับความส าเร็จของโครงการส่งเสริม/
พัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับการจัดล าดับ
สถาบันการศึกษาทั่วโลก (Webometrics Ranking 
of World Universities) 

๑ ๑ ๑ ๒ ๓ 

 
ค าอธิบายหน่วยนับค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  

๑. จ านวน หมายถึง การนับผลงานหรือผลการด าเนินงานที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในปีงบประมาณ
ตามหน่วยนับที่ก าหนด 

๒. จ านวนสะสม หมายถึง การนับจ านวนสะสมของผลงานหรือผลการด าเนินงานที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึนในปีงบประมาณตามหน่วยนับที่ก าหนด โดยนับสะสมจ านวนตามค่าเป้าหมายของผลงาน 
ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ 

๓. ร้อยละ หมายถึง จ านวนของผลงานหรือผลการด าเนินงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน
ปีงบประมาณ เทียบกับข้อมูลจริงของค่าเป้าหมายในปีงบประมาณนั้น 

๔. ร้อยละสะสม หมายถึง จ านวนสะสมของผลงานหรือผลการด าเนินงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
เทียบกับข้อมูลจริงของค่าเป้าหมายในปีงบประมาณตามหน่วยนับที่ก าหนด โดยนับสะสมจ าแนกตาม
ค่าเป้าหมายของผลงาน ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ 



 

๒๗ 

 

๕. ระดับคะแนน หมายถึง ค่าของคะแนนที่ได้จากการประเมินหรือความคิดของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในแต่ละตัวชี้วัด วัดจากค่าเฉลี่ยการประเมินจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน และแปรความหมายขอบเขต
ของค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้ ตามแนวคิดของเบสท์ (John W. Best) (Best, 1981 p.182) ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๐.๕.๐๐ หมายถึง ระดับความค่าเป้าหมายตัวชี้วัดมีผลส าเร็จอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย   ๓.๕๐๔.๔๙  หมายถึง  ระดับความค่าเป้าหมายตัวชี้วัดมีผลส าเร็จอยู่ในระดับ มาก 
ค่าเฉลี่ย   ๒.๕๐.๒.๔๙  หมายถึง  ระดับความค่าเป้าหมายตัวชี้วัดมีผลส าเร็จอยู่ในระดับ ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๐-๒.๔๙  หมายถึง  ระดับความค่าเป้าหมายตัวชี้วัดมีผลส าเร็จอยู่ในระดับ น้อย 
ค่าเฉลี่ย  ๑.๐๐-๑.๔๙  หมายถึง  ระดับความค่าเป้าหมายตัวชี้วัดมีผลส าเร็จอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

๖. ระดับความส าเร็จ หมายถึง คะแนนการประเมินกระบวนการบริหารจัดการตามระบบ
กลไกหรือโครงการที่ก าหนดในแต่ละตัวชี้วัด ที่ส่งผลต่อการผลงานหรือค่าเป้าหมายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ในปีงบประมาณ โดยคะแนนการประเมินกระบวนการ มี ๕ ระดับ ดังนี้  
(ใช้ตามเกณฑ์ ตัวชี้วัดกระบวนการของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร หรือ SAR 
ของ สมศ.) 
ระดับความส าเร็จในการด าเนินงาน 

ระดับ ๐ ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ  ๕ 
๑) ไม่มี
ระบบกลไก 
๒) ไม่มี
แนวคิด  
ในการก ากับ 
ติดตามและ 
ปรับปรุง  
๓) ไม่มี
ข้อมูล 
หลักฐาน  

๑)  มีระบบ
กลไก/
โครงการ 
๒)  มีการน า
ระบบกลไก/
โครงการ ไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

๑)  มีระบบ
กลไก/โครงการ 
๒)  มีการน า
ระบบกลไก/
โครงการไปสู่
การ ปฏิบัติ/
ด าเนินการ 
๓)  มีการ
ประเมินผลลัพธ์
ตาม
วัตถุประสงค์
ของระบบ
กลไก/โครงการ
และรายงานผล 
๔)  ไม่มีการ
ทบทวน
ปรับปรุง พัฒนา
กระบวนการ 

๑)  มีระบบกลไก/
โครงการ 
๒)  มีการน าระบบ
กลไก/โครงการไปสู่
การ ปฏิบัติ/
ด าเนินการ 
๓)  มีการ
ประเมินผลลัพธ์
ตามวัตถุประสงค์
ของระบบกลไก/
โครงการและ
รายงานผล 
๔)  มีการทบทวน
ปรับปรุง พัฒนา
กระบวนการจาก
การประเมินผล 

๑)  มีระบบกลไก/
โครงการ 
๒)  มีการน าระบบ
กลไก/โครงการไปสู่
การ ปฏิบัติ/
ด าเนินการ 
๓)  มีการ
ประเมินผลลัพธ์
ตามวัตถุประสงค์
ของระบบกลไก/
โครงการและ
รายงานผล 
๔)  มีการทบทวน
ปรับปรุง พัฒนา
กระบวนการจาก
การประเมินผล 
๕)  มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

๑)  มีระบบกลไก/
โครงการ 
๒)  มีการน าระบบ
กลไก/โครงการไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินการ 
๓)  มีการ
ประเมินผลลัพธ์
ตามวัตถุประสงค์
ของระบบกลไก/
โครงการและ
รายงานผล 
๔)  มีการทบทวน
ปรับปรุง พัฒนา
กระบวนการจาก
การประเมินผล 
๕)  มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 



 

๒๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 

๖)  มีแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีโดยมี
หลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยันและ
(กรรมการผู้ตรวจ
ประเมิน) สามารถ
ให้เหตุผล อธิบาย
การเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีได้ชัดเจน 



 

1 
 

ส่วนที่ ๓ 
แผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 

๓.๑ ข้อมูลพื้นฐาน   
๓.๑.๑ ชื่อหน่วยงานที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดิมมีชื่อว่า คณะวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครูมหาสารคาม 

เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ ในปีการศึกษา ๒๕๑๙ หัวหน้าคณะวิชา
วิทยาศาสตร์คนแรก คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุดม กุลสิงห์ ขณะนั้นคณะวิชาวิทยาศาสตร์  
ประกอบด้วย ๙ ภาควิชา คือ ๑) ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ๒) เคมี ๓) ชีววิทยา ๔) คณิตศาสตร์
และสถิติ ๕) เกษตรศาสตร์ ๖) สุขศึกษา ๗) คหกรรมศาสตร์ ๘) พลศึกษา และ ๙) หัตถศึกษาและ
อุตสาหกรรมศิลป์ 

ต่อมาได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.๒๕๑๘ (แก้ไข พ.ศ. ๒๕๒๗) คณะวิชา
วิทยาศาสตร์ได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ย้ายภาควิชาพลศึกษาและ
นันทนาการไปสังกัด คณะวิชาครุศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาเกิดขึ้นใหม่ ใช้อาคาร ๕ ชั้น ๒ 
เป็นส านักงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงยังคงประกอบด้วย ๙ ภาควิชา แต่มีชื่อ
เปลี่ยนแปลงไปบ้าง ดังนี้ ๑)  ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ๒)  ภาควิชาเคมี ๓) ภาควิชา
ชีววิทยา ๔) ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ๕) ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ๖) ภาควิชาหัตถศึกษาและ
อุตสาหกรรมศิลป์ ๗) ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ๘) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา และ ๙) ภาควิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ วิทยาลัยครูทุกแห่งจึงได้รับพระราชทานนามว่า “สถาบัน
ราชภัฏ” 

วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘ วิทยาลัยครูมหาสารคามยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏ
มหาสารคามตาม พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ และด าเนินงานตาม พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ 

ปีการศึกษา ๒๕๓๙ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมผลิตบัณฑิต สาขา วท.บ. 
เคมี และ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) 
และในปีการศึกษา ๒๕๔๑ ใน ๓ สาขาได้แก่ วท.บ. เคมี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ และ วท.บ. 
ฟิสิกส์ จนถึงปัจจุบัน (ปีการศึกษา ๒๕๕๙) 



 

2 
 

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๗  สถาบันราชภัฏได้เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยได้รับการสถาปนาตั้งแต่ วันที่ 
๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมาจนถึงปัจจุบัน 
 

๓.๑.๒ โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร



 

3 
 

 
 
 

โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



 

๒๙ 

 

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 



 

๓๐ 

 

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 

 
 
 



 

๓๑ 

 

         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 
 
 



 

๓๒ 

 

          ๓.๒.๒ ผลการวิเคราะห์สภาพการณ์ภายนอกขององค์กร 
โอกาส (Opportunities) 
 ๑. นโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาและการร่วมมื อ

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 
 
 
 

  



 

๓๓ 

 

๓.๓ แผนที่ยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Strategic  Map) พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม  ใน ๕ ปข้างหน้าไดจัดท าขึ้นในรูปแบบของแผนที่ยุทธศาสตร์ (ภาพที่ ๑) โดยจ าแนก
เป็น ๔ มิติ  ไดแก มิติประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์  มิติคุณภาพ  มิติประสิทธิภาพ  และมิติการพัฒนา
องค์กรและการเรียนรู  รูปแบบของแผนที่ยุทธศาสตร์  (ภาพที่ ๒) โดยจ าแนกตามหลัก Balanced 
Scorecard (BSC) ไดแก มุมมองด้านผู้รับบริการ (Customer Perspective : C)  มุมมองด้านการ
ด าเนินการภายใน (Internal Perspective : I) มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective : F) 
และมุมมองด้านการเรียนรูและพัฒนาการ (Learning and Growth : L)  ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
  



 

๓๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑  แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map) โดยจ าแนกเป็น ๔ มิต ิ
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ศตวรรษที่ 21 
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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
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องค์กรและ

การเรียนรู้ 



 

๓๕ 

 

 
ผู้รับบริการ 

(Customer Perspective : C) 
 

 

 

 

การด าเนินการภายใน  

(Internal Perspective : I) 
 

 

 

 
 

การเงิน  

(Financial Perspective : F) 

 

 

 

 

การเรียนรูและพัฒนาการ 

(Learning and Growth : L) 

 

 

 
ภาพที่ ๒ แผนที่ยุทธศาสตร์ (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 



 

๒๙ 

 

 
 



 

๓๖ 
 

ส่วนที่ ๔ 
ประเด็นยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
ปรัชญา 
 มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความรู้คู่คุณธรรม น า
ชุมชนพัฒนาให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 
วิสัยทัศน์ 
 องค์กรที่มีคุณภาพ  เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ 

 
พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ เป็นพลเมืองที่ดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต  

2. วิจัยสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ  
3. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการบริการวิชาการตลอดจนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
4. สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในระดับชาติ หรือนานาชาติทางวิชาการ วิชาชีพ ในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ 
5. ด าเนินการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษา   
6. บริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล  

 
เป้าประสงค์ 

1. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่การพัฒนา 
2. บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจน

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น   
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ 
4. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใน หารายได้เพ่ือเพ่ิมงบประมาณในการบริหารจัดการองค์กร 
5. บัณฑิตครูด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้าสู่วิชาชีพได้รับการส่งเสริมสมรรถนะเพ่ือ

รองรับการเปลี่ยนแปลง 



 

๓๗ 
 

6. ผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสอดคล้องตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

7. อาจารย์ บุคลากรและบัณฑิต มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
8. พัฒนาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันและใน

อนาคตกลยุทธ์ 
9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการสร้างธรร

มาภิบาล 
 
 
อัตลักษณ์ พร้อมท างาน จิตบริการ สมานสามัคคี  มีความรับผิดชอบ 
 
เอกลักษณ์ องค์กรแห่งการผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา ความเข้มแข็งของ

ชุมชนและท้องถิ่น 
 
ค่านิยมร่วม  

S Seniority  ให้เกียรติความอาวุโส 
C Community  การท างานร่วมกับชุมชน 
I Innovation  ใฝ่รู้ ริเริ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรม 
R Responsibility  รับผิดชอบ ทุ่มเท จนส าเร็จ 
M Morality  มีคุณธรรม 
U Unity   ความเป็นหนึ่งเดียวในองค์กร 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
2. ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ 
3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

เป้าประสงค์ :  
1. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่การพัฒนา 



 

๓๘ 
 

2. บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น   

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ 
4. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใน หารายได้เพ่ือเพ่ิมงบประมาณในการบริหารจัดการองค์กร 

 
กลยุทธ์ : 
1. เพ่ิมบทบาทการเป็นหน่วยงานที่บูรณาการ การเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น/การ

สร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 
๒.  บูรณาการองค์ความรู้ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
๓.  สร้างความร่วมมือและส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและ

ท้องถิ่น 
๔.  พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมการหารายได้ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ 
เป้าประสงค์ : 
๑. บัณฑิตครูด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้าสู่วิชาชีพได้รับการส่งเสริมสมรรถนะเพ่ือ

รองรับการเปลี่ยนแปลง 
 กลยุทธ์ : 

๑. ยกระดับสมรรถนะครูประจ าการและบ่มเพาะสมรรถนะใหม่ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
๑. จ านวนโครงการที่ส่งเสริมการยกระดับสมรรถนะครูประจ าการและบ่มเพาะสมรรถนะใหม่

ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
๑. ระดับความส าเรจ็ของโครงการที่ส่งเสริมการยกระดับสมรรถนะครูประจ าการและบ่ม

เพาะสมรรถนะใหม่ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ 
เป้าประสงค์ :  



 

๓๙ 
 

1. ผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสอดคล้องตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

2. อาจารย์ บุคลากรและบัณฑิต มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
3. พัฒนาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันและ

ในอนาคตกลยุทธ์  
กลยุทธ์ : 
๑.  ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้าน

สมรรถนะ วิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษท่ี ๒๑ 
๒.  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก 
๓.  พัฒนาศักยภาพอาจารย์ บุคลากรและบัณฑิต ให้มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

หรือนานาชาติ 
๔.  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับสภาวการณ์

ปัจจุบันและในอนาคต 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์   
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการสร้าง

ธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ 

๑. ส่งเสริมบุคลากรเป็นคนดี คนเก่ง ให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และ
ศักยภาพเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 

๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการและฐานข้อมูลให้ทันสมัยรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
๓. ทบทวนและปรับปรุงระบบ กลไกการด าเนินงานให้มีความเหมาะสมคล่องตัวและรวดเร็ว 

เพ่ือยกระดับประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๔. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร/คณะ/ศูนย์ ให้ได้

มาตรฐานการประกันคุณภาพ



 

40 
 

 



๔๐ 
 

๔.๑ ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด แผนปฏิบัติราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔ ฉบับปรับปรุง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
เป้าประสงค์ ๑. เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา 

ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย แผนงาน/กลยุทธ ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑.๑ จ ำนวน
กลุ่มวิจัย 
(research unit) 

จ ำนวน - - ๒ ๓ ๔ ๑. เพิ่มบทบำทกำรเป็น
หน่วยงำนท่ีบูรณำกำร 
กำรเรยีนกำรสอนกับ
กำรพัฒนำท้องถิ่น/กำร
สร้ำงผลประโยชน์จำก
ทรัพย์สินทำงปัญญำ 

-ฝ่ำยวำงแผน
พัฒนำและวิจัย 
-ศูนย์
วิทยำศำสตร ์๑.๒ จ ำนวน

งำนวิจัยท่ีเกิด
จำกกลุ่มวิจัย 

จ ำนวน - - ๑ ๒ ๓ 

๑.๓ จ ำนวน
แหล่งเรียนรู้ด้ำน
วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีที่
ตอบสนองควำม
ต้องกำรของ
ชุมชนและ
ท้องถิ่น 

จ ำนวน - - ๒ ๓ ๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

เป้าประสงค์ ๒. บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น   

ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย แผนงาน/กลยุทธ ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑.๔ จ ำนวน
โครงกำรที่
บูรณำกำรองค์
ควำมรู้ร่วมกับ
ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น 

จ ำนวน - - ๒ ๓ ๔ ๒. บูรณำกำรองค์
ควำมรู้ร่วมกับภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 
ตลอดจนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น 

-ฝ่ำยกิจกำร
นักศึกษำและ
บริกำรวิชำกำร 
-หลักสูตร 

๑.๕ จ ำนวน
หลักสตูรที่ร่วม
จัดกิจกรรม
บูรณำกำรเพื่อ
ส่งเสริมกำร
เรียนรู้ของชุมชน
และท้องถิ่น
ทำงด้ำนวิชำกำร
และวิชำชีพ 

จ ำนวน - - ๒ ๓ ๔ 

๑.๖ ระดับ
ควำมส ำเร็จใน
กำรบูรณำกำร
กำรจัดกำรเรยีน
กำรสอน กำร
วิจัย ศิลปะ 
วัฒนธรรม และ
กำรบริกำร
วิชำกำรของ
นักศึกษำและ
อำจำรย์ กับกำร
พัฒนำชุมชน
และท้องถิ่น 

จ ำนวน - - ๓ ๔ ๕ 

๑.๗ จ ำนวน
ผลงำนวิจัยด้ำน
วิทยำศำสตร์

จ ำนวน - - ๒ ๓ ๔ 



๔๒ 
 

และเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนำ
ชุมชนและ
ท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ ๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย แผนงาน/กลยุทธ ์ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑.๘ จ ำนวน
เครือข่ำยควำม
ร่วมมือของคณะ
วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี
กับองค์กร
ภำยในและ
ต่ำงประเทศ 

จ ำนวน - - ๒ ๓ ๔ ๓. สรำ้งควำมร่วมมือ
และส่งเสรมิกำรเรียนรู้
ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยีให้แก่ชุมชน
และท้องถิ่น 

-ฝ่ำยกิจกำร
นักศึกษำและ
บริกำรวิชำกำร 
-ฝ่ำยวิชำกำร
และประกัน
คุณภำพ 
-ฝ่ำยวำงแผน
พัฒนำและวิจัย 
-ศูนย์
วิทยำศำสตร ์
-หลักสูตร 

๑.๙ จ ำนวน
โครงกำร/
กิจกรรมที่
ด ำเนินกำร
ภำยใต้เครือข่ำย
ควำมร่วมมือ
ของคณะ
วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี
กับองค์กร
ภำยในและ
ต่ำงประเทศ 

จ ำนวน - - ๒ ๓ ๔ 

๑.๑๐ ระดับ
ควำมส ำเร็จของ
โครงกำร/
กิจกรรมที่
ด ำเนินกำร
ภำยใต้เครือข่ำย
ควำมร่วมมือ
ของคณะ

ระดับ - - ๓ ๔ ๕ 



๔๓ 
 

วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี
กับองค์กร
ภำยในและ
ต่ำงประเทศ 
๑.๑๑ จ ำนวน
โครงกำรหรือ
กิจกรรมที่
ให้บริกำร
วิชำกำรทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์
เทคโนโลยีให้แก่
ชุมชนและ
ท้องถิ่น 

จ ำนวน - - ๒ ๓ ๔ 

๑.๑๒ ระดับ
ควำมส ำเร็จใน
กำรให้บริกำร
วิชำกำรทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์
เทคโนโลยีให้แก่
ชุมชนและ
ท้องถิ่น 

ระดับ - - ๓ ๔ ๕ 

เป้าประสงค์ ๔. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใน หารายได้เพ่ือเพ่ิมงบประมาณในการบริหารจัดการองค์กร 
ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
ค่าเป้าหมาย แผนงาน/ 

กลยุทธ ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑.๑๓ พัฒนำ
หลักสตูรระยะสั้น
และหลักสตูร
ออนไลน์ ที่สรำ้ง
รำยได ้

จ ำนวน - - ๒ ๓ ๔ ๔. พัฒนำหลักสูตร
ระยะสั้นและหลักสูตร
ออนไลน์ เพื่อส่งเสริม
กำรหำรำยได ้

-ฝ่ำยวำงแผน
พัฒนำและวิจัย 
-ศูนย์
วิทยำศำสตร ์
-หลักสูตร 

๑.๑๔ อัตรำกำร
เพิ่มของ
งบประมำณเงิน
รำยได ้

ร้อยละ - - ๐.๐๑ ๐.๐๑ ๐.๐๑ 

 



๔๔ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ 
เป้าประสงค์ ๑. บัณฑิตครูด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้าสู่วิชาชีพได้รับการส่งเสริมสมรรถนะเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย แผนงาน/ 
กลยุทธ ์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๒.๑ จ ำนวน
โครงกำรทีส่่งเสริม
กำรยกระดับ
สมรรถนะนักศึกษำ/
ครูประจ ำกำรและ
บ่มเพำะสมรรถนะ
ใหม่ให้สอดคล้องกับ
สภำวกำรณ์ที่
เปลี่ยนแปลง 

จ ำนวน - -    ๑. ยกระดับ
สมรรถนะครู
ประจ ำกำรและบ่ม
เพำะสมรรถนะใหม่
ให้สอดคล้องกับ
สภำวกำรณ์ที่
เปลี่ยนแปลง 

-ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ
และบริกำรวิชำกำร 
-ฝ่ำยวิชำกำรและ
ประกันคณุภำพ 
-ฝ่ำยวำงแผนพัฒนำ
และวิจัย 
-หลักสูตร 

๒.๒ ระดับ
ควำมส ำเร็จของ
โครงกำรทีส่่งเสริม
กำรยกระดับ
สมรรถนะนักศึกษำ/
ครูประจ ำกำรและ
บ่มเพำะสมรรถนะ
ใหม่ให้สอดคล้องกับ
สภำวกำรณ์ที่
เปลี่ยนแปลง 

ระดับ - -    

 
 
 



๔๕ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ 
เป้าประสงค์ ๑. ผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสอดคล้องตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย แผนงาน/ 
กลยุทธ ์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๓.๑ จ ำนวนโครงกำร
ส่งเสริมกำรพัฒนำ
นักศึกษำร่วมกับ
สถำนประกอบกำร/
หน่วยงำน 

จ ำนวน - - ๕ ๖ ๗ ๑. ผลิตบณัฑิตด้ำน
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีได้ตำมควำม
ต้องกำรของผู้ใช้
บัณฑิต ทั้งด้ำน
สมรรถนะ วิชำชีพ 
ทักษะบัณฑิตศตวรรษ
ที่ ๒๑ 
 
 

-ฝ่ำยกิจกำร
นักศึกษำและ
บริกำรวิชำกำร 
-ฝ่ำยวิชำกำรและ
ประกันคณุภำพ 
-ฝ่ำยวำงแผนพัฒนำ
และวิจัย 
-ศูนย์วิทยำศำสตร ์
-หลักสูตร 

๓.๒ ร้อยละของ
นักศึกษำของ
หลักสตูรได้รับกำร
ส่งเสริมกำรพัฒนำ
สมรรถนะวิชำชีพ 
ทักษะบัณฑิตใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 

ร้อยละ - - ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๓.๓ จ ำนวนผลงำน
ของนักศึกษำท่ีได้
กำรตีพิมพ์เผยแพร/่
ได้รับรำงวัลใน
ระดับชำต/ินำนำชำต ิ

จ ำนวน ๒ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๓.๔ ระดับ
ควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร
ส่งเสริมสมรรถนะ
วิชำชีพ ทักษะ
บัณฑิตศตวรรษที่ 
๒๑ 

ระดับ - - ๓ ๔ ๕ 

๓.๕ จ ำนวนผู้ส ำเรจ็
กำรศึกษำระดับ
ปริญญำตรีที่มี
ควำมสำมำรถดำ้น
กำรใช้ภำษำอังกฤษ
ตำมมำตรฐำนสำกล 

จ ำนวน - - ๒ ๓ ๔ 



๔๖ 
 

๓.๖ ร้อยละของ
บัณฑิตได้งำนท ำ/
ประกอบอำชีพอิสระ
ภำยในระยะเวลำ ๑ 
ปี 

ร้อยละ - - ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

๓.๗ ร้อยละของ
บัณฑิตได้งำนท ำ/
ประกอบอำชีพอิสระ
ตรงสำขำภำยใน
ระยะเวลำ ๑ ปี 

ร้อยละ - - ๕๐ ๖๐ ๗๐ 

 
 

เป้าประสงค์ ๑. ผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสอดคล้องตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
ค่าเป้าหมาย แผนงาน/ 

กลยุทธ ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๓.๘ ระดับ
ควำมส ำเร็จของกำร
พัฒนำฐำนข้อมูล
ศิษย์เก่ำและ
ปรับปรุงฐำนข้อมูล
อย่ำงสม่ ำเสมอ 

ระดับ - - ๓ ๓ ๓   

๓.๙ ระดับ
ควำมส ำเร็จของกำร
จัดโครงกำร/
กิจกรรมที่คณะ
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีท ำร่วมกับ
ศิษย์เก่ำเพื่อขยำย
เครือข่ำยและพัฒนำ
ควำมสัมพันธ์ 

ระดับ - - ๓ ๓ ๓ 

๓.๑๐ ระดับควำมพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

ระดับ - - ๓ ๔ ๕ 

๓.๑๑ ร้อยละของ
นักศึกษำในหลักสูตร
ที่จบกำรศึกษำตำม

ร้อยละ - - ๘๐ ๘๕ ๙๐ 



๔๗ 
 

ระยะเวลำที่ก ำหนด
ไว้ในหลักสตูร 
๓.๑๒ ร้อยละของ
นักศึกษำในหลักสูตร
ที่ drop out 
ระหว่ำงภำคเรียน 
 

ร้อยละ - - ๕ ๕ ๕ 

๓.๑๓ จ ำนวน
โครงกำรทีส่่งเสริม
กำรประชำสัมพันธ์
หลักสตูรเชิงรุก 

จ ำนวน - - ๕ ๖ ๗ ๒. ส่งเสริมกำร
ประชำสมัพันธ์
หลักสตูรเชิงรุก 

-ฝ่ำยวิชำกำรและ
ประกันคณุภำพ
กำรศึกษำ 
-หลักสูตร 

๓.๑๔ ระดับ
ควำมส ำเร็จของ
โครงกำรทีส่่งเสริม
กำรประชำสัมพันธ์
หลักสตูรเชิงรุก 

ระดับ - - ๓ ๔ ๕ 

๓.๑๕ จ ำนวน
หลักสตูรที่รับ
นักศึกษำได้ตรงตำม
แผนกำรรับนักศึกษำ 

จ ำนวน - - ๒ ๓ ๔ 

 

 
เป้าประสงค์ ๒. อาจารย์ บุคลากรและบัณฑิต มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย แผนงาน/ 
กลยุทธ ์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๓.๑๖ จ ำนวน
อำจำรย์ที่มี
ต ำแหน่งทำง
วิชำกำรที่เพิ่มขึ้น 

จ ำนวน - - ๒ ๓ ๔ ๑. พัฒนำศักยภำพ
อำจำรย์ บุคลำกรและ
บัณฑิต ให้มสีมรรถนะ
เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชำติ หรือ
นำนำชำติ 

-ฝ่ำยวิชำกำรและ
ประกันคณุภำพ 
-ฝ่ำยวำงแผน
พัฒนำและวิจัย 
-ศูนย์วิทยำศำสตร ์
-หลักสูตร 

๓.๑๗ จ ำนวน
บุคลำกรสำย
สนับสนุนท่ีมี
ต ำแหน่งทำง
วิชำชีพท่ีสูงขึ้น 

จ ำนวน - - ๑ ๒ ๒ 



๔๘ 
 

๓.๑๘ จ ำนวน
อำจำรย์ที่มผีลงำน
วิชำกำร/
นวัตกรรม/
บทควำมวิจัย
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชำตหิรือ
นำนำชำติ 

จ ำนวน ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ 

๓.๑๙ จ ำนวน
บุคลำกรสำย
สนับสนุนท่ีมี
ผลงำนวิชำกำร/
นวัตกรรม/
บทควำมวิจัย
ตีพิมพ์เผยแพร่หรือ
น ำไปใช้ประโยชน์ 

จ ำนวน - - ๒ ๓ ๔ 

๓.๒๐ จ ำนวน
โครงกำร/กิจกรรม
ที่พัฒนำศักยภำพ
ด้ำนวิชำกำรหรือ
วิชำชีพของอำจำรย์
และบุคลำกรสำย
สนับสนุน 

จ ำนวน - - ๒ ๒ ๓ 

๓.๒๑ จ ำนวน
ผลงำนวิจัยของ
อำจำรย์ที่ได้รับกำร
อ้ำงอิงหรือน ำไปใช้
ประโยชน ์

จ ำนวน - - ๓ ๔ ๕ 

๓.๒๒ จ ำนวน
ผลงำนวิชำกำร/
งำนสร้ำงสรรค/์
นวัตกรรม ของ
บุคลำกรสำย
สนับสนุนท่ีมีกำร
น ำไปใช้ประโยชน์ 

จ ำนวน ๑ ๑ ๒ ๒ ๓ 



๔๙ 
 

๓.๒๓ ระดับ
ควำมส ำเร็จของ
กำรพัฒนำ
ศักยภำพด้ำน
วิชำกำรหรือ
วิชำชีพของอำจำรย์
และบุคลำกรสำย
สนับสนุน 

ระดับ - - ๓ ๓ ๓ 

๓.๒๔ จ ำนวน
หลักสตูรที่ผำ่น
เกณฑ์กำรก ำกับ
มำตรฐำน
ระดับอุดมศึกษำ 

จ ำนวน   ๑๒ ๑๒ ๑๒ 

 
เป้าประสงค์ ๓. พัฒนาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันและในอนาคต 

ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย แผนงาน/ 
กลยุทธ ์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๓.๒๕ จ ำนวน
หลักสตูรดำ้น
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีที่
ปรับปรุงให้
ทันสมัยตอบสนอง
ต่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นและ
สอดคล้องกับแนว
ทำงกำรพัฒนำ
ประเทศ 

จ ำนวน - - ๒ ๓ ๔ ๑. ปรับปรุงและพัฒนำ
หลักสตูรดำ้น
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีที่สอดคล้อง
กับสภำวกำรณ์ปัจจุบัน
และในอนำคต 

-ฝ่ำยวิชำกำรและ
ประกันคณุภำพ
กำรศึกษำ 
-หลักสูตร 

๓.๒๖ จ ำนวน
หลักสตูรที่มีกำร
ปรับปรุง
กระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่
เสรมิสร้ำงทักษะ
วิชำชีพตำมแนว

จ ำนวน - - ๑ ๒ ๓ 



๕๐ 
 

ทำงกำรพัฒนำ
ประเทศ (สหกจิ
ศึกษำ/WIL/Start 
Up) 
๓.๒๗ ระดับ
ควำมส ำเร็จของ
หลักสตูรที่มีกำร
ปรับปรุง
กระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่
เสรมิสร้ำงทักษะ
วิชำชีพตำมแนว
ทำงกำรพัฒนำ
ประเทศ (สหกจิ
ศึกษำ/WIL/Start 
Up) 

ระดับ - - ๓ ๓ ๓ 

๓.๒๘ ระดับผล
กำรประเมินกำร
ประกันคณุภำพ
กำรศึกษำภำยใน
ระดับคณะ/ 
หลักสตูร (SAR) 

ระดับ - - ๔.๐ ๔.๒ ๔.๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ ๑. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย แผนงาน/ 
กลยุทธ ์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๔.๑ จ ำนวน
โครงกำรส่งเสริม
บุคลำกร/นักศึกษำ/
ศิษย์เก่ำ ให้มี
ศักยภำพเพิ่มขึ้น 

จ ำนวน ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑. ส่งเสริมบคุลำกร
เป็นคนดี คนเก่ง ให้
พัฒนำและแสดงออก
ถึงควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และ
ศักยภำพเพื่อพัฒนำ
มหำวิทยำลยัและ
ท้องถิ่นอย่ำงเต็มที่ 

ทุกหน่วยงำน 

๔.๒ ระดับ
ควำมส ำเร็จโครงกำร
ส่งเสริมบุคลำกร/

ระดับ - - ๓ ๓ ๓ 



๕๑ 
 

นักศึกษำ/ศิษย์เก่ำ 
ให้มีศักยภำพเพิม่ขึ้น 
๔.๓ จ ำนวน
อำจำรย์/บุคลำกรที่
ได้รับรำงวัล
ระดับชำต/ิ
นำนำชำติ 

จ ำนวน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

๔.๔ จ ำนวน
นักศึกษำท่ีได้รับ
รำงวัลระดับชำต/ิ
นำนำชำติ 

จ ำนวน ๒ ๒ ๒ ๓ ๔ 

๔.๕ จ ำนวนศิษย์เก่ำ
ที่ได้รับรำงวัล
ระดับชำต/ิ
นำนำชำติ 

จ ำนวน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

๔.๖ จ ำนวนระบบ
บริหำรจดักำรและ
ฐำนข้อมูล 

จ ำนวน - - ๓ ๔ ๕ ๒. พัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรและฐำนข้อมลู
ให้ทันสมัยรวดเร็ว มี
ประสิทธิภำพ 
 

ทุกหน่วยงำน 

๔.๗ ระดับ
ควำมส ำเร็จของกำร
น ำระบบบริหำร
จัดกำรและ
ฐำนข้อมูลไปใช้ใน
กำรบริหำรจัดกำร 

ระดับ - - ๓ ๓ ๓ 

๔.๘ จ ำนวนระบบ 
กลไก ที่ได้รับกำร
ทบทวนและ
ปรับปรุง 

จ ำนวน - - ๓ ๓ ๓ ๓. ทบทวนและ
ปรับปรุงระบบ กลไก
กำรด ำเนินงำนให้มี
ควำมเหมำะสม
คล่องตัวและรวดเร็ว 
เพื่อยกระดับ
ประสิทธิผลของกำร
ปฏิบัติงำนของคณะ 

ทุกหน่วยงำน 

๔.๙ ระดับ
ควำมส ำเร็จของ
ระบบ กลไก ของ
กำรด ำเนินงำน 

ระดับ - - ๓ ๓ ๓ 

 
 
 



๕๒ 
 

เป้าประสงค์ ๑. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัด หน่วย

นับ 
ค่าเป้าหมาย แผนงาน/ 

กลยุทธ ์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๔.๑๑ ระดับ
ควำมส ำเร็จของกำร
ปรับปรุงหรือพัฒนำ
ระบบและกลไกกำร
ประกันคณุภำพ
กำรศึกษำของ
หลักสตูร/คณะ/ศูนย ์

ระดับ - - ๓ ๓ ๓ ๔.พัฒนำระบบและ
กลไกกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำของ
หลักสตูร/คณะ/ศูนย์ ให้
ได้มำตรฐำนกำรประกัน
คุณภำพ 

ทุกหน่วยงำน 

๔.๑๒ จ ำนวน
หลักสตูรที่มผีลกำร
ประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน
มำกกว่ำ ๓.๐๐ 

จ ำนวน ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

 
  



๕๓ 
 

๔.๒ การน าแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ 
 

แผนปฏิบัติรำชกำร  คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  (ฉบับ
ปรับปรุง) เป็นแผนที่ใช้เพ่ือผลักดันวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำยหลักของคณะ และกำรผลิตบัณฑิตให้
มีคุณภำพ มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  พัฒนำผลงำนวิจัยให้มีคุณภำพสำมำรถถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้เพ่ือน ำไปแก้ไขปัญหำให้กับชุมชน สังคม และประเทศชำติ รวมทั้งได้รับกำรยอมรับทั้งใน
ระดับชำติและนำนำชำติ ตลอดจนกำรขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรที่มีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำง
ประสิทธิภำพ โดยได้ก ำหนดแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งสิ้น ๔ ประเด็นยุทธศำสตร์  ๙ เป้ำประสงค์  
๑๓ กลยุทธ์  ๕๖ ตัวบ่งชี้  ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุควำมส ำเร็จของกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติรำชกำร สู่กำร
ปฏิบัติ  คณะได้มีกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ ตระหนักถึงภำรกิจและควำมรับผิดชอบร่วมกันของทุกภำค
ส่วนในกำรพัฒนำคณะ เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภำพสูงสุด กำรบริหำรจัดกำรแผนปฏิบัติ
รำชกำร  กลยุทธ์ สู่กำรปฏิบัติ มีแนวทำงดังนี้ 
 ๑. การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

เพ่ือสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรคณะ  ประกอบด้วย 
  ๑.๑  กลุ่มผู้บริหำรของคณะและประธำนหลักสูตร 
  ๑.๒  กลุ่มอำจำรย์  บุคลำกร นักศึกษำ  และศิษย์เก่ำ 
  ๑.๓  กลุ่มภำครัฐ ภำคเอกชน และประชำชนทั่วไป 
 นอกจำกนี้ คณะยังได้มีกำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรจัดท ำร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำร เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลและพิจำรณำข้อคิดเห็นเสนอแนะ ในกำรน ำเอำข้อคิดเห็นต่ำงๆไปปรับปรุงให้
แผนปฏิบัติรำชกำรมีควำมสมบูรณ์ สำมำรถน ำไปปฏิบัติได ้
 ๒. การเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์สู่การจัดท าโครงการและแผนงบประมาณ 

ในกำรน ำแผนปฏิบัติรำชกำรไปสู่กำรปฏิบัติ ผู้ที่ได้รับมอบหมำยจะต้องไปจัดท ำรำยละเอียด
ของโครงกำรพร้อมงบประมำณ และบรรจุเข้ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีตำมกรอบระยะเวลำที่
ก ำหนดซึ่งงบประมำณในกำรด ำเนินมำจำก ๒ แหล่งเป็นหลัก  คือ  งบประมำณแผ่นดิน และ
งบประมำณเงินรำยได้   นอกจำกนี้ได้น ำกลยุทธ์ที่มีกว่ำ ๑๓ กลยุทธ์ มำจัดท ำเป็น โครงกำร/กิจกรรม 
ต่ำง ๆ โดยได้ถ่ำยทอด มอบหมำย และก ำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย รองคณบดี 
ผู้ช่วยคณบดีและประธำนหลักสูตรในคณะ 

๓. การถ่ายทอดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดจากคณะสู่หลักสูตร 
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของทุกหลักสูตรในคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปในทิศทำง

เดียวและสอดคล้องกัน จึงจะได้มีกำรถ่ำยทอดเป้ำประสงค์  ตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์
ของคณะโดยกำรจัดประชุมประธำนหลักสูตรเพ่ือชี้แจงแนวทำงกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับ



๕๔ 
 

แผนปฏิบัติรำชกำรของคณะอีกทั้งก ำหนดให้ทุกหลักสูตรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณเพ่ือเป็นกลไกกำรขับเคลื่อนหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรของคณะ 
 ๔. การติดตามและประเมินผล 

กำรติดตำมและประเมินผลจะมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องทั้งกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
โครงกำรและผลสัมฤทธิ์ของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ โดยแบ่งช่วงระยะเวลำในกำรติดตำมเป็นไตร
มำส คือ รอบ ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ส ำหรับกำรด ำเนินงำนจะมีกำรน ำข้อมูล
สำรสนเทศเกี่ยวกับตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของคณะเข้ำสู่ระบบและกลไกของ
กำรประกันคุณภำพภำยในคณะ เพ่ือให้ผู้บริหำรได้มีระบบในกำรติดตำมข้อมูลควำมคืบหน้ำในกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยผู้บริหำรของคณะจะมีกำรติดตำมควำมคืบหน้ำ
ของกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร และกำรบรรลุค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำร
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ รวมทั้งเพ่ือเป็นข้อมูลส ำหรับกำรปรับเปลี่ยนยุทธศำสตร์ให้
เหมำะสมและสอดคล้องกับสภำวกำรณ์ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยยังคงมีเป้ำประสงค์ของแผนปฏิบัติ
รำชกำรเป็นหลัก พร้อมทั้งสร้ำงตัวชี้วัดกำรพัฒนำที่สำมำรถน ำไปใช้ก ำกับกำรด ำเนินงำนตำม
เป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 ๕. การสื่อสารและถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสู่ประชาคมคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

เพ่ือให้อำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำของคณะ ได้ตระหนักและรับรู้ถึงแผนปฏิบัติรำชกำร
ของคณะ จึงจะจัดให้มีกิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือสื่อสำรและถ่ำยทอดแผนปฏิบัติรำชกำรของคณะให้อำจำรย์ 
บุคลำกรและนักศึกษำได้รับรู้และเข้ำใจ ทั้งในกำรท ำประชำสัมพันธ์และกำรสื่อสำรผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ   



๕๕ 
 

๔.๓ การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 
กำรติดตำมและประเมินผลแผนปฏิบัติรำชกำรคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

– ๒๕๖๔ (ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๓) ถือเป็นขั้นตอนที่ส ำคัญของกำรบริหำรเชิงยุทธศำสตร์  ทั้งนี้  
เพ่ือให้มีกำรปรับปรุงวิธีกำรด ำเนินงำนหรือปรับเปลี่ยนเป้ำหมำยของโครงกำร / กิจกรรมต่ำง ๆ  ให้
เหมำะสมกับทรัพยำกรหรือสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนกำรน ำผลผลกำรประเมินมำใช้
ในกำรวำงแผนในปีต่อไป 
 กำรติดตำมและประเมินผลแผนปฏิบัติรำชกำรคณะที่มีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีเป็นเครื่องมือ 
แบ่งสำระส ำคัญในกำรติดตำมและประเมินผล  ๓  ส่วน  คือ 

๑. กำรติดตำมและประเมินผลตัวชี้วัดและเป้ำประสงค์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์เ พ่ือ
เปรียบเทียบกับเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 

๒. กำรติดตำมและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติรำชกำร (Action Plan) 
๓. กำรติดตำมและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์ในแผนปฏิบัติ

รำชกำร  
ข้อมูลที่ได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลดังกล่ำว  ต้องมีควำมถูกต้อง  โปร่งใส  ตรวจสอบ

ได้  และผ่ำนกำรพิจำรณำกลั่นกรองอย่ำงดีก่อนน ำเสนอผู้บริหำรเพ่ือใช้ในกำรตัดสินใจ  เนื่องจำกกำร
ด ำเนินงำนต่ำง ๆ ต้องค ำนึงถึงประสิทธิภำพและประสิทธิผลของอำจำรย์ บุคลำกรและนักศึกษำให้
มำกที่สุด 
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ภาคผนวก 
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ค ำสั่งคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   

  ที่ ๐๓๑/๒๕๖๒  
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำร ทบทวนแผนปฏิบัติรำชกำร คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๐ – 

๒๕๖๔ (ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๓) 
…………..............................................……........…… 

 
                ด้วยคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม จะด ำเนินกำรทบทวน

แผนปฏิบัติรำชกำร คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ฉบับทบทวน พ.ศ. 
๒๕๖๓)        เพ่ือเป็นกลไกส ำคัญในกำรด ำเนินงำนระดับคณะ และผลักดันกำรด ำเนินกำรตำม
ภำรกิจต่ำง ๆ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จึงแต่งตั้งกรรมกำรด ำเนินกำรเพ่ือด ำเนินกำรทบทวน
แผนปฏิบัติรำชกำร             คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ฉบับทบทวน 
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 



 

๕๘ 
 

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  เก่งชูวงศ์    กรรมกำร 
๑๙. อำจำรย์ ดร.ปนัดดำ  แทนสุโพธิ์   กรรมกำร 
๒๐. อำจำรย์กลยุทธ์  ดีจริง     กรรมกำร 
๒๑. อำจำรย์สิริวิวัฒน์  ละตำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒๒. อำจำรย์ปิยำภรณ์  หงสอำภำสัตย์   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๓. นำงฤทัยรัตน์ สุวรรณเสน    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
หน้าที ่  ๑.   เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐำนทั่วไปที่จ ำเป็นต่อกำรทบทวนแผนปฏิบัติรำชกำร คณะวิทยำศำสตร์และ 
                 เทคโนโลยี พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๓) ทั้งข้อมูลภำยในและ 
                 ภำยนอกองค์กร 
  ๒.   วิเครำะห์ข้อมูลภำพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
  ๓.   ก ำหนดวัตถุประสงค์แนวทำงกำรพัฒนำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
  ๔.   เสนอร่ำงแผนฯ ต่อคณะกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และ 
                  เทคโนโลยี 
 
ขอให้คณะกรรมกำรทุกท่ำนปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ  เพ่ือให้งำนส ำเร็จและบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 
 

สั่ง  ณ  วันที่ ๒๙ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

                                                               (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มำนิตย์ อัญญะโพธิ์) 
                                                     คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติรำชกำรแทน 
                                                                อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 



 

๕๙ 
 

 
 


