
 

 
แผนปฏิบัติราชการ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ระยะ ๑ ปี  (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   ๔ 
       ๑.๓ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๔ 

  ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ  ๖ 
        ๒.๑ แผนระดับที่ ๑ ๖ 

        ๒.๒ แผนระดับที่ ๒ ๗ 
        ๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ๑๑ 

 ส่วนที่ ๓ แผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
             มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

๑๗ 

       ๓.๑ ข้อมูลพื้นฐาน   ๑๗ 
       ๓.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ๓๑ 
       ๓.๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓๔ 
  
เรื่อง หน้า 



ส่วนที่ ๔ รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๔๑ 
        ๔.๑ รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๔๑ 
        ๔.๒ การน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ๔๕ 
        ๔.๓ การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ๔๗ 
ภาคผนวก ๕๘ 

 



 

 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

แผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ด าเนินการตามแนวทางของแผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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  “มหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาชุมชนอย่างสร้างสรรค์” มาก าหนด เป้าหมาย พร้อมท าการวิเคราะห์สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น
ปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุดเสริมจุดด้อยเพ่ือที่จะได้ก าหนดเป้าหมายในอนาคต โดยคาดหวังให้ ๑) ได้แผน
ยุทธศาสตร์ที่น าไปสู่การปฏิบัติในช่วงระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  และ ๒) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้มหาวิทยาลัยได้เห็นความเชื่อมโยงของการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ที่ส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน และสามารถก าหนดแนวทางการด าเนินงานและจัดสรรทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ก าหนดแผนปฏิบัติราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ฉบับทบทวน พ.ศ. 
๒๕๖๓) ที่ประกอบไปด้วย ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์  ๙ เป้าประสงค์  ๑๓ กลยุทธ์  ๕๖ ตัวบ่งชี้  โดยได้จัดท าแผนผังสรุปแผนปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
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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   
จากกรอบนโยบายของสภามหาวิทยาลัยและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามใน ๕ ปีข้างหน้าของอธิการบดีประกอบกับการที่สังคม

โลกประเทศไทยสังคมได้ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลากอปรกับกรอบนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาการศึกษา และ ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษา 
ดังนี้ 

๑) แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระยะ ๒๐ ปี  พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ได้ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า  
“มหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาชุมชนอย่างสร้างสรรค์” หมายถึง มหาวิทยาลัยจะต้องเข้าใจ เข้าถึง และเข้าร่วมพัฒนาชุมชน โดยประสานความร่วมมือกับเครือข่าย
ประชารัฐทุกภาคส่วน สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนและ ท้องถิ่น ครอบคลุมทั้ง ๔ มิติ ได้แก่ ด้านความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ (รายได้ 
สุขภาพ การศึกษา การส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศิลปะและวัฒนธรรม) ด้าน ความสมานฉันท์ในสังคม (ความภูมิใจในความ
เป็นชาติ อัตลักษณ์ของภูมิภาค การสร้างเครือข่ายทาง สังคม) ด้านการยอมรับเป็นสมาชิกของสังคม (สิทธิความเป็นพลเมือง) และด้านการเสริมสร้างพลัง ทาง
สังคม (การสร้างฐานความรู้ และการศึกษาของชุมชน) มีการก าหนดเป้าหมายตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้  ๑. มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการพันธกิจสัมพันธ์ที่มี
ความคล่องตัว ยืดหยุ่น รวดเร็ว สอดคล้องกับเทคโนโลยี ๔.๐ รองรับการบริหารจัดการร่วมกับชุมชน เข้าใจ เข้าถึงและเข้าร่วมพัฒนา ชุมชนโดยบูรณาการภารกิจ
ด้านการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และศิลปะวัฒนธรรม สู่นวัตกรรมเพ่ือ การพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน  ๒. ประชาชนมีความมั่นคงทางสังคม
และเศรษฐกิจ มีความสมานฉันท์ในสังคม ได้รับการยอมรับ เป็นสมาชิกของสังคม และได้รับการเสริมการศึกษาเรียนรู้ 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 พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล โดยในแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระยะ ๒๐ ปี  พ.ศ. ๒๕๖๐ – 



๔ 

 

๒๕๗๙ ก าหนดกรอบเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัย 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 มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 

๓)  แผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๖๔ ได้ก าหนดเป้าหมาย คือ “เป็นองค์กรชั้นน าในการผลิตบัณฑิตและงานวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสากล” ซึ่งได้ก าหนดแผนปฏิบัติราชการทั้งสิ้น ๔ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ   
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล 
ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงต้องเตรียมความพร้อมส าหรับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นโดยได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยน านโยบายการพัฒนาของมหาวิทยาลัย มาก าหนด เป้าหมาย พร้อมท าการ
วิเคราะห์สถานการณ์ที่จะเกิดข้ึนปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุดเสริมจุดด้อยเพ่ือที่จะได้ก าหนดเป้าหมาย ต่อไป  
 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำ   

๑) เพ่ือน าแผนปฏิบัติราชการการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะเวลา ๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) มาใช้เป็นแนวการปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้   
๒) เพ่ือเป็นทิศทางการท างานการวางแผนด าเนินงานให้กับหน่วยงาน  

 
๑.๓ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ   

๑) ไดแ้ผนปฏิบัติราชการที่น าไปสู่การปฏิบัติในช่วงระยะ ระยะเวลา ๑ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓) 



๕ 

 

๒) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้มหาวิทยาลัยได้เห็นความเชื่อมโยงของการด าเนินงานต่าง ๆ ที่ส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรค ต่อกัน และ
สามารถก าหนดแนวทางการด าเนินงานและจัดสรรทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 



 

๖ 

 

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 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ 
    ๔.๓.๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
    ๔.๓.๗  การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
  (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ    
   การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ของแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ได้ก าหนดทิศทางและเป้าหมายตาม

แนวทางแผนย่อยโดยด าเนินการภายใต้ ๓ กิจกรรม คือ 
   ๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในทุก

ระดับชั้นอย่างเป็นระบบ ที่มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ  การพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการ ลงมือปฏิบัติ มีการ
สะท้อนความคดิ/ทบทวนไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียนให้สามารถก ากับการเรียนรู้ของตนได้การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้เรียนสามารถ



 

๗ 

 

น าองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้างรายได้หลายช่องทาง รวมทั้งการเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต        ๒ )
 จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร จัดโครงสร้างการจัดการการศึกษาเพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และให้เอ้ือต่อการ
เข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๓)  สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติโดยเน้นการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพที่มีความเชี่ยวชาญและมีความ
โดดเด่นเฉพาะสาขาสู่ระดับนานาชาติในการให้บริการทางการศึกษา วิชาการ และการพัฒนาสมรรถนะแรงงาน ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายความร่วม มือทาง
วิชาการและการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ เป็นศูนย์ฝึกอบรม และศูนย์ทดสอบสมรรถนะใน
ระดับภูมิภาค 
      
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 าเนินการตามแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลของนักศึกษา  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวทางแผน
ย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ คาดหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ และ
การบริหารจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะดิจิทัลของนักศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย   

   (๑.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 

• แนวทางการพัฒนา ๒ แนวทาง คือ 



 

๘ 

 

    ๑) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยส่งเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของ
นักศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ ที่ผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุน
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม่ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ที่มีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัตมีปฏิสัมพันธ์การ
เชื่อมต่อและมีส่วน   
    ๒) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ มุ่งให้นักศึกษาเกิดทักษะความ
เข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ ส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาวิจัยการใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ การเรียนการสอน และการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา  
 
 
 
 

• 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 



 

๙ 

 

 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
    กิจกรรมการ ๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และกิจกรรม ๒) การเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา โดยส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาวิจัยการใช้เทคโนโลยีในการสร้างและจัดการความรู้ การเรียนการสอน และการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา รวมถึงกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ ที่ผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหาและวิธีการสอน 
โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรู้แบบใหม่ที่มีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต และมีปฏิสัมพันธ์ จะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการส่งเสริมการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ท าให้นักศึกษาเกิดทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ิมมากขึ้น  
 
         ๒.๒.๒  แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านที่ ๘ – ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  ๗ : การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล  (Digitalization for Educational and Learning 
Reform) ประเด็นการปฏิรูปที่ ๗.๑ : การปฏิรูปการเรียนรูดวยดิจิทัลผานแพลตฟอรมการเรียนรูดวยดิจิทัลแหงชาติ  
 ๒) ขั้นตอนการด าเนินงาน น าเสนอและด าเนินการให้มีการบรรจุสาระเกี่ยวกับ “การรู้เท่าทันสื่อ” ให้อยู่ในหลักสูตรการศึกษาให้เป็นวิชาพ้ืนฐาน
ระดับอุดมศึกษา 
 ๓) กิจกรรม จัดประชุมสัมมนาเพ่ือด าเนินการบรรจุสาระเกี่ยวกับ “การรู้เท่าทันสื่อ” ให้อยู่ในหลักสูตรการศึกษาให้เป็นวิชาพ้ืนฐานระดับอุดมศึกษา 
 ๔) เป้าหมายกิจกรรม บรรจุสาระเกี่ยวกับ “การรู้เท่าทันสื่อ” ให้เป็นวิชาพ้ืนฐาน หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศทุกหลักสูตร  
 
   ๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

  ๑) วัตถุประสงค์ท่ี ๑.๑ เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุข
ภาวะและสุขภาพที่่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 



 

๑๐ 

 

  ๒) เป้าหมายรวม คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้  มี
ความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบ และท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีคว ามเจริญงอกงามทางจิต
วิญญาณมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 
  ๓) ยุทธศาสตร์ที่  ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
   (๓.๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๓ คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ตัวชี้วัด ๓.๒ การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการอ่านหาความรู้เพ่ิมขึ้น 
 
  ๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

   ๑) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ ๑๐ : เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รองรับวัตถุประสงค์ ๓.๔.๕ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และ
ส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วนในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง 
   ๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ ๑๐ : เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
   ๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  ประเทศไทยมีความม่ันคงปลอดภัยและมีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
   ๔) ตัวชี้วัด (๑) ระดับความพร้อมของไทยในการป้องกันความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์ที่สอดคล้องกับหลักสากล และ (๒) ระบบป้องกันทางไซ
เบอร์ท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถปกป้องข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานส าคัญด้านไซเบอร์ 
   ๕) กลยุทธ์ (๓) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ และความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของภัยคุกคามความมั่นคงทางไซเบอร์  
 
 
 
     ๒.๒.๕ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 



 

๑๑ 

 

  ๑) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  ๒) เป้าหมายที่ ๒ ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้วยอัตลักษณ์ด้านสมรรถนะและคุณลักษณะ ๔ ประการ พร้อมรองรับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลง 
  ๓) กลยุทธ์ที่ ๕ ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษท่ี ๒๑ และคุณลักษณะ ๔ ประการ 
คือ (๑) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง (๒) มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง (๓) มีอาชีพ มีงานท า และ (๔) มีความเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย 
  ๔) ตัวชี้วัด ๓.๑ จ านวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศ 
 
๒.๓ แผนระดับท่ี ๓  
     ๒.๓.๑ แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระยะ ๕ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์   
  เป้าหมาย ๑.๑ : มหาวิทยาลยัมีความเป็นเลิศในการสร้างความม่ันคงให้กับประเทศด้วยการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิง
พ้ืนที่ ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่  ๑  สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับท้องถิ่นในการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่และด าเนินการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัย 
  กลยุทธ์ที่  ๒  บูรณาการความร่วมมือในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย  ในการด าเนินโครงการพัฒนาสังคมท้องถิ่น  ให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีนัยส าคัญ 
  กลยุทธ์ ๓ บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย ศิลปะและวัฒนธรรม และ 
การบริการวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์ กับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ 



 

๑๒ 

 

  กลยุทธ์ที่  ๔  สร้างความร่วมมือส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่น  เพ่ือสร้างความรักความผูกพันพลังประชารัฐในชุมชนและท้องถิ่น 
 

  
 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๓   ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 เป้าหมาย  ๓.๑   มหาวิทยาลยัมีความเป็นเลิศในการสร้างความม่ันคงให้กับประเทศด้วยการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
 เป้าหมายที่  ๓.๒  อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 เป้าหมายที่  ๓.๓  ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ด้วยอัตลักษณ์ ด้านสมรรถนะและคุณลักษณะ ๔ ประการ พร้อมรองรับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลง 
 กลยุทธ์ที่  ๑๐  ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาประเทศ   
 กลยุทธ์ที่  ๑๑  พัฒนาห้องปฏิบัติการ/สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่  ๑๒  พัฒนาศักยภาพผู้สอนและบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นมอือาชีพ 
 กลยุทธ์ที่  ๑๓  ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับการท างาน เสริมสร้างทักษะและจิตส านึกในการพัฒนาท้องถิ่น (สหกิจศึกษา/WIL/Start 
up) 
 กลยุทธ์ที่  ๑๔  ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะ วิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษท่ี ๒๑ และคุณลักษณะ ๔ ประการ 
 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๔  พัฒนาระบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล 
  เป้าหมายที่  ๔.๑  มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับระดับชาติ/นานาชาติด้านการเป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือท้องถิ่นที่สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 



 

๑๓ 

 

  เป้าหมายที่  ๔.๒  มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล ความพร้อมและความสามารถปรับตัว
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
  กลยุทธ์ที่  ๑๕  ส่งเสริมบุคลากรเป็นคนดี คนเก่ง ให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ เพ่ือพัฒนาคณะและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 
  กลยุทธ์ที่  ๑๖  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
  กลยุทธ์ที่  ๑๗  เพ่ิมบทบาทการเป็นหน่วยงานเพ่ือท้องถิ่นโดยให้ความส าคัญกับการบูรณาการ การเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น/กา รสร้าง
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 
  กลยุทธ์ที่  ๑๘ พัฒนาระบบบริหารจัดการและฐานข้อมูล (งบประมาณและบุคลากร) ให้ทันสมัยรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล 
  กลยุทธ์ที่  ๑๙   ทบทวน/ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ระบบและกลไกการด าเนินงานให้มีความเหมาะสมคล่องตัวและรวดเร็ว เพ่ือยกระดับประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 
  กลยุทธ์ที่  ๒๐  พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร/คณะที่ส่งผลต่อการเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ/สากล 
 
     ๒.๓.๒ แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระยะ ๕ ปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (ฉบับทบทวน ๒๕๖๓) 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

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

 



 

๑๔ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
เป้าประสงค์ :  
1. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่การพัฒนา 
2. บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น   
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ 
4. ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใน หารายได้เพ่ือเพ่ิมงบประมาณในการบริหารจัดการองค์กร 

 
กลยุทธ์ : 
1. เพ่ิมบทบาทการเป็นหน่วยงานที่บูรณาการ การเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น/การสร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 
๒.  บูรณาการองค์ความรู้ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
๓.  สร้างความร่วมมือและส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 
๔.  พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมการหารายได้ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ 
เป้าประสงค์ : 
๑. บัณฑิตครูด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้าสู่วิชาชีพได้รับการส่งเสริมสมรรถนะเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

 กลยุทธ์ : 



 

๑๕ 

 

๑. ยกระดับสมรรถนะครูประจ าการและบ่มเพาะสมรรถนะใหม่ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : 
๑. จ านวนโครงการที่ส่งเสริมการยกระดับสมรรถนะครูประจ าการและบ่มเพาะสมรรถนะใหม่ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : 
๑. ระดับความส าเร็จของโครงการที่ส่งเสริมการยกระดับสมรรถนะครูประจ าการและบ่มเพาะสมรรถนะใหม่ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ 
เป้าประสงค์ :  
1. ผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสอดคล้องตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
2. อาจารย์ บุคลากรและบัณฑิต มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
3. พัฒนาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันและในอนาคตกลยุทธ์  
กลยุทธ์ : 
๑.  ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะ วิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษท่ี ๒๑ 
๒.  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก 
๓.  พัฒนาศักยภาพอาจารย์ บุคลากรและบัณฑิต ให้มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
๔.  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันและในอนาคต 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์   



 

๑๖ 

 

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ 

๑. ส่งเสริมบุคลากรเป็นคนดี คนเก่ง ให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และศักยภาพเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 
๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการและฐานข้อมูลให้ทันสมัยรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
๓. ทบทวนและปรับปรุงระบบ กลไกการด าเนินงานให้มีความเหมาะสมคล่องตัวและรวดเร็ว เพ่ือยกระดับประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๔. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร/คณะ/ศูนย์ ให้ได้มาตรฐานการประกันคุณภาพ 



 

๑๗ 

 

ส่วนที่ ๓ 
แผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 

๓.๑ ข้อมูลพื้นฐาน   
๓.๑.๑ ชื่อหน่วยงานที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดิมมีชื่อว่า คณะวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครูมหาสารคาม เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ ในปี

การศึกษา ๒๕๑๙ หัวหน้าคณะวิชาวิทยาศาสตร์คนแรก คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม กุลสิงห์ ขณะนั้นคณะวิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย ๙ ภาควิชา คือ ๑) 
ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ๒) เคมี ๓) ชีววิทยา ๔) คณิตศาสตร์และสถิติ ๕) เกษตรศาสตร์ ๖) สุขศึกษา ๗) คหกรรมศาสตร์ ๘) พลศึกษา และ ๙) หัตถศึกษา
และอุตสาหกรรมศิลป์ 

ต่อมาได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.๒๕๑๘ (แก้ไข พ.ศ. ๒๕๒๗) คณะวิชาวิทยาศาสตร์ได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ย้ายภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการไปสังกัด คณะวิชาครุศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาเกิดขึ้นใหม่ ใช้อาคาร ๕ ชั้น ๒ เป็นส านักงานของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จึงยังคงประกอบด้วย ๙ ภาควิชา แต่มีชื่อเปลี่ยนแปลงไปบ้าง ดังนี้ ๑)  ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ๒)  ภาควิชาเคมี ๓) ภาควิชา
ชีววิทยา ๔) ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ๕) ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ๖) ภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ ๗) ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ๘) ภาควิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา และ ๙) ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ วิทยาลัยครูทุกแห่งจึงได้รับพระราชทานนามว่า “สถาบันราชภัฏ” 
วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘ วิทยาลัยครูมหาสารคามยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏมหาสารคามตาม พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ และด าเนินงานตาม พ.ร.บ. 

สถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ 



 

๑๘ 

 

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

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

๓.๑.๒ โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร
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โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



 

๒๙ 

 

๓.๑.๓ หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน   
ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น ๑๔ หลักสูตร แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี ๑๑ หลักสูตร ระดับ

บัณฑิตศึกษา 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 



 

๓๐ 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 
๑. เคมีศึกษา 
 
๓.๑.๔ จ านวนนักศึกษา  
จ านวนนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งหมดในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีนักศึกษาจ านวนทั้งสิ้น ๑,๑๙๖ คน ประกอบด้วยนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ๑,๑๙๒ คน นักศึกษาระดับปริญญาโท ๓ คนและนักศึกษาระดับปริญญาเอก ๑ คน 
๓.๑.๕ จ านวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
จ านวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งหมดในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีบุคลากรสายวิชาการประกอบด้วย 

ข้าราชการ ๒๔ คน พนักงาน ๙๑ คน บุคลากรสายสนับสนุน ๒๖ คน ประกอบด้วย ข้าราชการ ๑ คน พนักงานงบแผ่นดิน ๔ คน พนักงานงบรายได้ ๑๑ คน 
๓.๑.๖ ข้อมูลพื้นฐานโดยต่อเนื่องกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ด าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการจัดการด้านการบริหารภายในและการสนับสนุนภารกิจด้านอ่ืน ๆ มีการขยายภาระด้านการเรียนการสอน การปรับปรุงด้านอาคาร
สถานที่รวมถึงการใช้งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๕,๓๒๑,๐๘๒ บาท 
โดยมีแหล่งงบประมาณมาจาก งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ ในแผนการ
ปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และจากการส ารวจความพร้อมด้านอาคารสถานที่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ พบว่า มีอาคารเรียนทั้งสิ้น จ านวน ๖ หลัง ประกอบด้วย อาคาร ๕ ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาฟิสิกส์ สาขาชีววิทยา สาขาเคมี 
อาคาร ๖ สาขาคอมพิวเตอร์ อาคาร ๙ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและส านักงานคณะฯ อาคาร ๑๒ สาขาสาธารณสุขชุมชน และอาคาร ๑๐ (ศูนย์วิทยาศาสตร์) 
และอาคาร ๑๕ จ านวน ๒ ชั้น ได้แก่ชั้น ๗ และชั้น ๘ ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติศาสตร์ประยุกต์  นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘  คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม งบประมาณ 



 

๓๑ 

 

๒๔.๕ ล้านบาท (เริ่มสัญญาวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑) โดยเป็นอาคาร ๗ ชั้น ประกอบไปด้วยห้องปฏิบัติการทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีห้องบรรยายรวมขนาดต่าง ๆ ห้องจัดประชุม และมีบริเวณส าหรับจัดแสดงผลงานนิทรรศการต่าง ๆ รวมไปถึงบริเวณ
กลุ่มงานภายใต้ส านักงานคณะฯ โดยอาคารดังกล่าวนี้จะใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น ๙๑๐ วัน   
 
๓.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) โดยได้วิเคราะห์สภาพภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน)  และสภาพแวดล้อม
ภายนอก  (โอกาสและอุปสรรค)  มีกระบวนการคือ  การจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดท า แผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 
๒๕๖๐–๒๕๖๔  (ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๓) ประกอบไปด้วยผู้บริหาร  อาจารย์  บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพ่ือร่วมกันพิจารณาจัดล าดับ
ความส าคัญในประเด็นต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

 
 
 

         ๓.๒.๑ผลการวิเคราะห์สภาพภายในองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths) 
 ๑. อาจารย์และบุคลากรมีความผูกพันกับท้องถิ่นและมีความรู้ความสามารถในการบริการวิชาการสู่สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
 ๒. อาจารย์และบุคลากรได้รับทุนสนับสนุนการท าวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบันเป็นจ านวนมาก 
 ๓. อาจารย์และบุคลากรมีความมุ่งมั่น มีแรงผลักดันในการศึกษาต่อและท าต าแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 
 ๔. บุคลากรในคณะมีหลากหลายศาสตร์ สามารถร่วมกันบูรณาการงานวิจัยที่หลากหลายมากข้ึน 
 ๕. คณะมีการจัดสรรงบประมาณสู่หลักสูตรต่างๆ อย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 



 

๓๒ 

 

 ๖. คณะมีต าแหน่งพ้ืนที่ที่ตั้งเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ระบบคมนาคมที่หลากหลาย ท าให้นักศึกษาเดินทางมาเรียนอย่างสะดวก 
 ๗. คณะมีอาคารปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร์ เครื่องมือและอุปกรณ์รุ่นใหม่ที่รองรับการเรียนการสอนเป็นจ านวนมาก 
 ๘. คณะมีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ๑๐ ประการ และการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ให้ความส าคัญกับอาจารย์และบุคลากรทุกท่าน 
 
จุดอ่อน (Weakness) 
 ๑. อาจารย์บางส่วนยังไม่สามารถเป็นศักยภาพหลักสูตรได้เนื่องจากคุณวุฒิไม่ตรง 
 ๒. กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมยังไม่สามารถท าให้นักศึกษามีทักษะภาวะผู้น า ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และทักษะด้าน

ภาษาอังกฤษ 
 ๓. ผลงานวิจัยยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาชุมชนได้อย่างแท้จริง 
 ๔. คณะยังขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กรต่อชุมชน 
 ๕. การบูรณาการงานวิจัยสู่การเรียนการสอนและการบริการวิชาการแก่สังคม ท้องถิ่น ยังมีน้อย 
 ๖. การเรียกคืนงบประมาณระหว่างปีงบประมาณเกิดผลกระทบอย่างมาก 
 ๗. งบประมาณสนับสนุนมีอย่างจ ากัด และขาดการหารายได้จากภายนอก 
 
 

          ๓.๒.๒ ผลการวิเคราะห์สภาพการณ์ภายนอกขององค์กร 
โอกาส (Opportunities) 
 ๑. นโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาและการร่วมมือทางการศึกษามากขึ้น 



 

๓๓ 

 

 ๒. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถน ามาใช้ประโยชน์ทั้งในการบริหารจัดการ การให้บริการ การเข้าถึงข้อมูลได้
รวดเร็วขึ้น และการพัฒนาการศึกษาให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี 

 ๓. สังคมผู้สูงอายุส่งผลกระทบต่อการผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองประชากรกลุ่มสูงอายุ เช่น วิทยาศาสตร์สุขภาพ การดูแลผู้สูงอายุ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมส าหรับผู้สูงอายุ 

 ๔. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ส่งผลให้
คณะมีโอกาสในการพัฒนาคณะร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน 

 ๕. มีทุนสนับสนุน กยศ. กรอ. และทุนจากหน่วยงาน องค์กรจากทั้งภายในและภายนอกท าให้นักศึกษามาศึกษาต่อมากข้ึน 
อุปสรรค (Threats) 
 ๑. งบประมาณจากมหาวิทยาลัยและรายได้ของคณะมีจ ากัด ท าให้การพัฒนาล่าช้า 
 ๒. จ านวนประชากรของประเทศไทยลดลง ทาให้อัตราการเกิดลดลง อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง 
 ๓. สถาบันการศึกษาต่าง ๆ มีการแข่งขันกันมากขึ้น 
 ๔. สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ าส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกสถานศึกษาให้ผู้เรียน 
 ๕. นักเรียนที่เข้ามาเป็นนักศึกษา มีความรู้พ้ืนฐานในเชิงวิชาการค่อนข้างต่ า 
 ๖. ระบบการรับเข้านักศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจะมีผลกระทบกับจ านวนนักศึกษาของคณะ 
 
 
 

 
 



 

๓๔ 

 

๓.๓  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 
ตาราง การเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองและผลจากคณะกรรมการประเมิน 

องค์ประกอบ 
ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม ๕) 

ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมิน 
องค์ประกอบที่ ๑  การผลิตบัณฑิต ๔.๓๑ ๔.๓๐ 
องค์ประกอบที่ ๒  การวิจัย ๓.๘๔ ๓.๘๔ 
องค์ประกอบที่ ๓  การบริการวิชาการ ๕ ๕ 
องค์ประกอบที่ ๔  การท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
๕ ๕ 

องค์ประกอบที่ ๕  การบริหารและการจัดการ ๕ ๕ 
เฉลี่ยคะแนนทุกองค์ประกอบ ๔.๔๑ ๔.๔๑ 
ผลการประเมิน ดี ดี 

 
 
 
 
 
 



 

๓๕ 

 

 
 
 

  ตาราง รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
 

องค์ประกอบที่ ๑ : การผลิตบัณฑิต 
จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 

คณะฯ มีผลการประเมินรายหลักสูตร
ส่วนใหญ่ ระดับคุณภาพดี 

คณะฯ ควรก ากับติดตามหลักสูตร วท.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และ หลักสูตร ปร.ด.เคมีศึกษา อย่างต่อเนื่อง 

คณะฯ มีสัดส่วนของนักศึกษาต่อ
อาจารย์ ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดของ
บริหารธุรกิจ (๒๐:๑) 

คณะฯ ควรส่งเสริมการวางแผนอัตราก าลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต เพ่ือสร้างความสามารถใน
การเข้าถึงการเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละคน รวมถึงอัตราการคงอยู่และการส าเร็จการศึกษาของแต่ละหลักสูตร 

คณะฯ มีอาจารย์คุณวุฒิระดับปริญญา
เอก ๔๓.๘๑% 

คณะฯ ควรมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ต่อการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในอนาคต 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
คณะฯ มีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ ร้อยละ ๕๐ ของอาจารย์
ทั้งหมด 

คณะฯ ควรก ากับติดตามการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง  



 

๓๖ 

 

คณะฯ ควรพัฒนาสหกิจศึกษาให้กับ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 

คณะฯ ควรมีสหกิจศึกษาที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและภาคธุรกิจ มีเฉพาะเทคโนโลยีชีวภาพ 

คณะฯ ควรน าเสนอข้อมูลการประกอบ
อาชีพให้กับนักศึกษา 

คณะฯ ควรหาข้อมูลการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา เพ่ือขอความร่วมมือในการท างานในอนาคต
หรือเครือข่ายสหกิจศึกษา 

คณะฯ ควรสร้างจุดเด่นให้กับแต่ละ
หลักสูตร 

คณะฯ ควรประชาสัมพันธ์จุดเด่นของแต่ละหลักสูตร เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างหลักสูตรกับผู้เรียน เช่น 
หลักสูตรสถิติศาสตร์ที่มีโอกาสประกอบอาชีพมากกว่า เป็นต้น ควรสร้างจุดเด่นให้กับแต่ละหลักสูตรโดยอาศัยการ
วิเคราะห์ SWOT ในทุกมิติเพ่ือให้เกิดแนวทางการจัดท าแผนการพัฒนาหลักสูตรที่ทันต่อยุค Disruption ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดลงของจ านวนนักศึกษาที่อาจจะน าไปสู่การเกิดวิกฤติของ
มหาวิทยาลัยไทย ตลอดจนการด าเนินการด้านแนะแนวหลักสูตรและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือใช้เป็นแนวทาง
และนโยบายเร่งด่วนในการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาในปีต่อไป 

คณะฯ ควรสร้างเครือข่ายกับสถาน
ประกอบการ 

คณะฯ ควรเชิญผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์และมีนโยบายการส่งเสริมทุนการศึกษามาร่วมในการเรียนการสอน 
เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 

คณะฯ ควรเน้นพหุวิทยาการ/หลักสูตร
บูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการ
ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ในอนาคต 

คณะฯ ควรมีการบูรณาการระหว่างหลักสูตร หรือที่เรียกว่า พหุวิทยา เช่น วิทยาศาสตร์ทางสุขภาพ เป็นต้น และ
ส่งเสริมให้เกิดหลักสูตรบูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ในอนาคต 

คณะฯ ควรเน้นแขนงรายวิชาในอนาคต คณะฯ ควรรวมหลักสูตรที่ใกล้เคียงกันและพัฒนาหลักสูตรที่มีการแบ่งเป็นแขนงของสาขาต่างๆ เพ่ือลดอัตราการปิด
หลักสูตรของคณะฯ  

 
 



 

๓๗ 

 

 
 
องค์ประกอบที่ ๒ : การวิจัย 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
คณะฯ ควรพิจารณาช่องทางการขอทุน
วิจัยให้กับคณาจารย์ 

คณะฯ ควรสนับสนุนให้คณาจารย์ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากสถาบันเพ่ิมข้ึน เช่น งานวิจัยที่มีสถานประกอบการ
สามารถน าไปใช้ในภาครัฐและเอกชน เป็นต้น หรือแหล่งทุนจากภาคนอก เช่น วช. สอบช. (สกว., สวก., สวทช., 
สวรส., สวทน., สพภ.) เป็นตน้ 

คณะฯ ควรจัดโครงการถ่ายทอดแนว
ปฏิบัติที่ดีให้กับคณาจารย์ 

คณะฯ ควรจัดโครงการส่งเสริมงานวิจัย โดยก าหนดให้นักวิจัยดีเด่นถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดีในการบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้กับ
คณาจารย์และบุคลากร 

คณะฯ ควรเน้นการผลิตงานสร้างสรรค์
เพ่ิมเติม 

คณะฯ ควรสนับสนุนการท างานวิจัยที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์โดยตรง 

องค์ประกอบที่ ๓ : การบริการวิชาการ 
จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 

คณะฯ มีศูนย์วิทยาศาสตร์ มีศูนย์วิทยาศาสตร์ที่ให้บริการแก่ชุมชนและท้องถิ่น และเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้แก่คณะ 
คณะฯ มีบุคลากรที่มีความรู้และทักษะ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการให้ความรู้แก่ชุมชน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 



 

๓๘ 

 

คณะฯ ควรเน้นการจัดโครงการบริการ
วิชาการและความร่วมมือ 

การจัดโครงการบริการวิชาการ เช่น การออกค่ายอาสาพัฒนา ควรเน้นกลุ่มเป้าหมายนักเรียนมัธยมปลายที่จะเข้า
ศึกษาต่อ เพ่ือการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะ 

 คณะฯ ควรหาจุดเน้นของโครงการบริการวิชาการ ที่สามารถช่วยเหลือชุมชนเฉพาะที่ ที่ยั่งยืนคณะฯ ควรหาความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการให้บริการวิชาการหรืองบสนับสนุนจากบริษัทเอกชน 

 
องค์ประกอบที่ ๔ : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
คณะฯ ควรเน้นการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1. คณะฯ ควรรวมโครงการกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่สามารถรวมกันได้ และการวัดผลคุ้มค่า คุ้มทุน ให้
เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
2. คณะฯ ควรหาจุดเด่นของโครงการ เช่น การรับน้องที่สร้างสรรค์ เพื่อหาอัตลักษณ์ของนักศึกษาของคณะ 
3. คณะฯ ควรมีการพัฒนาระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน เช่น การมีส่วนร่วมในการให้
ค าปรึกษากับชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ได้รับรางวัลระดับชาติ เช่น ข้าว ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นต้น 
4. ควรเน้นการจัดโครงการบริการวิชาการและสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย โดยเน้นการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมที่สอดคล้องกับบริบทด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
 



 

๓๙ 

 

องค์ประกอบที่ ๕ : การบริหารจัดการ 
จุดเด่น  
การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของคณะ 

คณะฯ ควรก ากับติดตามแผนปฏิบัติราชการ แผนกลยุทธ์ รวมถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ภายในและภายนอก เพ่ือ
น ามาปรับปรุง/พัฒนาแผนปฏิบัติการประจ าปีให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
คณะฯ ควรประเมินผลการบริหารด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง และการประกันคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ เพื่อ
ค้นหาแนวทางการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลร่วมกัน  

คณะฯ มีการค านวณต้นทุนต่อหน่วยใน
แต่ละหลักสูตร และสัดส่วนค่าใช้จ่าย
เพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร 
การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและโอกาส
ในการแข่งขัน 

คณะฯ ควรพิจารณาพิจารณาความคุ้มค่าโดยเปรียบเทียบระหว่างรายรับและรายจ่ายของการพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน รวมถึงการวิเคราะห์โอกาสในการแข่งขันที่โดยเน้นปริมาณการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร  

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
คณะฯ มีการวิเคราะห์ SWOT ที่เชื่อมโยง
กับวิสัยทัศน์และเอกลักษณ์ของคณะ 
และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

คณะฯ ควรจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่ครอบคลุมกับการวิเคราะห์ SWOT ในแต่ละ
ประเด็น โดยเฉพาะจุดอ่อนและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 

ควรมีการวิเคราะห์ SWOT ที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดแนวทางการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพสูง 
ควรมีการวิเคราะห์ ตั้งแต่ระดับหลักสูตร หน่วยงานในก ากับ ระดับคณะ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและด าเนินการด้าน
การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 



 

๔๐ 

 

คณะฯ มีการจัดท าการบริหารความเสี่ยง 
โดยมีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยความ
เสี่ยงที่เกิดจากภายในองค์กรเท่านั้น 

คณะฯ ควรทบทวนการรายงานการบริหารความเสี่ยง โดยเน้นข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกหรือไม่สามารถควบคุม
ได้ รวมถึงการรายงานผลที่ได้รับจากการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

คณะฯ ควรพิจารณาความมั่นคงของ
พนักงานสายวิชาการและสายสนับสนุน 

คณะฯ ควรส่งเสริมการบรรจุพนักงานในสถาบันอุดมศึกษางบประมาณรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน 

คณะฯ ควรส่งเสริมการจัดหารายได้เพ่ิมเติมจากศูนย์วิทยาศาสตร์ เพ่ือช่วยในการเพ่ิมรายได้ให้กับบุคลากร 
 



๔๑ 
 

ส่วนที่ ๔ 

รายละเอยีดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

รหสัโครงการ/
กิจกรรมระดบั

คณะ 
ช่ือโครงการโครงการ/กิจกรรม 

ความสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์
คณะ 

(st=ยุทธศาสตร์ , g=เป้าหมาย , s=กลยุทธ์ , I=ตวัขี้
วดั) 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผูร้บัผิดชอบ 

AC๑  
 

๑. การรายงานผลการด าเนินงานหลกัสตูรทุก ๓ 
เดอืน 
 

st=๓,g=๓,s=๑,I=๓.๒ 
st=๔,g=๑,s=๔,I=๔.๑๑,๔.๑๒ 

- 
 

๑ ต.ค. ๖๒-๓๐ ก.ย. 
๖๓ 

ฝ่ายวชิาการ 
หลกัสตูร 

SC๑ ๒. โครงการทวนสอบผลสมัฤทธิฯ์ 
 

st=๓,g=๓,s=๑,I=๓.๒๘ 
st=๔,g=๑,s=๔,I=๔.๑๑,๔.๑๒ 

๓๐,๖๐๐ ๑ ต.ค. ๖๒-๓๐ ก.ย. 
๖๓ 

ฝ่ายวชิาการ 
หลกัสตูร 

SC๒ ๓. โครงการประเมนิคุณภาพระดบัหลกัสตูร/
คณะ  

st=๓,g=๓,s=๑,I=๓.๒๘ 
st=๔,g=๑,s=๔,I=๔.๑๑,๔.๑๒ 

๕๐,๘๕๐ ๑ ต.ค. ๖๒-๓๐ ก.ย. 
๖๓ 

ฝ่ายวชิาการ 
หลกัสตูร 

AC๒ ๔. การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร st=๓,g=๓,s=๑,I=๓.๒๕,๓.๒๘ - ๑ ต.ค. ๖๒-๓๐ ก.ย. 
๖๓ 

ฝ่ายวชิาการฯ 
หลกัสตูร 

SC๓ ๕. โครงการแนะแนวหลกัสตูรและการ
ประชาสมัพนัธเ์ชงิรุก 

st=๓,g=๑,s=๒,I=๓.๑๓,๓.๑๔,๓.๑๕ ๓๐,๐๐๐ ๑ ต.ค. ๖๒-๓๐ ก.ย. 
๖๓ 

ฝ่ายวชิาการฯ 
ฝ่ายแผนฯ 
หลกัสตูร 

SC๔ ๖. โครงการมุ่งเป้าเพื่อเขา้สูต่ าแหน่งทาง
วชิาการ/วชิาชพีในระดบัทีส่งูขึน้ 

st=๓,g=๒,s=๑,I=๓.๑๖,๓.๑๗,๓.๒๔ ๑๕,๐๐๐ ๑ ต.ค. ๖๒-๓๐ ก.ย. 
๖๓ 

ฝ่ายวชิาการฯ 
 

 



๔๒ 
 

รหสัโครงการ/
กิจกรรมระดบั

คณะ 
ช่ือโครงการโครงการ/กิจกรรม ความสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรค์ณะ 

(st=ยุทธศาสตร์ , g=เป้าหมาย , s=กลยุทธ์ , I=ตวัขีว้ดั) 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผูร้บัผิดชอบ 

SC๕ ๗. โครงการปฐมนิเทศและเตรยีมความ
พรอ้มนกัศกึษาใหม ่

st=๓,g=๑,s=๑,I=๓.๑๖,๓.๑๗ ๑๐,๐๐๐ ๑ ต.ค. ๖๒-๓๐ ก.ย. 
๖๓ 

ฝ่ายกจิการฯ 
หลกัสตูร 

SC๖ ๘. โครงการวทิยาศาสตรส์มัพนัธ ์ st=๓,g=๑,s=๑,I=

๓.๒,๓.๔,๓.๙๓.๑๐,๓.๑๑,๓.๑๒ 

st=๑,g=๓,s=๓,I=๑.๘, ๑.๙, ๑.๑๐ 

๓๐,๐๐๐ ๑ ต.ค. ๖๒-๓๐ ก.ย. 
๖๓ 

ฝ่ายกจิการฯ 
 

SC๗ ๙. โครงการปฐมนิเทศนกัศกึษาก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วชิาชพี 

st=๓,g=๑,s=๑,I=๓.๑,๓.๖,๓.๗ ๑๐,๐๐๐ ๑ ต.ค. ๖๒-๓๐ ก.ย. 
๖๓ 

ฝ่ายกจิการฯ 
 

SC๙ ๑๐. โครงการปัจฉิมนเิทศนักศกึษา st=๓,g=๑,s=๑,I=๓.๘,๓.๙ ๑๐,๐๐๐ ๑ ต.ค. ๖๒-๓๐ ก.ย. 
๖๓ 

ฝ่ายกจิการฯ 
 

AC๓ ๑๑. การสรา้งเครอืขา่ยศษิยเ์ก่าและสถาน
ประกอบการเพื่อแนะแนวขอ้มลูการประกอบ
อาชพีของบณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษา 

st=๓,g=๑,s=๑,I=๓.๑,๓.๖,๓.๗ 

st=๔,g=๑,s=๑,I=๔.๑,๔.๒,๔.๕ 
- ๑ ต.ค. ๖๒-๓๐ ก.ย. 

๖๓ 
ฝ่ายกจิการฯ 
หลกัสตูร 

SC๑๐ ๑๒. โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารดา้นการ
ประกนัคุณภาพการศกึษาเพื่อพฒันา
ศกัยภาพผูน้ านกัศกึษา 

st=๓,g=๓,s=๑,I=๓.๒ 
st=๔,g=๑,s=๔,I=๔.๑๑,๔.๑๒ 

๑๐,๐๐๐ ๑ ต.ค. ๖๒-๓๐ ก.ย. 
๖๓ 

ฝ่ายกจิการฯ 
 

SC๑๑ ๑๓. โครงการสง่เสรมิสมรรถนะและทกัษะ
การใชภ้าษาองักฤษตามมาตรฐานสากล 
CEFR ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

st=๓,g=๑,s=๑,I=๓.๒,๓.๔,๓.๕ ๑๐,๐๐๐ ๑ ต.ค. ๖๒-๓๐ ก.ย. 
๖๓ 

ฝ่ายวชิาการฯ 
หลกัสตูร 

SC๑๒ ๑๔. โครงการสง่เสรมิสมรรถนะและทกัษะ
ดา้นดจิทิลั คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

st=๓,g=๑,s=๑,I=๓.๒,๓.๔ ๑๐,๐๐๐ ๑ ต.ค. ๖๒-๓๐ ก.ย. 
๖๓ 

ฝ่ายวชิาการฯ 
หลกัสตูร 



๔๓ 
 

รหสัโครงการ/
กิจกรรมระดบั

คณะ 
ช่ือโครงการโครงการ/กิจกรรม ความสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรค์ณะ 

(st=ยุทธศาสตร์ , g=เป้าหมาย , s=กลยุทธ์ , I=ตวัขีว้ดั) 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผูร้บัผิดชอบ 

SC๑๓ ๑๕. โครงการขบัเคลื่อนกลุ่มวจิยั st=๑,g=๑,s=๑,I=๑.๑,๑.๒,๑.๓ 
st=๓,g=๑,s=๑,I=๓.๓, 
st=๓,g=๒,s=๑,I=
๓.๑๘,๓.๑๙,๓.๒๑,๓.๒๒ 
st=๔,g=๑,s=๑,I=๔.๒,๔.๓,๔.๔,๔.๕ 

๕๐,๐๐๐ ๑ ต.ค. ๖๒-๓๐ ก.ย. 
๖๓ 

ฝ่ายแผนฯ 
หลกัสตูร 

AC๔ ๑๖. การมสีว่นร่วมของนกัศกึษาในการสรา้ง
นวตักรรม ในโครงการโครงการขบัเคลื่อน
กลุ่มวจิยั 

st=๑,g=๑,s=๑,I=๑.๑,๑.๒,๑.๓ 
st=๓,g=๑,s=๑,I=๓.๓, 
st=๓,g=๒,s=๑,I=
๓.๑๘,๓.๑๙,๓.๒๑,๓.๒๒ 
st=๔,g=๑,s=๑,I=๔.๒,๔.๓,๔.๔,๔.๕ 

- ๑ ต.ค. ๖๒-๓๐ ก.ย. 
๖๓ 

ฝ่ายแผนฯ 
หลกัสตูร 

AC๕ ๑๘. กจิกรรมคน้หาแนวปฏบิตัทิีด่ใีนการ
ขอรบัทุนสนบัสนุนงานวจิยัจากแหล่งทุน
ภายนอก 

st=๓,g=๑,s=๑,I=๓.๓ 

st=๓,g=๒,s=๑,I=

๓.๑๘,๓.๑๙,๓.๒๑,๓.๒๒ 

st=๔,g=๑,s=๑,I=๔.๒,๔.๓,๔.๔,๔.๕ 

- ๑ ต.ค. ๖๒-๓๐ ก.ย. 
๖๓ 

ฝ่ายแผนฯ 
หลกัสตูร 

SC๑๔ ๑๗. โครงการจดัท าระบบบรหิารจดัการ
โครงการและงานวจิยั 

st=๓,g=๑,s=๑,I=๓.๓ 
st=๓,g=๒,s=๑,I=
๓.๑๘,๓.๑๙,๓.๒๑,๓.๒๒ 
st=๔,g=๑,s=๑,I=
๔.๒,๔.๓,๔.๔,๔.๕,๔.๖,๔.๗ 

๑๐,๐๐๐ ๑ ต.ค. ๖๒-๓๐ ก.ย. 
๖๓ 

ฝ่ายแผนฯ 
หลกัสตูร 

SC๑๕ ๑๙. โครงการค่าย SCI อาสาพฒันาและ
บรกิารวชิาการสูช่มุชน 

st=๑,g=๒,s=๒,I=๑.๔,๑.๕,๑.๖,๑.๗ ๑๐,๐๐๐ ๑ ต.ค. ๖๒-๓๐ ก.ย. 
๖๓ 

ฝ่ายวชิาการฯ 
หลกัสตูร 



๔๔ 
 

รหสัโครงการ/
กิจกรรมระดบั

คณะ 
ช่ือโครงการโครงการ/กิจกรรม ความสอดคล้องกับยทุธศาสตร์คณะ 

(st=ยุทธศาสตร์ , g=เป้าหมาย , s=กลยุทธ์ , I=ตัวขี้วัด) 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผูร้บัผิดชอบ 

SC๑๖ ๒๐. โครงการสปัดาหว์ทิยาศาสตร ์ st=๑,g=๒,s=๒,I=
๑.๔,๑.๕,๑.๖,๑.๗,๑.๘,๑.๙,๑.๑๐ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑ ต.ค. ๖๒-๓๐ ก.ย. 
๖๓ 

ฝ่ายวชิาการฯ 
หลกัสตูร 

AC๖ ๒๑. กิจกรรมการบริการวิชาการของ
หลักสูตรและศูนยว์ทิยาศาสตร์ 

st=๑,g=๒,s=๒,I=๑.๔,๑.๕,๑.๖,๑.๗ - ๑ ต.ค. ๖๒-๓๐ ก.ย. 
๖๓ 

ฝ่ายกจิการฯ 
ศนูยว์ทิยาศาสตร ์

SC๑๗ ๒๒. โครงการจดัประชมุวชิาการดา้น
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

st=๑,g=๒,s=๒,I=๑.๗,๑.๘,๑.๙,๑.๑๐ 
st=๓,g=๑,s=๑,I=๓.๓ 
st=๓,g=๒,s=๒,I=
๓.๑๘,๓.๑๙,๓.๒๑,๓.๒๒ 
 

๒๐,๐๐๐ ๑ ต.ค. ๖๒-๓๐ ก.ย. 
๖๓ 

ฝ่ายวชิาการฯ 
ฝ่ายแผนฯ 
หลกัสตูร 

SC๑๘ ๒๓. โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พื่อหาแนว
ปฏบิตัทิีด่ใีนการจดัการเรยีนการสอนแบบ
บรูณาการกบัการท างงาน 

st=๓,g=๑,s=๑,I=๓.๑ 
 

๑๐,๐๐๐ ๑ ต.ค. ๖๒-๓๐ ก.ย. 
๖๓ 

ฝ่ายวชิาการฯ 
ฝ่ายแผนฯ 
หลกัสตูร 

 

 
 
 



๔๕ 
 

๔.๒ การน าแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ 
 

แผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นแผนที่ใช้เพ่ือผลักดันวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลักของคณะ และการผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพ มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  พัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือน าไปแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน สั งคม และประเทศชาติ 
รวมทั้งได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนการขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างประสิทธิภาพ โดยได้ก า หนดแผนปฏิบัติราชการ 
รวมทั้งสิ้น ๑๘ โครงการ ๖  กิจกรรม   ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ สู่การปฏิบัติ  คณะได้มีการสร้างความเข้าใจ ตระหนักถึงภารกิจ
และความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนในการพัฒนาคณะ เพ่ือให้การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการ  กลยุทธ์ สู่การปฏิบัติ มี
แนวทางดังนี้ 
 ๑. การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการคณะ  ประกอบด้วย 
  ๑.๑  กลุ่มผู้บริหารของคณะและประธานหลักสูตร 
  ๑.๒  กลุ่มอาจารย์  บุคลากร นักศึกษา  และศิษย์เก่า 
  ๑.๓  กลุ่มภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป 
 นอกจากนี้ คณะยังได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือรวบรวมข้อมูลและพิจารณาข้อคิดเห็นเสนอแนะ ในการน าเอาข้อคิดเห็น
ต่างๆไปปรับปรุงให้แผนปฏิบัติราชการมีความสมบูรณ์ สามารถน าไปปฏิบัติได้ 
 ๒. การเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์สู่การจัดท าโครงการและแผนงบประมาณ 

ในการน าแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องไปจัดท ารายละเอียดของโครงการพร้อมงบประมาณ และบรรจุเข้าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดซึ่งงบประมาณในการด าเนินมาจาก ๒ แหล่งเป็นหลัก  คือ  งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้   นอกจากนี้ได้น ากล
ยุทธ์ที่มีกว่า ๑๓ กลยุทธ์ มาจัดท าเป็น โครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ โดยได้ถ่ายทอด มอบหมาย และก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี
และประธานหลักสูตรในคณะ 

 



๔๖ 
 

๓. การถ่ายทอดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดจากคณะสู่หลักสูตร 
เพ่ือให้การด าเนินงานของทุกหลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปในทิศทางเดียวและสอดคล้องกัน จึงจะได้มีการถ่ายทอดเป้า ประสงค์  ตัวชี้วัด 

และค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของคณะโดยการจัดประชุมประธานหลักสูตรเพ่ือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ แผนปฏิบัติราชการของคณะอีกทั้ง
ก าหนดให้ทุกหลักสูตรจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณเพ่ือเป็นกลไกการขับเคลื่อนหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของคณะ 
 ๔. การติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลจะมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการและผลสัมฤทธิ์ของการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยแ บ่งช่วง
ระยะเวลาในการติดตามเป็นไตรมาส คือ รอบ ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ส าหรับการด าเนินงานจะมีการน าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของคณะเข้าสู่ระบบและกลไกของการประกันคุณภาพภายในคณะ เพ่ือให้ผู้บริหารได้มีระบบในการติดตามข้อมูลความคืบหน้าในการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหารของคณะจะมีการติดตามความคืบหน้าของการด าเนินงานตามโครงการ และการบรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ รวมทั้งเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้น โดยยังคงมีเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการเป็นหลัก พร้อมทั้งสร้างตัวชี้วัดการพัฒนาที่สามารถน าไปใช้ก ากับการด าเนินงานตามเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๕. การสื่อสารและถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสู่ประชาคมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เพ่ือให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของคณะ ได้ตระหนักและรับรู้ถึงแผนปฏิบัติราชการของคณะ จึงจะจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสื่อสารและถ่ายทอด
แผนปฏิบัติราชการของคณะให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้รับรู้และเข้าใจ ทั้งในการท าประชาสัมพันธ์และการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ   



๔๗ 
 

๔.๓ การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 
การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๓ ถือเป็นขั้นตอนที่ส าคัญของการบริหารเชิงยุทธศาสตร์  ทั้งนี้  เพื่อให้

มีการปรับปรุงวิธีการด าเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ  ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนการน า
ผลผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนในปีต่อไป 
 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการคณะที่มีแผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นเครื่องมือ แบ่งสาระส าคัญในการติดตามและประเมินผล  ๓  ส่วน  คือ 

๑. การติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดและเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์เพ่ือเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
๒. การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) 
๓. การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติราชการ  
ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  ต้องมีความถูกต้อง  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  และผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างดีก่อนน า เสนอผู้บริหารเพ่ือ

ใช้ในการตัดสินใจ  เนื่องจากการด าเนินงานต่าง ๆ ต้องค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาให้มากท่ีสุด 
 
 

 

 

 

 



๔๘ 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  



๔๙ 

 

 
ค ำสั่งคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   

  ที่ ๐๓๑/๒๕๖๒  
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำร ทบทวนแผนปฏิบัติรำชกำร คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๓) 

…………..............................................……........…… 
 

                ด้วยคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม จะด ำเนินกำรทบทวนแผนปฏิบัติรำชกำร คณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือเป็นกลไกส ำคัญในกำรด ำเนินงำนระดับคณะ และผลักดันกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจต่ำง ๆ คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี จึงแต่งตั้งกรรมกำรด ำเนินกำรเพื่อด ำเนินกำรทบทวนแผนปฏิบัติรำชกำรคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 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 



๕๐ 

 

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 
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 

 



๕๑ 

 

หน้าที ่  ๑.   เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐำนทั่วไปที่จ ำเป็นต่อกำรทบทวนแผนปฏิบัติรำชกำร คณะวิทยำศำสตร์และ 
                 เทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งข้อมูลภำยในและ 
                 ภำยนอกองค์กร 
  ๒.   วิเครำะห์ข้อมูลภำพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
  ๓.   ก ำหนดวัตถุประสงค์แนวทำงกำรพัฒนำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
  ๔.   เสนอร่ำงแผนฯ ต่อคณะกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และ 
                  เทคโนโลยี 
 
ขอให้คณะกรรมกำรทุกท่ำนปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ  เพ่ือให้งำนส ำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  เพ่ือให้เกิ ด

ประโยชน์สูงสุด  
 
 

สั่ง  ณ  วันที่ ๒๙ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
  
   

                                                               (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มำนิตย์ อัญญะโพธิ์) 
                                                     คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัติรำชกำรแทน 
                                                                อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 


