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บทที่ 1
ภาพอนาคตทีจ่ ะมีผลกระทบต่ อคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เพื่ อ ก าหนดทิ ศ ทางในอนาคตของคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฎ นครปฐม
การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยที่จะมีผลกระทบทั้งภายใน และโดยเฉพาะผลกระทบจากปั จจัยภายนอกซึ่ งมีอิทธิ พล
สู ง ทั้งจากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 - 2565) กรอบแผนงานของสถาบันที่มุ่งเน้นการ
ผลิตบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี และพัฒนาสังคม(ข2) รวมถึงปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลจากการศึกษาโดยสรุ ปดังนี้
1.1 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 - 2565)
ในแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ได้ฉายภาพอนาคตที่จะมี
ผลกระทบต่อโลก ประเทศ และอุดมศึกษาไทย โดยได้คดั กรองภาพอนาคตที่คาดว่ามีผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมต่อสังคมไทยและอุดมศึกษา ประกอบด้วย
1.1.1 ผลกระทบในด้านการเปลี่ยนแปลงของประชากร
1.1.2 พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
1.1.3 การมีงานทาและตลาดแรงงานในอนาคต
1.1.4 การกระจายอานาจการปกครอง
1.1.5 การจัดการความขัดแย้งและความรุ นแรง เยาวชน นักศึกษา และบัณฑิตในอนาคต
1.1.6 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยมีประเด็นสาคัญโดยสรุ ป ดังนี้
1.1.1 การเปลีย่ นแปลงของประชากร
ในอนาคต ประชากรไทยจะเพิม่ ขึ้นในอัตราที่ลดลง กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2549
มีประชากร 62.83 ล้านคน คาดว่าในปี 2563 จะเพิ่มขึ้นเป็ น 70.82 ล้านคน ซึ่ งเป็ นการเพิ่มในอัตราที่นอ้ ยกว่าในอดีต
เนื่ องจากอัตราการเกิ ดของเด็กไทยลดลง ในขณะที่สังคมไทยจะกลายเป็ นสังคมผูส้ ู งอายุ (Ageing society)
ดังนั้นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรจะมีผลต่อการพัฒนาประเทศและคุณภาพชี วิตของประชาชนใน
อนาคต อุดมศึกษาเป็ นกระบวนการหนึ่ งในการแก้ปัญหา และการปรับตัวของสภาพประชากรที่เปลี่ยนไปใน 3
กลุ่มหลัก คือ กลุ่มเด็ก กลุ่มแรงงานและกลุ่มผูส้ ู งอายุ (วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
กลุ่มประชากรวัยเด็ก ประชากรวัยเด็กจะลดลง นับเป็ นสัญญาณที่ส่งผลต่อจานวน
ที่นงั่ ของอุดมศึกษาในอนาคต
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กลุ่มประชากรวัยแรงงาน ช่วงอายุ 15-59 ปี จะมีจานวนที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง
โดยสัดส่ วนต่อประชากรทั้งหมดของวัยแรงงาน ซึ่ งทางออกในการแก้ปัญหาที่สาคัญคือการยกระดับผลิตภาพต่อ
หน่วยของแรงงาน เพื่อให้สามารถป้ อนผลผลิตสู่ สังคมได้อย่างเพียงพอ
กลุ่มผู้สูงอายุ จากการที่มีความเจริ ญก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุ ข ทาให้
คนไทยมีอายุยืนยาวขึ้น ประมาณว่าจะมีผสู ้ ู งวัย ( 60 ปี ขึ้นไป ) ดังนั้น สังคมจะต้องพิจารณาถึงการทางานหลัง
เกษียณอายุของประชากรกลุ่มนี้เท่าที่เป็ นไปได้ และเป็ นประโยชน์ต่อผูส้ ู งอายุและสังคมโดยรวมการศึกษาตลอด
ชีวติ และการฝึ กทักษะจะเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการสร้างความพร้อมดังกล่าว
นอกจากนี้ โครงสร้างประชากรยังเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของชุ มชนเมืองรวมทั้งเกี่ยวข้องกับการ
กระจายตัวของวัยแรงงานในภาคการผลิต โดยในปี พ.ศ. 2550 มีผมู้ ีงานทาประมาณ 36 ล้านคน กระจายอยูใ่ นภาค
การเกษตร 12.85 ล้านคน ภาคการผลิต 6 ล้านคน ค้าขาย 5.46 ล้านคน ภาคบริ การอื่นๆ 11 ล้านคน ซึ่ งในจานวน
ดังกล่าว มีผจู้ บปริ ญญาตรี ประมาณ 5.2 ล้านคน หรื อร้อยละ 15 ซึ่ งอาจเป็ นกลุ่มเป้ าหมายที่สาคัญสาหรับอุดมศึกษา
ในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง
1.1.2 พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
พลังงานเป็ นปั จจัยสาคัญต่อวิถีชีวติ และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ในขณะที่
สิ่ งแวดล้อมมีผลต่อคุณภาพชีวติ ของประชาชน ทั้งพลังงานและสิ่ งแวดล้อมเป็ นประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับโลก
และระดับประเทศ การใช้พลังงานในประเทศต่างๆ ทัว่ โลกมีปริ มาณมหาศาล การได้มาซึ่ งพลังงานจากแหล่ง
พลังงานฟอสซิ ลของโลก มีจากัดโดยเฉพาะแหล่งน้ ามันร้อยละ 80 ของพลังงาน รวมที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้ าของ
โลกมาจากฟอสซิ ล ซึ่ งประกอบด้วย น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิ น ที่เหลือมาจากพลังงานปรมาณู พลังน้ า พลังงาน
หมุนเวียนอื่นๆ เช่น ชีวมวล ลม แสงอาทิตย์
ประเทศไทยต้องซื้ อและนาเข้าพลังงานจากภายนอก ในปี พ.ศ. 2547 ไทยนาเข้าพลังงานฟอสซิ ลกว่าร้อยละ
70 ซื้ อพลังงานไฟฟ้ าประมาณร้อยละ 3 รวมเป็ นมูลค่าการใช้พลังงานในประเทศ 1.227 ล้านล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
20 ของมูลค่าผลิ ตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ที่สาคัญคือใช้เงินประมาณร้อยละ 12 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติในการนาเข้าพลังงาน นอกจากนี้ ประเทศไทยยังพึ่งพิงก๊าซธรรมชาติที่ใช้เป็ นเชื้ อเพลิ งในการผลิ ต
กระแสไฟฟ้ าสู งถึง ร้อยละ 65 ซึ่ งอาจเป็ นปั ญหาความมัน่ คงด้านพลังงาน (Energy security) ได้ เนื่องจากขาดความ
หลากหลายในการใช้เชื้อเพลิงอื่นๆ ผลิตไฟฟ้ า เช่น ถ่านหิ น น้ ามันเตา น้ ามันดีเซล
1.1.3 การมีงานทาและตลาดแรงงานในอนาคต
การมีงานทาและตลาดแรงงานที่เข้มแข็ง เป็ นเงื่อนไขสาคัญของการพัฒนาประเทศและความ
สงบสุ ขในสังคม
อุดมศึกษาเป็ นปั จจัยสาคัญปั จจัยหนึ่ งที่ส ร้ างบุคลากรและความรู้ รองรั บตลาดแรงงาน
ประเด็นสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงาน 4 ประเด็น ประกอบด้วย 1)โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ
2) โลกาภิวฒั น์ 3) ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 4)โลกสารสนเทศ มีสาระสาคัญ ดังนี้
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1) โครงสร้ างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยยังเป็ นสังคมเกษตร มีวยั แรงงานในภาค
เกษตรราว 13 ล้านคน หรื อร้อยละ 39 ของแรงงานทั้งหมด จากสถิติพบว่ามีเกษตรกรที่เลิกอาชี พในภาคเกษตรกร
อย่างต่อเนื่ อง หมายถึ งแรงงานไร้ฝีมือและคนว่างงานจานวนแสน การเตรี ยมคนกลุ่มนี้ ที่กาลังทยอยออกจากภาค
การเกษตรจึงเป็ นเรื่ องสาคัญในระดับชาติ ดังนั้น
ความท้าทายของภาครัฐและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุดมศึกษา
คือ การใช้การศึกษาในการยกระดับผลิตภาพของเกษตรกรเพื่อสร้างมูลค่าภาคการเกษตรที่สูงกว่าปั จจุบนั
เศรษฐกิ จไทยมีการพึ่งพิงต่อภาคบริ การที่คนไทยจานวนมากมีความถนัดและเชี่ ยวชาญมีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่ อง มีการขยายตัวของแรงงานในภาคบริ การ แต่น่าสังเกตว่าสัดส่ วนของภาคบริ การในเชิ งเศรษฐกิจนั้นกลับ
ลดลงอย่างต่อเนื่ องทั้งที่เป็ นภาคเศรษฐกิจที่มีศกั ยภาพสู ง
สาหรับภาคอุตสาหกรรมนั้น เนื่องจากนโยบายการ
ส่ งเสริ มการส่ งออก ทาให้ภาคการผลิตมีพลวัตในการปรับตัวค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับภาคเศรษฐกิจอื่นๆ โดยมูลค่า
ทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โดยมีการใช้แรงงานในสัดส่ วนประมาณร้อยละ 15 ของ
แรงงานทั้งหมด ในขณะที่ภาวะการแข่งขันระหว่างประเทศและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็ นแรงกดดันให้
อุตสาหกรรมไทยต้องยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู งขึ้นอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเผชิ ญกับ
การแข่งขันจากประเทศที่มีแรงงานราคาถูก และพลังปัญญามหาศาลของประชากร เช่น จีน อินเดีย และเวียดนาม
ดังนั้น การวิจยั และพัฒนาจึงเป็ นเรื่ องสาคัญที่อาจส่ งผลถึ งความอยู่รอดของอุตสาหกรรมไทยในอนาคต
โครงสร้ างแรงงานในภาคอุ ตสาหกรรมไทยเป็ นแรงงานที่ มีการศึกษาระดับประถมและต่ ากว่าเกื อบร้ อยละ 60
ในขณะที่แรงงานที่มีการศึกษาระดับอุดมศึกษามีเพียงร้อยละ 5 การยกระดับทักษะของแรงงานส่ วนใหญ่ไปสู่
แรงงานความรู้ (Knowledge workers) จึงเป็ นสิ่ งสาคัญ การพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งระบบอาจต้องใช้กลไกการพัฒนา
อุตสาหกรรมรายสาขาเป็ นตัวขับเคลื่อน
2) กระแสโลกาภิวตั น์ ในรู ปแบบต่าง ๆ รวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร การคมนาคมขนส่ ง และสื่ อสารมวลชน ส่ งผลโดยตรงต่อวิถีชีวิต การงานอาชีพ ความ
ร่ วมมือกับการแย่งชิง ปั จจุบนั โลกาภิวตั น์สร้างความท้าทายให้แก่อุดมศึกษาในสองลักษณะ คือ การศึกษาในฐานะ
การค้าประเภทบริ การข้ามพรมแดน และอิทธิ พลของการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซี ยน ในกรณี การศึกษา
ข้ามพรมแดน มีขอ้ ตกลงดังกล่าวมี 4 ประเภท (Mode) คือ
- การให้บริ การข้ามพรมแดน (Cross border delivery) เช่น การศึกษาทางไกล
บริ การทดสอบทางการศึกษา การศึกษาผ่านอินเตอร์ เน็ต
- การบริ โภคในต่างแดน (Consumption abroad) เช่น การที่นกั ศึกษาไทยไป
ศึกษาในสหรัฐอเมริ กา
- การจัดหน่วยการศึกษาเชิงพาณิ ชย์ (Commercial presence) เช่น การ
ให้บริ การการศึกษาของมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริ กาในไทย
- การให้บริ การโดยชาวต่างชาติ (Presence of natural persons) เช่น โครงการ
แลกเปลี่ยนอาจารย์
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อุ ดมศึ กษาไทยควรศึ กษากฎเกณฑ์ระหว่างประเทศเหล่ านี้ ควรตระหนักถึ ง ผลที่ จะเป็ นประโยชน์ต่อ
อุดมศึกษาไทย ทั้งในเชิ งรับและเชิ งรุ ก ผลกระทบของโลกาภิวตั น์ต่อประเทศไทยอีกด้านหนึ่ ง คือ การรวมตัวของ
ประชาชาติในอาเซียน อาเซี ยนได้มีความร่ วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจ และได้ขยายความร่ วมมือออกไปยังสาขาอื่น
ๆ รวมทั้งการศึกษา การรวมตัวของอาเซี ยนในอนาคตอันใกล้ดงั กล่าว จะทาให้เกิดการเคลื่อนย้าย (Mobility) ใน
หมู่ประเทศสมาชิ ก ในด้านประชากร แรงงาน การค้า อุตสาหกรรม ตลอดจนความรู้ ภาษา และวัฒนธรรม และ
การศึกษา
ความร่ วมมือทางด้านการวิจยั และพัฒนา ก็จะเอื้อให้เกิ ดการเคลื่ อนย้ายทางความรู้นวัตกรรม
แม้กระทัง่ การบริ หารจัดการ จากบทเรี ยนของยุโรป ชี้ ให้เห็นว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อให้เกิด
มาตรฐานการศึกษาและปริ ญญาที่ยอมรับร่ วมกันได้ (Mutual recognition) เป็ นเรื่ องสาคัญในอันดับต้น ๆ ประเทศ
ที่สามารถเป็ นต้นแบบของความเข้มแข็งทางด้านคุณภาพการศึกษา ย่อมอยูใ่ นสถานะได้เปรี ยบสามารถรองรับ
ความต้องการและการพัฒนาได้ท้ งั เชิงรับและเชิงรุ ก
3) ความเปลีย่ นแปลงและความเจริญก้าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยี เป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการ
จ้างงาน นับตั้งแต่เทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเพิ่มผลผลิตในภาคการเกษตร เทคโนโลยีที่เป็ นแรงขับเคลื่อนการ
ปฏิวตั ิอุตสาหกรรม เทคโนโลยีที่เพิ่มมูลค่าในภาคบริ การ ตลอดจนเทคโนโลยีนาสมัยในยุคฐานความรู้ ก่อให้เกิด
สิ่ งที่เรี ยกว่า “ผลิตภาพ” (Productivity) และ “นวัตกรรม” (Innovation) ในกระบวนการผลิตทั้งที่เป็ นสิ นค้าและ
บริ การ
การมองภาพอนาคตทางเทคโนโลยี (Technology foresight) ในโลกตะวันตกมักมีนกั คิดอนาคต (Futurists)
ที่มีแนวคิดต่อเทคโนโลยีที่มองไม่เห็นในวันนี้ เช่น เทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่ออายุยืนยาว เทคโนโลยีเพื่อรองรับ
ความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ เทคโนโลยีดา้ นพลังงานใหม่ ๆ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับอุดมศึกษา การพัฒนาเทคโนโลยี
โดยอุดมศึกษานั้น นอกเหนือจากการวิจยั และพัฒนาเพื่อการตีพิมพ์บทความทางวิชาการแล้ว การทาวิจยั ตาม
ความต้องการของประเทศก็เป็ นประโยชน์เช่นเดียวกัน
4) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารมีอิทธิ พลสู งต่อวิถีชีวิต อาชีพ และธุ รกิจอุตสาหกรรม
ใหม่ ๆ การปฏิวตั ิสารสนเทศเริ่ มขึ้น โดยวิวฒั นาการของวงจรรวม คอมพิวเตอร์ ระบบสื่ อสารโทรคมนาคม และ
อิ นเตอร์ เน็ ต ก่ อให้เกิ ด การจ้า งงานและความมัง่ คั่ง ทางเศรษฐกิ จโลกยุ ค สารสนเทศเป็ นสั ง คมไร้ พ รมแดน
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู ้กระทาได้ง่ายเทคโนโลยีแพร่ กระจายอย่างกว้างขวาง โดยไม่มีขอ้ จากัดด้าน
เวลา มีนวัตกรรมและตลาดแรงงานใหม่ ๆ ที่มีมูลค่าเพิ่มและมูลค่าสู ง บนพื้นฐานของนวัตกรรม ทรัพยากร
มนุษย์ โครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมสารสนเทศ
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ในนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย (IT 2010)
จะอยูใ่ นรู ปแบบของโครงการพัฒนาทางด้าน
สังคม (e-Society) การศึกษา (e-Education) อุตสาหกรรม(e-Industry) พาณิ ชยกรรม (e-Commerce) โดยรัฐมี
บทบาทนาผ่านโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(e-Government) นอกจากนี้ โลกยุคสารสนเทศ ยังเป็ นปั จจัยสาคัญ
ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทางานและการจ้างงานของแรงงานในอนาคต ซึ่ งเป็ นภาพอนาคตที่สาคัญต่อการออกแบบ
อุดมศึกษาในปัจจุบนั
1.1.4 การกระจายอานาจการปกครอง
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
ได้กาหนดให้มีการกระจาย
อานาจการปกครองสู่ ทอ้ งถิ่น โดยมีแนวทางการกระจายอานาจประกอบด้วยการถ่ายโอนภารกิจ การกระจายอานาจ
การเงิน การถ่ายโอนบุคลากร การพัฒนาระบบตรวจสอบและการมีส่วนร่ วมของประชาชน การปรับปรุ งการ
บริ หารจัดการองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (อปท.) จาเป็ นที่จะต้องมีการสนับสนุ นความเชี่ ยวชาญในการติดตั้ง
ระบบ การจัดการความรู้ การฝึ กอบรมและยกระดับความสามารถของบุคลากร อปท.
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาที่ยงั่ ยืนยังต้องอาศัยกิจกรรมที่เป็ นเนื้อหาในด้านต่าง ๆ ในปั จจุบนั อปท.มีความ
ต้องการที่จะรับการสนับสนุนจากอุดมศึกษาในด้านการศึกษา การให้ความรู ้เพื่อเพิ่มทักษะอาชี พแก่ประชาชน และ
การให้คาปรึ กษาแก่ อปท.เอง ซึ่ งในภาพรวมแล้วเป็ นภารกิจขนาดใหญ่ เช่น การผลักดันศูนย์พฒั นาเด็กก่อนวัย
เรี ยน อีกทั้งโรงเรี ยนเทศบาล โรงเรี ยน ตชด. อุดมศึกษาซึ่ งมีทรัพยากรคนและความรู้ จาเป็ นต้องให้การ
สนับสนุน
เพื่อประโยชน์สูงสุ ดต่อการพัฒนา อปท. และท้องถิ่น ซึ่ งเป็ นรากฐานสาคัญของการกระจายความ
เจริ ญและความยัง่ ยืนในการพัฒนาประเทศในระยะยาว
1.1.5 การจัดการความขัดแย้ งและความรุ นแรง
ประเทศไทยเองก็ประสบปั ญหาที่มีการใช้กาลังรุ นแรง นามาซึ่ งการเสี ยเลือดเนื้ อจานวนมากใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ งครอบคลุมจังหวัดยะลา ปั ตตานีนราธิ วาส และบางอาเภอใน
จังหวัดสงขลา มูลเหตุพ้นื ฐานมาจากการศึกษา ซึ่ งมีสองระบบควบคู่กนั คือ การศึกษาสามัญสาหรับนักเรี ยนพุทธ
และมุสลิม และการศึกษาศาสนาสาหรับนักเรี ยนมุสลิมเริ่ มสร้างความแปลกแยกเชิงเผ่าพันธุ์ วัฒนธรรม ศาสนา
ตั้งแต่มธั ยมจนตลอดชี วิต การเรี ยนในสถานศึกษาของมัสยิด ปอเนาะ โรงเรี ยนเอกชน โรงเรี ยนเอกชนสอน
ศาสนา เปิ ดโอกาสให้ครู สอนศาสนาบางคนบิดเบือน หลักการศาสนา ประวัติศาสตร์ ตอกย้าการถูกทอดทิ้ง การขาด
โอกาส ประเด็นที่มีการใช้กระตุน้ คือ ศาสนา ประวัติศาสตร์ ชาติพนั ธุ์ ในขณะที่ครู ในโรงเรี ยนเอกชนและเอกชน
สอนศาสนามีฐานทางวิชาการอ่อน ทาให้นกั เรี ยนพื้นฐานอ่อนทางวิชาการ ไม่สามารถหางานนอกพื้นที่ได้ไม่
สามารถเรี ยนต่ อในอุ ดมศึ ก ษาไทยได้ นัก เรี ย นที่ ไ ปเรี ย นต่ า งประเทศส่ วนมากเรี ย นทางด้า น ศาสนาและ
วัฒนธรรมอันสื บเนื่องกับอิสลามจบกลับมาเป็ นครู สอนศาสนาเป็ นวงจรต่อเนื่ อง
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นักเรี ยนที่ได้โควตามาเรี ยนนอกพื้นที่ มีปัญหาเรื่ องภาษาไทย ความรู้วิชาการ การแก้ปัญหาในพื้นที่
ดังกล่าวคงไม่สามารถกระทาได้ดว้ ยมาตรการด้านความมัน่ คงเพียงอย่างเดียว แต่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะ
เป็ นกลไกสาคัญต่อการแก้ปัญหาที่ยงั่ ยืน
1.1.6 เยาวชน นักศึกษา และบัณฑิตในอนาคต
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อิทธิพลของสื่ อสารมวลชน ระบบการศึกษาและอุตสาหกรรมใหม่
รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงเชิ งโครงสร้างของสังคม วัฒนธรรม และความคิดทาให้เด็ก เยาวชน และนักศึกษาใน
วันนี้ มีความเปลี่ยนแปลงทั้งในมิติการใช้ชีวิต การเรี ยนรู้ ครอบครัว ตลอดจนภาวะเสี่ ยงต่าง ๆ
ซึ่ งสะท้อนถึง
แนวโน้มของสังคมภายหลังยุคอุตสาหกรรมและความทันสมัยทั้งปวง (Post-industrial / Post-modern) ใน
ขณะเดียวกัน เริ่ มมีสัญญาณที่ช้ ี ไปในทางเปลี่ยนแปลงของชีวิตการทางานของบัณฑิตในอนาคต ที่แตกต่างไป
จากลักษณะงานปั จจุบนั
เช่น การทางานโดยมีหลายอาชี พทั้งตลอดช่วงอายุการทางานหรื อในขณะใดขณะหนึ่ ง
การทางานไร้ สังกัด (Freelance) ความเสี่ ยงต่อความไม่แน่นอนของรายได้ การจับคู่และเปลี่ยนคู่ผรู ้ ่ วมงาน เป็ น
ต้น ซึ่ งจะเป็ นเหตุให้เกิดความไม่สอดคล้องกัน (Mismatch) ระหว่างการศึกษา และทักษะอาชีพที่พึงประสงค์
ในอนาคต
นอกจากความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์แล้ว ความสามารถที่สาคัญไม่ยิ่งหย่อนจะเกี่ยวกับทักษะการสื่ อสาร
การทางานเป็ นหมู่คณะ การแก้ปัญหา การรับความเสี่ ยง การออกแบบและความสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ
ทั้งต่อตนเองและต่อผูอ้ ื่น การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง การบริ หารจัดการตนเอง รวมไปถึงจริ ยธรรม ค่านิ ยมการศึกษาใน
ศาสตร์ เฉพาะหรื อสาขาเฉพาะจึงไม่เพียงพออีกต่อไป แต่ตอ้ งเสริ มฐานความรู ้และสมรรถนะที่จะช่วยให้บณ
ั ฑิต
สามารถอยูใ่ นตลาดแรงงานได้และได้เป็ นอย่างดี ทั้งด้านการอยูร่ ่ วมในสังคม การสร้างสรรค์ ความรู้เชิงปฏิบตั ิและ
ความรู ้พ้นื ฐานทั้งทางโลก ปรัชญา และสังคม
1.1.7 เศรษฐกิจพอเพียง
หลักการเศรษฐกิจพอเพียงที่ประชาชนชาวไทยได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เป็ น
ปรัชญาของการดารงชีวิตด้วยทางสายกลาง มีผลตั้งแต่ระดับปั จเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน ไปถึงประเทศ โดยมี
เป้ าประสงค์ในการเชื่อมโยงวิถีชีวติ เศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม และการเมืองที่มีความสมดุล มัน่ คง เป็ น
ธรรม ยัง่ ยืน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงมีหลักการของความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุม้ กัน ทั้งนี้มี
เงื่อนไขสาคัญ คือ ความรอบรู้คุณธรรม และความเพียร
อุดมศึกษาจึงควรเป็ นผูน้ าให้ปฏิบตั ิ
วิเคราะห์
และสร้างองค์ความรู ้ ใหม่รวมทั้งประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิของผูเ้ รี ยนในระดับต่าง ๆ
อีกทั้งยังนาไปสู่ การปฏิสัมพันธ์กบั ชุ มชนและสังคม
โดยรวม
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1.2 กรอบแผนงานของสถาบันทีม่ ่ ุงเน้ นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี และพัฒนาสั งคม(ข2)
การกาหนดทิศทางของคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
จาเป็ นอย่างยิ่งต้องศึกษาและทาความเข้าใจ
อย่างท่องแท้ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับภารกิจของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 6
กลุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมได้กาหนดบทบาทตัวเองในกลุ่มที่มุ่งเน้นการผลิ ตบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี
และพัฒนาสังคม (ข2) ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็ น 6 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน
กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริ ญญาตรี
ข (1) สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี
ข (2) สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี และพัฒนาสังคม
กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง
ค (1) สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางระดับบัณฑิตศึกษาและวิจยั
ค (2) สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางระดับปริ ญญาตรี
กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจยั ขั้นสู งและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับ
ปริ ญญาเอกโดยมีนิยามแต่ละกลุ่มสถาบัน ดังนี้
กลุ่ม ก วิทยาลัยชุ มชน
หมายความถึง สถาบันที่ทางานเพื่อมุ่งประโยชน์ของประชาชนเป็ นที่ต้ งั และมุ่งสู่ คุณภาพโดยใช้บนั ได
คุณภาพชีวติ ของชุมชน ซึ่ งเริ่ มจากการนาวิถีชีวติ ของชุ มชนและฐานทรัพยากรเป็ นตัวตั้ง โดยที่สถาบันทาหน้าที่
สร้างแรงจูงใจให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู ้ในรู ปแบบต่างๆ เพื่อให้ชุมชนเห็นโอกาสของตนเอง พร้อมๆ กับที่
สถาบันช่วยนาเทคโนโลยีไปประยุกต์ให้เกิดความรู ้เท่าทันเพื่อนาไปสู่ การสร้างงานสร้างอาชีพ ทาให้ชุมชนมีรายได้
พร้อมกับการปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม เพื่อให้ชุมชนเกิดภูมิคุม้ กันในอันจะนาไปสู่ ชุมชนเข้มแข็งอย่างยัง่ ยืน
เพื่อคุณภาพชีวติ ของชุมชน
ดังนั้น คุ ณค่าของสถาบันอยู่ที่การเป็ นผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงในชุ มชนให้คนเข้าสู่ อาชี พได้รวดเร็ วใน
ค่าใช้จ่ายที่ต่า และตรงความต้องการของชุ มชนโดยบุคลากรของวิทยาลัยชุ มชนต้องประสานกับทุกภาคส่ วนใน
ชุมชนมาช่วยกันพัฒนาเปลี่ยนแปลงชุ มชนให้ดียิ่งขึ้นภายใต้ตน้ ทุนที่ต่า และต้องทาการประเมินวิจยั ความต้องการ
ศักยภาพ และโอกาสของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ วิทยาลัยชุ มชนต้องมุ่งสร้ างความเป็ นเลิ ศในการจัดการศึ กษาเพื่ออาชี พในชุ มชนด้วยวิทยาลัย
ชุ มชนเป็ นสถาบันอุดมศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญา
ที่มีเป้ าหมายหลักในการเพิ่มโอกาสให้ผสู ้ าเร็ จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่าที่ยงั ไม่มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและยังเป็ นการจัดการศึกษา
อบรมในหลักสู ตรและสาขาวิชาที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุ มชน กล่าวคือ วิทยาลัยชุมชน
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จึงเป็ นสถาบันการศึกษาที่มีพนั ธกิจในการผลิตบัณฑิตระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี จัดฝึ กอบรมสนองตอบความต้องการ
ของท้องถิ่ น เพื่อเตรี ยมกาลังคนที่ มีความรู ้ เข้าสู่ ภาคผลิ ตจริ งของชุ มชนและสนับสนุ นรองรับการเปลี่ ยนอาชี พ
พื้นฐาน
รวมทั้งเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มให้ประชาชนได้มีโอกาสเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตอย่างมีคุณภาพ อัน
จะนาไปสู่ ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
กลุ่ม ข สถาบันทีเ่ น้ นระดับปริญญาตรี
หมายความถึง สถาบันที่ปฏิบตั ิพนั ธกิจของสถาบันอุดมศึกษาโดยเน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ทั้งด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลขการสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งได้มาตรฐานตามคุณลักษณะที่เป็ นจุดเน้นของสถาบันเป็ นหลักในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาและการเปลี่ ย นแปลงในระดับ ท้องถิ่ นและภู มิ ภาค สถาบันมี บ ทบาทในการสร้ า งความเข้ม แข็ง ให้ก ับ
หน่วยงาน ธุ รกิจ และบุคคลในท้องถิ่นและภูมิภาค เพื่อรองรับการดารงชี พการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตอย่างมีคุณภาพ อัน
จะนาไปสู่ ความเข้มแข็งของท้องถิ่ นและของภูมิภาค รวมทั้งการพัฒนาที่ยงั่ ยืน สถาบันอาจมีการจัดการเรี ยนการ
สอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริ ญญาโทด้วยก็ได้ท้ งั นี้ สถาบันอาจจัดการศึกษาในระบบจากัดรับหรื อ
ระบบเปิ ด รวมทั้งระบบการเรี ยนรู ้ ทางไกลก็ได้เมื่อพิจารณาจุดเน้นในการปฏิ บตั ิพนั ธกิจของสถาบันที่เน้นระดับ
ปริ ญญาตรี สามารถจาแนกกลุ่มสถาบันออกเป็ น 2 ประเภท คือ
ข (1) สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ซึ่งหมายความถึง สถาบันที่เน้นการสอนระดับปริ ญญา
ตรี โดยการวิจยั และประเมินเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนและการประยุกต์ความรู้เพื่อใช้ในการผลิตบัณฑิตให้เป็ นผู้
เรื องปั ญญาและคุณธรรมตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ เป็ น สถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการบ่มเพาะ
และพัฒนากาลังคนในด้านวิชาการและวิชาชีพต่างๆ ที่มีศกั ยภาพ และความพร้อมที่จะตอบสนองสังคมได้
ข (2) สถาบันที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี และพัฒนาสังคม ซึ่ งหมายความถึง สถาบันที่ได้
ปฏิ บตั ิพนั ธกิ จของสถาบันอุดมศึกษา
โดยการผลิตบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี เป็ นส่ วนใหญ่ และผลิตบัณฑิต
ระดับสู งในบางสาขาวิชา
ให้เป็ นบัณฑิตที่เรื องปั ญญาและคุณธรรมตามมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และเป็ นสถาบันที่เน้นการประเมินและการวิจยั และพัฒนา รวมทั้งการประยุกต์ความรู ้เพื่อผลิตบัณฑิตและ
การพัฒนาสังคมโดยการบริ การวิชาการแก่สังคมด้วยสานึ กแห่ งความรับผิดชอบของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ งเป็ นที่พ่ ึง
ของชุมชนและสังคม เช่น การศึกษาต่อเนื่อง การพัฒนาชุมชนและสังคมและงานที่ปรึ กษาต่างๆ

11

กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง
หมายความถึง สถาบันที่ปฏิ บตั ิพนั ธกิ จของสถาบันอุดมศึกษา โดยเน้นการผลิตบัณฑิต เฉพาะทางหรื อ
เฉพาะกลุ่มสาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์ กายภาพ วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ สังคมศาสตร์ หรื อมนุ ษยศาสตร์ รวมทั้งสาขา
วิชาชี พเฉพาะทาง ซึ่ งเป็ นผูม้ ีความรู ้ เฉพาะที่ลุ่มลึ กและเชี่ ยวชาญตามมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
สถาบันอาจเน้นการทาวิทยานิ พนธ์หรื อการวิจยั หรื อเน้นการผลิตบัณฑิตที่มี ความรู้ความสามารถ มีทกั ษะและ
สมรรถนะในการประกอบอาชี พระดับสู งหรื อเน้นทั้งสองด้าน รวมทั้งสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการ
ผลิตทั้งด้านอุตสาหกรรมและบริ การ สถาบันในกลุ่มนี้อาจ จาแนกเป็ น 2 ลักษณะ
ค (1) สถาบันที่ เน้นผลิ ตบัณฑิ ต ระดับบัณฑิ ตศึ ก ษาและวิจยั เป็ นสถาบันที่ ป ฏิ บ ตั ิ พนั ธกิ จของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยเน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาเฉพาะทางหรื อเฉพาะกลุ่มสาขาวิชา วิจยั สร้างความรู้
ใหม่เพื่อความเป็ นเลิศทางวิชาการเฉพาะทางหรื อเฉพาะกลุ่มสาขาวิชา
ค
(2) สถาบันที่เน้นการผลิ ตบัณฑิ ตเฉพาะทางหรื อเฉพาะกลุ่มสาขาวิชาในระดับปริ ญญาตรี เป็ น
สถาบันอุดมศึกษาที่ปฏิบตั ิพนั ธกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยเน้นการสอนเฉพาะทางหรื อเฉพาะกลุ่มสาขาวิชาใน
ระดับปริ ญญาตรี ประเมินและวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน รวมทั้งการประยุกต์ความรู ้เพื่อการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริ ญญาตรี เฉพาะทางหรื อเฉพาะกลุ่มสาขาวิชาเพื่อตอบสนองภาคการผลิตทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริ การ สถาบัน
ในกลุ่มนี้ รวมทั้งสถาบันผลิตบัณฑิตภาคปฏิบตั ิดว้ ย
กลุ่ม ง สถาบันทีเ่ น้ นการวิจัยขั้นสู งและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก
หมายความถึง สถาบันที่ปฏิบตั ิพนั ธกิจของสถาบันอุดมศึกษาสมบูรณ์ แบบ โดยเน้นการผลิต
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริ ญญาเอกที่มีความลุ่มลึก ดิ่งเดี่ยวและเชี่ ยวชาญ และเป็ นผูน้ าทางความคิด
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา เน้นการทา วิทยานิพนธ์และการวิจยั รวมถึงการ
วิจยั หลังปริ ญญาเอก สถาบันมุ่งวิจยั ขั้นสู งเพื่อสร้างองค์ความรู ้ใหม่ ทฤษฎีและข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ เพื่อความ
เป็ นเลิศทางวิชาการในทุกภารกิจ และใช้การวิจยั เป็ นวิถีชีวิต เผยแพร่ องค์ความรู ้ไปสู่ ผใู ้ ช้ท้ งั ในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ โดยมุ่งสู่ การพัฒนาประเทศให้มีความทันสมัยและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล รวมทั้งเป็ นศูนย์กลาง
ของการอุดมศึกษาของภูมิภาคและของโลกได้
มาตรฐานและตัวบ่ งชี้ของการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา เฉพาะกลุ่ม ข(2)
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต
30%
มาตรฐานที่ 2 ด้านงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
15%
มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริ การวิชาการแก่สังคม
25%
มาตรฐานที่ 4 ด้านการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
5%
มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริ หารและการพัฒนาสถาบัน
15%
มาตรฐานที่ 6 ด้านการประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน
10%
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1.3 การวิเคราะห์ ความสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม และแผนพัฒนาการอุดมศึกษาฯ ปี งบประมาณ 2555

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครปฐม
1. การพัฒนา 2.1 ผลิต
คุณภาพบัณฑิต บัณฑิตครู ที่มี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
วิชาชีพครู
ยุทธศาสตร์
คณะ
วิทยาศาสตร์

กรอบแผน
อุดมศึกษา 15 ปี

ข้อ 60 สร้างคนท
างานในท้องถิ่น
เช่น ครู ผูด้ ูแลเด็ก
ในศูนย์เด็ก
ข้อ 93 อุดมศึกษา
ต้อง
เร่ งทบทวน
กระบวนการ
ผลิตและพัฒนา
ครู ป้อน
โรงเรี ยนและ
วิทยาลัย
อาชีวศึกษา
2. การส่งเสริ ม 2.2 ส่งเสริ ม
แนวทางการ
กิจกรรมการ
ศิลปวัฒนธรรม พัฒนาข้อ 98
ทานุบารุ ง
และอนุรักษ์
สถาบันการศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมอัน ทุกกลุ่มมีหน้าที่
ดีงาม
ในการ
สอนวิจยั บริ การ
วิชาการและทานุ
บารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม

แผนพัฒนาการ
อุดมศึกษาฉบับที่
10

นโยบายในการ
บริหาร
ราชการแผ่นดิน

ยุทธศาสตร์ที่ 3.1
การพัฒนา
อุดมศึกษาไทยทั้ง
เชิงปริ มาณและ
คุณภาพ มาตรการ
ข้อ 14) พัฒนา
บัณฑิตทั้งเรื่ อง
วิชาการและการ
ดาเนินชีวติ อย่างมี
ความสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 3.1
การพัฒนา
อุดมศึกษาไทย
ทั้งเชิงปริ มาณและ
คุณภาพ มาตรการ
ข้อ 13) สนับสนุน
ให้มหาวิทยาลัยที่
มีพ้นื ที่ต้ งั ใน
ท้องถิ่นได้มีส่วน
ร่ วมกับชุมชนเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น

ประกันคุณภาพ
สกอ.

สมศ. ก.พ.ร.

นโยบายความมัน่ คง
ของรัฐ ข้อ 3.1.3
พัฒนาครู อาจารย์
และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา
เพื่อให้ได้ครู ดี ครู เก่ง
มี
คุณธรรมมีคุณภาพ
และ
มีวทิ ยฐานะสูงขึ้น ฯ

1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2

2.1.1
2.1.4
2.2.1
3.2.1

2.2.2

นโยบายความมัน่ คง
ของรัฐ ข้อ 3.1.3
พัฒนาครู อาจารย์
และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา
เพื่อให้ได้ครู ดี ครู เก่ง
มี
คุณธรรมมีคุณภาพ
และ
มีวทิ ยฐานะสูงขึ้น ฯ

6.1

6.1.1
6.1.2

-
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ยุทธศาสตร์
คณะ
วิทยาศาสตร์
3. การพัฒนา
งานวิจยั ที่มี
คุณภาพและ
มาตรฐาน
ตอบสนอง
ความต้องการ
ของท้องถิ่น

4 ส่งเสริ ม
สนับสนุน
การบริ การ
วิชาการแก่
ชุมชนและ
ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครปฐม
4.1 การวิจยั ที่
มุ่งเน้น
พัฒนาความ
ต้องการ
ของท้องถิ่น
อย่าง
ยัง่ ยืน
4.2การพัฒนา
องค์ความรู ้
พื้นฐาน
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
เป็ นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ
2.2 ส่งเสริ ม
ศักยภาพ
ทางวิชาการแก่
ครู ใน
ท้องถิ่น

กรอบแผน
อุดมศึกษา 15 ปี
แนวทางการ
พัฒนาข้อ 98
สถาบันการศึกษา
ทุกกลุ่มมีหน้าที่
ในการ
สอนวิจยั บริ การ
วิชาการและทานุ
บารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม

แผนพัฒนาการ
อุดมศึกษาฉบับที่
10

ยุทธศาสตร์ที่ 3.3
บทบาทของ
อุดมศึกษา
ไทยในการพัฒนา
ขีดความสามารถ
ของประเทศ
มาตรการที่ 1)
ประยุกต์และปรับ
ใช้ระบบ
สนับสนุนงานวิจยั
ในสถาบัน
อุดมศึกษา เพื่อ
สร้างความเป็ น
เลิศ
แนวทางการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3.1
พัฒนาข้อ
การพัฒนา
98
อุดมศึกษาไทย
สถาบันการศึกษา ทั้งเชิงปริ มาณและ
ทุกกลุ่มมีหน้าที่ คุณภาพ มาตรการ
ในการ
ข้อ 13) สนับสนุน
สอนวิจยั บริ การ ให้มหาวิทยาลัยที่
วิชาการและทานุ มีพ้นื ที่ต้ งั ใน
บารุ ง
ท้องถิ่นได้มีส่วน
ศิลปวัฒนธรรม ร่ วมกับชุมชนเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น

นโยบายในการ
บริหาร
ราชการแผ่นดิน

ประกันคุณภาพ
สกอ.

สมศ. ก.พ.ร.

ข้อ 6.1 ส่งเสริ มและ
สนับสนุนการทาวิจยั
ตามแนวพระราชดาริ
ข้อ 6.3 ปฏิรูประบบ
วิจยั และพัฒนา
ประเทศ ปรับปรุ ง
คุณภาพและ
มาตรฐาน
งานวิจยั พื้นฐาน

4.1
4.2
4.3
4.4

4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.4.1

นโยบายการศึกษาข้อ
ที่ 3.1.8 เร่ งรัดการ
ลงทุนด้านการศึกษา
และการเรี ยนรู ้อย่าง
บูรณาการในทุก
ระดับการศึกษาและ
ในชุมชน

5.1
5.2
5.3
5.4

5.1.1
5.1.2

-
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ยุทธศาสตร์
คณะ
วิทยาศาสตร์
5. การพัฒนา
ระบบบริ หาร
จัดการที่มี
ประสิ ทธิภาพ
ประสิ ทธิผล

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครปฐม
การพัฒนา
ระบบบริ หาร
จัดการที่มี
ประสิ ทธิภาพ
ประสิ ทธิผล
และยึด
หลักธรรมาภิ
บาล

กรอบแผน
อุดมศึกษา 15 ปี
แนวทางการ
พัฒนาข้อที่ 96
กลไกประเมิน
คุณภาพและ
มาตรฐาน
การศึกษา มี
ระบบ
ประกันคุณภาพ

แผนพัฒนาการ
อุดมศึกษาฉบับที่
10

นโยบายในการ
บริหาร
ราชการแผ่นดิน

ยุทธศาสตร์ที่ 3.2
การเชื่อมต่อกับ
การศึกษาขั้น
พื้นฐานและ
อาชีวศึกษา ตาม
มาตรการข้อ 3)
จัดทายุทธศาสตร์
การพัฒนาสถาบัน
ผลิตครู เพื่อพัฒนา
สถาบันผลิตครู
ให้มีความเข้มแข็ง
และมีคุณภาพ

นโยบายการบริ หาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
ข้อ 8.1.5 สร้าง
มาตรฐานด้าน
คุณธรรม จริ ยธรรม
และธรรมาภิบาล
ให้แก่ขา้ ราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประกันคุณภาพ
สกอ.

สมศ. ก.พ.ร.

7.1
7.2
7.3
7.4
7.6

7.4.1
7.4.2

7.4.3
7.6.1

แผนที่กลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตที่ผลิตมีความรู้คู่คุณรรรม
มีระบบการบริหารและการจัดการที่ดี สร้างงานวิจัยโดยเน้นการแก้ปัญหาท้องถิ่นและงานบริการวิชาการให้กับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
ประสิทธิ
ผลตาม
ยุทธศาสตร์

คุณภาพ
การ
ให้บริการ

ประสิทธิภ
าพการ
ปฏิบัติ
ราชการ

การ
พัฒนา
องค์กร

บัณฑิตมีคุณภาพ
และมีอัตลักษณ์

บัณฑิตมีงานทา
ประกอบอาชีพอิสระได้

นักศึกษา บุคลากร
มีความรู้และมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมประเพณี
ไทย

บุคลากรให้
ความสาคัญกับ
ศิลปวัฒนรรรม

งานวิจยั มีคุณภาพและ
มาตรฐานตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่น

บุคลากรสร้าง
งานวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่

การบริหารจัดการ
มีประสิทริภาพ
และประสิทริผล

บริหารจัดการตาม
หลักรรรมาภิบาล

ชุมชนและวิชาชีพครู
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ให้มีความเข้มแข็ง

บูรณาการงานบริการ
วิชาการกับการเรียน
การสอนและวิจัย

พัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอน

ส่งเสริมการให้ความรู้และเข้า
ร่วมกิจกรรมเกีย่ วกับ
ศิลปวัฒนรรรมไทย

สร้างแรงจูงใจให้กับ
บุคลากรที่มีงานวิจยั
ดีเด่น

พัฒนาระบบ/กลไก
การบริหารจัดการที่ดี

สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ พัฒนาชุมชน
และศิษย์

สร้างวัฒนรรรม
องค์กรในการทางาน
แบบมีส่วนร่วม

พัฒนาบุคลากร

พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ

พัฒนาระบบ
สารสนเทศและการ
จัดการความรู้

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
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แผนที่กลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
วิสัยทัศน์ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิต ที่ผลิตมีความรู้คู่คุณรรรม
มีระบบการบริหารและการจัดการที่ดี สร้างงานวิจัยโดยเน้นการแก้ปัญหาท้องถิ่นและงานบริการวิชาการให้กับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
มุมมองด้านลูกค้า

บัณฑิตมีคุณภาพ
และมีงานทา

มีผลงานวิจยั เป็นที่ยอมรับ

มีเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก

มีผลการประเมินคุณภาพ
ที่ดี

มุมมองด้านกระบวนการภายใน
การพัฒนาหลักสูตรใหม่
และปรับปรุงหลักสูตร

มีระบบบริหารงานวิชาการ
งานวิจยั และบริการวิชาการ

มีการบูรณาการการวิจยั
การบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอน

มีระบบสารสนเทศในการ
บริหารงาน

มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา
มีกระบวนการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

บุคลากรได้รับการอบรม
และพัฒนาการสอน
และการวิจัย

สร้างวัฒนรรรมการเรียนรู้
และการจัดการความรู้ใน
องค์กร

มุมมองด้านการเงิน
การบริหารจัดการงบประมาณ
ที่มีประสิทริภาพ

จัดหาแหล่งทุนภายนอก

มีงบสนับสนุนงานวิจัยและ
บริการวิชาการ

บทที่ 2
ประวัติและผลการดาเนินงานในรอบปี พ.ศ.2555 ทีผ่ ่านมา
2.1 ประวัติความเป็ นมา
ปี พ.ศ.
รายละเอียด
2479 โรงเรี ยนสตรี ฝึกหัดครู นครปฐม ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 86 ถนนเทศา ตาบลพระปฐมเจดีย ์ อาเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม เปิ ดสอนระดับชั้นฝึ กหัดครู ประกาศนียบัตรจังหวัด (ว.)และฝึ กหัดครู มูล (ป.)
2513 โรงเรี ยนฝึ กหัดครู นครปฐมยกฐานะเป็ นวิทยาลัยครู นครปฐม เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2513 นับเป็ นวัน
สถาปนาวิทยาลัยครู นครปฐม และได้จดั การเรี ยนการสอนโดยมุ่งเน้นการผลิตครู ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสู ง(ป . กศ . สู ง) หน่วยงานวิทยาศาสตร์ ขณะนั้นมีฐานะเป็ นหมวด
วิชาจานวน 6 หมวด ได้แก่ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
หัตถศึกษา พลานามัย และพลศึกษา
2523 วิทยาลัยครู นครปฐมเปิ ดสอนระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตร 4 ปี คณะวิชาวิทยาศาสตร์ ขณะนั้น ได้เริ่ ม
เปิ ดทาการสอน ระดับปริ ญญาตรี (ครุ ศาสตรบัณฑิต)วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ ทวั่ ไป 4 ปี ในภาคปกติ
ระดับปริ ญญาตรี (ครุ ศาสตรบัณฑิต)วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ ทวั่ ไป 2 ปี ในภาค อ.คป.
2526 คณะวิชาวิทยาศาสตร์ ขณะนั้น ได้เริ่ มเปิ ดทาการสอนระดับปริ ญญาตรี (วิทยาศาสตรบัณฑิต)
วิชาเอก สุ ขศึกษา 4 ปี ในภาคปกติ
2527 วิทยาลัยครู นครปฐมได้รับการเปลี่ยนแปลงบทบาทและโครงสร้างสู่ ความเป็ นอุดมศึกษาอีกครั้ง
โดยพระราชบัญญัติวทิ ยาลัยครู พ.ศ.2518 ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา 5 คือให้วทิ ยาลัยครู จดั
การศึกษาในสาขาวิชาการต่างๆ นอกเหนื อจาการผลิตครู
- มีการเปลี่ยนเพิ่มคาว่า “ เทคโนโลยี ” มาต่อท้ายชื่อ " คณะวิชาวิทยาศาสตร์ " เป็ น " คณะวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "
- คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการ เปิ ดสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ระดับ
อนุปริ ญญาวิทยาศาสตร์ (อ.วท.)จานวน 3 สาขา คือ คหกรรมศาสตร์ พืชศาสตร์และอิเล็กทรอนิกส์
- เปลี่ยนแปลงชื่อและจานวนของภาควิชาต่าง ๆ ในคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ
- ภาควิชาสุ ขศึกษา เปลี่ยนชื่อเป็ น ภาควิชาวิทยาศาสตร์และสุ ขภาพ
- ภาควิชาพลศึกษา ย้ายไปสังกัดคณะวิชาครุ ศาสตร์
2528 คณะวิชาวิทยาศาสตร์ ขณะนั้น ได้เริ่ มเปิ ดทาการสอนระดับอนุปริ ญญาวิทยาศาสตร์ วิชาเอก
อิเล็กทรอนิกส์ 2 ปี ในภาคปกติ

ปี พ.ศ.

2529
2533
2535
2535

2538
2538

2540
2540

รายละเอียด
วิทยาลัยครู นครปฐมได้เปิ ดสอนปริ ญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2 สาขาวิชา คือ วท . บ . (
เกษตรศาสตร์ ) และ วท. บ ( คหกรรมศาสตร์ ) และในปี เดียวกันวิทยาลัยครู นครปฐม ได้เปิ ดรับ
นักศึกษาในโครงการ กศ . บป . ทั้งระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี ทาให้สามารถผลิตบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์ ได้เพิ่มขึ้น
คณะวิชาวิทยาศาสตร์ ขณะนั้น ได้เริ่ มเปิ ดทาการสอนระดับอนุปริ ญญาวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี 2 ปี
อ.วท.(เคมีปฏิบตั ิ)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครู วา่ "
สถาบันราชภัฏ " เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535
คณะวิชาวิทยาศาสตร์ ขณะนั้น ได้เริ่ มเปิ ดทาการสอน ระดับปริ ญญาตรี วทิ ยาศาสตรบัณฑิต สาขา
ชีวประยุกต์ วท.บ. (ชีววิทยาประยุกต์)
สถาบันราชภัฏนครปฐมยกฐานะจากวิทยาลัยครู นครปฐม ตาม พ . ร . บ . สถาบันราชภัฎหมวด
วิทยาศาสตร์ ถูกยกฐานะขึ้นเป็ น คณะวิชาวิทยาศาสตร์ โดยรวมหมวดวิชาต่าง ๆ ที่สอนวิทยาศาสตร์
ประยุกต์มาสังกัดในคณะวิชา เช่น ภาควิชาฟิ สิ กส์และวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป ภาควิชาเคมี ภาควิชา
ชีววิทยา ภาควิชาสุ ขศึกษา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ภาควิชา คหกรรมศาสตร์ ภาควิชาเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพลศึกษา ภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ เมื่อ พ . ร . บ . สถาบันราชภัฏ พ . ศ
.2538 ประกาศใช้คณะวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีก็เปลี่ยนชื่อเป็ น คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ ขณะนั้น ได้เริ่ มเปิ ดทาการสอนระดับปริ ญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี 4
ปี วท.บ. (เคมี)และสาขาฟิ สิ กส์ 4 ปี วท.บ. (ฟิ สิ กส์)
สถาบันราชภัฏได้รับงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาครู วทิ ยาศาสตร์ ตามโครงการ SEQI
ส่ งผลให้มีการพัฒนาบุคลากร อาคารศูนย์วทิ ยาศาสตร์ฯและครุ ภณั ฑ์ เพื่อจัดการเรี ยนการสอนและ
การวิจยั
คณะวิทยาศาสตร์ ขณะนั้น ได้เริ่ มเปลี่ยนแปลงการบริ หารแบบภาควิชามาเป็ นโปรแกรมวิชา ตามมติ
ของ คณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ (คสส.) เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2540
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ปี พ.ศ.

2544
2545
2547

2548

2549

รายละเอียด
คณะวิทยาศาสตร์ ได้เปิ ดโปรแกรมวิชาใหม่เพิ่มอีก 2 โปรแกรม คือ
- โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (คอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม)
นอกจากนี้ ยังมีการรวมโปรแกรม พืชศาสตร์ สัตวบาล เทคโนโลยีการเกษตร เป็ นโปรแกรมวิชา
เกษตรศาสตร์ และมีการย้ายสานักงานคณะวิทยาศาสตร์จากอาคารเรี ยน A1 ไปยังอาคารศูนย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ ขณะนั้น ได้เริ่ มเปิ ดทาการสอนระดับปริ ญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เพิ่มในสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 ปี แทนหลักสู ตร 2 ปี ที่เคยเปิ ดสอน
คณะวิทยาศาสตร์ได้เปิ ดทาการสอนระดับปริ ญญาโท สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษา
(วท.ม.)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโปรแกรมวิชาที่เปิ ดสอนจานวน 19 โปรแกรมวิชา
ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาที่เปิ ดสอนเฉพาะนักศึกษาภาคปกติ
- โปรแกรมวิชาเคมี
- โปรแกรมวิชาคณิ ตศาสตร์
- โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์
- โปรแกรมวิชาสถิติประยุกต์
- โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์
- โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
- โปรแกรมวิชาสาธารณสุ ขชุมชน
- โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
- โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ ได้เปิ ดโปรแกรมวิชาใหม่เพิ่มอีก 4 โปรแกรม คือ
- โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
- โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
- โปรแกรมวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
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2.2 สภาพทางกายภาพ
ปัจจุบนั คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอาคารและห้องปฏิบตั ิการ จานวนอาคาร 8 หลัง ดังนี้ โดยใน
ปี งบประมาณ 2553 ได้มีการก่อสร้างอาคาร 2 ชั้นหลังใหม่ ติดกับอาคารคหกรรมหลังเดิม โดยใช้งบประมาณ 2
ล้านบาท จาลองเป็ นร้านอาหาร โดยวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเรี ยนการสอนของนักศึกษาโปรแกรมการจัดการ
อาหาร และให้บริ การอาหาร เบเกอรี่ เครื่ องดื่ม แก่บุคลากรทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย
ลาดับ
ชื่ออาคาร/ห้องปฏิบตั ิการ
หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ
1 อาคาร A1 ชั้น 2,3,4
กลุ่มโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2 อาคาร A1 ชั้น 2
โปรแกรมวิชาคณิ ตศาสตร์
3 อาคาร A1 ชั้น 1,2
โปรแกรมวิชาสาธารณสุ ขชุมชน
4 อาคาร A4 ชั้น 1
โปรแกรมวิชาเคมี
5 อาคาร A4 ชั้น 2
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
6 อาคาร A4 ชั้น 3
โปรแกรมชีววิทยาประยุกต์
7 อาคารเบเกอรี่
โปรแกรมวิชาการจัดการอาหาร
8 อาคารคหกรรม
โปรแกรมวิชาการจัดการอาหาร
9 อาคารปฏิบตั ิการแปรรู ปอาหาร
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
10 อาคารเกษตร
โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์
11 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรแกรมวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่ งแวดล้อม
(หลังใหม่) ส่ วนของโรงงาน
12 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มโปรแกรมวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี
(หลังใหม่) ส่ วนของตัวอาคารชั้น 1 -6
13 อาคารศูนย์วทิ ยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สานักงานคณบดี
ประยุกต์ ชั้น 1
14 อาคารศูนย์วทิ ยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ ชั้น 2
15 อาคารศูนย์วทิ ยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โปรแกรมวิชาเคมี
ประยุกต์ ชั้น 3
16 อาคารศูนย์วทิ ยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โปรแกรมชีววิทยาประยุกต์
ประยุกต์ ชั้น 4
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ตารางแสดงจานวนบุคลากร จาแนกตามประเภท
ประเภทบุคลากร
ข้าราชการพลเรื อนสายวิชาการ
ข้าราชการพลเรื อนสายสนับสนุน
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชัว่ คราว
รวม

จานวนบุคลากร

คิดเป็ นร้ อยละ

53
50
16
0
4
123

43.09
40.65
13.01
3.25
100

อาจารย์ จาแนกตามวุฒิการศึกษา และตาแหน่ งทางวิชาการ ดังนี้
ประเภท
1. อาจารย์
- ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
- รองศาสตราจารย์
2. พนักงานมหาวิทยาลัย
3. ลาศึกษาต่อ
รวม

แยกตามระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
24
13
8
4
1
1
1
41
3
8
1
82
21

รวม
37
12
2
45
8
104

วิเคราะห์ งบประมาณประจาปี งบประมาณ 2555
หน่ วยงาน

สานักงานคณบดี
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์คณิ ตศาสตร์
วิศวกรรม
รวม

แผ่นดิน

1,000,000
551,637
1,352,587
559,518
262,207
3,725,949

ยุทธศาสตร์ ที่ 1
การพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต

ยุทธศาสตร์ ที่ 2
ส่ งเสริมงานวิจัย

957,180
1,299,800
505,670
890,000
3,652,650

48,700
57,600
60,000
0
166,300
21

ยุทธศาสตร์ ที่ 3
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
450,000
73,930
70,515
94,000
35,258
723,703

ยุทธศาสตร์ ที่ 4+6
บริการวิชาการ+
พัฒนาศักยภาพ
ชุ มชน
144,300
38,000
195,292
0
377,592

ยุทธศาสตร์ ที่ 5
ศิลปวัฒนธรรม
กิจการนักศึกษา
428,600
40,535
146,000
0
0
615,135

2.3 ผลการดาเนินงานย้อนหลังของคณะ
ในปี งบประมาณ 2555 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้ร่วมกับทางโปรแกรมวิชาต่าง ๆ จัดโครงการ
หรื อกิจกรรมครบทั้ง 4 พันธกิจหลัก ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การวิจยั การบริ การวิชาการและการทานุ บารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
การพัฒนาคุ ณภาพบัณฑิ ต ได้จดั ทาโครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ ของแต่ละโปรแกรมวิชา เช่ น
โครงการอบรมเสริ มความรู้ทางภาษาอังกฤษ โครงการอบรมเสริ มความรู้ดา้ นวิชาการ โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ เป็ นต้น
ด้านงานวิจยั ในรอบปี คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมีงานวิจยั ที่แล้วเสร็ จได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่
ในวารสารและงานประชุมทางวิชาการมากกว่า 20 เรื่ อง ทั้งงานวิจยั จากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย และงานวิจยั
ที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น ทุนจากสานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ (วช.) สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
การบริ การวิชาการแก่ชุมชน เป็ นกิจกรรมบริ การวิชาการแก่ชุมชนที่ทางคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ดาเนินการจัดทา และเผยแพร่ ความรู ้ต่าง ๆ เช่น การจัดทาโครงการบริ การวิชาการแก่บุคคลภาคนอกแก่ชุมชนต่าง
ๆ รวมทั้งสนับสนุ นให้คณาจารย์เป็ นที่ปรึ กษา เป็ นกรรมการวิทยานิ พนธ์ภายนอกสถาบัน
รอบปี คณะ
วิทยาศาสตร์ ฯ มีงานบริ การวิชาการแก่ชุมชนมากกว่า 30 เรื่ อง ใช้งบประมาณมากกว่า 6 ล้านบาท โดยได้รับทุน
สนับสนุนทั้งจากหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรี ยนมัธยมต่างๆในเขตพื้นที่บริ การ เป็ นต้น
ด้านการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานส่ งเสริ มและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ได้กาหนดและดาเนินแผนงานด้านทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม ส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมและประเพณี ทอ้ งถิ่นอันดี
งาม รอบปี ได้มีการจัดกิจกรรมทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมมากกว่า 10 กิจกรรม เช่น กิจกรรมการจัดทาบุญเลี้ยงพระ
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริ ยธรรม โครงการนักศึกษาต้นแบบ และโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา เป็ นต้น
2.4 การปรับปรุ งแผนปฏิบัติการปี 2556 จากข้ อแนะนาของคณะกรรมการประจาคณะ
จากข้อแนะนาของคณะกรรมการประจาคณะในรายงานการประชุ มคณะกรรมการประจาคณะ ได้นา
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งรู ปแบบการจัดทาแผนให้มีความชัดเจนขึ้น โดยกาหนดตัวชี้ วดั และเกณฑ์การประเมินที่
ชัดเจน อ่านง่ า ยและนาไปสู่ การประเมิ นให้ง่ ายขึ้ น มี การกาหนดผูร้ ั บ ผิดชอบและติ ดตามตัวชี้ วดั เพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมาย มี การรายงานผลตามตัวชี้ วดั ปี ละ 2 ครั้ ง และท าโครงการเพิ่มเพื่อแก้ปัญหาตัวชี้ วดั ที่ ไม่ บรรลุ ได้แก่
โครงการอบรมนักวิจยั หน้าใหม่ เป็ นต้น
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บทที่ 3
ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และนโยบายการบริหารงาน
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์
ปรัชญา:
“วิทยาศาสตร์ สร้างคน คิดค้นภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น”
วิสัยทัศน์ :
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี บัณฑิตที่ผลิ ตมีความรู ้ คู่คุณธรรม มีระบบการบริ หารและการจัดการที่ดี
สร้างงานวิจยั โดยเน้นการแก้ปัญหาท้องถิ่นและงานบริ การวิชาการให้กบั ชุ มชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชี วิต
อย่างยัง่ ยืน
อัตลักษณ์ : มีความรู้และอุทิศตนเพื่อสังคม
เอกลักษณ์ : วิจยั เก่ง เน้นบริ การวิชาการ
พันธกิจ :
พันธกิจที่ 1
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมีอตั ลักษณ์
พันธกิจที่ 2 ส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์วฒั นธรรมอันดีงาม
พันธกิจที่ 3
ส่ งเสริ มงานวิจยั เน้นการวิจยั เพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่น
พันธกิจที่ 4
พัฒนาระบบบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพ
พันธกิจที่ 5
บริ การทางวิชาการเพื่อเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและวิชาชีพครู
ประเด็นยุทธศาสตร์ :
ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ยุทธศาสตร์ ที่ 2
ยุทธศาสตร์ ที่ 3
ยุทธศาสตร์ ที่ 4
ยุทธศาสตร์ ที่ 5

การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
การส่ งเสริ มกิจกรรมการทานุ บารุ งศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนางานวิจยั ที่มีคุณภาพและมาตรฐานตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
การพัฒนาระบบบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพประสิ ทธิผล
การบริ การวิชาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของชุมชนและวิชาชีพครู
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เป้าประสงค์ :
เป้าประสงค์ ที่ 1
เป้าประสงค์ ที่ 2
เป้าประสงค์ ที่ 3
เป้าประสงค์ ที่ 4
เป้าประสงค์ ที่ 5

บัณฑิตมีคุณภาพและมีอตั ลักษณ์
นักศึกษา บุคลากร มีความรู้ เห็นความสาคัญของวัฒนธรรมและประเพณี ไทย
งานวิจยั มีคุณภาพและมาตรฐานตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
การบริ หารจัดการมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
ชุมชนและวิชาชีพครู ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง

3.2 นโยบายการบริหารงาน คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
1. นโยบายด้ านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
1. จัดทาคู่มือระบบบริ หารงานวิชาการ
2. ปรับปรุ ง/ พัฒนาหลักสู ตรให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และผูเ้ รี ยน และให้ทนั สมัย
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
3. พัฒนาบุคลากรให้ได้มาตรฐานอุดมศึกษา ทั้งด้านคุณวุฒิ และตาแหน่งวิชาการ
4. ปฏิรูปการเรี ยนรู้ให้ผเู้ รี ยนรู้จกั คิด มีการฝึ กปฏิบตั ิจริ ง และมีการแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง
5. เร่ งรัดพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรี ยนรู ้ และมุ่งเน้นการประกันคุณภาพทางวิชาการ
6. เพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาในด้านทักษะวิชาชีพ ทักษะทางภาษา การสื่ อสาร และทักษะทาง
คอมพิวเตอร์
7. จัดทาคู่มือระบบบริ หารงานกิจการนักศึกษา
8. พัฒนาคุณภาพบัณฑิต 5 ด้าน ตามนโยบาย 3D
9. ส่ งเสริ มการร่ วมกิจกรรมทางวิชาการต่างมหาวิทยาลัย
2. นโยบายด้ านงานวิจัย
1. จัดทาคู่มือระบบบริ หารงานวิจยั
2. ส่ งเสริ มสนับสนุนให้คณาจารย์ทาวิจยั
3. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ดา้ นงานวิจยั
4. มีการให้รางวัลจูงใจ
5. สนับสนุนการเผยแพร่ งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
6. สนับสนุน ส่ งเสริ มการนางานวิจยั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่ชดั เจน
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3. นโยบายด้ านการบริหารจัดการองค์ กร
1. จัดทาคู่มืออาจารย์
2. จัดทาคู่มือการควบคุมภายใน
3. จัดทาแผนพัฒนากลุ่มโปรแกรมวิชาและคณะ
4. จัดทาแผนการปฏิบตั ิงานประจาปี
5. จัดทาระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการ
6. จัดทารายงานผลการจัดการความรู้
4. นโยบายด้ านการบารุ งศิลปวัฒนธรรม
1. ปลูกฝังและเสริ มสร้างให้นกั ศึกษา เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมไทย
2. ส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นกั ศึกษาเป็ นคนดี มีจิตสาธารณะ
5. นโยบายด้ านการบริการวิชาการ
1. จัดทาคู่มือระบบบริ หารงานบริ การวิชาการ
2. จัดอบรมหลักสู ตรระยะสั้น/ระยะยาวให้กบั ชุมชนและหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
3. สร้างเครื อข่ายการให้บริ การทางวิชาการ
4. สนับสนุนการบูรณาการงานบริ การวิชาการกับการเรี ยนการสอนและการวิจยั
6. นโยบายงานประกันคุณภาพ
1. นาระบบการประกันคุณภาพ เข้ามาใช้ในทุกส่ วนงาน
2. ส่ งเสริ ม/สนับสนุนให้บุคลากรมีความรู ้ และทักษะเรื่ องการประกันคุณภาพ
3. สนับสนุนการสร้างเครื อข่ายด้านงานประกันคุณภาพกับหน่วยงานภายนอก
4. สนับสนุนการสร้างอัตลักษณ์ของคณะ
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3.3 โครงสร้ างการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

คณบดี
คณะกรรมการประจาคณะ

คณะกรรมการบริหารคณะ
รองคณบดี

หัวหน้ าสานักงานคณบดี

ประธานกลุ่มโปรแกรมวิชา
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หัวหน้ าศูนย์ วทิ ยาศาสตร์

3.4 ความเชื่อมโยงของแผนมหาวิทยาลัยและแผนคณะวิทยาศาสตร์
(

)

2552-2556

3.

1.

2.

4.

6.

4.1

1.1

2.

5.

-

3.

5.1
5.2

1.2

4.2

2.1

1. 1

3.
-

1.2

2.2

6.

5.3

4.3

5.4

4.1

5.

6.
-

4.2

4.3

2.
1.
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3.

4.

5.

วิสัยทัศน์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้คคู่ ุณธรรม
มีระบบการบริ หารและการจัดการที่ดี สร้างงานวิจยั โดยเน้นการแก้ปัญหาท้องถิ่นและงานบริ การวิชาการให้กบั ชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ อย่างยัง่ ยืน

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพและ
มีอตั ลักษณ์

2. ส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรม
และอนุรักษ์วฒั นธรรมอัน
ดีงาม

3. ส่งเสริ มงานวิจยั เน้นการ
วิจยั เพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่น

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต

2. การส่งเสริ มกิจกรรม
การทานุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม

3. การพัฒนางานวิจยั ที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน
ตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่น

4. การพัฒนาระบบบริ หาร
จัดการที่มีประสิ ทธิภาพ
ประสิ ทธิผล

5. การบริ การวิชาการเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถและ
พัฒนาศักยภาพของชุมชน
และวิชาชีพครู

เป้ าประสงค์

1. บัณฑิตมีคุณภาพและ
มีอตั ลักษณ์

2. นักศึกษา บุคลากร
มีความรู ้และมีส่วนร่ วม
ในกิจกรรมประเพณี ไทย

3. งานวิจยั มีคุณภาพและ
มาตรฐานตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น

4. การบริ หารจัดการมี
ประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ทธิผล

5. ชุมชนและวิชาชีพครู
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ให้มีความเข้มแข็ง

1. การพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต
2. พัฒนาศักยภาพอาจารย์
3. พัฒนาและปรับปรุ ง
หลักสูตรให้ได้มาตรฐาน
4. พัฒนารู ปแบบการ
จัดการเรี ยนการสอน
และปั จจัยสนับสนุน
5. การขยายโอกาส
ทางการศึกษา

1. ส่งเสริ มการให้ความรู ้
และเข้าร่ วมกิจกรรม
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
และประเพณี ไทย

1. วิจยั มุ่งเน้นพัฒนาตามความ
ต้องการของท้องถิ่น/ตาม
แนวทางพระราชดาริ
2. พัฒนาองค์ความรู ้พ้นื ฐาน
นวัตกรรม และเทคโนโลยี เป็ น
ที่ยอมรับในระดับชาติ สากล
3. ส่งเสริ มการบูรณาการ
งานวิจยั กับการเรี ยนการสอน
4. สร้างแรงจูงใจให้กบั
บุคลากรที่มีงานวิจยั ดีเด่น

1. พัฒนาระบบ/กลไก การ
บริ หารจัดการที่ดี
2 ส่งเสริ มให้บุคลากร
ปฏิบตั ิงานอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ/ประสิ ทธิผล
3. ผลักดันการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในระบบการดาเนินงาน
4. พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพ

1. สร้างเครื อข่ายความ
ร่ วมมือ พัฒนาชุมชนและ
ศิษย์
2 พัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา

กลยุทธ์

4. พัฒนาระบบบริ หาร
จัดการที่มีประสิ ทธิภาพ

5. บริ การทางวิชาการเพื่อ
เสริ มสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและวิชาชีพครู

ความเชื่อมโยงระหว่ างแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กับ แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปี งบประมาณ 2556
ประเด็นยุทธศาสตร์
การผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ คู่คุณธรรม
มีอัตลักษณ์ ขยายโอกาส
ทางการศึกษา และ
ส่ งเสริมการเรียนรู้ ตลอด
ชีวิต

เป้าประสงค์
บัณฑิตมีคุณภาพและ
มาตรฐานทางวิชาการ มี
คุณธรรม
มีอัตลักษณ์
เรียนรู้ ได้ ด้วยตนเอง
ประชาชนทุกวัยได้ รับ
โอกาสทางการศึกษาอย่ าง
ทั่วถึง เท่ าเทียมและ
ต่ อเนื่อง

มหาวิทยาลัยฯ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของหลักสู ตรที่เป็ นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ งชาติ
2. ร้อยละของบัณฑิตที่ผา่ นการ
ประเมินสมรรถนะขั้นต่า
3. ร้อยละของหลักสู ตรที่บูรณาการ
ร่ วมกับชุมชนหรื อภาคอุตสาหกรรม
4. จานวนหลักสู ตร (ระยะสั้นและ
ระยะยาว) ที่ครอบคลุมการเรี ยนรู ้ที่จดั
ให้ประชาชนทุกวัย
กพร.
5. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี
ที่ได้งานทาหรื อประกอบอาชีพอิสระ
ภายในระยะเวลา 1 ปี
6. ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์
ปริ ญญาโทหรื อเอกที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ทั้งในระดับชาติหรื อระดับนานาชาติ
ต่อจานวนวิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญา
โทหรื อระดับปริ ญญาเอก
7. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่าน
เกณฑ์การทดสอบความรู ้
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
8. ร้อยละของระดับความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บณั ฑิตต่อบัณฑิต
9. ประสิ ทธิภาพการเรี ยนการสอนที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
10. ระดับความสาเร็ จของการพัฒนา
และการปรับปรุ งกระบวนการที่สร้าง
คุณค่า
สกอ.

กลยุทธ์
1. พัฒนามาตรฐานบัณฑิต
1.1 มีระบบคัดกรองผูเ้ รี ยน พัฒนากระบวนการเชิง
รุ กในการสรรหานักศึกษาจากชุมชน
1.2 ปรับฐานความรู ้นกั ศึกษาก่อนเข้าเรี ยน
1.3 กาหนดมาตรฐานความรู ้พ้นื ฐานการใช้
เทคโนโลยีดา้ นคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และทักษะทาง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
1.4 วางระบบส่ งเสริ มให้นกั ศึกษารักการอ่านหนังสื อ
ทั้งภาษาไทยและ-ภาษาอังกฤษ
1.5 ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
1.6 สนับสนุนทุนเรี ยนดี มีเงินเดือน สาหรับนักศึกษา
ทุกระดับ โดยในระดับปริ ญญาตรี เป็ นการให้ โควตา
ผูเ้ รี ยนที่เรี ยนดีจากแต่ละโรงเรี ยนโดยมหาวิทยาลัย
ให้ทุนการศึกษาตลอดหลักสู ตร
1.7 พัฒนาทักษะการสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษและ
ภาษาที่ ๓ ให้เป็ นมาตรฐาน ขั้นต่าการสาเร็ จ
การศึกษา
1.8 วางระบบการควบคุมคุณธรรมจริ ยธรรมของ
นักศึกษา
1.9 มีกลไกการตรวจสอบคุณภาพสมรรถนะผูเ้ รี ยน
ก่อนจบการศึกษา
2 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ ผ้สู อน
2.1 พัฒนาระบบส่ งเสริ ม สนับสนุ น การทาผลงาน
ทางวิชาการ เพื่อเพิ่มสัดส่ วนตาแหน่งทางวิชาการ
ผศ. รศ. ศ. ให้มากขึ้น
2.2 พัฒนาระบบการเสริ มสร้างแรงจูงใจในการเข้าสู่
ตาแหน่งวิชาการ
2.3 สนับสนุนให้มีการพัฒนาตาราในแต่ละวิชาให้ได้
มาตรฐาน
2.4 ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการทาวิจยั การวิจยั ในชั้น
เรี ยน การสร้างองค์ความรู ้ใหม่
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แผนงาน/โครงการ
แผนงานพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานบัณฑิต
1.โครงการเตรี ยมต้นกล้า
นักศึกษา มรน.
2. โครงการเสริ มสร้าง
มาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์
และภาษาอังกฤษ
3. โครงการรักการอ่าน
4. โครงการรักษ์ภาษาไทย
5. โครงการทุนจุดประกาย
เรี ยนดีมีเงินเดือน
6.โครงการพัฒนาภาษาที่ 3
(1 คน 3 ภาษา)
7. โครงการธนาคารคุณธรรม
8. โครงการทดสอบ
สมรรถนะ
แผนงานพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ ผ้สู อน
1. โครงการสนับสนุ นการเข้า
สู่ ตาแหน่งทางวิชาการ
2. โครงการตารา 7 รอบ
มหาราช
3. โครงการสนับสนุ น
งานวิจยั ในชั้นเรี ยน
4. โครงการพัฒนาและสรร
หาอาจารย์ให้ตรงตามคุณวุฒิ
5. โครงการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้คณาจารย์
6. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ผูส้ อน
แผนงานพัฒนาหลักสู ตร

ประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
บัณฑิตมีคุณภาพ 1. พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
และมีอตั ลักษณ์
1.1 มีระบบคัดกรองผูเ้ รี ยน พัฒนา
กระบวนการเชิงรุ กในการสรรหา
นักศึกษาจากชุมชน
1.2 ปรับฐานความรู ้นกั ศึกษาก่อนเข้า
เรี ยน
1.3 กาหนดมาตรฐานความรู ้พ้นื ฐาน
การใช้เทคโนโลยีดา้ นคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น และทักษะทางภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา
1.4 ส่ งเสริ มและพัฒนานักศึกษาด้วย
การจัดกิจกรรมตามนโยบาย 3D และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5 ด้าน
1.5 ส่ งเสริ มอัตลักษณ์ของบัณฑิตแต่ละ
สาขา
2 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ ผ้สู อน
2.1 ส่ งเสริ ม สนับสนุน การทาผลงาน
ทางวิชาการ
2.2 ส่ งเสริ มและสนับสนุนการทาวิจยั
การวิจยั ในชั้นเรี ยน การสร้างองค์
ความรู ้ใหม่
2.3 เพิ่มจานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรง
ตามสาขาของแต่ละหลักสู ตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
2.4 เสริ มสร้างบรรยากาศการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างคณาจารย์
2.5 พัฒนาทักษะและประสบการณ์ให้
ผูส้ อนอย่างต่อเนื่อง
3 พัฒนาและปรับปรุงหลักสู ตรให้ ได้
มาตรฐาน (TQF)

มหาวิทยาลัยฯ
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
11. ระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริ หารหลักสู ตร
12. อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริ ญญา
เอก
13. อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ
14. ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุ น
15. ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรี ยนรู ้
16.ระบบและกลไกการจัดการเรี ยน
การสอน
17.ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรี ยนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต
18. ระดับความสาเร็ จของการ
เสริ มสร้างคุณธรรมจริ ยธรรมที่จดั
ให้กบั นักศึกษา
19. ระบบและกลไกการให้คาปรึ กษา
และบริ การด้านข้อมูลข่าวสาร
20. ระบบและกลไกการส่ งเสริ ม
กิจกรรมนักศึกษา

กลยุทธ์
2.5 เพิ่มจานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาของ
แต่ละหลักสู ตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
2.6 เสริ มสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ระหว่างคณาจารย์
2.7การพัฒนาทักษะและประสบการณ์ให้ผสู ้ อนอย่าง
ต่อเนื่อง
2.8 กาหนดแผนพัฒนาอาจารย์ดา้ นการสอนเพื่อตอบ
รับกับการปรับปรุ งหลักสู ตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
2.9 พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ผสู ้ อนทางด้าน
ภาษาอังกฤษและ ICT
3 พัฒนาและปรับปรุงหลักสู ตรให้ ได้ มาตรฐาน
3.1 พัฒนาหลักสู ตรใหม่ท้ งั หลักสู ตรภาษาไทยและ
หลักสู ตรนานาชาติที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและแนวทางการพัฒนาประเทศ
3.2 พัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ มีอตั
ลักษณ์ และสอดคล้องกับท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
3.3 ทาความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
ในการพัฒนาหลักสู ตร
3.4 พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินให้
ได้ตามมาตรฐานหลักสู ตร
3.5 กาหนดมาตรฐานคุณสมบัติเฉพาะนักศึกษาแต่ละ
หลักสู ตร
3.6 กาหนดทิศทางการพัฒนาหลักสู ตรใหม่และ
ปรับปรุ งหลักสู ตรเดิมเพื่อตอบสนองอาเชี่ยน 1
(ด้านภาษา ) และการเป็ นประตูสู่เมืองตะวันออก(โล
จิสติกส์ วิศวกรรมขนส่ ง การท่องเที่ยว ธุรกิจระหว่าง
ประเทศ) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรผูส้ ู งอายุ ทั้งหลักสู ตรปกติ และหลักสู ตร
ระยะสั้น ทั้งระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท
3.7 กาหนดให้มีรายวิชาเกี่ยวกับการศึกษาชุมชนเป็ น
รายวิชาบังคับทุกหลักสู ตรเป็ นอัตตลักษณ์ของ
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แผนงาน/โครงการ
1 . โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
ปรับปรุ งหลักสู ตร
2. โครงการสัมมนาผูบ้ ริ หาร
เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนา
หลักสู ตร
3. โครงการความเป็ นเลิศทาง
วิชาการ 1 คณะ 1 สาขา
แผนงานพัฒนารู ปแบบการ
เรียนการสอนและปัจจัย
สนับสนุน
1. โครงการสร้างเครื อข่าย
ความร่ วมมือกับชุมชนและ
สถานประกอบการ
2. โครงการสหกิจศึกษา
3. โครงการพัฒนานวัตกรรม
การเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนา
คุณธรรมจริ ยธรรม
4. โครงการพัฒนาระบบการ
จัดการเรี ยนการสอน
5. โครงการพัฒนาห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการ และ
สภาพแวดล้อมให้เอื้ออานวย
ต่อการเรี ยนการสอน
6. โครงการพัฒนาศูนย์การ
เรี ยนรู ้
แผนงานขยายโอกาสทาง
การศึกษาและส่ งเสริมการ
เรียนรู้ ตลอดชีวิต
1. โครงการพัฒนาการศึกษา
ทางเลือก
2. โครงการจัดตั้งคณะ และ
สาขาวิชา
3. โครงการพัฒนาระบบ

ประเด็นยุทธศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
3.1 พัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ งชาติ มีอตั ลักษณ์ และสอดคล้อง
กับท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
3.2 กาหนดทิศทางการพัฒนาหลักสู ตร
ใหม่และปรับปรุ งหลักสู ตรเดิมเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของสังคมตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ
3.3 สนับสนุนสาขาวิชาที่มีศกั ยภาพมุ่ง
สู่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
4. พัฒนารู ปแบบการจัดการเรียนการ
สอนและปัจจัยสนับสนุน
4.1 ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ร่วมกันกับ
ชุมชน (Community Link) และระบบ
การเรี ยนรู ้ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม
(Industry Link)
4.2 สนับสนุนให้นกั ศึกษาร่ วม
โครงการสหกิจศึกษา (Co-operative
Education)
4.3 ส่ งเสริ มการบูรณาการคุณธรรม
และจริ ยธรรมเข้ากับการเรี ยนการสอน
4.4 พัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนที่
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ มีการใช้ ICT
และกิจกรรมเป็ นสื่ อ
4.5 จัดห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ
อุปกรณ์และระบบ ICT ให้เพียงพอ
และสอดคล้องกับลักษณะสาขาวิชา
4.6 จัดภูมิสถาปัตย์ให้เอื้อต่อการศึกษา
และการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
4.7 ส่ งเสริ มการติดตามประเมินผลการ
สอนและการวัดผลเพื่อเป็ นกลไก

มหาวิทยาลัยฯ
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์
มหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น
3.8 กาหนดทิศทางในการพัฒนาหลักสู ตรและ
กระบวนการเรี ยนการสอน
3.9 สนับสนุนสาขาวิชาที่มีศกั ยภาพมุ่งสู่ ความเป็ น
เลิศทางวิชาการ
4. พัฒนารู ปแบบการจัดการเรียนการสอน ปัจจัย
สนับสนุน
4.1 พัฒนาระบบการเรี ยนรู ้ร่วมกันกับชุมชน
(Community Link) และระบบการเรี ยนรู ้ร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรม (Industry Link)
4.2 สนับสนุนให้นกั ศึกษาร่ วมโครงการสหกิจศึกษา
(Co-operative Education)
4.3บูรณาการคุณธรรมและจริ ยธรรมเข้ากับรายวิชา
เพื่อให้บณั ฑิตเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยสร้าง
นวัตกรรมการเรี ยนการสอนด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
4.4 พัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญและใช้กิจกรรมเป็ นสื่ อ
4.5 พัฒนาระบบการจัดการเรี ยนการสอน การ
ติดตามประเมินผลการสอนและการวัดผลเพื่อเป็ น
กลไกตรวจสอบคุณภาพ และปฏิรูปกระบวนการ
เรี ยนการสอน
4.6 สร้างเครื อข่ายคลังสมองในแต่ละด้าน
4.7 จัดห้องเรี ยนให้เพียงพอและอุปกรณ์ให้
สอดคล้องกับลักษณะสาขาวิชา
4.8 จัดภูมิสถาปัตย์ให้เอื้อต่อการศึกษาและการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
4.9 สนับสนุนให้สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้ (Learning Center)
4.10 สนับสนุนให้ศูนย์ภาษาเป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเอง (Self-access Center) และจัดสอนภาษาแก่
นักศึกษา คณาจารย์ และผูส้ นใจ เพื่อพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาให้สูงขึ้น
4.11 สนับสนุนให้ศูนย์คอมพิวเตอร์จดั สอนและ
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แผนงาน/โครงการ
รองรับนักศึกษาต่างชาติ
4. โครงการประสานความ
ร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มี
บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ
5. โครงการพัฒนาหลักสู ตร
ร่ วมกับท้องถิ่น
6. โครงการประชาสัมพันธ์
เชิงรุ ก

ประเด็นยุทธศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ตรวจสอบคุณภาพ
5 ขยายโอกาสทางการศึกษา
5.1 ทาความร่ วมมือทางการศึกษากับ
เครื อข่ายสถาบันทางการศึกษา
5.2 ร่ วมมือกับท้องถิ่นในการพัฒนา
หลักสู ตรใหม่/หลักสู ตรระยะสั้น
5.3 พัฒนากระบวนการเชิงรุ กในการ
สรรหานักศึกษา

มหาวิทยาลัยฯ
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

การอนุ รัก ษ์ พัฒนา และ
เผยแพร่ ศิ ลปวั ฒ นธรรม
และประเพณีจากท้ องถิ่น
สู่ สากล

นักศึกษา บุคลากร และ
ชุมชน มีความรู ้ และเห็น
ความสาคัญของวัฒนธรรม
และประเพณีไทย สามารถ
นาองค์ความรู ้สู่
สาธารณชนและสากล

1 . ร้ อ ย ล ะ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ที่ เ ห็ น
ความส าคั ญ ของวั ฒ นธรรมและ
ประเพณีไทย
2. จานวนกิจกรรมส่ งเสริ มวัฒนธรรม
และประเพณีไทยร่ วมกับชุมชน
สกอ.
3. ระบบและกลไกการท านุ บ ารุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรม

กลยุทธ์
อบรมให้ความรู ้กบั คณาจารย์และผูเ้ รี ยน
4.12 สนับสนุนให้มีศูนย์ผลิตสื่ อการเรี ยนการสอน
และเผยแพร่ ให้ผเู ้ รี ยนได้เข้าถึงสื่ ออย่างทัว่ ถึง
4.13 พัฒนาระบบ ICT เพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรี ยนการสอน ได้แก่ อินเทอร์เน็ตไร้สาย
5 ขยายโอกาสทางการศึกษา
5.1 การเพิ่มฐานการรับนักศึกษาโดยสนับสนุนการ
จัดการศึกษาทางเลือกให้หลากหลายรู ปแบบ
(หลักสู ตรระยะสั้นการเรี ยนทางไกล เครดิตแบงค์ )
5.2 สนับสนุนการจัดตั้งคณะและสาขาวิชาใหม่
5.3 พัฒนาระบบรองรับนักศึกษาต่างชาติ
5.4 ทาความร่ วมมือทางการศึกษากับเครื อข่าย
สถาบันทางการศึกษาและพัฒนาหลักสู ตรนานาชาติ
ทั้งในและต่างประเทศ
5.5 ร่ วมมือกับท้องถิ่นในการพัฒนาหลักสู ตรใหม่ท้ งั
ในระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และปริ ญญาเอก
5.6 พัฒนากระบวนการเชิงรุ กในการสรรหานักศึกษา
1. ส่ งเสริ มการให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย
2. สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีไทยระหว่างหน่วยงานภายในและ
ภายนอก
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แผนงาน/โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. โครงการส่ งเสริ มให้
บุคลากรและนักศึกษาร่ วมถึง
องค์กรภายนอกได้รับความรู ้
ความเข้าใจ และเห็น
ความสาคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ไทย
2. โครงการส่ งเสริ มและยก
ย่องผูท้ ี่มีวฒั นธรรมและเป็ น
แบบอย่างที่ดีต่อสังคม
3. โครงการส่ งเสริ มให้
นักศึกษานาความรู ้ดา้ น
วัฒนธรรมไปบูรณาการใน
ชั้นเรี ยนและสามารถเผยแพร่
องค์ความรู ้ดา้ น
ศิลปวัฒนธรรมต่อ

การส่ งเสริ มกิจกรรม
การทานุบารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เป้าประสงค์

นักศึกษา
บุคลากร มีความรู ้
และเห็น
ความสาคัญของ
วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย

กลยุทธ์

1. ส่ งเสริ มการให้ความรู ้และเข้าร่ วม
กิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย

มหาวิทยาลัยฯ
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

การพั ฒ นางานวิ จั ย ที่ มี
คุ ณ ภาพและมาตรฐาน
ตอบสนองความต้ องการ
ของท้ องถิ่นและสากล

งานวิจยั มีคุณภาพและ
มาตรฐานตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่นและ
สากล

1. จ านวนโครงการวิ จ ัย เพื่ อ พัฒ นา
ท้องถิ่น
2. จานวนโครงการวิจยั เชิงพาณิชย์
3. จานวนโครงการวิจ ัยร่ วมระหว่า ง
นักศึกษาและอาจารย์

1. วิจยั มุ่งเน้นพัฒนาตามความต้องการของท้องถิ่น
อย่างยัง่ ยืน
2. พัฒนาองค์ความรู ้พ้นื ฐาน นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี เป็ นที่ยอมรับในระดับชาติ สากล
3. ส่ งเสริ มงานวิจยั และบริ การวิชาการตามแนวทาง
พระราชดาริ

ก.พ.ร.
4 . จ า น ว น ผ ล ง า น วิ จ ั ย ห รื อ ง า น
สร้ า งสรรค์ที่ ไ ด้รั บ การจด ทะเบี ย น
สิ ทธิบตั รหรื ออนุสิทธิบตั ร
5. ร้ อย ล ะ ขอ ง งา น วิ จ ั ย ห รื อ ง า น
ส ร้ า ง ส ร รค์ ที่ ตี พิ มพ์ เ ผ ยแ พ ร่ ใ น
ระดับ ชาติ ห รื อ ระดั บ นานาชาติ ต่ อ
อาจารย์ป ระจ า และ/หรื อนั ก วิ จ ั ย
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แผนงาน/โครงการ
สาธารณชนและสากลได้
4. โครงการส่ งเสริ มความรู ้
ด้านวัฒนธรรมและประเพณี
ไทยรวมถึงวันสาคัญของชาติ
และศาสนา
5. โครงการสร้างความ
ร่ วมมือระหว่างองค์กร
ภายในและภายนอกเพื่อวาง
แผนการจัดกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
6. โครงการส่ งเสริ มด้าน
ศิลปวัฒนธรรมรวมถึงภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่าง
องค์กรภายในและภายนอก
7. จัดสร้างแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ น
ภูมิปัญญาชาวบ้านรวมถึง
ขนบธรรมเนี ยมประเพณีที่
เผยแพร่ ต่อสาธารณชน
1. วิจยั มุ่งเน้นพัฒนาตาม
ความต้องการของท้องถิ่น
อย่างยัง่ ยืน
2.โครงการวิจ ัยที่ บู ร ณาการ
ความต้องการของท้องถิ่นกับ
ศัก ยภาพของมหาวิ ท ยาลั ย
จากทั้งนักศึกษา และอาจารย์
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่ยงั่ ยืน
- Research on
community needs
วิจยั ร่ วมกับนักศึกษาปริ ญญา
ตรี /บัณฑิตศึกษา/อาจารย์
3.โครงการวิจยั เพื่อพัฒนา
ฐานข้อมูลสารสนเทศของ

ประเด็นยุทธศาสตร์

การพัฒนางานวิจัยที่
มี คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
มาตรฐานตอบสนอง
ความต้ องการของ
ท้ องถิ่นและสากล

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เป้าประสงค์

งานวิจยั มีคุณภาพ
และมาตรฐาน
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ท้องถิ่นและสากล

กลยุทธ์

1. วิจยั มุ่งเน้นพัฒนาตามความต้องการ
ของท้องถิ่นหรื องานวิจยั ตามแนวทาง
พระราชดาริ
2. พัฒนาองค์ความรู ้พ้นื ฐาน นวัตกรรม
และเทคโนโลยี เป็ นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ สากล
3. ส่ งเสริ มการบูรณาการงานวิจยั กับ
การเรี ยนการสอน
4. สร้างแรงจูงใจให้กบั บุคลากรที่มี
งานวิจยั ดีเด่น
5. ส่ งเสริ มการนางานวิจยั ไปใช้
ประโยชน์ในชุมชน

มหาวิทยาลัยฯ
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
ประจา
6. ร้ อย ล ะ ขอ ง งา น วิ จ ั ย ห รื อ ง า น
สร้ า งสรรค์ที่ น ามาใช้ อัน ก่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ อ ย่ า งชั ด เจนต่ อ อาจารย์
ประจาและ/หรื อนักวิจยั ประจา

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ
ทุนทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่ งแวดล้อม จังหวัดนครปฐม
4.โครงการวิจ ัย สู่ ค วามเป็ น
เลิศ
- กลุ่มวิจยั
- หน่วยวิจยั
- ศูนย์วจิ ยั
ศูนย์วิจยั แห่ งความเป็ นเลิศ
5.โครงการวิจยั เชิงพาณิชย์
6.โครงการประชุมวิชาการ
7.โครงการบริ หารจั ด การ
ส นั บ ส นุ น แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม
งานวิจยั ให้มีคุณภาพ

สกอ.
7. ระบบและกลไกพัฒ นางานวิ จ ัย
หรื องานสร้างสรรค์
8. ระบบและกลไกการจัดการความรู ้
จากงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
9. เงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จ ัย หรื องาน
สร้ างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจยั ประจา

การพัฒ นาระบบบริ ห าร
จั ด การที่ มี ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิ ท ธิ ผ ลโดยยึ ด หลั ก
ธรรมาภิบาล

ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ประสิ ทธิผล

กพร
1. ร้ อ ยละของระดับ ความพึ ง พอใจ
ข อ ง นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ
สถาบันอุดมศึกษา
2.ระดับความสาเร็ จ ของการประกัน
คุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3 . ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ก า ร เ บิ ก จ่ า ย เ งิ น
งบประมาณรายงานลงทุน/ภาพรวม/
เงิ น โครงการภายใต้แ ผนปฏิ บ ัติ ก าร
ไทยเข้มเข็ง 2555
4. ระดับ ความส าเร็ จ ของการจัด ท า
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
5. ระดับ คุ ณ ภาพของการก ากับ ดู แ ล
สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาตามหน้ า ที่ แ ละ
บทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษา
6. ระดั บ คุ ณ ภาพของการถ่ า ยทอด

ประเด็นยุทธศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

8.โครงการวิจยั และบริ การ
วิชาการตามแนวทาง
พระราชดาริ

1. พัฒนาระบบ/กลไก การบริหารจัดการที่ดี โดยนา
ศักยภาพและใช้ ทรัพยากรอย่ าง คุ้มค่ า พัฒนา
กระบวนการทางานให้ มีประสิ ทธิภาพและสร้ าง
นวัตกรรมการให้ บริการ
1.1 ปรับปรุ งกฎระเบียบ ข้อบังคับให้สอดคล้องกับ
การบริ หารมหาวิทยาลัย
1.2 ปรับปรุ งการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพจากผลการ
ประเมินหน่ วยงานและมหาวิทยาลัย
1.3 สร้างระบบธุรกิจและการตลาดเพื่อหา
งบประมาณสนับสนุ นการบริ หารงานมหาวิทยาลัย
1.4 สร้างและประชาสัมพันธ์อตั ตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย
1.5 จัดการและประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยูใ่ ห้คุม้ ค่า
มากยิง่ ขึ้น
1.6 ส่ งเสริ มการสร้างภาพลักษณ์ทีดีของมหาวิทยาลัย
1.7 ปรับลดกระบวนการทางานให้เป็ นงานบริ การจุด
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แผนงานการบริหารจัดการที่
ดี
1.โครงการปรับปรุ ง
กฎระเบียบข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย
2. โครงการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการ ของมหาวิทยาลัย
- ประชุม/สัมมนาปรับปรุ ง
การปฏิบตั ิงานให้มี
ประสิ ทธิภาพตามผลการ
ประเมินของหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย
- ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบตั ิราชการ ของ
มหาวิทยาลัย

ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
บริ หา รจั ดกา รที่ มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
ประสิ ท ธิ ผ ลโดยยึ ด
หลักธรรมาภิบาล

การบริ หารจัดการ
มี ป ระสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิผล

1. พัฒนาระบบ/กลไก การบริหาร
จัดการที่ดี
1.1 ปรับปรุ งการทางานให้มี
ประสิ ทธิภาพจากผลการประเมิน
หน่วยงาน
1.2 จัดการทรัพยากรให้คุม้ ค่า
1.3 ส่ ง เสริ ม การสร้ า งภาพลัก ษณ์ ที ดี
ของคณะ
1.4 ปรับลดกระบวนการทางานให้เป็ น
งานบริ การจุดเดียว (One Stop Service)
1.5 ปรับปรุ งแผนอัตรากาลังและ
ระเบียบข้อบังคับให้สอดคล้องกับพันธ
กิจคณะฯ
1.6 ปรับภูมิทศั น์ของคณะให้ทนั สมัย
1.7 บริ หารงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงาน
2 ส่ งเสริมให้ บุคลากรปฏิบัติงานอย่ างมี

มหาวิทยาลัยฯ
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
เป้ าหมายของสภาสถาบันอุดมศึกษาสู่
การปฏิบตั ิ
7. ร ะดั บ ค วา ม ส า เร็ จในก ารใ ห้
ความส าคัญ กับ ผูร้ ั บ บริ ก ารและการ
เปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็ นและร่ วมติดตามตรวจสอบผล
การปฏิบตั ิราชการ
8. ระดับ ความส าเร็ จของการพัฒ นา
ระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา
9. ระดับความสาเร็ จของแผนพัฒนา
บุคลากร การจัดการความรู ้เพื่อพัฒนา
บุ ค ล า ก ร แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ คณาจารย์ข อง
สถาบันอุดมศึกษา
สกอ.
10. ภาวะผูน้ าของสภาสถาบัน และ
ผูบ้ ริ หารทุกระดับของสถาบัน
11. การพัฒ นาสถาบัน สู่ ส ถาบัน การ
เรี ยนรู ้
12. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร
และการตัดสิ นใจ
13. ระบบบริ หารความเสี่ ยง
14. ระบบและกลไกการเงิ น และ
งบประมาณ
15. ระบบและกลไกการประกั น
คุณภาพการศึกษาภายใน

กลยุทธ์
เดียว (One Stop Service)
1.8 ปรับภูมิทศั น์ของมหาวิทยาลัยให้ทนั สมัยและมี
เอกลักษณ์ของตนเอง
2 ส่ งเสริมให้ บุคลากรปฏิบัติงานอย่ างมีประสิ ทธิภาพ
และประสิ ทธิผล
2.1 พัฒนาบุคลากรให้สามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย
2.2 ส่ งเสริ มและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ ทักษะใน
การใช้เทคโนโลยี
2.3 เสริ มสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานให้บุคลากร
รักองค์กร สร้างจิตสานึกในหน้าที่ความรับผิดชอบ
2.4 ส่ งเสริ มการจัดการความรู ้ที่เป็ นระบบ
2.5 ปรับปรุ งแผนอัตรากาลังและระเบียบข้อบังคับให้
สอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย
2.6 สนับสนุนระบบสวัสดิการเพื่อสร้างความมัน่ คง
ให้กบั พนักงานมหาวิทยาลัย
3. ผลักดันการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ส่ งเสริม
และสนับสนุนระบบการดาเนินงาน
3.1 กาหนดนโยบายและส่ งเสริ มการนาระบบ
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริ หารจัดการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ด
3.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยให้มี
คุณภาพและมีประสิ ทธิภาพ
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แผนงาน/โครงการ
- จัดทาแผนบริ หารความ
เสี่ ยง
3. โครงการจัดทาแผนกล
ยุทธ์ทางการเงินและการ
จัดหารายได้
4. โครงการประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่
อัตตลักษณ์มหาวิทยาลัย
5. โครงการจัดทาแผนเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการดาเนิ นงาน
และประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มี
อยูใ่ ห้คุม้ ค่า
6. โครงการเสริ มสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของ
มหาวิทยาลัย
7. โครงการพัฒนาการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
8. โครงการพัฒนา
กระบวนการให้บริ การแบบ
จุดเดียว (One Stop Service)
9. โครงการปรับภูมิทศั น์ของ
มหาวิทยาลัยให้ทนั สมัยและ
มีเอกลักษณ์ของตนเอง
แผนงานพัฒนาบุคลากร
1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร
2. โครงการส่ งเสริ มการจัด
กิจกรรมสานสัมพันธ์ภายใน
องค์กร
3. โครงการจัดการความรู ้สู่
องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้
4. โครงการจัดทาแผน
อัตรากาลัง และปรับปรุ ง

ประเด็นยุทธศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผล
2.1 ส่ งเสริ มและพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู ้ และทักษะในการปฏิบตั ิงาน
2.2 เสริ มสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานให้บุคลากรรักองค์กร สร้าง
จิตสานึกในหน้าที่ความรับผิดชอบ
3. ผลักดันการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ ส่ งเสริมและสนับสนุนระบบการ
ดาเนินงาน
3.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลของคณะฯ
ให้มีคุณภาพและมีประสิ ทธิภาพ
4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
4.1 ส่ งเสริ มการจัดการความรู ้และการ
บริ หารความเสี่ ยงแก่บุคลากร
4.2 พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัยฯ
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

การบริ ก ารวิ ช าการเพื่ อ
เพิม่ ขีดความสามารถและ
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ข อ ง
ชุมชน

ชุ มชนมี ความเข้มแข็งและ
พึ่งตนเองได้

1. ร้อยละของโครงการบริ การวิชาการ
ที่ ต อบสนองความต้อ งการ พัฒ นา
และเสริ มสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของ
ชุมชนและสังคมต่ออาจารย์ประจา
2. จ านวนชุ ม ชนที่ ส ามารถจัด การ
ตนเองได้อย่างยัง่ ยืน

1. สร้างเครื อข่ายกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ชุมชน ศิษย์เก่า และหน่วยงานภายนอกในการ
ให้บริ การวิชาการกับชุมชน ท้องถิ่น
2. สร้างความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในการทา
โครงการให้บริ การวิชาการกับท้องถิ่นสังคม
3. พัฒนาหลักสู ตรการเรี ยนการสอนให้มีรายวิชาที่มี
การบูรณาการกับการบริ การวิชาการกับชุมชน
ท้องถิ่น
4. พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการทางาน
กับชุมชน

สกอ.
3. ระบบและกลไกการบริ การวิชาการ
แก่สังคม
4. กระบวนการบริ การทางวิชาการให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม
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แผนงาน/โครงการ
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ
สวัสดิการแก่บุคลากร ให้
ทันสมัย
5. โครงการจัดตั้งกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ
แผนงานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ
1. โครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริ หาร
จัดการ
2. โครงการระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริ หารและตัดสิ นใจ
แผนงานบริการวิชาการ
1. โครงการฝึ กอบรมวิชาชีพ
แก่ชุมชน
2. โครงการสร้ า งเสริ ม สุ ข
ภาวะชุ มชนเพื่อสร้ า งชุ มชน
น่าอยู่
3. โครงการพัฒนาท้องถิ่น
แบบบูรณาการชุมชนนาร่ อง
4. โครงการปรับปรุ ง
หลักสู ตรที่มีส่วนร่ วมในการ
ทากิจกรรมร่ วมกับชุมชน
5. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีความสามารถ
ในการทางานกับชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์

การบริ ก ารวิ ช าการ
เ พื่ อ เ พิ่ ม ขี ด
ความสามารถและ
พัฒนาศั ก ยภาพของ
ชุมชน

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เป้าประสงค์

ชุ ม ช น มี ค ว า ม
เข้มแข็ง

กลยุทธ์

1. สร้างเครื อข่ายกับ ชุมชน ศิษย์เก่า
และหน่วยงานภายนอกในการ
ให้บริ การวิชาการ
2. ส่ งเสริ มการบูรณาการงานบริ การ
วิชาการกับการเรี ยนการสอน
3. เพิ่มประสิ ทธิภาพการจัดการเรี ยนรู ้
ให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์

3.5 ตัวชี้วดั และค่ าเป้าหมายแผนปฏิบัติการประจาปี 2556
ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต

เป้าประสงค์

1. บัณฑิตมีคุณภาพ
และมีอัตลักษณ์

ข้อมูล
น้้าหนัก
ฐานปี
ร้อยละ

ตัวชี้วัด

2555

เกณฑ์การให้คะแนน

เป้าหมาย
2556

1

2

3

4

5

1. ร้อยละของหลักสูตรที่เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2. ร้อยละของบัณฑิตที่ผ่านการประเมินสมรรถนะขั้นต่า

2

81.25
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80

90

100

2

_

70

50

60

70

80

90

3. ร้อยละของหลักสูตรที่บูรณาการร่วมกับชุมชนหรือ
ภาคอุตสาหกรรม
4. จานวนหลักสูตร (ระยะสั้นและระยะยาว) ที่ครอบคลุม
การเรียนรู้ที่จัดให้ประชาชนทุกวัย
5. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทา หรือ
ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี
6. ร้อยละของบทความวิทยานิพนร์ปริญญาโทหรือเอกที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อ
จานวนวิทยานิพนร์ระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอก
7. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
8. ประสิทริภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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9. จานวนโครงการที่มีความร่วมมือทางการศึกษากับ
หน่วยงานภายนอกที่มีบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ
10. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทไี่ ด้งานตรงสาขาที่
สาเร็จการศึกษา

2

_

1
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72.38
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ระดับ
คะแนน

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต

เป้าประสงค์

1. บัณฑิตมีคุณภาพ
และมีอัตลักษณ์

ข้อมูล
น้้าหนัก
ฐานปี
ร้อยละ

ตัวชี้วัด

2555

เกณฑ์การให้คะแนน

เป้าหมาย
2556

1

2

3

4

5

ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

2

5 ข้อ

4

1

2

3

4

5

อาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก

2

20.19

21

15

18

21

24

27

อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

2

13.46

15

11

13

15

17

19

ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

2

7 ข้อ

5

1

2/3 4/5

6

7

ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทริผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต
ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณรรรมจริยรรรมที่จัด
ให้กับนักศึกษา
ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร
ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

2

4 ข้อ

4

1

2

3

4

5

2

4 ข้อ

4

1

2

3

4

5

2

6 ข้อ

5

1

6

7

2

6 ข้อ

5

1

2

3/4

5

6

จานวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีภาคปกติ

2

1,699
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จานวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีภาคกศ.พป.

2
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จานวนนักศึกษาใหม่ระดับสูงกว่าปริญญาตรี
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38

2/3 4/5

ระดับ
คะแนน

ประเด็นยุทธศาสตร์

2. การส่งเสริม
กิจกรรมการทานุ
บารุงศิลป
วัฒนรรรม
3. การพัฒนา
งานวิจัยที่มี
คุณภาพและ
มาตรฐาน
ตอบสนองความ
ต้องการ ของ
ท้องถิ่น

เป้าประสงค์

2. นักศึกษา บุคลากรมี
ความรู้ และเห็น
ความสาคัญของ
วัฒนรรรมและ
ประเพณี ไทย
3. งานวิจัยมีคุณภาพ
และมาตรฐาน
ตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น

ข้อมูล
น้้าหนัก
ฐานปี
ร้อยละ

ตัวชี้วัด

2555

เกณฑ์การให้คะแนน

เป้าหมาย
2556

1

2

3

4

5

1. ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนรรรม

5

5 ข้อ

4

1

2

3

4

5/6

1.จานวนโครงการวิจยั เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

3

_

2

-

1

2

3

4

2. จานวนโครงการวิจัยเชิงพาณิชย์

2

_

1

-

-

1

2

3

3. จานวนโครงการวิจัยร่วมระหว่างนักศึกษาและอาจารย์

3

_

2

-

1

2

3

4

4. จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการจด
ทะเบียนสิทริบตั รหรืออนุสิทริบัตร
5. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจาและ/
หรือนักวิจัยประจา
6. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่นามาใช้อัน
ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนต่ออาจารย์ประจาและ/หรือ
นักวิจัยประจา
7. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์
ประจาและนักวิจัยประจา

2

_
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3
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ระดับ
คะแนน

ประเด็นยุทธศาสตร์

4. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการที่มี
ประสิทริภาพ
ประสิทริผล

5. การบริการ
วิชาการเพื่อเพิ่มขีด
ความ สามารถและ
พัฒนาศักยภาพ
ของชุมชน และ
วิชาชีพครู

เป้าประสงค์

ข้อมูล
น้้าหนัก
ฐานปี
ร้อยละ

ตัวชี้วัด

2555

4. การบริหารจัดการมี 1. ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่
ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ประสิทริภาพและ
2. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประสิทริผล

5. ชุมชนและวิชาชีพ
ครูได้รับการพัฒนา
ศักยภาพให้มีความ
เข้มแข็ง

เกณฑ์การให้คะแนน

เป้าหมาย
2556

1

2

3

4

5

2

4.4

5
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5

2

100

100

80

85

90

95

100

3. ระดับความสาเร็จของการเพิ่มประสิทริภาพการ
ดาเนินงาน
4. ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการบรรลุผลสาเร็จ
ตามแผนปฏิบัติการ
5. การพัฒนาสถาบันสูส่ ถาบันการเรียนรู้

2

_

5
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1

4

4
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6. ระบบบริหารความเสี่ยง

1

5 ข้อ

5

1

2

3/4

5

6

7. ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

2

7 ข้อ

6

1

2/3 4/5

6

7

8. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

2

7 ข้อ

6

1

1. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของสังคมชุมชนประเทศชาติและนานาชาติต่ออาจารย์
ประจา
2. การดาเนินการตามโครงการหนึง่ มหาวิทยาลัยหนึ่ง
จังหวัด
3. จานวนหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นในการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา

5
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ระดับ
คะแนน

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

6. การสร้าง
6. อาจารย์ นักศึกษา
ศักยภาพเพื่อเข้าสู่ และบุคลากรมี
ประชาคมอาเซียน ศักยภาพเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

ข้อมูล
น้้าหนัก
ฐานปี
ร้อยละ

ตัวชี้วัด

2555

1. จานวนโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในกลุ่ม
อาเซียน
2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
3. นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
4. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนและท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

41

เกณฑ์การให้คะแนน

เป้าหมาย
2556
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ระดับ
คะแนน

3.6 ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
เป้าหมายยุทธศาสตร์

ค่า
เป้าหมาย

กลยุทธ์/มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย งบประมาณ แผนการใช้งบประมาณ
(บาท)
รายไตรมาส
โครงการ
1

1. ร้อยละของบัณฑิตที่ผ่านการประเมิน
สมรรถนะขั้นต่า
2. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้
งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี
3. ร้อยละของบทความวิทยานิพนร์ปริญญา
โทหรือเอกที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติต่อจานวนวิทยานิพนร์
ระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอก
4. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์
การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศ
5. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้
งานตรงสาขาที่สาเร็จการศึกษา
6. ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา
7. ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้าง
คุณรรรมจริยรรรมที่จัดให้กับนักศึกษา
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30

65

75
5

1.1 ส่งเสริมการคัดกรอง
ผู้เรียน พัฒนากระบวนการ
เชิงรุกในการสรรหานักศึกษา
1.2 ปรับฐานความรู้นักศึกษา
ก่อนเข้าเรียน
1.3 กาหนดมาตรฐานความรู้
พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ และ
ทักษะทางภาษาอังกฤษ
1.4 ส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาด้วยการจัดกิจกรรม
ตามนโยบาย 3D และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5
ด้าน
1.5 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของ
บัณฑิตแต่ละสาขา

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาด้วยกิจกรรม
2. พัฒนาคุณภาพนั กศึกษากลุ่ ม
โปรแกรมวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
คณิตศาสตร์
3. พัฒนาคุณภาพนั กศึกษากลุ่ ม
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4. พัฒนาคุณภาพนั กศึกษากลุ่ ม
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

80/80

5. พัฒนาคุณภาพนั กศึกษากลุ่ ม
โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม แ ล ะ
เทคโนโลยี

80/80

4
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80/80

80/80
80/80

2

3
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4

900,000

ฝ่ายกิจการนักศึกษา


2,564,900 กลุ่มโปรแกรมวิชาวิทย์
    คณิตศาสตร์
2,251,850 กลุ่ ม โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า
    วิทยาศาสตร์สุขภาพ
4,231,700
กลุ่ ม โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า
    คอมพิวเตอร์
   
1,699,000     กลุ่ ม โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า
วิศวกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1.2 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน
เป้าหมายยุทธศาสตร์

ค่า
เป้าหมาย

กลยุทธ์/มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย งบประมาณ แผนการใช้งบประมาณ
(บาท)
รายไตรมาส
โครงการ
1

1. อาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
2. อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
3. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ ต่ออาจารย์ประจาและ/หรือ
นักวิจัยประจา

21
15
40

2.1 ส่งเสริม สนับสนุน การ
ทาผลงานทางวิชาการ
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุน
การทาวิจัย การวิจยั ในชั้น
เรียน การสร้างองค์ความรู้
ใหม่
2.3 เพิ่มจานวนอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิตรงตามสาขาของแต่
ละหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนด
2.4 เสริมสร้างบรรยากาศ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างคณาจารย์
2.5 พัฒนาทักษะและ
ประสบการณ์ให้ผสู้ อนอย่าง
ต่อเนื่อง

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริม
บุคลากร
2. โครงการรางวัลนักวิจัยและผู้สอน
ดีเด่น
3. โครงการอบรมด้านการจัดการ
เรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น
สาคัญ
4. โครงการศึกษาดูงานด้านวิชาการ
5. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์

80/80

3

4

1,065,000   สานักงานคณบดี

8 คน

40,000

80/80

80,000

2 แห่ง
80/80

300,000
7,000

  ผู้ช่วยฝ่ายวิจัยและรอง
วิชาการ
  รองฝ่ายวิชาการ

   รองฝ่ายวิชาการ
   โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า ก า ร
จัดการอาหาร
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ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน (TQF)
เป้าหมายยุทธศาสตร์

ค่า
เป้าหมาย

กลยุทธ์/มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย งบประมาณ แผนการใช้งบประมาณ
(บาท)
รายไตรมาส
โครงการ
1

1. ร้อยละของหลักสูตรที่เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2. ร้อยละของหลักสูตรที่บูรณาการร่วมกับ
ชุมชนหรือภาคอุตสาหกรรม
3. จานวนหลักสูตร (ระยะสั้นและระยะยาว)
ที่ครอบคลุมการเรียนรู้ที่จดั ให้ประชาชนทุก
วัย
4. ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร

80
15
3

4

3.1 พัฒนาและปรับปรุง
1. โครงการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน หลักสูตร
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2. สารวจการมีงานทาของบัณฑิต
แห่งชาติ มีอัตลักษณ์ และ
สอดคล้องกับท้องถิ่นและ
ตลาดแรงงาน
3.2 กาหนดทิศทางการ
พัฒนาหลักสูตรใหม่และ
ปรับปรุงหลักสูตรเดิมเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของ
สังคมตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3.3 สนับสนุนสาขาวิชาที่มี
ศักยภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ
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2
หลักสูตร
ร้อยละ
70

2

3
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4

300,000   รองฝ่ายวิชาการ
20,000

  รองฝ่ายวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1.4 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนและปัจจัยสนับสนุน
เป้าหมายยุทธศาสตร์

ค่า
เป้าหมาย

กลยุทธ์/มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

แผนการใช้งบประมาณ
รายไตรมาส
1

1. ประสิทริภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
2. ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
3. ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทริผล
การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
4. ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูลข่าวสาร

4
5
4
4

4.1 ส่งเสริมการเรียนรู้
ร่วมกันกับชุมชน
4.2 สนับสนุนให้นักศึกษา
ร่วมโครงการสหกิจศึกษา
4.3 ส่งเสริมการบูรณาการ
คุณรรรมและจริยรรรมเข้า
กับการเรียนการสอน
4.4 พัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ มีการใช้ ICT
4.5 จัดห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และ
ระบบ ICT ให้เพียงพอ
4.6 จัดภูมิสถาปัตย์ให้เอื้อ
ต่อการศึกษาและการเรียนรู้
4.7 ส่งเสริมการติดตาม
ประเมินผลการสอน

2

3
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4

1. โครงการจัดหาวัสดุการเรียนการ
สอนสาหรับนักศึกษานอกเอก
2. พัฒนาคุณภาพนักศึกษากลุ่ม
โปรแกรมวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
คณิตศาสตร์
3. พัฒนาคุณภาพนักศึกษากลุ่ม
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

80/80

80/80

2,251,850 กลุ่ ม โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า
    วิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. พัฒนาคุณภาพนักศึกษากลุ่ม
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

80/80

4,231,700

5. พัฒนาคุณภาพนักศึกษากลุ่ม
โ ป ร แ กร ม วิ ช า วิ ศ ว กร ร ม แ ล ะ
เทคโนโลยี
6. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อการ
เรียนการสอน

80/80

80/80

80/80

300,000

รองฝ่ายวิชาการ


2,564,900 กลุ่มโปรแกรมวิชาวิทย์
    คณิตศาสตร์

กลุ่ ม โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า
    คอมพิวเตอร์
   
1,699,000     กลุ่ ม โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า
วิศวกรรม
11,000,000     คณะวิทยาศาสตร์ฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1.5 ขยายโอกาสทางการศึกษา
เป้าหมายยุทธศาสตร์

ค่า
เป้าหมาย

กลยุทธ์/มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย งบประมาณ แผนการใช้งบประมาณ
(บาท)
รายไตรมาส
โครงการ
1

1 จานวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ
2. จานวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
ภาคกศ.พป.
ภายนอกมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
3. จานวนนักศึกษาใหม่ระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี
4. จานวนโครงการที่มีความร่วมมือทาง
การศึกษากับหน่วยงานภายนอกที่มีบันทึก
ข้อตกลงทางวิชาการ

1300
300

20
1

5.1 ทาความร่วมมือทาง
1. โครงการประชาสัมพันร์คณะ
การศึกษากับเครือข่าย
วิทยาศาสตร์
สถาบันทางการศึกษา
2. โครงการความร่วมมือกับท้องถิ่น
5.2 ร่วมมือกับท้องถิ่นในการ
พัฒนาหลักสูตรใหม่/
หลักสูตรระยะสั้น
5.3 พัฒนากระบวนการเชิง
รุกในการสรรหานักศึกษา
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3
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4

80/80

100,000   ฝ่ายบริการวิชาการ

80/80

100,000   รองฝ่ายวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม
เป้าหมายยุทธศาสตร์

ค่า
เป้าหมาย

กลยุทธ์/มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย งบประมาณ แผนการใช้งบประมาณ
(บาท)
รายไตรมาส
โครงการ
1

1. ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนรรรม

4

ส่งเสริมการให้ความรู้และ
เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนรรรมและประเพณี
ไทย

2

3
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4

1. โครงการต้นแบบความดี
2. โครงการค่ายคุณรรรม
3. โครงการปัจฉิมนิเทศ

80/80
80/80
80/80

30,000  
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
100,000   
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
30,000    ฝ่ายกิจการนักศึกษา

4. โครงการปฐมนิเทศและถวายตัว

80/80

60,000

   ฝ่ายกิจการนักศึกษา

5. โครงการปฐมนิ เ ทศและสาน
สัมพันร์
6. โครงการฟื้ น ฟู ศี ล รรรมน าสู่
สถานศึกษา 3D
7. ทาบุญเลี้ยงพระประจาปี

80/80

40,000

   กลุ่มวิทย์ คณิต

80/80
80/80

100,000    กลุ่มวิทย์สุขภาพ
กลุ่มคอมพิวเตอร์
10,000    กลุ่มคอมพิวเตอร์

8. ปัจฉิมนิเทศ

80/80

15,000

   กลุ่มวิศวกรรม

7. จิตอาสาสารารณสุข

80/80

65,000

   โปรแกรมสารารณสุข
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
เป้าหมายยุทธศาสตร์

ค่า
เป้าหมาย

กลยุทธ์/มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย งบประมาณ แผนการใช้งบประมาณ
(บาท)
รายไตรมาส
โครงการ
1

1. จานวนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
2. จานวนโครงการวิจัยเชิงพาณิชย์
3. จานวนโครงการวิจัยร่วมระหว่าง
นักศึกษาและอาจารย์
4. จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการจด ทะเบียนสิทริบัตรหรืออนุ
สิทริบัตร
5. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
นามาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน
ต่ออาจารย์ประจาและ/หรือนักวิจยั ประจา
6. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ประจา

2
1
2
2

20

40,000

1. วิจัยมุ่งเน้นพัฒนาตาม
ความต้องการของท้องถิ่น
หรืองานวิจัยตามแนวทาง
พระราชดาริ
2. พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน
นวัตกรรม และเทคโนโลยี
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
3. ส่งเสริมการบูรณาการ
งานวิจัยกับการสอน
4. สร้างแรงจูงใจให้กับ
บุคลากรที่มีงานวิจยั ดีเด่น
5. ส่งเสริมการนางานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ในชุมชน

1. โครงการให้ความรู้ด้านงานวิจัย
สาหรับนักวิจยั หน้าใหม่
2. โครงการวารสารวิทยาศาสตร์
3. กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ทางด้านวิจัย
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2

3
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4

80/80

10,000

   คณะวิทยาศาสตร์

80/80
80/80

90,000
10,000

   คณะวิทยาศาสตร์
   คณะวิทยาศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 พัฒนาระบบ/กลไก การบริหารจัดการที่ดี
เป้าหมายยุทธศาสตร์

ค่า
เป้าหมาย

กลยุทธ์/มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย งบประมาณ แผนการใช้งบประมาณ
(บาท)
รายไตรมาส
โครงการ
1

1. ระบบบริหารความเสี่ยง
2. ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
3. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

5
6
6

1.1 ปรับปรุงการทางานให้มี
ประสิทริภาพจากผลการ
ประเมินหน่วยงาน
1.2 จัดการทรัพยากรให้
คุ้มค่า
1.3 บริ ห ารงบประมาณที่
มุ่งเน้นผลงาน

2

3

ผู้รับผิดชอบ

4

1. โครงการจัดการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพ
2. โครงการปรั บปรุงอาคารศูน ย์
วิทยาศาสตร์
3. ปรับภูมิทัศน์ในศูนย์วิทยาศาสตร์

80/80

2,000,000   สานักงานคณบดี

1 งาน

350,000

  ฝ่ายวิจัย

1 งาน

30,000

   ฝ่ายวิจัย

4.
จั ด หาวั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ์ วั ส ดุ
สานักงาน
5. โครงการปรับปรุงแผนยุทรศาสตร์

80/80

1,100,000   สานักงานคณบดี

80/80

400,000

   ฝ่ายแผนงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4.2 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
เป้าหมายยุทธศาสตร์

ค่า
เป้าหมาย

กลยุทธ์/มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย งบประมาณ แผนการใช้งบประมาณ
(บาท)
รายไตรมาส
โครงการ
1

1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผ่นดิน
2. การพัฒนาสถาบันสูส่ ถาบันการเรียนรู้
3. ระดับความสาเร็จของการดาเนิน
โครงการบรรลุผลสาเร็จตามแผนปฏิบัติการ

100
4
4

2.1 ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ และ
ทักษะในการปฏิบัติงาน
2.2 เสริมสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน

1. โครงการศึกษาดูงาน
2. คัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน
ดีเด่น
3. กิ จ กรรมกี ฬ าและปี ใ หม่ ส าน
สัมพันร์อาจารย์และบุคลากร
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2

3
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4

80/80
1 คน

50,000
5,000

  
  

ฝ่ายสานักงาน
ฝ่ายสานักงาน

80/80

50,000

   ฝ่ายสานักงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4.3 ผลักดันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนระบบการด้าเนินงาน
เป้าหมายยุทธศาสตร์

กลยุทธ์/มาตรการ

ค่า
เป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย งบประมาณ แผนการใช้งบประมาณ
(บาท)
รายไตรมาส
โครงการ
1

1. ระดับความสาเร็จของการเพิ่ม
ประสิทริภาพการดาเนินงาน

4

3.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ของคณะฯให้มีคณ
ุ ภาพและ
มีประสิทริภาพ

1. โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
คณะ
2. คัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน
ดีเด่น
3. กิ จ กรรมกี ฬ าและปี ใ หม่ ส าน
สัมพันร์อาจารย์และบุคลากร

1 ระบบ

2

3

4

100,000  

1 คน

5,000

80/80

50,000

ผู้รับผิดชอบ



ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ฝ่ายสานักงาน

  ฝ่ายสานักงาน



ยุทธศาสตร์ที่ 4.4 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
เป้าหมายยุทธศาสตร์

ค่า
เป้าหมาย

กลยุทธ์/มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย งบประมาณ แผนการใช้งบประมาณ
(บาท)
รายไตรมาส
โครงการ
1

1. ระดับความสาเร็จของการประกัน
คุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

5

4.1 ส่งเสริมการจัดการ
ความรู้และการบริหารความ
เสี่ยงแก่บุคลากร
4.2 พัฒนาระบบงานประกัน
คุณภาพ

2

3

ผู้รับผิดชอบ

4

1. โครงการให้ความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพ
2. การจัดทา SAR ประจาปี 2555

80/80

50,000

  

ฝ่ายประกันคุณภาพ

5 เล่ม

50,000

  

ฝ่ายประกันคุณภาพ

3. ปรับปรุงคู่มือบริหารความเสีย่ ง
4. ปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพ

1 เล่ม
1 เล่ม

5,000
5,000

  
  

สานักงานคณบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริการวิชาการ
เป้าหมายยุทธศาสตร์

ค่า
เป้าหมาย

กลยุทธ์/มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย งบประมาณ แผนการใช้งบประมาณ
(บาท)
รายไตรมาส
โครงการ
1

1. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม
ชุมชนประเทศชาติและนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจา
2. การดาเนินการตามโครงการหนึง่
มหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด
3. จานวนหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นใน
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

30

4
5

1. สร้างเครือข่ายกับ ชุมชน
ศิษย์เก่า และหน่วยงาน
ภายนอกในการให้บริการ
วิชาการ
2. ส่งเสริมการบูรณาการงาน
บริการวิชาการกับการเรียน
การสอน
3. เพิ่มประสิทริภาพการ
จัดการเรียนรู้ให้แก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์

2

3

4

1. โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์

80/80

430,000 

2. โครงการบูรณาการการบริการ
วิชาการ การวิจัยกับการเรียนการ
สอนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
3. โครงการส่งเสริมสุขภาวะอนามัย
โรงเรียน
4. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสัน้

80/80

20,000



80/80

20,000

  

10
หลักสูตร

ผู้รับผิดชอบ

  ฝ่ายบริการวิชาการ
โปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร์

โปรแกรมสารารณสุ ข
ชุมชน
500,000    ฝ่ายบริการวิชาการ
ใช้งบสานักฝึกอบรม

5. การเผยแพร่งานบริการวิชาการ

1 เล่ม

1,000

   ฝ่ายบริการวิชาการ

6. ปรับปรุงคู่มือการบริการวิชาการ

1 เล่ม

5,000

    ฝ่ายบริการวิชาการ

7. โครงการความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก
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3
500,000    ฝ่ายบริการวิชาการ
หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างศักยภาพเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เป้าหมายยุทธศาสตร์

ค่า
เป้าหมาย

กลยุทธ์/มาตรการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย งบประมาณ แผนการใช้งบประมาณ
(บาท)
รายไตรมาส
โครงการ
1

1. จานวนโครงการความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยในกลุ่มอาเซียน
2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3. นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนและ
ท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

3
20
20
2

1. สร้างเครือข่ายความ
1. โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ
ร่วมมือด้านวิชาการกับ
2. โครงการความร่วมมือด้านวิจัย
มหาวิทยาลัยในกลุ่มอาเซียน
และวิชาการ
2. ส่งเสริมให้ความรูค้ วาม
เข้าใจเกี่ยวกับสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง
ศิลปวัฒนรรรมและภาษาใน
การสื่อสารกับประเทศใน
กลุ่มอาเซียน
3. ผลักดันกิจกรรมทาง
วิชาการกับกลุ่มประเทศ
อาเซียน
4. ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพชุมชน ท้องถิ่นใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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2

80/80

3,000,000 

80/80

200,000

3

ผู้รับผิดชอบ

4





คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ SWOT
ระดับคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

งาน/โครงการที่ประสบความสาเร็จ
เหตุแห่ งความสาเร็จ
1. ด้ านการจัดการศึกษา
1.1 โครงการกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรครบทั้ง 5 ด้าน มีสถานประกอบการรองรับและได้รับงบประมาณ
ตามแผนยุทธศาสตร์
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเฉพาะด้าน อาจารย์และนักศึกษาให้ความร่ วมมือและได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
1.4 โครงการส่ งเสริ มและสนับสนุนการใช้ ICT
มีสิ่งอานวยความสะดวกด้าน ICT เพียงพอ
ในการเรี ยนการสอน
มีการจัดฝึ กอบรมระยะสั้น
1.5 การจัดหาวัสดุครุ ภณั ฑ์ และปรับปรุ ง
มีการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรอย่างชัดเจน และ
ห้องปฏิบตั ิการ
มีงานวิจยั ตรงตามพันธกิจ
1.6 โครงการเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยน/ชุมชน ชุมชนให้ความร่ วมมือ
1.7 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรม
มีการนาแผนยุทธศาสตร์ มาใช้ในแผนปฏิบตั ิงาน
ของนักศึกษา
ได้รับทุนสนับสนุน

ระดับคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
งาน/โครงการที่ประสบความสาเร็จ
3. ด้ านบริการทางวิชาการ

เหตุแห่ งความสาเร็จ

3.1 โครงการถ่ายทอดวิชาการและเทคโนโลยี
สู่ ทอ้ งถิ่น

ได้รับทุนอุดหนุนจากภายใน-นอกเพิม่ ขึ้น
มีงานวิจยั ร่ วมกับผูป้ ระกอบการมากขึ้น
ได้รับความร่ วมมือจากชุมชน
3.2 โครงการความร่ วมมือระหว่างคณะกับโรงเรี ยน ได้รับความร่ วมมือจากชุมชน
และชุมชน
3.3 โครงการอบรมเชิ งการปฏิบตั ิการ
ผูร้ ับบริ การให้ความสนใจ
3.4 โครงการค่ายอาสาพัฒนาและค่ายทางวิชาการ ชุมชนให้ความสนใจและร่ วมมืออย่างดี
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ระดับคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
งาน/โครงการที่ประสบความสาเร็จ
4. ด้ านทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
4.1 โครงการปฐมนิ เทศและปั จฉิ มนิ เทศ

เหตุแห่ งความสาเร็จ

มีแผนการดาเนิ นกิจกรรมอย่างชัดเจน
นักศึกษาให้ความร่ วมมือ
4.2 โครงการสร้างจิตสานึ กในการทานุบารุ ง
ได้งบประมาณสนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรม
มีแผนการดาเนิ นกิจกรรมอย่างชัดเจน
4.3 กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์
ศิษย์เก่าให้ความสนใจ การประชาสัมพันธ์ทวั่ ถึง
4.4 กิจกรรมแสดงมุฑิตาจิตแด่อาจารย์เกษียณอายุ อาจารย์ให้ความร่ วมมือ
ราชการ

ระดับคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
งาน/โครงการที่ประสบความสาเร็จ
2. ด้ านการทาวิจัย
2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อการเป็ น
นักวิจยั
2.2 โครงการวิจยั หลากหลาย กระจายในศาสตร์
ต่างๆ
2.3 โครงการจัดตั้งหน่วยวิจยั (5 หน่วยวิจยั )

เหตุแห่ งความสาเร็จ
อาจารย์ให้ความสนใจ
มีบุคลากรสายสนับสนุน เจ้าหน้าที่และครุ ภณั ฑ์
อาจารย์มีประสบการณ์ในการทาวิจยั
ได้รับทุนอุดหนุนจากภายใน-นอกเพิม่ ขึ้น
มีโจทย์วิจยั ท้องถิ่น
อาจารย์มีศกั ยภาพในการทาวิจยั
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ระดับคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
งาน/โครงการที่ประสบความสาเร็จ
5. ด้ านการบริหารจัดการ
5.1 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสู ตร

5.2 โครงการจัดทาคู่มือและรายงานการประเมิน
ตนเองทุกปี

เหตุแห่ งความสาเร็จ
มีระบบการจัดการภายในและสื่ อการ
ประชาสัมพันธ์ที่ดีคณะให้การสนับสนุน
มีกลยุทธ์พี่ชวนน้อง
มีแผนการจัดทาคู่มือและรายงานการประเมิน
ตนเองอย่างชัดเจนและต่อเนื่ อง

ระดับคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
งาน/โครงการที่ไม่ ประสบความสาเร็จ
1. ด้ านการจัดการศึกษา
1.1 โครงการพัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตร

เหตุแห่ งความไม่ สาเร็จ

1.3 การจัดซื้ อตาราและเอกสารประกอบการสอน

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิจากหน่วยงานกลาง
ที่เกี่ยวข้องอยูร่ ะหว่างการดาเนิ นการ
ศักยภาพอาจารย์ไม่ตรงสาขา/ไม่เพียงพอ
อาจารย์มีภาระงานสอนและธุรการมาก
อาจารย์มีภาระการจัดโครงการต่างๆ มาก
งบประมาณการจัดทาเอกสารไม่เพียงพอ
มีกรอบนโยบายที่ไม่เอื้อต่อการดาเนิ นการ

1.4 โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาของคณะ

เวลาเรี ยนต่อสัปดาห์ของนักศึกษามากเกินไป

1.2 โครงการพัฒนาคุณภาพเอกสารประกอบการ
เรี ยนการสอน
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ระดับคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
งาน/โครงการที่ไม่ ประสบความสาเร็จ
2. ด้ านการทาวิจัย
2.1 การสร้างงานวิจยั ของนักวิจยั รุ่ นใหม่
2.2. โครงการถ่ายทอดงานวิจยั สู่ ชุมชน

เหตุแห่ งความไม่ สาเร็จ
นโยบาย/วิธีปฏิบตั ิของมหาวิทยาลัยไม่ชดั เจน
และไม่เอื้อต่อนักวิจยั รุ่ นใหม่
การสร้างเครื อข่ายการทางานร่ วมกับชุมชนน้อย
ขาดการประชาสัมพันธ์และฐานข้อมูล

ระดับคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
งาน/โครงการที่ไม่ ประสบความสาเร็จ
3. ด้ านบริการทางวิชาการ
3.1 โครงการพัฒนาหลักสู ตรอบรมระยะสั้น
3.2 โครงการบริ การเครื่ องมือวิทยาศาสตร์
แก่ทอ้ งถิ่น
3.3 โครงการประชาสัมพันธ์การบริ การวิชาการ

เหตุแห่ งความไม่ สาเร็จ
อาจารย์มีภาระงานสอนและธุรการมาก
ข้อมูลความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายมีนอ้ ย
ขาดการประชาสัมพันธ์ในการบริ การเครื่ องมือ
นโยบายการบริ หารจัดการด้านการเงินไม่เอื้อ
การจัดทาระบบฐานข้อมูลไม่ดี
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ระดับคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
งาน/โครงการที่ไม่ ประสบความสาเร็จ
4. ด้ านทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
โครงการส่ งเสริ มกิจกรรมตามประเพณี

เหตุแห่ งความไม่ สาเร็จ
นักศึกษามีเวลาไม่เพียงพอ
ขาดความร่ วมมือจากบุคลากรของคณะ

ระดับคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
งาน/โครงการที่ไม่ ประสบความสาเร็จ
5. ด้ านการบริหารจัดการ
5.1 การจัดหาบุคลากรสายสนับสนุน
5.2 การจัดระบบสานักงาน
5.3 การจัดทาฐานข้อมูลเพื่อการบริ หาร
5.4 การจัดโครงสร้างการบริ หารงานภายใน
คณะ

เหตุแห่ งความไม่ สาเร็จ
นโยบายของมหาวิทยาลัยไม่ชดั เจน
มีพนักงานไม่เพียงพอ ขาดข้อมูลพื้นฐานเพื่อ
การบริ หารจัดการ
มีพนักงานไม่เพียงพอ
ขาดความชัดเจนในรู ปแบบโครงสร้างการ
บริ หารแบบใหม่
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สภาพแวดล้ อม/องค์ ประกอบภายใน
ระดับคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
จุดแข็ง

จุดอ่ อน

1. มีความพร้อมด้านบุคลากร เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่
สนับสนุนต่อการเรี ยนการสอนและการวิจยั ในบางสาขา

1.อาจารย์ขาดทักษะ ประสบการณ์ในการทาวิจยั
2.มีภาระงานสอน งานธุรการมาก

2. มีแหล่งทุนภายใน-นอกที่สนับสนุนการทาวิจยั

3. ศักยภาพของอาจารย์ไม่ตรงสาขา

3. ความพร้อมด้านอาคารสถานที่

4. ขาดห้องปฏิบตั ิการในบางสาขาวิชา

4. มีการทางานเป็ นทีม

5. อาจารย์มีตาแหน่งทางวิชาการน้อย

5. ทาเลที่ต้งั ของมหาวิทยาลัยมีความเหมาะสม
6.ความหลากหลายทางหลักสู ตร

6. การประชาสัมพันธ์/กลยุทธ์รับนักศึกษาล่าช้า ไม่
ทันสมัยและไม่น่าสนใจ
7. ขาดการประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ ผลงานของอาจารย์
และนักศึกษา
8. ขาดบุคลากรสายสนับสนุนในบางสาขา
9. ระบบการบริ หารจัดการล่าช้า /มีข้นั ตอนมาก

สภาพแวดล้ อม/องค์ ประกอบภายนอก
ระดับคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
โอกาส
1. หลักสู ตรบางหลักสู ตรเป็ นที่ยอมรับและเป็ นที่ตอ้ งการ
ของตลาดแรงงาน

อุปสรรค
1. ค่านิ ยมต่อมหาวิทยาลัยเป็ นรองมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสี ยง
2. ค่านิ ยมของนักศึกษาชอบเรี ยนวิชาที่ง่ายกว่า

2. หลักสู ตรของกลุ่มวิชาฯ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 3. ผูใ้ ช้บณั ฑิตขาดความเชื่อมันในคุณภาพของบัณฑิต
ของประเทศ
3. มีกองทุนกูย้ มื เพื่อการศึกษา

4. คูแ่ ข่งทางการศึกษามีมาก

4. มีแหล่งฝึ กงานของนักศึกษาที่เหมาะสม/จานวนมากใน
บางสาขา

5. นโยบายเปิ ดโอกาสทางการศึกษา
6. ขาดระบบการคัดกรองนักศึกษา

5. มีภาพลักษณ์ดี (ในราชภัฏกลุ่มตะวันตก)
6. มีทุนวิจยั จากภายนอก

7. เศรษฐกิจโลก/ไทย ตกต่า
8. แหล่งฝึ กงานมีมาตรฐานการรับนักศึกษาฝึ กงานสู งด้าน
เกษตร สาธารณสุ ข วิทยาศาสตร์ การอาหาร
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จะมีผลกระทบเชิงบวก

จะมีผลกระทบเชิงลบ

1. อาหาร เกษตร และสุ ขภาพ มีโอกาสที่จะเติบโตได้มาก
ในอนาคต

1. ภาวะตกต่าทางเศรษฐกิจส่ งผลให้อตั ราการจ้างงาน
และจานวนนักเรี ยนที่เรี ยนต่อลดลง

2. ภาครัฐต้องการความร่ วมมือจากคณะ ในการถ่ายทอด
ความรู ้สู่ ชุมชน

2. ความนิ ยมของนักเรี ยนในการเรี ยนต่อในสาขาด้าน
วิทยาศาสตร์ ลดลง

3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดโดยหน่วยงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาผลักดันให้เกิดการพัฒนาทุกด้าน

3. ระบบคุณภาพ/มาตรฐานของโรงงานอุตสาหกรรมทาให้
โรงงานปฏิเสธการดูงานและการรับ นศ. ฝึ กงาน

4. มีจานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นมาก

4. อัตรากาลังมีไม่เพียงพอ เนื่ องจากอาจารย์เกษียณอายุ
อาจารย์ลาศึกษาต่อ และนักศึกษามีจานวนเพิ่มขึ้นมาก

5. คุณวุฒิของอาจารย์สูงขึ้น

5. บุคคลากรสายสนับสนุนมีไม่เพียงพอ

6. ตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น
7. งานวิจยั เพิ่มขึ้น
8. ความร่ วมมือกับหน่วยงานภายนอก
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