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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2558 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557-2561
กับ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2557 - 2561 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2561
วิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยฯ“องค์กรแห่งการเรียนรู้ ผลิตบัณฑิตที่ศักยภาพพร้อมทางานในประชาคมอาเซียน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อารยธรรมทวารวดี และเป็นคาตอบของท้องถิ่นในการสร้างภูมคิ ุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง”
วิสัยทัศน์ ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ“ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคณุ ภาพ คุณธรรม พัฒนาท้องถิ่นด้วยงานวิจัยและบริการวิชาการให้เป็นที่ยอมรับในประชาคมอาเซียน”
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเด็นยุทธศาสตร์
พัฒนาระบบบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยฯ

เป้าประสงค์
1. คณะวิทยาศาสตร์
บริหารจัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

ตัวชี้วดั
ความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบ

2. สภาพแวดล้อม
เหมาะสมต่อการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้

-ร้อยละความพึงพอใจของ 1.สนับสนุนการบริหารจัดการที่
บุคลากรและนักศึกษา
เอื้อต่อการเป็นองค์กรแห่งการ
-ร้อยละของงบประมาณ เรียนรู้
2.สนับสนุนการใช้งานครุภัณฑ์
อย่างมีประสิทธิภาพตามความ
ต้องการของสาขาวิชา
ความพึงพอใจของ
1.สนับสนุนการพัฒนาระบบ
ผู้รับบริการ
สารสนเทศที่สามารถทางานอย่าง
อัตโนมัติ
2.ส่งเสริมการจัดทาเอกสารคู่มือ
การปฏิบัติงาน
3.ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
และการติดต่อสื่อสารได้หลาย
ช่องทาง
4.สนับสนุนการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว

3. การปฏิบัติงานในทุก
พันธกิจหลักให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

กลยุทธ์
1.พัฒนาและปรับปรุงระบบการ
บริหารงานให้มีรูปแบบการทางาน
อย่างเป็นระบบและใช้ระบบ
สารสนเทศในการบริหารจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร์

มุ่งสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ที่บริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมเป็นองค์กรที่มี
สภาพแวดล้อมเอื้อต่อ
การเรียนรู้ มีระบบงาน
ที่คล่องตัวและบริหาร
จัดการด้วยหลักธรรมาภิ
บาล

ตัวชี้วดั

กลยุทธ์

4.1 ระดับความสาเร็จใน 1. ส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาทรัพยากร
การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
บุคคล
4.2 ความสุขในการทางาน 2. พัฒนาระบบบริหาร
4.3 ความพึงพอใจของ
จัดการทีน่ าไปสู่
นักศึกษา
องค์กรแห่งการเรียนรู้
4.4 งานวิจัยเพื่อการ
พัฒนาองค์กร
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเด็นยุทธศาสตร์
พัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการการจัดการ
เรียนการสอน

เป้าประสงค์
1. ผลิตบัณฑิตตรงตาม
ตลาดแรงงานและ
ประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วดั
- ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต
-จ านวนบั ณ ฑิ ต ที่ ท างาน
ตรงสาขา
-จานวนบัณฑิตที่ทางาน
กับประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย
ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
มีศักยภาพพร้อมทางานใน
ท้องถิ่น สังคมและประชาคม
ประชาคมอาเซียน
อาเซียน ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
2.สนับสนุนให้มีเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ดา้ น
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
3.สนับสนุนการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทั้งในประเทศและ
ประชาคมอาเซียน
2. บุคลากรมีตาแหน่ง
จานวนผู้มีตาแหน่งทาง
1.เร่งพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
วิชาการเพิ่มขึ้น
วิชาการ
และสายสนับสนุน
การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
2.สนับสนุนการเขียนตารา หนังสือ
เอกสารประกอบการสอน
3. ห้องปฏิบัติการได้รับ
จ านวนห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร/ 1.สนับสนุนให้ปรับปรุงห้องเรียน
การปรับปรุงให้ได้
นั ก ศึ ก ษามี ทั ก ษะในการ โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการ
มาตรฐาน เพียงพอต่อการ ปฏิบัติการ
เรียนการสอน
เรียน การสอน
4. รูปแบบการจัดการ
ความพึงพอใจ/
1.พัฒนาระบบและอาจารย์ให้มี
เรียนการสอนได้รับการ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ศักยภาพในการจัดการเรียนการ
พัฒนาให้หลากหลาย
สอนที่ทันสมัย
ทันสมัย มีความเป็นสากล
5. บัณฑิตมีคุณลักษณะที่ -ร้อยละของผลการ
1.สนับสนุนการอบรมทางด้าน
พึงประสงค์ตามที่คณะ
ประเมินทางภาษาของ
ภาษาและปรับปรุงกระบวนการ
กาหนด
นักศึกษาจากผลการเรียน เรียนการสอน
วิชาภาษาต่างประเทศ
2.สนับสนุนให้กระบวนการเรียน
-ร้อยละของนักศึกษาที่
การสอนสร้างบัณฑิตที่มีความรู้
ผ่านเกณฑ์ประเมินด้าน
ทักษะด้านวิชาการ วิชาชีพบน
ทักษะทาง IT
พื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม
3.ส่งเสริมการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่า
เพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนา
การศึกษา

มหาวิทยาลัยฯ
เป้าประสงค์

บัณฑิตมีความรู้
สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์* พร้อม
ทางานในประชาคม
อาเซียน

ตัวชี้วดั

กลยุทธ์

1. บัณฑิตระดับปริญญา 1. พัฒนามาตรฐาน
ตรี ที่ ไ ด้ ง านท า/ศึ ก ษา ทางด้านวิชาการ
ต่ อ /เป็ น เจ้ า ของธุ ร กิ จ 2. เสริมสร้าง
ภายใน 1 ปี
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
2. ความพึงพอใจของ
ประสงค์
ผู้ใช้บัณฑิต
3. พั ฒ นาศั ก ยภาพ
อาจารย์
3. รางวัลในระดับชาติ /
นานาชาติของนักศึกษา
4. นักศึกษาที่ได้รับใบ
ประกาศนียบัตร
ทางด้านภาษาและ IT
5. อาจารย์ปริญญาเอก
6. อาจารย์ที่มีตาแหน่ง
ทางวิชาการ
7. อาจารย์ที่สอบผ่าน
ภาษาต่างประเทศตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
8.สื่อ/บทเรียนออนไลน์
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเด็นยุทธศาสตร์
พัฒนางานวิจยั ด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้เป็นที่ยอมรับ
ในระดับประเทศเพื่อมุ่งสู่
สากล

มหาวิทยาลัยฯ

เป้าประสงค์
1.เป็นศูนย์กลางการผลิต
และถ่ายทอดองค์ความรู้
จากงานวิจัยสู่ชุมชนและ
ท้องถิ่น

ตัวชี้วดั
-จานวนโครงการที่
ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน
และท้องถิ่น
-ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

กลยุทธ์
1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้นา
ผลงานวิจัยไปบูรณาการกับการ
เรียนการสอนรวมถึงการนาไปใช้
ประโยชน์
2.สนับสนุนกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดย
การมีส่วนร่วมของคณาจารย์และ
นักศึกษา

2. ผลงานวิจัยสามารถ
นาไปใช้แก้ปัญหาท้องถิ่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-จ า นว น ผล งา น วิ จั ย ที่ 1.ส่งเสริมให้คณาจารย์ทาวิจัยที่
นาไปใช้ประโยชน์
สามารถนาไปใช้ประโยชน์และ
แก้ปัญหาชุมชนและท้องถิ่น

3.ผลงานทางวิชาการ
ได้รับการตีพิมพ์ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

- จานวนผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์

1.สนับการทาวิจยั และเผยแพร่
ผลงานวิจัย

4. คณะวิทยาศาสตร์ฯมี
นวัตกรรมจากงานวิจยั
เพิ่มขึ้น

-จานวนนวัตกรรม

1.ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วม
และสร้างเครือข่ายกับชุมชนในแต่
ละสาขาวิชา

ประเด็นยุทธศาสตร์
วิจัยและบริการวิชาการ
เพื่อมุ่งเป็นแหล่งความรู้ที่
เป็นที่ยอมรับของท้องถิ่น

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

ประชาชนในท้องถิ่น
รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง มี
ภูมิคุ้มกัน มี
ความสามารถในการ
บริหารจัดการตนเอง
และมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี

1. งานวิจัยและการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่
ตอบสนองโจทย์ปัญหา
ของท้องถิ่น
2. ผลงานวิจัยประยุกต์
และพัฒนานวัตกรรม
เชิงพาณิชย์ร่วมกับ
SME/ภาคอุตสาหกรรม
3. งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่
4.ชุมชนต้นแบบที่มี
ความสามารถในการ
บริหารจัดการตนเองที่ดี
5. โครงการที่ส่งเสริม
การเพิ่มขีด
ความสามารถของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา
6. ผู้ ป ระกอบการราย
ใหม่

กลยุทธ์
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
บริการวิชาการเพื่อพัฒนา 1. งานบริการวิชาการ
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ตอบสนองต่อความ
ต้องการของชุมชน
2. ผู้รับบริการสามารถ
เข้าถึงการบริการ วิชาการ
ผ่านระบบสารสนเทศได้
สะดวก

มหาวิทยาลัยฯ

ตัวชี้วดั
กลยุทธ์
-จานวนโครงการที่จัดตาม 1.จัดกิจกรรม/โครงการให้
ความต้องการของชุมชน ความรูท้ างด้านอาชีพให้กับ
-ร้อยละของความพึงพอใจ ชุมชนท้องถิ่น
ของผู้ใช้บริการ
-จานวนผู้เข้าใช้ระบบ
1.พัฒนาระบบสารสนเทศใน
-ร้อยละความพึงพอใจของ การเผยแพร่องค์ความรู้
ผู้ใช้ระบบ

3. ชุมชนและสังคมได้รับ -จานวนโครงการบริการ
การแก้ปั ญ หาและพัฒนา วิชาการที่สามารถแก้ไข
ท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
ปัญหาของชุมชนและ
สังคม

1.การจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์
ความรู้จากการวิจัยสู่ชุมชน
ท้องถิ่น เพื่อการบริการ
วิชาการร่วมกับการเรียนการ
สอน

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

1.ความสาเร็จของการ
สืบสานศิลปวัฒนธรรม นักศึกษาและ
ประชาชนตระหนักถึง พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ทวารวดีและเกื้อกูล
คุณค่าศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมทวารวดี
สิ่งแวดล้อม
ทวารวดีวัฒนธรรม
ประเพณีไทย และ
สิ่งแวดล้อม

2.โครงการความร่วมมือ
กับเครือข่ายภายใน
จังหวัดเพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ทวารวดีและวิถีชีวิต
ชุมชนลุ่มน้า
3.ความรู้ความเข้าใจและ
ความตระหนักในคุณค่า
ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมของนักศึกษา
บุคลากรและประชาชน
ในท้องถิ่น

กลยุทธ์

1.สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
2.เกื้อกูลสิ่งแวดล้อม

