


ผลิตบัณฑิตรับใช้สังคม นําวิชาการและวิจัยสู่ชุมชน  
ร่วมมือกับมวลชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นศูนย์กลาง 
ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยีให้กับท้องถ่ิน 



1. ผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ส่งเสริมการทําวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
3. บริการด้านวิชาการ วิจัยแก่ชุมชนและท้องถ่ิน 
4. การสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5. การสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



1. บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีคุณภาพ คุณธรรม  
จริยธรรมสูงขึ้นสอดคล้อง กับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 

2. หลักสูตรสาขาวทิยาศาสตร์ มกีารพัฒนาและปรับปรุงให้มี
คุณภาพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

3. ผลิตบณัฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ีต้องการ
ของท้องถิน่ และสังคม 

4. มีงานวจัิยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างองค์ความรู ้
5. บริการวิชาการท่ีมีคุณภาพในรปูแบบท่ีหลากหลาย 
6. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

และสังคม 
7. ส่งเสรมิและทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 



ด้านปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 

นโยบาย 
1. จัดให้มีการทบทวน ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
จากทุกภาคส่วน 

2. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี ให้สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย 
สํานักงานอุดมศึกษา ตลอดจนแผนและนโยบายของรัฐบาล 

3. ติดตามแผนการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติต่อสาธารณชน 
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 

 
ด้านการเรียนการสอน 

1. หลักสูตร 

 นโยบาย 
 จัดทําหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและชุมชน  

มีมาตรฐานตามมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)  และมีการประเมินหลักสูตรอย่างสม่ําเสมอ  โดยนําผลการประเมิน
มาปรับปรุงและพัฒนา หลักสูตรให้เหมาะสมย่ิงขึ้น 

 

 เป้าหมาย 
 มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่เป็นที่

ต้องการประเทศและชุมชน ตามความพร้อมของคณะ โดยให้เป็นไปตามมาตรฐาน
หลักสูตรในระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 



2.  อาจารย์ 
       นโยบาย 

1. สร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางานร่วมกันทั้งด้านวิชาการและการ
ทํางานในภาควิชา สาขาวิชาและคณะฯ  

2. ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการ เช่นการศึกษา การวิจัย การ
ฝึกอบรม การเสนอผลงาน การขอตําแหน่งทางวิชาการและการเขียน
เอกสารตํารา การขออนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร 

3. ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

4. ยกย่องเชิดชู อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาดีเด่นของคณะ 
 

เป้าหมาย 
1. สัดส่วนอาจารย์ผู้สอนที่สําเร็จการศึกษาระดับ  
ปริญญาเอก : ปริญญาโท  =  30 : 70 

2. สัดส่วนตําแหน่งทางวิชาการ  รศ. : ผศ. : อาจารย์ = 5  : 30 : 65 

3. กระบวนการเรียนการสอน 

นโยบาย 
1. ส่งเสริมให้พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีการเน้นผู้เรียนเป็น    
สําคัญและการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย การจัดทาํ E-Learning   

2. มีข้อสอบมาตรฐานรายวิชาศึกษาทั่วไป  ทดสอบนักศึกษาเพ่ือให้เกิด        
การพัฒนาการเรียนรู้ และพัฒนาการสอนของอาจารย์ในรายวิชา 
ศึกษาทั่วไป 

3. ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาทําโครงการ/การวิจัย/สิ่งประดิษฐ์  
การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

 



เป้าหมาย 
1. มีรายวิชา E-Learning โดยเฉล่ียไม่ตํ่ากว่า 1 รายวิชาต่อสาขาวิชา 
2. มีงานวิจัยในช้ันเรียนและแผนการสอนในรายวิชาที่จัดการเรียนการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยเฉล่ียไม่ตํ่ากว่า 1 รายวิชาต่อ
สาขาวิชา 

   3. มีแบบทดสอบมาตรฐานที่วัดความรู้ ความสามารถในระดับปริญญา
ตรีในรายวิชาศึกษาทั่วไปทุกรายวิชา 

4. หาแหล่งเงินทุนให้อาจารย์และนักศึกษาทําโครงการ/การวิจัย/
สิ่งประดิษฐ์  

4.  นักศึกษา 
       นโยบาย 
       มีการสง่เสริมและพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในสาขาวิชา 
ของตนเอง ภาษาอังกฤษ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และความรู้เก่ียวข้องกับวิชาชีพเพ่ือ
ประโยชน์ในการสมัครงาน 
 

        เป้าหมาย 
1. มีการอบรมความรู้เพ่ิมเติมในแต่ละสาขาวิชา ทั้งในเวลา 
และนอกเวลา 

2. มีการจัดการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมให้นักศึกษานอกเวลา 
3. มีการจัดอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษานอกเวลา 
4. มีการจัดอบรมความรู้ในวิชาชีพ และวิชาที่เป็นประโยชน์ในการ
ออกไปทํางาน 



5.  ปัจจัยเก้ือหนุน 

 นโยบาย 
 จัดสิ่งแวดล้อมและสถานที่ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆที่ส่งเสริมวิชาการ สุขภาพและ
นันทนาการ 
 เป้าหมาย 

 1 . จัด ต้ั งงบประมาณการ จัดทํ าห้องสมุดและ ซ้ือหนังสือ เข้ าห้องสมุด 
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 2. จัดภูมิทัศน์บริเวณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สวยงาม มีสนามกีฬา 
     และจัดบริเวณพักผ่อนให้เพียงพอ 

 

กลยุทธ์/มาตรการ 
1. จัดทําหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญา
โท  ตามความต้องการของประเทศและชุมชน และมีมาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. ประเมินผลหลักสูตรทุกสาขาวิชาและทุกหลักสูตร อย่างสม่ําเสมอ  เตรียม
ความพร้อมเพื่อปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ 

3. ศึกษาดูงานในหน่วยงาน องค์กร สถาบันที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน เพ่ือ
เปรียบเทียบและพัฒนาหลักสูตรของคณะฯ ให้มีเหมาะสมตามความต้องการ
ของประเทศและชุมชน 

4. กําหนดภารกิจของอาจารย์ให้ชัดเจนในด้านการสอน การบริหาร การวิจัย 
การผลิตตํารา การบริการชุมชน การให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา ฯลฯ 

5. พัฒนาอาจารย์ให้มีการศึกษาต่อ ฝึกอบรมระยะส้ัน ศึกษาดูงาน สนับสนุนทุน
ในการเสนอผลงาน ทั้งในและต่างประเทศในสาขาวิชาชีพของตนเอง 



6. สนับสนุนรางวัลในการตีพิมพ์งานวิจัย การได้ตําแหน่งทางวิชาการ 
7. สร้างโอกาสให้มีการพัฒนาอาจารย์ด้านภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์  
การวัดผล การประเมินผลและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน 
เป็นสําคัญ  

8. ให้มีการประเมินอาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับคณะ  
ระดับภาควิชา 

9. จัดประชุม สัมมนา เพ่ือให้อาจารย์มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นเชิง
วิชาการโดยเฉพาะท้ังอาจารย์จากภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย 

10. สรรหาบุคคลดีเด่นของคณะในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการวิจัย ด้านการสอน 
และด้านคุณธรรม จริยธรรม 

11. จัดต้ังหน่วยผลิตและบริการสื่อการสอน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนให้มากท่ีสุด เช่น การผลิต E-learning การผลิตวีดิทัศน์ การผลิต
แบบจําลอง ฯลฯ 

12. ส่งเสริมอาจารย์จัดทําแผนการสอน กระบวนการเรียนการสอนรายวิชา 
ต่าง ๆ เพ่ือพิมพ์ และเผยแพร่ ในรูปแบบต่าง ๆ  

 13. มีการประเมินผลการสอนอาจารย์โดยผู้ประเมิน เป็นนักศึกษา และ
ผู้บริหารระดับสาขาวิชา 

 14. จัดอบรมการทําวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อพัฒนาข้อสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป
เป็นข้อสอบมาตรฐาน 

15. ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
ให้แก่อาจารย์ 

16. จัดทําห้องสมุดและจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุดคณะฯ ให้เพียงพอ 
17. จัดทําศูนย์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ให้มีมาตรฐานท่ีสามารถบริการทั้ง

ภายในและภายนอกคณะได้ 
 



18. ส่งเสริมการเรียนการสอนร่วมกับสถาบันอื่นทั้งในและต่างประเทศ รวมท้ัง
แลกเปล่ียนอาจารย์ นักศึกษา การจัดอบรม การศึกษาด้านหลักสูตร
ระหว่างสถาบัน 

19. มีการติดตามผลบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาและประเมินผลเพ่ือนํามา
ปรับปรุงแก้ไขด้านการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียน ฯลฯ 

20. ส่งเสริมให้นักศึกษามีความเช่ียวชาญในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จําเป็นใน
การประกอบอาชีพและสมัครงาน 

21. จัดหาทุนและจัดหางานพิเศษให้แก่นักศึกษาเรียนดี นักศึกษายากจน 
22. จัดภูมิทัศน์แวดล้อมให้สวยงาม สะอาด ร่มรื่น และจัดบริเวณนันทนาการให้

นักศึกษา โดยให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
 

ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

นโยบาย 
1. ให้นักศึกษาได้รับความรู้ทางวิชาการ ให้มีสุขภาพดี มีบุคลิกดี มีคุณธรรม
 จริยธรรม รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม มีที่ปรึกษาทางวิชาการ
 และกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการแนะแนวอาชีพให้นักศึกษา 
2. จัดให้ผู้บริหารพบนักศึกษาเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น เสนอแนะในการพัฒนา
นักศึกษา และสถาบัน 

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ คุณธรรม จริยธรรมและบุคลิกภาพ 
4. จัดระบบการปรึกษาแก่นักศึกษา  ทั้งด้านการเรียน  และด้านอื่นๆ  
อย่างใกล้ชิด 

 



เป้าหมาย 
1. ให้บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา มีงานทําและศึกษาต่ออย่างน้อย 90% 
2. ให้หน่วยงานที่บัณฑิตปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ  
บัณฑิตอยู่ในระดับ มาก 

3. ให้จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตร อย่างน้อย 90% 
 

กลยุทธ์/มาตรการ 
1. จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในคณะ 
2. จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณชนและชุมชน เช่น ปลูกป่า สร้าง
อุปกรณ์  การเรียน  สร้างห้องเรียนให้โรงเรียนชนบท  จัดออกค่าย
อาสาสมัครพัฒนาชุมชน ฯลฯ 

3. จัดอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยนิมนต์พระสงฆ์และบุคคลตัวอย่าง 
เป็นผู้อบรมนักศึกษา 

4. เชิญวิทยากรให้ความรู้ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ เช่น การพูด การเข้า
สมาคม และการมี มนุษยสัมพันธ์ 

5. สนับสนุนการดํา เ นินงานของสโมสร  และชมรมต่างๆ  ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นันทนาการ รวมท้ังส่งเสริมด้านดนตรีไทย 
ดนตรีสากลในคณะ 

6. จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ กิจกรรมและปัญหาต่าง ๆ ของ
นักศึกษา 

7. กําหนดภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา 
8. กําหนดตารางเฉพาะสําหรับปรึกษานักศึกษา 
9. ทําฐานข้อมูลของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา  เ พ่ือประโยชน์ 
ในการปฏิบัติงาน 

10. ทํา Website ของอาจารย์และให้มีการปรึกษาทางระบบ Internet 
 



11. จัดให้ผู้บริหารพบนักศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละคร้ัง เพ่ือให้นักศึกษา
ทราบการดําเนินงานของคณะและรับฟังความเห็นของนักศึกษา 

12. จัดอบรมระยะส้ันในสาขาวิชาต่างๆ ที่จําเป็นในการสมัครงาน 
13. สนับสนุนภาควิชาจัดโครงการแนะแนวอาชีพ 
 

ด้านการวิจัย 

นโยบาย 
1. สนับสนุนงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/การขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ในด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทั้งด้านประยุกต์ และพ้ืนฐาน ทั้งบุคลากร
ฝ่ายการสอนและฝ่ายสนับสนุนการสอน 

 2. สนับสนุนให้มีการตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและนานาชาติที่มีค่า  
 Impact Factor 

3. สนับสนุนการวิจัยและเสนอผลงาน 
4. สนับสนุนให้มีความร่วมมือทางวิจัย และทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน
สถาบัน ทั้งในและนอกประเทศ 

5. สนับสนุนด้านปัจจัยเก้ือหนุน เช่น การทําวารสารที่มีมาตรฐาน ประชุม
ทางวิชาการ การเสนอผลงาน การจัดหาเคร่ืองมือวิเคราะห์ขั้นสูง 

 

เป้าหมาย 
1. งานวิจัยโดยเฉล่ีย 20 %  
2. การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ไม่น้อยกว่า 2 ช้ิน ภายในระยะเวลา 4 ปี 
3. งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารไม่น้อยกว่า 60 % ของงานวิจัย 



กลยุทธ์/มาตรการ 
1. แต่งต้ังกรรมการกําหนดนโยบายแสวงหาการวิจัย การทําความร่วมมือ
เพ่ือให้ เกิดการวิ จัยร่วมกับองค์กร   ในและนอกประเทศเพ่ือเข้าสู่ 
ความเป็นสากล 

2. สนับสนุนเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. จัดอบรมให้ความรู้ ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
4. จัดสรรทุนสนับสนุนอาจารย์และบุคลากร ให้ทําวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
5. จัดสรรเงินรางวัลสนับสนุน การวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ การจดสิทธิบัตร  
อนุสิทธิบัตร 

6. ยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่นของบุคลากรในคณะ 
7. พัฒนาวารสารคณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือเผยแพร่งานวิจัย งานวิชาการ 
8. สนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
9. จัดเวทีเผยแพร่และนําเสนอผลงานวิจัยโดยเชิญเมธีวิจัยอาวุโสของคณะ
และจากสถาบันต่าง ๆ รวมทั้งนักวิจัยรุ่นใหม่ นิสิต นักศึกษาได้แลกเปล่ียน
ความรู้และวิจัยร่วมกัน 

10. ทําความร่วมมือทางการวิจัย วิชาการ การแลกเปล่ียนความรู้ร่วมกับ
สถาบันอื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศ 



ด้านการบริการทางวิชาการสู่สังคม 

 นโยบาย 
1. ส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เป็นผู้นําและบริการสังคม 
จัดการบริการด้านต่าง ๆ แก่สังคมและจัดหาแหล่งความรู้ให้แก่ชุมชน 
และสังคม 

2. ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการแก่ชุมชน และให้มีการนําความรู้และ
ประสบการณ์จากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

3. ส่งเสริมให้มีการนําความรู้การวิจัย  ไปประยุกต์ใช้ในการบริการ 
ทางวิชาการ วิชาชีพ และการเรียนการสอน 

 

เป้าหมาย 
1. จํานวนโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนของสาขาต่าง ๆ ไม่ตํ่ากว่า 1 ครั้ง 
ต่อปีต่อสาขาวิชา 

2. จํานวนการจัดการอบรมให้แก่ชุมชน อาจารย์และนักเรียนในโรงเรียน 
ในสาขาวิชาต่าง ๆไม่ตํ่ากว่า 1 ครั้งต่อปีต่อสาขาวิชา 

 

กลยุทธ์/มาตรการ 
1. ส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ความรู้
ให้แก่ชุมชน เช่น การเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่สถาบันการศึกษา 
องค์กรและประชาชน ตลอดจนจัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน 

2. จัดอบรมระยะสั้นตามความต้องการของชุมชน เช่น อบรมคอมพิวเตอร์  
อบรมคณิตศาสตร์อบรมการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ โดยจัดหา
งบประมาณของคณะและแหล่งอื่นๆ 

3. จัดอบรมค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  จัดงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 



4. จัดทําวารสารวิชาการของคณะเพ่ือเผยแพร่บทความ บทความงานวิจัยของ
อาจารย์ 

5. รับบริการตรวจสอบสารผลิตภัณฑ์ ตัวอย่าง วัสดุ และเคร่ืองมือในแขนงต่าง ๆ 
ทั้งทางเคมี ชีววิทยาฟิสิกส์ และอื่น ๆ โดยมีระเบียบกําหนด ค่าธรรมเนียมใน
การบริการอย่างชัดเจน 

6. จัดทําสัญญาข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันอื่น ๆ  
7. จัดต้ังโครงการบริการวิชาการท้องถิ่น และนําข้อมูลมาสรุปรายงานมา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัย 

8. การเป็นศูนย์จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ระดับภูมิภาค 
 

ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

นโยบาย 
1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ ทางด้านประเพณีวัฒนธรรม ศาสนาและยก
ย่องปูชนียบุคคล  ด้านศิลปวัฒนธรรมที่เก่ียวเน่ืองกับวิทยาศาสตร์และ 
ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. ส่ ง เสริมการ จัดกิจกรรมเพื่ อการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม  
ในคณะวิทยาศาสตร์และในชุมชน 

3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณ 
แก่บุคลากรและนักศึกษา 



เป้าหมาย 
1. การจัดกิจกรรมด้านประเพณีวัฒนธรรม และศาสตรา เช่น พิธีไหว้ครู  
งานลอยกระทง งานสงกรานต์การทอดผ้าบ่า การแห่เทียนเข้าพรรษา ฯลฯ 

2. การปลูกป่าในชุมชน และการปลูกต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัย 
 
 

กลยุทธ์/มาตรการ 
1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆที่เก่ียวข้องกับประเพณีศิลปวัฒนธรรมและ
ศาสนา เช่น การทอดกฐิน การทอดผ้าป่า  งานลอยกระทง งานสงกรานต์ 
งานไหว้ครู 

2. ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาและพระบรมราโชวาท
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

3. จัดกิจกรรมเชิดชูปูชนียบุคคล  ด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
วิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. รณรงค์ การประหยัดพลังงาน 
5. รณรงค์รักษาความสะอาด 
6. รณรงค์การปลูกป่า 
7. จัดสภาพแวดล้อมในคณะวิทยาศาสตร์ให้สะอาด สวยงาม 
8. บําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 

ด้านการบริหารและจัดการ 
 

นโยบาย 
1.มีการกําหนดหน้าที่บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ  ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
บริหารและมีการบริหารอย่างโปร่งใส ยุติธรรม สามารถ ตรวจสอบได้และ
นําระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหาร 

2. มีฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการและเพ่ือการตัดสินใจ 
 



3. มีการพัฒนาบุคลากรของคณะ ระดับหัวหน้างาน และระดับผู้ปฏิบัติงาน
ในด้านบริหารและจัดการ 

4. มีการส่งเสริม ความสามัคคี ส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ 
 

เป้าหมาย 
1. จัดส่งบุคลากรระดับผู้บริหาร และหัวหน้างานเข้าอบรมด้านบริหารจัดการ 
อย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง 

2. จัดส่งบุคลากรระดับผู้ปฏิบัติการไปอบรมสัมมนา อย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง 
3. ให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรมอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อคน ต่อปี 
4. มีระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
5. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ พลานามัย และนันทนาการอย่างสม่ําเสมอ 
 
 

กลยุทธ์/มาตรการ 
1. มีการสรรหาและแต่งต้ังบุคคลเพ่ือดํารงตําแหน่งเป็นคณะกรรมการฝ่าย
ต่าง ๆ  อย่างเหมาะสม 

2. จัดทําระบบฐานข้อมูลของคณะ เพ่ือใช้ในงานบริหาร วิชาการและจัดการ
โดยทําเป็นเครือข่ายในคณะ 

3. มีการกําหนดภาระงานของตําแหน่งต่าง ๆ  ในระดับคณะ ภาควิชา 
อาจารย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน 

4. มีระบบประเมินบุคลกรในตําแหน่งต่าง ๆ  ในระดับคณะ ภาควิชา รวมทั้ง
ผู้บริหาร อาจารย์ข้าราชการและเจ้าหน้าที่อย่างสม่ําเสมอ 



5. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารโดยมีการประชุมอาจารย์ 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่  เป็นประจําทุกภาคเรียนเพ่ือเสนอแนะการ
ทํางาน แลกเปล่ียนความคิดเห็น ตลอดจนการประเมินผลงานที่ทําไปและ
เสนอแนะท่ีจะทําต่อไป 

6. พัฒนาบุคลากรของคณะในด้านบริหารจัดการและวิชาการ 
7. ส่งเสริมการทํางานของสวัสดิการคณะเพื่อความสมานฉันท์ สามัคคี 
และนันทนาการ 

8. นําผลการประเมินภาระงานมาเป็นเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ
และนํามาพัฒนาให้ดีย่ิงขึ้น 

9.  มีระบบดํารงไว้และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
10. มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ พลานามัย และการนันทนาการ 
11. มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและทําแผนบริหารความเสี่ยงของคณะฯ 
 

ด้านการเงินและงบประมาณ 

 นโยบาย 
1. มีการจัดสรรงบประมาณให้แก่สาขาวิชาเป็นสัดส่วน  เป็นธรรมด้านความ
โปร่งใส  เป็นระบบและแสวงหาแหล่งทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ  

2. มีระบบการเงินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
3. มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในสถาบัน และภายนอกสถาบัน 
 

เป้าหมาย 
มีฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทางด้านการเงิน ที่ผู้บริหารและผู้เก่ียวข้องระดับ

ภาควิชาและระดับคณะสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา  



 กลยุทธ์/มาตรการ 
1. มีระบบการจัดสรรงบประมาณให้แก่ภาควิชาเป็นสัดส่วนและเป็นธรรม 
ด้วยความโปร่งใสทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบได้ 

2. มีการทําฐานข้อมูลด้านการเงินเก่ียวกับการเบิกจ่ายในระดับภาควิชา
และระดับคณะ 

3. แสวงหาเงินงบประมาณจากแหล่งอื่น เช่น  การจัดอบรม ค่าธรรมเนียม
ในการบริการตรวจสอบเคร่ืองมือ คอมพิวเตอร์ อาคารสถานที่ การ
ตรวจสอบทางวิชาการ งาน มผช. ฯลฯ 

4. จัดทําโครงการบริการวิชาการ เพ่ือแสวงหาแนวทางใช้ทรัพยากร
ร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

ด้านระบบการประกันคุณภาพและการพัฒนาองค์กร 

 นโยบาย 
 มีระบบและกลไกในการตรวจสอบการประกันคุณภาพของสาขาวิชาให้มีการ
ตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในทุกปี  และพร้อมที่จะรับการตรวจสอบจาก
กรรมการประเมินภายนอกคณะ รวมทั้งพัฒนาให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ําเสมอ และส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และ
ปรับเปล่ียนทัศนคติ  ของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน 



 เป้าหมาย 
 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการประเมิน
ภายนอก มีค่าเฉล่ีย อยู่ในเกณฑ์ดี 
 กลยุทธ์/มาตรการ 

1. จัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในของคณะและมีการ
ตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในทุกสาขาวิชาทุกปี 

2. มีระบบการตรวจสอบคุณภาพที่ ชัดเจน  และพร้อมที่จะรับการ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากภายในและภายนอกอย่างต่อเน่ือง 

3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการประกัน
คณุภาพ 






