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-๑- 
 

ปรัชญา 

“เช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น” 
 

 
 

วิสัยทัศน์ 
 

“คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้น าด้านวิทยาศาสตร์ 
เช่ียวชาญเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมและความรู้ 

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น สู่ประชาคมอาเซียน” 
 

 
 



-๒- 
 

พันธกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 ๑.  ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒.  วิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพ่ือถ่ายทอดสู่ท้องถิ่นและอาเซียน 
๓.  บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และสืบสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 
     พระราชด าริ 
๔.  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

 
 

 
 

 

 



-๓- 
 

วัตถุประสงค ์
 

๑. บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีคุณภาพ  คุณธรรม  จริยธรรมสูงขึ้น  สอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 

๒. หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์มีการพัฒนาและปรับปรุงให้มีคุณภาพท่ีสอดคล้องกับความ 
ต้องการของท้องถิ่น 

     ๓.  ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของท้องถิ่น  และสังคม 
     ๔.  มีงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี  และสร้างองค์ความรู้ 
     ๕.  บริการวิชาการท่ีมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย 
     ๖.  ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 
     ๗.  ส่งเสริมและท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



-๔- 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
 

๑. พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ตามความต้องการของสังคม  
๒. สร้างนวัตกรรมและความรู้ และพัฒนาความสามารถในการวิจัย เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคม 
    อาเซียน 
๓. เสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้น าในการให้บริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการอันเนื่อง            
    มาจากพระราชด าริให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

          ๔. ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย  ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
 ๕. ส่งเสริมระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 
 

 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 

๑. บัณฑิตมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม ตามความต้องการของสังคม 
๒. มีนวัตกรรรม ผลงานวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคม   
    อาเซียน 
๓. บุคลากรและหน่วยงานท้องถิ่นได้รับบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของ 
    ท้องถิ่นและโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 
๔. มีการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ 
    สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
๕. องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี  ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 
 
 



-๕- 
 

 
กลยุทธ์/มาตรการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ตามความต้องการของสังคม 

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์  :  บัณฑิตมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม ตามความต้องการของสังคม 
กลยุทธ์และมาตรการ   : 

กลยุทธ์ มาตรการ 
๑. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของสังคม 
๑.๑ พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร ให้มีความหลากหลาย 
๑.๒ พัฒนาหลักสูตรเพ่ือตอบสนองก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตาม
ความต้องการของหน่วยงาน และสถาบันทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ 

๒. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนการ
สอน  และการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพที่ได้มาตรฐาน 

๒.๑  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม  และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 
๒.๒ ส่งเสริมวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ใน
การปฏิบัติ งานจริง 
๒.๓  เพ่ิมศักยภาพพ้ืนฐานให้กับนักศึกษา เพ่ือให้มีความพร้อมในการเรียนรู้
หลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒.๔ สนับสนุนให้อาจารย์ น าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย มาพัฒนาการเรียนการ
สอน  ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยใช้ผลการวิจัยในชั้นเรียน 
๒.๕ พัฒนาสหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน 
๒.๖ ส่งเสริมการผลิตหนังสือ ต ารา เอกสารค าสอน หรือ เอกสารประกอบการ
สอน เพื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ 
๒.๗  ส่งเสริมการบูรณาการ คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่ดีงาม  กับการ
เรียนการสอน 

๓. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
อย่างน้อย  ๕  ด้าน 

๓.๑ พัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
๓.๒ เตรียมความพร้อมของบัณฑิตเพ่ือการสอบใบประกอบวิชาชีพ หรือใบรับรอง
คุณวุฒิเฉพาะสาขา 
๓.๓ เพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานของบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หมายเหตุ :คุณภาพบัณฑิต ๕ ด้าน  คือ (๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (๒) ด้าน
ความรู้ (๓) ด้านทักษะทางปัญญา (๔) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 
 



-๖- 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

สร้างนวัตกรรมและความรู้ และพัฒนาความสามารถในการวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : มีนวัตกรรรม ผลงานวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นสู่
ประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ์ และ มาตรการ 

กลยุทธ์ มาตรการ 
๑. การเพิ่มขีดความสามารถด้านการ

วิจัย หรือการสร้างนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นสู่
ประชาคมอาเซียน 

๑.๑  นักวิจัยรุ่นใหม่ โดยจัดให้มีพ่ีเลี้ยงนักวิจัยเพ่ือถ่ายทอดและเพ่ิมศักยภาพ
ของนักวิจัย 
๑.๒   ส่งเสริมและสนับสนุนนกัวิจัยด้านการพัฒนาท้องถิ่น ตามศักยภาพของ
พ้ืนที่ และทรัพยากร 
๑.๓  ด าเนินการวิจัยและสร้างเครือข่ายวิจัยร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน 
ทั้งภายในและต่างประเทศ 
๑.๔  ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนวิจัย  
๑.๕  พัฒนาระบบกลไกการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยสามารถด าเนินการ
วิจัยได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 
๑.๖ ส่งเสริมการผลิตงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

๒. พัฒนาระบบและกลไกการเผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

๒.๑ ยกระดับวารสารวิชาการของคณะให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
๒.๒  ส่งเสริมการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท้ังใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๗- 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
เสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้น าในการให้บริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชด าริให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป้าประสงค์ :  บุคลากรและหน่วยงานท้องถิ่นได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและ
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 
กลยุทธ์และมาตรการ 

กลยุทธ์ มาตรการ 
๑. ส่งเสริมศูนย์วิทยาศาสตร์ให้เป็นแหล่ง

บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น 

๑.๑ เพ่ิมศักยภาพด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ของศูนย์วิทยาศาสตร์ 
๑.๒ พัฒนาระบบและกลไกลการให้บริการทางวิชาการของศูนย์วิทยาศาสตร์ที่
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
๑.๓ ส่งเสริมการจัดหารายได้จากการบริการวิชาการของศูนย์วิทยาศาสตร์ 
๑.๔ สร้างความร่วมมือด้านการบริการวิชาการระหว่างศูนย์วิทยาศาสตร์กับ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

๒. บริการวิชาการที่มีคุณภาพในรูปแบบ
ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น 

๒.๑ ส่งเสริมการบริการวิชาการท่ีบูรณาการความรู้  และประสบการณ์ที่ได้จาก
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปเผยแพร่สู่การประยุกต์ใช้จริง 
๒.๒ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา  การถ่ายทอดวัฒนธรรม  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  และค่านิยมที่ดีงามของไทย 
๒.๓ พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น  ที่ส่งเสริมวิชาชีพ  ตามความต้องการของท้องถิ่น 
๒.๔ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการบริการวิชาการเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

๓. ส่งเสริมบริการวิชาการที่สอดคล้องกับ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

๓.๑ สนับสนุนการบริการวิชาการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงหรือโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๘- 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ : มีการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น 
กลยุทธ์และมาตรการ 

กลยุทธ์ มาตรการ 
๑. ส่งเสริมให้มีการสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน 

๑.๑ สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทั้งทางภาครัฐ  ภาคเอกชน และสถาบันทาง
ศาสนา   ในการด าเนินกิจกรรมทาง ศาสนา  ศิลปะ และวัฒนธรรม 
๑.๒   บริการวิชาการ และด าเนินการวิจัย เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมพัฒนา
ชีวิต และเป็นทุนทางสังคมให้กับนักศึกษา  ประชาชนทั่วไป 
๑.๓   ส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และคุณธรรม
จริยธรรม กับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และการท่องเที่ยว 
๑.๔   รณรงค์ให้นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประพฤติ ปฏิบัติตน ตามจารีต
ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

๒. ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม ตลอดจนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ท้องถิ่น 

๒.๑ ประสานความร่วมมือกับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการศึกษา
รวบรวมข้อมูลด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 
๒.๒ สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในแต่ละท้องถิ่น
อย่างถูกวิธีเป็นระบบเหมาะสมกับลักษณะ 
ทางกายภาพที่อยู่โดยรอบแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรม 

 
 
 
  



-๙- 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
ส่งเสริมระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ :  องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี  ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์และมาตรการ 

กลยุทธ์ มาตรการ 
๑. บริหารจัดการเชิงรุก  อย่างมี 

ธรรมาภิบาล  เพื่อความเป็นผู้น าด้าน
อุดมศึกษา  ในการพัฒนาท้องถิ่น  
และสามารถแข่งขันในระดับชาติและ
ในระดับอาเซียน 

๑.๑ ปรับปรุงค่านิยมหลักขององค์กรและสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการ 

๑.๒ พัฒนาระบบการประเมินตนเองของกรรมการสภา  ทีมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย  ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  และนานาชาติ 

๑.๓ น าหลักธรรมาภิบาลและค่านิยมหลักขององค์กรมาพัฒนาและปรับปรุงการ
บริหารจัดการทั้งระบบตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและระดับอาเซียน 

๑.๔ พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริม  ก ากับ  ติดตาม  การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์  และยกย่องเชิดชูอาจารย์  ที่เป็น
แบบอย่างที่ดี 

๑.๕ กระจายอ านาจไปสู่หน่วยงานย่อยของคณะ  อย่างเป็นระบบ 
๑.๖ จัดท าระบบบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 
๑.๗ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของคณะที่เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้ 
๑.๘ น าระบบบริหารการเปลี่ยนแปลงมาใช้ในการบริหารจัดการ 
๑.๙ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริหารจัดการและวิชาการกับ

หน่วยงานทางการศึกษาและภาคธุรกิจ  ทั้งในและต่างประเทศ 

๒. สร้างความเชื่อม่ันในการประกัน
คุณภาพของคณะ 

๒.๑ สร้างระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับความเป็นเลิศของ
กลุ่มมหาวิทยาลัยมีตัวบ่งชี้ที่เหมาะสม  มีกระบวนการประเมินที่มี
ประสิทธิภาพ   

๒.๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือเชิงรุกในการพัฒนาคุณภาพกับมหาวิทยาลัย 
 ๒.๓ ส่งเสริมให้หน่วยงานในคณะมีความพร้อมน าระบบ  Ed.PEx 

(Education Criteria for Performance Excellence) มาใช้ในการ
บริหารระบบประกันคุณภาพเพ่ือมุ่งสู่การเป็นผู้น าด้านการพัฒนา
คุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๐- 
 

กลยุทธ์ มาตรการ 
๓. พัฒนาอาจารย์ให้เป็นอาจารย์ 

มืออาชีพ 
๓.๑ จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์  (Roadmap)  ให้มีจ านวนเพียงพอให้มี

คุณภาพตรงกับความต้องการด้านการผลิตของประเทศ 
๓.๒ จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกของอาจารย์  ในสาขาวิชาที่ตรง

กับความต้องการในการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
๓.๓ จัดท าหลักสูตรการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพในลักษณะรายวิชา  

E-Learning  อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเหมาะสมกับช่วงรับการ
พัฒนาการท างาน 

๓.๔ สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการสหกิจอาจารย์กับภาครัฐและ
เอกชนเพื่อให้อาจารย์มีความรู้  ทักษะประสบการณ์ในสภาพจริงรวมทั้ง
นวัตกรรมใหม่ ๆ  และน ามาใช้สอน  วิจัย  บริการวิชาการ 

๓.๕ จัดระบบและกลไกให้มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
ภายในและต่างประเทศ 

๓.๖ ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ ด้านคุณวุฒิ และการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการท่ีสูงขึ้น 

๔. จัดหารายได้จากทรัพย์สิน และรายได้
จากโครงการต่าง ๆ 
 

๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภายในคณะด าเนินการจัดหารายได้
โดยใช้งบของมหาวิทยาลัยที่ผ่านการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 

๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภายในคณะ ร่วมลงทุนด าเนินการ
จัดหารายได้ใช้งบประมาณและทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ร่วมลงทุนที่
ผ่านการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๑- 
 

ดัชนีชี้วัดและค่าเป้าหมาย  ตามแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พ.ศ.  ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ตามความต้องการของสังคม 

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์  :  บัณฑิตมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม ตามความต้องการของสังคม 
 

ตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี/ค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย ๕๕ เป้าหมาย ๕๖ เป้าหมาย ๕๗ เป้าหมาย ๕๘ เป้าหมาย ๕๙ 

๑.  ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
     ที่จัดให้กับนักศึกษา (สกอ.๒.๘) 

๓ ข้อ  ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ 

๒. บัณฑิต ระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ 
     อาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา ๑ ป ี 
       (ก.พ.ร.๔.๑.๑,สมศ.  รอบ ๓)   

ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ 

๓.   ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
      และความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา  (ก.พ.ร.  ๕) 

> ๔.๐๐ > ๔.๐๐ > ๔.๐๐ > ๔.๐๐ > ๔.๐๐ 

๔.  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี  โท  และเอก  ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ  (สมศ.๒,รอบ  ๓) 

> ๔.๐๐ > ๔.๐๐ > ๔.๐๐ > ๔.๐๐ > ๔.๐๐ 

๕.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  ด้านการท างานเป็น
ทีม  ช านาญเทคโนโลยี  ซื่อสัตย์สุจริต    

      จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น (อัตลักษณ์) 

> ๔.๐๐ > ๔.๐๐ > ๔.๐๐ > ๔.๐๐ > ๔.๐๐ 

๖.  ร้อยละของหลักสูตรที่มีจ านวนอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน  สกอ. 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๗.  ร้อยละของจ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก   ๒๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๔๐ 
 

 



-๑๒- 
 

ตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี/ค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย ๕๕ เป้าหมาย ๕๖ เป้าหมาย ๕๗ เป้าหมาย ๕๘ เป้าหมาย ๕๙ 

๘.  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
       ๑)  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ๒๕๐ ๓๐๐ ๓๐๐ ๓๕๐ ๓๕๐ 
       ๒)  จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๒๐ ๕๒๐ ๕๔๐ 
       ๓)  จ านวนนักศึกษาคงอยู่ ๑,๖๐๐ ๑,๖๐๐ ๑,๖๒๐ ๑,๖๒๐ ๑,๖๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



-๑๓- 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
สร้างนวัตกรรมและความรู้ และพัฒนาความสามารถในการวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : มีนวัตกรรรม ผลงานวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 
 

ตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี/ค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย ๕๕ เป้าหมาย  ๕๖ เป้าหมาย  ๕๗ เป้าหมาย  ๕๘ เป้าหมาย  ๕๙ 

๑.  ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.๕ ,รอบ ๓) 

ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๒๒ ร้อยละ ๒๒ ร้อยละ ๒๕ 

๒.  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ (สมศ.๖ , 
รอบ  ๓) 

ร้อยละ  ๑๖ ร้อยละ  ๒๐ ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๒๒ ร้อยละ ๒๒ 

๓.  ผลงานวชิาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ  (สมศ.๗ ,  
รอบ  ๓) 

ร้อยละ  ๘ ร้อยละ  ๑๐ ร้อยละ  ๑๐ ร้อยละ  ๑๐ ร้อยละ  ๑๒ 

๔.  ผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้      
    ๑)  จ านวนโครงการวิจัยใหม่ ๒๐ ๒๕ ๓๐ ๓๐ ๓๕ 
    ๒)  จ านวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ ๒๐ ๒๕ ๓๐ ๓๐ ๓๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๔- 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
เสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้น าในการให้บริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชด าริให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรและหน่วยงานท้องถิ่นได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าร ิ
 

ตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี/ค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย ๕๕ เป้าหมาย ๕๖ เป้าหมาย ๕๗ เป้าหมาย ๕๘ เป้าหมาย ๕๙ 

๑. ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ 
     มาใช้ในการพัฒนาการเรียน  การสอน  และการวิจัย  
     (สมศ.๘รอบ  ๓) 

 ร้อยละ  ๒๔ ร้อยละ  ๓๐ ร้อยละ  ๓๐ ร้อยละ  ๓๐ ร้อยละ  ๓๔ 

๒.  ผลการเรียนรู้  และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
     หรือองค์กรภายนอก  (สมศ.๙  รอบ  ๓) 

๔ ข้อ ๕ ข้อ ๕ ข้อ ๕ ข้อ ๕ ข้อ 

๓.  ผลการให้บริการวิชาการแก่สังคม      
       ๑)  จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม ๑๐ ๑๐ ๑๒ ๑๒ ๑๔ 
       ๒)  จ านวนผู้เข้ารับบริการ ๔๐๐ ๔๐๐ ๓๘๐ ๔๘๐ ๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๕- 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ : มีการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
 

ตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี/ค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย ๕๕ เป้าหมาย ๕๖ เป้าหมาย ๕๗ เป้าหมาย ๕๘ เป้าหมาย ๕๙ 

๑.  การส่งเสริม  และสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
      (สมศ.๑๐, รอบ ๓) 

๔ ข้อ ๕ ข้อ ๕ ข้อ ๕ ข้อ ๕ ข้อ 

๒.  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
     (สมศ.๑๑, รอบ ๓) 

๔ ข้อ ๕ ข้อ ๕ ข้อ ๕ ข้อ ๕ ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๖- 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
ส่งเสริมระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ :  องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี  ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

ตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี/ค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย ๕๕ เป้าหมาย ๕๖ เป้าหมาย ๕๗ เป้าหมาย ๕๘ เป้าหมาย ๕๙ 

๑.  ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายใน  (ก.พ.ร. ๖) > ๔.๐๐ > ๔.๐๐ > ๔.๑๐ > ๔.๑๐ > ๔.๑๕ 
๒.  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน   
      (สมศ.๑๓ ,รอบ  ๓) 

> ๔.๐๐ > ๔.๐๐ > ๔.๑๐ > ๔.๑๐ > ๔.๑๕ 

๓.  ผลการประเมินประกันคุณภาพภายใน  รับรองโดยต้นสังกัด > ๔.๐๐ > ๔.๐๐ > ๔.๑๐ > ๔.๑๐ > ๔.๑๕ 
๔.   ร้อยละระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรทุกระดับ 
      (สายบริหาร  สายวิชาการ  สายสนับสนุน)  ต่อการได้

ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาของตนในระดับ  ≥  ๓.๕๑  
จาก  ๕  หรือตามท่ี  สกอ.  ก าหนด 

> ๓.๕๑ > ๓.๕๑ > ๓.๕๑ > ๓.๕๑ > ๓.๕๑ 
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