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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
1.1 ประวัติความเป็นมาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะหนึ่งที่สังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการขอให้น าความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าวิทยาลัยครูเป็นสถาบันสถาบันการศึกษา
และวิจัยผลิตบัณฑิตในสาขาต่าง ๆ เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษา จึงเห็นสมควรพระราชทานชื่อวิทยาลัยครู ว่า
สถาบันราชภัฏและต่อมาได้รับการจัดตั้งให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 15  มิถุนายน  
2547 
          ปี พ.ศ. 2518 คณะวิชาวิทยาศาสตร์จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู 
          ป ีพ.ศ. 2529 คณะวิชาวิทยาศาสตร์ได้ถูกจัดต้ังขึ้น ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พระราช บัญญัติ
วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ประกอบด้วย  8 
ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาเคมี, ภาควิชาชีววิทยา, ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาคณิตศาสตร์
และสถิติ, ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ภาควิชาเกษตรศาสตร์, ภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ 
          ป ีพ.ศ. 2530  คณะวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เปิดรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับอนุปริญญาและ
ระดับปริญญาตรี ระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (อ.วท.) เปิดโปรแกรมวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและโปรแกรม
วิชาไฟฟ้า  ระดับปริญญาตรี (วท.บ.) เปิดโปรแกรมวิชาพืชศาสตร์กับโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ 
          ปี พ.ศ. 2532 คณะวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ 
          ปี พ.ศ. 2533 คณะวิทยาศาสตร์ ได้เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาเคมี
ปฏิบัติการและระดับปริญญาตรี 
          ปี พ.ศ. 2534 คณะวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาเซรามิกส์ 
และเปิดท าการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ค.บ. 4 ปี) ในโครงการคุรุทายาท (ระดับมัธยม) จ านวน  
3 โปรแกรมวิชา ได้แก่ เกษตรกรรม, ฟิสิกส์ และชีววิทยา 
          ปี  พ.ศ. 2535 ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็น “สถาบันราชภัฏ
นครสวรรค์” และได้เปลี่ยนจากคณะวิทยาศาสตร์เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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          ปี พ.ศ. 2542  เปลี่ยนแปลงการบริหารภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากภาควิชา    ซึ่งเดิม
เป็นหน่วยงานหนึ่งของคณะวิชาวิทยาศาสตร์เป็นการบริหารแบบมีคณะกรรมการโปรแกรมวิชาตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกาศทั่วไป เล่มที่ 116 ตอนพิเศษ 79   
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2542 มีหน้าที่หลัก คือ จัดการศึกษาส าหรับบุคลากรและหลังประจ าการวิจัย การบริการ
วิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีหัวหน้าคณะและคณบดีเป็นผู้บริหารคณะ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
ดังนี ้
  พ.ศ. 2518 - 2520        นายสุรชาติ  ฉัตรสุทธิพงษ์ 
  พ.ศ. 2521 - 2522        นายเกษม     ศรีเดิมมา  
  พ.ศ. 2522 - 2524 นายมาโนชญ์  ไวทยกุล 
  พ.ศ. 2525 - 2529  นายวิทยา  วาจาบัณฑิตย์ 
  พ.ศ. 2530 - 2533 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป  แก้วเหล็ก 
  พ.ศ. 2534 - 2537  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชเนศ  คงการค้า 
  พ.ศ. 2538 - 2541 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณ์  คงมี 
  พ.ศ. 2542 - 2544 นายสมชาย  พลานนท์ 
  พ.ศ. 2545 - 2547  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป  แก้วเหล็ก 
  พ.ศ. 2548 - 2551 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชเนศ  คงการค้า 
  พ.ศ. 2551 - 2555   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย  ทวี 
  พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีอภิเดช  มงคลปัญญา 
 ปี พ.ศ. 2547 รวมโปรแกรมวิชาชีววิทยาและโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน 
กลายเป็นโปรแกรมวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 ปี พ.ศ. 2548 เปลี่ยนค าน าหน้าส่วนราชการในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากโปรแกรมวิชา
เป็นภาควิชา และจัดโครงสร้างการบริหารใหม่ ประกอบด้วย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอง
คณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนา  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 ปี พ.ศ. 2549 จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 10 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา  
คณิตศาสตร์  สถิติ  วิทยาการคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุขศาสตร์  เคมี  ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 ปี พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ประกาศให้มีการแบ่งส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัย ลงวันที่  27 ธันวาคม  พ.ศ. 2549  ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้  แบ่งหน่วยงาน 
ดังนี ้
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  1. ส านักงานคณบดี 
  2. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
  3. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
  4. ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
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1.2 โครงสร้างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณบด ี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

กลุ่มงานบริหาร กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา  

หัวหน้าศนูย์
วิทยาศาสตร์ 

หัวหน้า 
ส านักงาน 

หัวหน้าภาควิชา
วิทยาศาสตร์ 

หัวหน้าภาควิชา
วิทยาศาสตร์ประยกุต 

สาขาวชิาฟิสิกส์และ

วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 

สาขาวิชาชีววิทยาและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

สาขาวชิาคอมพวิเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาขาวชิา 

วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 

สาขาวชิาเคม ี สาขาวชิา 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

สาขาวชิาคหกรรมศาสตร ์
สาขาวชิา 

คณิตศาสตร์และสถิต ิ
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1.4  ปรัชญา วิสัยทัศน์   พันธกิจและวัตถุประสงค์ 
 ปรัชญา 
           เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 วิสัยทัศน์ 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นผู้น าด้านวิทยาศาสตร์  เชี่ยวชาญเทคโนโลยี 
           สร้างสรรค์นวัตกรรมและความรู้  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  สู่ประชาคมอาเซีย 
 พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. วิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อถ่ายทอดสู่ท้องถิ่นและอาเซียน 
3. บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และสืบสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ        
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญา  และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

 วัตถุประสงค์ 
 1. บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีคุณภาพ  คุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้นสอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
 2. หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์มีการพัฒนาและปรับปรุงให้มีคุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น 
 3. ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
 4. มีงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างองค์ความรู้ 
 5. บริการวิชาการที่มีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย 
 6. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 
 7. ส่งเสริมและท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น        
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1.5 ประเด็นยุทธศาสตร์  

กลยุทธ์/มาตรการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 
พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ตามความต้องการของสังคม 

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์  :  บัณฑิตมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงาม ตามความต้องการของสังคม 

กลยุทธ์และมาตรการ   : 

กลยุทธ์ มาตรการ 

1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม 

1.1  พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร ให้มีความหลากหลาย 
1.2  พัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตามความต้องการของหน่วยงาน และสถาบันทั้งในระดับท้องถิ่น และ
ระดับชาติ 

2. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอน  และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ท่ีได้มาตรฐาน 

2.1  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม  และสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 
2.2  ส่งเสริมวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และให้ผู้เรียนมีประสบการณ์
ในการปฏิบัติ งานจริง 
2.3  เพิ่มศักยภาพพื้นฐานให้กับนักศึกษา เพื่อให้มีความพร้อมในการเรียนรู้
หลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.4  สนับสนุนให้อาจารย์ น าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย มาพัฒนาการเรียนการ
สอน  ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยใช้ผลการวิจัยในชั้นเรียน 
2.5  พัฒนาสหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์อย่างเป็นระบบและมี
มาตรฐาน 
2.6  ส่งเสริมการผลิตหนังสือ ต ารา เอกสารค าสอน หรือ เอกสารประกอบการ
สอน เพื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ 
2.7  ส่งเสริมการบูรณาการ คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่ดีงาม  กับการ
เรียนการสอน 

3. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
อย่างน้อย  5  ด้าน 

3.1  พัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
3.2  เตรียมความพร้อมของบัณฑิตเพื่อการสอบใบประกอบวิชาชีพ หรือ
ใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขา 
3.3  เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานของบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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หมายเหตุ :คุณภาพบัณฑิต 5 ด้าน  คือ (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด้าน
ความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ      

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 
สร้างนวัตกรรมและความรู้ และพัฒนาความสามารถในการวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : มีนวัตกรรรม ผลงานวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นสู่
ประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ์ และ มาตรการ 

กลยุทธ์ มาตรการ 

1. การเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัย 
หรือการสร้างนวัตกรรมที่สอดคล้อง
กับการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคม
อาเซียน 

1.1  นักวิจัยรุ่นใหม่ โดยจัดให้มีพี่เลี้ยงนักวิจัยเพื่อถ่ายทอดและเพิ่มศักยภาพ
ของนักวิจัย 
1.2   ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยด้านการพัฒนาท้องถิ่น ตามศักยภาพของ
พื้นที่ และทรัพยากร 
1.3  ด าเนินการวิจัยและสร้างเครือข่ายวิจัยร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน 
ทั้งภายในและต่างประเทศ 
1.4  ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนวิจัย  
1.5  พัฒนาระบบกลไกการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยสามารถ
ด าเนินการวิจัยได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 
1.6  ส่งเสริมการผลิตงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

2. พัฒนาระบบและกลไกการเผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

2.1  ยกระดับวารสารวิชาการของคณะให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
2.2  ส่งเสริมการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 
เสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้น าในการให้บริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชด าริให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรและหน่วยงานท้องถิ่นได้รับบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและ
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 

กลยุทธ์และมาตรการ 

กลยุทธ์ มาตรการ 

1. ส่งเสริมศูนย์วิทยาศาสตร์ให้เป็นแหล่ง
บริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น 

1.1 เพิ่มศักยภาพด้านเคร่ืองมือและอุปกรณ์ของศูนย์วิทยาศาสตร์ 
1.2 พัฒนาระบบและกลไกลการให้บริการทางวิชาการของศูนย์วิทยาศาสตร์ที่
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
1.3 ส่งเสริมการจัดหารายได้จากการบริการวิชาการของศูนย์วิทยาศาสตร์ 
1.4 สร้างความร่วมมือด้านการบริการวิชาการระหว่างศูนย์วิทยาศาสตร์กับ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2. บริการวิชาการท่ีมีคุณภาพในรูปแบบท่ี
หลากหลายเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น 

2.1 ส่งเสริมการบริการวิชาการที่บูรณาการความรู้  และประสบการณ์ที่ได้จาก
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปเผยแพร่สู่การประยุกต์ใช้จริง 
2.2 สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา  การถ่ายทอดวัฒนธรรม   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และค่านิยมที่ดีงามของไทย 
2.3 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น  ที่ส่งเสริมวิชาชีพ  ตามความต้องการของท้องถิ่น 
2.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการบริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

3. ส่งเสริมบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

3.1 สนับสนุนการบริการวิชาการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงหรือโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริอย่างต่อเน่ือง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 
ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ : มีการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น 
กลยุทธ์และมาตรการ 

กลยุทธ์ มาตรการ 

1. ส่งเสริมให้มีการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน 

1.1  สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทั้งทางภาครัฐ  ภาคเอกชน และสถาบันทาง
ศาสนา   ในการด าเนินกิจกรรมทาง ศาสนา  ศิลปะ และวัฒนธรรม 
1.2   บริการวิชาการ และด าเนนิการวิจยั เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมพัฒนา
ชีวิต และเป็นทุนทางสังคมให้กับนักศึกษา  ประชาชนทั่วไป 
1.3   ส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และคุณธรรม
จริยธรรม กับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา และการท่องเที่ยว 
1.4   รณรงค์ให้นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประพฤติ ปฏิบัติตน ตามจารีต
ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

2. ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม ตลอดจนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ท้องถิ่น 

2.1  ประสานความร่วมมือกับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการศึกษา
รวบรวมข้อมูลด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 
2.2  สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในแต่ละ
ท้องถิ่นอย่างถูกวิธีเป็นระบบเหมาะสมกับลักษณะ 
ทางกายภาพที่อยู่โดยรอบแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 
ส่งเสริมระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ :  องค์กรมีการบริหารจัดการท่ีดี  ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์และมาตรการ 

กลยุทธ์ มาตรการ 

1. บริหารจัดการเชิงรุก  อย่างมี 
ธรรมาภิบาล  เพื่อความเป็นผู้น าด้าน
อุดมศึกษา  ในการพัฒนาท้องถิ่น  
และสามารถแข่งขันในระดับชาติและ
ในระดับอาเซียน 

1.1 ปรับปรุงค่านิยมหลักขององค์กรและสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการ 

1.2 พัฒนาระบบการประเมินตนเองของกรรมการสภา  ทีมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย  ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  และนานาชาติ 

1.3 น าหลักธรรมาภิบาลและค่านิยมหลักขององค์กรมาพัฒนาและปรับปรุงการ
บริหารจัดการทั้งระบบตามหลักเกณฑ์และวธิีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดี  ที่สามารถแข่งขันได้ในระดบัชาติและระดับอาเซียน 

1.4 พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริม  ก ากับ  ติดตาม  การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์  และยกย่องเชิดชูอาจารย์  ที่เป็น
แบบอย่างที่ดี 

1.5 กระจายอ านาจไปสู่หน่วยงานย่อยของคณะ  อย่างเป็นระบบ 
1.6 จัดท าระบบบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 
1.7 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของคณะที่เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้ 
1.8 น าระบบบริหารการเปลี่ยนแปลงมาใช้ในการบริหารจัดการ 
1.9 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริหารจัดการและวิชาการกับ

หน่วยงานทางการศึกษาและภาคธุรกิจ  ทั้งในและต่างประเทศ 
2. สร้างความเชื่อมั่นในการประกัน

คุณภาพของคณะ 

2.1 สร้างระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับความเป็นเลิศของ
กลุ่มมหาวิทยาลัยมีตัวบ่งชี้ที่เหมาะสม  มีกระบวนการประเมินที่มี
ประสิทธิภาพ   

2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือเชิงรุกในการพัฒนาคุณภาพกับ
มหาวิทยาลัย 

 2.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานในคณะมีความพร้อมน าระบบ  Ed.PEx 
(Education Criteria for Performance Excellence) มาใช้ในการบริหาร
ระบบประกันคุณภาพเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้น าด้านการพัฒนาคุณภาพ 
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กลยุทธ์ มาตรการ 

3. พัฒนาอาจารย์ให้เป็นอาจารย์ 
มืออาชีพ 

3.1 จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์  (Roadmap)  ให้มีจ านวนเพียงพอให้มี
คุณภาพตรงกับความต้องการด้านการผลิตของประเทศ 

3.2 จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกของอาจารย์  ในสาขาวิชาที่ตรง
กับความต้องการในการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

3.3 จัดท าหลักสูตรการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพในลักษณะรายวิชา  
E-Learning  อย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองเหมาะสมกับช่วงรับการ
พัฒนาการท างาน 

3.4 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการสหกิจอาจารย์กับภาครัฐและ
เอกชนเพื่อให้อาจารย์มีความรู้  ทักษะประสบการณ์ในสภาพจริง
รวมทั้งนวัตกรรมใหม่ ๆ  และน ามาใช้สอน  วิจัย  บริการวิชาการ 

3.5 จัดระบบและกลไกให้มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
ภายในและต่างประเทศ 

3.6 ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ ด้านคุณวุฒิ และการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ้น 

4. จัดหารายได้จากทรัพย์สิน และรายได้
จากโครงการต่าง ๆ 
 

4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภายในคณะด าเนินการจัดหา
รายได้โดยใช้งบของมหาวิทยาลัยที่ผ่านการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 

4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภายในคณะ ร่วมลงทุนด าเนินการ
จัดหารายได้ใช้งบประมาณและทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ร่วมลงทุน
ที่ผ่านการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 
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ส่วนที่ 2 

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ 

2.1 หลักการและเหตุผล 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  พ.ศ.  2554 เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายในคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   โดยที่เป็นการเห็นสมควรปรับปรุงโครงสร้าง
และแบ่งส่วนราชการภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคณะและ
ภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  แบ่งส่วนราชการภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ประกอบด้วย  1) ส านักงานคณะ  2) สาขาวิชาเคมี   3) สาขาฟิสิกส์ 4) สาขาวิชาชีววิทยา  5) สาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ 6) สาขาวิชาคหกรรม 7) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 8) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 9) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประกอบกับ ตามที่ การประเมินคุณภาพ
การศึกษา ของส านักงานกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ.2553 มีข้อเสนอแนะให้มีการพัฒนาหรือน า
ระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารและตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบายและการวางแผน เพื่อให้เป็นระบบ
ที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกงานที่เกี่ยวข้อง เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อ การบริหาร การวางแผน และ
การตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ โดยจัดท าเป็นฐานข้อมูลซึ่งประกอบด้วย ฐานข้อมูลการเรียนการสอน
ฐานข้อมูล วิจัย ฐานข้อมูลการเงินเพื่อการบริหาร ฐานข้อมูลการบริการวิชาการ ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
การศึกษา ข้อมูลบุคลากร เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ปี (2555-
2559) ที่ก าหนดไว้ในกลยุทธ์ที่ 5 บริหารจัดการเชิงรุกแบบมีธรรมาภิบาล การใช้ข้อมูลเป็นฐานในการ
ตัดสินใจ โดยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระบบ
สารสนเทศมีความส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการองค์การ  และประกันคุณภาพการศึกษาระบบ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้บริหารน าไปใช้ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์  Strategic Decision) การ
ตัดสินใจทางยุทธวิธี (Tactical Decision) การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า (fighting) และการควบคุม (Control) เมื่อ
พิจารณาพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ระบบสารสนเทศควรครอบคลุมพันธกิจดังกล่าว อีกทั้งการบริหารและการเงิน 
งบประมาณ ดังนั้น จึงได้จัดท าแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ  ปี 2556 เพื่อที่ใช้เป็นกรอบทิศทางและแนว
ทางการด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
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2.2 วัตถุประสงค์  

1. เพื่อจัดท าแผนด าเนินงานด้านสารสนเทศอันประกอบไปด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูล 
ระบบสารสนเทศและโปรแกรมประยุกต์ ให้รองรับภารกิจหลักของคณะ 

2. เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน โดยการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในด้านการ
บริหารการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ และการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

3. เพื่อให้มีระบบงานสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงกระบวนการท างานของฝ่ายต่างๆ ในคณะเข้า 
ด้วยกัน สามารถสนับสนุนการบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ 

4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายช่องทางการให้บริการ นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ของ 
คณะ ให้สามารถเข้าถึงบริการได้ทุกที่ ทุกเวลา 

2.3 เป้าประสงค์ 
1. มีระบบที่เชื่อมโยงข้อมูลเดียวกัน ที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อ การบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจ 

ของผู้บริหารทุกระดับ 
2. มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้บริหารน าไปใช้ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การ 

ตัดสินใจทางยุทธวิธี การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการควบคุม 
3. บุคลากรมีทักษะและความสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.4  ยุทธศาสตร์  

1. การพัฒนาระบบสารสนเทศพื้นฐานและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน  

2. เสริมสร้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการการเรียน การสอน และการวิจัย  

3. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้ และทรัพยากรสารสนเทศ  

ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนาระบบสารสนเทศพื้นฐานและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน  

วัตถุประสงค์  พัฒนาโครงสร้างข้อมูลพื้นฐานสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ในด้านการเรียน การสอน การบริหาร และ การวิจัย  

เป้าหมาย  

1. มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆของคณะที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน  

2. สร้างช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการของคณะ 
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 3. มีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพื่อให้ตอบสนองต่อการดาเนินงานของ

คณะในภารกิจต่างๆ  

4. ระบบฐานข้อมูลของคณะ มีความเชื่อถือได้ มีเสถียรภาพในการทางาน และมีความมั่นคง และ

โดยข้อมูลที่เก็บจะต้อง อ้างอิงได้ และทันสมัย  

ตัวชี้วัด  

1. มีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อให้บริการในด้านต่างๆ ของคณะ  

2. ความพึงพอใจของผู้ในงานระบบสารสนเทศของคณะ  

3. สถิติการใช้งานระบบ  

ยุทธศาสตรท์ี ่2 เสริมสร้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการการเรียน การสอน และการวิจัย  

วัตถุประสงค์  เพื่อให้มีการนา ICT มาใช้เพื่อการศึกษา การวิจัย ให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และเพื่อให้

นิสิตมีขีดความสามารถในการใช้ ICT อยู่ในระดับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของสังคม โดยมีความรู้คู่

คุณธรรม  

เป้าหมาย  

1. มีระบบอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการศึกษา เช่น e-Learning หรือ e-Courseware  

2. ส่งเสริมและรณรงค์ให้มีการประยุกต์ใช้ ICT ในการเรียนและการสอนเพิ่มมากขึ้น  

3. เพิ่มสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์สนับสนุนการเรียนการสอน 

4. ส่งเสริมนิสิตมีความรู้ความสามารถใช้ ICT เพื่อกระบวนการเรียนรู้ การทางานและการสื่อสาร

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแสวงหาความรู้ต่างๆ ได้ และมีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่สังคมคนรุ่น

ใหม่ (e-Society) 

5.  ส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองคุณภาพและจริยธรรม ในการใช้ ICT  

ตัวชี้วัด  

1. จ านวนรายวิชาในระบบ e-Learning และ e-Courseware  

2. จ านวนหลักสูตรการใช้งานระบบ ICT ที่เปิดให้นิสิตเข้ารับการฝึกอบรม  

3. จ านวนสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์  

4. สถิติการใช้งาน e-Learning และ e-Courseware  
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5. สถิติการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย  

6. ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบงานสนับสนุนการบริการงานการศึกษาต่างๆ  

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้ และทรัพยากรสารสนเทศ  

วัตถุประสงค์  เพื่อให้มีการนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM) และทรัพยากร

สารสนเทศต่างๆ ภายในคณะเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทางานและยกระดับองค์กรให้มีความเป็น

มาตรฐานสากล  

เป้าหมาย  

1. มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)  

2. มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (e-Office)  

ตัวชี้วัด  

1. จ านวนหัวข้อเร่ืองที่มีการเผยแพร่ในระบบ KM  

2. สถิติการใช้งานระบบ KM  

3. จานวนระบบที่มีการพัฒนาเพื่อใช้ใน e-Office  

4. สถิติการใช้งาน e-Office 
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 2.5 แผนการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ ปี 2556 

ที่ โครงการกิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมายตามตัวช้ีวัด งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ 
1  ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
มีระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพ  มีระบบสาหรับใช้งาน  2,000 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2  ระบบฐานข้อมูลการใหบ้ริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

มีระบบฐานข้อมูลการให้บริการ
วิชาการ  

มีระบบสาหรับใช้งาน  1,000 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  

3  ระบบฐานข้อมูลบรหิารจดัการงานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

มีระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการ
งานวิจัย  

มีระบบสาหรับใช้งาน  1,000 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  

รวม 4,000  
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