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คํานํา 
 

  การพัฒนาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจําเปนตองอาศัยความรวมแรงรวมใจของบุคลากร
ทุกภาคสวนของคณะ เพ่ือใหเกิดการประสานพลังใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน ภายใตการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมอันเปนผลจากความกาวหนาของเทคโนโลยี 
ประกอบกับมหาวิทยาลัยไดประกาศใชแผนยุทธศาสตร ฉบับใหม ป พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ในหวงเวลาน้ี จึงเปน
เวลาที่ดีย่ิง ที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะไดทบทวนยุทธศาสตร เพ่ือกําหนดทิศทางการบริหารงานดาน
ตาง ๆ ของคณะ อันไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ดวยเหตุตาง ๆ ดังกลาว จึงเปนที่มาของการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
 
 
 
     วาที่รอยตรี 
            (ผูชวยศาสตราจารยอภิเดช มงคลปญญา) 
             คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
                  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
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สารบัญ 
 

 หนา 
คํานาํ ก 
สารบัญ ข 
วิสัยทัศน ๑ 
พันธกิจคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๑ 
ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ๒ 
กลยุทธและผูรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี ๓ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ ๓ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ ๔ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ ๖ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ ๗ 
โครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร ๘ 
ภาคผนวก ๒๕ 
 แผนที่ยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ๒๖ 
 สรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายในองคกร ประจําป ๒๕๖๑ ๒๗ 
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วิสัยทัศน 
 

“บัณฑิตมีความรูคูคุณธรรม อาจารยมีศักยภาพดานการวิจยั 
บริการวชิาการท่ีไดมาตรฐาน เปนศูนยการเรียนรูทางวิทยาศาสตร 

และสรางเครือขายระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน” 
 
 
 

พันธกิจคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

๑. ผลิตบัณฑิตที่มคีวามรูคูคุณธรรม 
๒. บริการวิชาการที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนและพัฒนาเครือขายระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน 

และองคกรอ่ืน 
๓. พัฒนาอาจารยใหมีศักยภาพทางการวิจัย และสงเสริมการทําวิจัยดานการพัฒนาทองถิ่น และโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ 
๔. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นที่สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอน 
๕. พัฒนาศูนยวิทยาศาสตรใหเปนศูนยการเรียนรูเพ่ือใหบริการ (วิชาการ) แกชุมชน 
๖. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพสรางสรรคสังคม 
และประเทศชาติ 
 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ ๑.๑ บัณฑิตเปนคนดีมีคุณลักษณะที่ พึงประสงคตามอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัย 
 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ ๑.๒ บัณฑิตมีความรูความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานคุณวุฒิ/

วิชาชีพ สอดคลองกับศตวรรษที่ ๒๑ และเปนที่ยอมรับในระดับสากล 
 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ ๑.๓ บัณฑิตมีสมรรถนะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาตางประเทศ 

และสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ การสรางสรรคการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 
อยางยั่งยืน 
 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ ๒.๑ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถแกปญหาและพัฒนาทองถิ่น 

รวมทั้งสรางมูลคาเพ่ิมแกชุมชนทองถิ่น 
 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ ๒.๒ ผลงานวิจัยของคณาจารยมีคุณภาพไดรับการเผยแพรในระดับชาติ

และนานาชาติ 
 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ ๒.๓ ชุมชนทองถิ่นมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเอง 
 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ ๒.๔ ภูมิปญญาทองถิ่นดานศิลปะและวัฒนธรรมไดรับการอนุรักษฟนฟูให

เปนมรดกทางวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ ๓.๑ บัณฑิตครูมีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการองคกรใหเปนมหาวิทยาลัยแหง 
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 
 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ ๔.๑  มีรูปแบบ/ระบบการบริหารจัดการที่ไดมาตรฐานเกณฑคุณภาพ โดย

ยึดหลักธรรมาภิบาล และมีการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ ๔.๒  บุคลากรมีสมรรถนะความรูความสามารถในการปฏิบัติงานตามเกณฑ

มาตรฐาน และทํางานอยางมีความสุข 
 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ ๔.๓  มหาวิทยาลัยเปนองคกรแหงการเรียนรู สรางสรรคนวัตกรรมเพ่ือ 

การพัฒนาทองถิ่น 
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กลยุทธและผูรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑  
การยกระดับคณุภาพและมาตรฐานการผลติบัณฑิตใหมีคุณภาพสรางสรรคสงัคม และประเทศชาติ 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  : ๑. บัณฑิตเปนคนดีมีคุณลกัษณะที่พึงประสงคตามอัตลกัษณของมหาวิทยาลัย 
    ๒. บัณฑิตมีความรูความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานคณุวุฒิ/วิชาชีพ สอดคลองกับ
ศตวรรษที่ ๒๑ และเปนที่ยอมรับในระดับสากล 
    ๓. บัณฑิตมีสมรรถนะในการสื่อสารทัง้ภาษาไทย และภาษาตางประเทศ และสามารถใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธและผูรับผิดชอบ   : 

กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 
๑ พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสังคม รองคณบดีฝายวิชาการ หัวหนาภาควิชา หัวหนา

สาขาวิชา 

๒ ประชาสัมพันธและรบันักศกึษาเชิงรุก รองคณบดีฝายวิชาการ หัวหนาภาควิชา หัวหนา
สาขาวิชา 

๓ สนับสนุนทนุการศึกษาแรกเขาและระหวางเรียน รองคณบดีฝายวิชาการ, รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษา 

๔ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร และการฝก
ประสบการณวิชาชีพทีไ่ดมาตรฐาน 

รองคณบดีฝ าย วิชาการ , หัวหน าภาค วิชา 
หัวหนาสาขาวิชา 

๕ แสวงหาความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อรองรบัการผลิตบณัฑิต คณบดี, รองคณบดี, หัวหนาศูนยวิทยาศาสตร, 
หัวหนาภาควิชา, หัวหนาสาขาวิชา 

๖ พัฒนาอาจารยใหมีความรูความสามารถทางวิชาการเพิม่ขึน้ รองคณบดีฝ าย วิชาการ , หัวหน าภาค วิชา 
หัวหนาสาขาวิชา 

 

ตัวชี้วัด 
(Key Performance Indicators) 

ขอมูลพืน้ฐาน 
(Based line) 

เปาหมาย 
(Target) 

ป ๕๘ ป ๕๙ ป ๖๐ ป ๖๑ ป ๖๒ ป ๖๓ ป ๖๔ 
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

๒.๓๙ ๓.๐๖ ๓.๑๐ ๔.๒๐ ๔.๔๐ ๔.๔๐ ๔.๔๕ 
ผลการดําเนนิงาน 

๔.๑๖ ๔.๓๔ ๔.๒๘ N/A N/A 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ 
การสรางสรรคการวิจัย พฒันานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน อยางยั่งยนื 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  : ๑. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถแกปญหาและพัฒนาทองถ่ิน รวมทัง้สรางมูลคาเพิ่มแก
ชุมชนทองถ่ิน 
 ๒. ผลงานวิจัยของคณาจารยมีคุณภาพไดรบัการเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ 
 ๓. ชุมชนทองถ่ินมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง 
 ๔. ภูมิปญญาทองถ่ินดานศลิปะและวัฒนธรรมไดรับการอนุรักษฟนฟูใหเปนมรดกทาง
วัฒนธรรม 
กลยุทธและผูรับผิดชอบ   : 

กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 
๑ เพิ่มขีดความสามารถดานการวิจัยสูระดับชาติหรือนานาชาติ รองคณบดีฝายวิชาการ , หัวหนาภาควิชา , 

หัวหนาสาขาวิชา, ประธานหลักสูตร 

๒ สงเสริมและสนับสนนุนักวิจัยดานการพัฒนาทองถ่ิน และโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําร ิ

รองคณบดีฝายวิชาการ , หัวหนาภาควิชา , 
หัวหนาสาขาวิชา, ประธานหลักสูตร 

๓ สงเสริมการบรูณาการองคความรูดานศลิปะและวัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถ่ินกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

รองคณบดี, หัวหนาภาควิชา, หัวหนาสาขาวิชา 

๔ อนุรักษและสบืสานศลิปะและวัฒนธรรม ตลอดจนอนุรกัษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน 

รองคณบดี, หัวหนาภาควิชา, หัวหนาสาขาวิชา 

๕ สงเสริมการใหบริการวิชาการที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน หัวหนาศูนยวิทยาศาสตร 

๖ พัฒนาศนูยการเรียนรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยทีีส่อดคลองกับความ
ตองการของชมุชน 

หัวหนาศูนยวิทยาศาสตร 

๗ สงเสริมและสนับสนนุการพฒันาเครือขายการบริการวิชาการระหวาง
มหาวิทยาลัย ชุมชน และองคกรอ่ืน 

หัวหนาศูนยวิทยาศาสตร 

 

 

 

ตัวชี้วัด 
(Key Performance Indicators) 

ขอมูลพืน้ฐาน 
(Based line) 

เปาหมาย 
(Target) 

ป ๕๘ ป ๕๙ ป ๖๐ ป ๖๑ ป ๖๒ ป ๖๓ ป ๖๔ 
จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ
หรือนานาชาติ เชน ไดรับการตีพิมพเผยแพร การ
จดลิขสิทธ์ิ หรอืสิทธิบัตร 

๒๐ ๑๑ ๑๕ ๓๐ ๔๕ ๔๕ ๕๐ 
ผลการดําเนนิงาน 

๓๒ ๔๕ ๒๖ N/A N/A 
จํานวนงานวิจัยดานการพัฒนาทองถิ่น และ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

N/A N/A ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 
ผลการดําเนนิงาน 

๓ ๓ ๑๗ N/A N/A 
รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ/กิจกรรม
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญา

N/A N/A รอยละ 
๖๐ 

รอยละ 
๖๕ 

รอยละ 
๗๐ 

รอยละ 
๗๕ 

รอยละ 
๘๐ 
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ตัวชี้วัด 
(Key Performance Indicators) 

ขอมูลพืน้ฐาน 
(Based line) 

เปาหมาย 
(Target) 

ป ๕๘ ป ๕๙ ป ๖๐ ป ๖๑ ป ๖๒ ป ๖๓ ป ๖๔ 
ทองถิ่นและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ 
สิ่งแวดลอมของทองถิ่น 

ผลการดําเนนิงาน 
รอยละ 

๖๐ 
รอยละ 

๖๕ 
N/A N/A N/A 

จํานวนชุมชนที่เขารวมโครงการ/กิจกรรมดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดลอมของ
ทองถิ่น 

N/A N/A N/A ๕ ๖ ๗ ๘ 
ผลการดําเนนิงาน 

N/A N/A N/A N/A N/A 

ระดับความสําเร็จของการบริการวิชาการตามเกณฑ
ประกันคุณภาพของ สกอ. 

N/A N/A ระดับ ๔ ระดับ 
๕ 

ระดับ ๕ ระดับ 
๕ 

ระดับ 
๕ 

ผลการดําเนนิงาน 
ระดับ ๕ ระดับ 

๕ 
ระดับ ๕ N/A N/A 

 

 



 

แผนยุทธศาสตร ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี | ๖  
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ 
การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  :  ๑. บัณฑิตครมีูคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธและผูรับผิดชอบ   : 

กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 
๑ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตครใูหมีคุณภาพและสมรรถนะตาม

มาตรฐานสากล 

รองคณบดี, หัวหนาภาควิชา, หัวหนาสาขาวิชา 

๒ ยกระดับคณุภาพการผลิตบณัฑิตครสููมาตรฐานสากล รองคณบดี, หัวหนาภาควิชา, หัวหนาสาขาวิชา 

 

ตัวชี้วัด 
(Key Performance Indicators) 

ขอมูลพืน้ฐาน 
(Based line) 

เปาหมาย 
(Target) 

ป ๕๘ ป ๕๙ ป ๖๐ ป ๖๑ ป ๖๒ ป ๖๓ ป ๖๔ 
รอยละของหลักสูตรผลิตครทูีไ่ดมาตรฐานและผาน
การรับรองจากคุรุสภา 

N/A N/A N/A N/A N/A ๑๐๐ ๑๐๐ 
ผลการดําเนนิงาน 

N/A N/A N/A N/A N/A 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ 
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการองคกรใหเปนมหาวิทยาลัยแหง นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  : ๑. มีรูปแบบ/ระบบการบริหารจัดการที่ไดมาตรฐานเกณฑคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
และมีการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสทิธิภาพ 
 ๒. บุคลากรมีสมรรถนะความรูความสามารถในการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐาน และ
ทํางานอยางมีความสขุ 
 ๓. มหาวิทยาลัยเปนองคกรแหงการเรยีนรู สรางสรรคนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 
กลยุทธและผูรับผิดชอบ   : 

กลยุทธ ผูรับผิดชอบ 
๑ บริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาลในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี รองคณบดี, หัวหนาภาควิชา, หัวหนาสาขาวิชา 

๒ มีการจัดการความรูภายในองคกร รองคณบดี, หัวหนาภาควิชา, หัวหนาสาขาวิชา 

 

ตัวชี้วัด 
(Key Performance Indicators) 

ขอมูลพืน้ฐาน 
(Based line) 

เปาหมาย 
(Target) 

ป ๕๘ ป ๕๙ ป ๖๐ ป ๖๑ ป ๖๒ ป ๖๓ ป ๖๔ 
ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน
ระดับคณะ 

๔.๐๘ ๓.๙๔ ๔.๐๐ ๔.๔๔ ๔.๔๖ ๔.๔๘ ๔.๕๐ 
ผลการดําเนนิงาน 

๔.๒๘ ๔.๔๒ ๔.๒๓ N/A N/A 
รอยละระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรทุก
ระดับ (สายบริหาร สายวิชาการ สายสนับสนุน และ
นักศึกษา) ตอการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิ-
บาลของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

N/A N/A ๓.๕๑ ๔.๒๐ ๔.๒๐ ๔.๒๐ ๔.๒๕ 
ผลการดําเนนิงาน 

๔.๐๐ ๔.๐๓ ๓.๖๐ N/A N/A 
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โครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร 
 
 เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรบรรลุตามเปาประสงคทั้ง  ๙ เปาประสงค คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี จึงไดกําหนดโครงการเพ่ือการขับเคลื่อนสูการปฏิบัติตามกลยุทธ ๑๕ กลยุทธ ดังน้ี 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑  
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลติบัณฑิตใหมีคณุภาพสรางสรรคสังคม และประเทศชาติ 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  : ๑. บัณฑิตเปนคนดีมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
    ๒. บัณฑิตมีความรูความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานคุณวุฒิ/วิชาชีพ สอดคลองกับ
ศตวรรษที่ ๒๑ และเปนที่ยอมรับในระดับสากล 
    ๓. บัณฑิตมีสมรรถนะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาตางประเทศ และสามารถใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธที่ ๑ : พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสังคม 

โครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร 
๑ โครงการสํารวจความตองการเปดหลักสูตรใหมหรือปรับปรุงหลักสูตรเดิม 
๒ โครงการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑  
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลติบัณฑิตใหมีคณุภาพสรางสรรคสังคม และประเทศชาติ 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  : ๑. บัณฑิตเปนคนดีมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
    ๒. บัณฑิตมีความรูความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานคุณวุฒิ/วิชาชีพ สอดคลองกับ
ศตวรรษที่ ๒๑ และเปนที่ยอมรับในระดับสากล 
    ๓. บัณฑิตมีสมรรถนะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาตางประเทศ และสามารถใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธที่ ๒ : ประชาสัมพันธและรับนักศึกษาเชิงรุก 

โครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร 
๑ โครงการประชาสัมพันธหลักสูตรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
๒ โครงการสรางเครือขายกับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ใหบริการ 
๓ โครงการคายวิทยาศาสตรและคายวิทยาศาสตรประยุกต 
๔ โครงการแสดงผลงานของอาจารยและนักศกึษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 



 

แผนยุทธศาสตร ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี | ๑๐  
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑  
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลติบัณฑิตใหมีคณุภาพสรางสรรคสังคม และประเทศชาติ 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  : ๑. บัณฑิตเปนคนดีมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
    ๒. บัณฑิตมีความรูความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานคุณวุฒิ/วิชาชีพ สอดคลองกับ
ศตวรรษที่ ๒๑ และเปนที่ยอมรับในระดับสากล 
    ๓. บัณฑิตมีสมรรถนะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาตางประเทศ และสามารถใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธที่ ๓ : สนับสนุนทุนการศึกษาแรกเขาและระหวางเรียน 

โครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร 
๑ โครงทุนพัฒนาวิทยาศาสตร 
๒ โครงการทุนชวยสอนและชวยงาน 
๓ โครงการทุนนําเสนอผลงาน 
๔ โครงการรุนพ่ีสอนรุนนอง 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑  
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลติบัณฑิตใหมีคณุภาพสรางสรรคสังคม และประเทศชาติ 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  : ๑. บัณฑิตเปนคนดีมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
    ๒. บัณฑิตมีความรูความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานคุณวุฒิ/วิชาชีพ สอดคลองกับ
ศตวรรษที่ ๒๑ และเปนที่ยอมรับในระดับสากล 
    ๓. บัณฑิตมีสมรรถนะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาตางประเทศ และสามารถใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธที่ ๔ : พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน กจิกรรมเสรมิหลักสูตร และการฝกประสบการณวิชาชีพที่ไดมาตรฐาน 

โครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร 
๑ โครงการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning 
๒ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ 
๓ โครงการจัดทําเน้ือหารายวิชาศึกษาทั่วไป 
๔ โครงการอบรมพัฒนานักศึกษาดานไอที สถิติสําหรับวิจัย และภาษาอังกฤษ 
๕ โครงการผลิตเอกสารประกอบการสอนและตํารา 
๖ โครงการนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา 
๗ โครงการทดลองนํารองการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาแกน 
๘ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศกึษา 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑  
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลติบัณฑิตใหมีคณุภาพสรางสรรคสังคม และประเทศชาติ 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  : ๑. บัณฑิตเปนคนดีมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
    ๒. บัณฑิตมีความรูความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานคุณวุฒิ/วิชาชีพ สอดคลองกับ
ศตวรรษที่ ๒๑ และเปนที่ยอมรับในระดับสากล 
    ๓. บัณฑิตมีสมรรถนะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาตางประเทศ และสามารถใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธที่ ๕ : แสวงหาความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพ่ือรองรับการผลิตบัณฑิต 

โครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร 
๑ โครงการสรางเครือขายความรวมมือกับผูประกอบการ 



 

แผนยุทธศาสตร ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี | ๑๓  
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑  
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลติบัณฑิตใหมีคณุภาพสรางสรรคสังคม และประเทศชาติ 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  : ๑. บัณฑิตเปนคนดีมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
    ๒. บัณฑิตมีความรูความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานคุณวุฒิ/วิชาชีพ สอดคลองกับ
ศตวรรษที่ ๒๑ และเปนที่ยอมรับในระดับสากล 
    ๓. บัณฑิตมีสมรรถนะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาตางประเทศ และสามารถใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธที่ ๖ : พัฒนาอาจารยใหมีความรูความสามารถทางวิชาการเพ่ิมขึ้น 

โครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร 
๑ โครงการฝกอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning and Action Research (ควรสลับกันเขาอบรม) 
๒ โครงการพัฒนาอาจารยสูอาจารยมืออาชีพ 



 

แผนยุทธศาสตร ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี | ๑๔  
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ 
การสรางสรรคการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  : ๑. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถแกปญหาและพัฒนาทองถิ่น รวมทั้งสรางมูลคาเพ่ิมแก
ชุมชนทองถิ่น 
 ๒. ผลงานวิจัยของคณาจารยมีคุณภาพไดรับการเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ 
 ๓. ชุมชนทองถิ่นมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเอง 
 ๔. ภูมิปญญาทองถิ่นดานศิลปะและวัฒนธรรมไดรับการอนุรักษฟนฟูใหเปนมรดกทางวัฒนธรรม 
กลยุทธที่ ๑  : เพ่ิมขีดความสามารถดานการวิจัยสูระดับชาติหรือนานาชาติ 

โครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร 
๑ โครงการทุนอุดหนุนวิจัย 
๒ โครงการสนับสนุนเผยแพรงานวิจัย 
๓ โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 



 

แผนยุทธศาสตร ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี | ๑๕  
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ 
การสรางสรรคการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น อยางย่ังยืน 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  : ๑. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถแกปญหาและพัฒนาทองถิ่น รวมทั้งสรางมูลคาเพ่ิมแก
ชุมชนทองถิ่น 
 ๒. ผลงานวิจัยของคณาจารยมีคุณภาพไดรับการเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ 
 ๓. ชุมชนทองถิ่นมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเอง 
 ๔. ภูมิปญญาทองถิ่นดานศิลปะและวัฒนธรรมไดรับการอนุรักษฟนฟูใหเปนมรดกทางวัฒนธรรม 
กลยุทธที่ ๒  : สงเสริมและสนับสนุนนักวิจัยดานการพัฒนาทองถิ่น และโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

โครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร 
๑ โครงการสนับสนุนงานวิจัยดานการพัฒนาทองถิ่น และโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 



 

แผนยุทธศาสตร ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี | ๑๖  
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ 
การสรางสรรคการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  : ๑. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถแกปญหาและพัฒนาทองถิ่น รวมทั้งสรางมูลคาเพ่ิมแก
ชุมชนทองถิ่น 
 ๒. ผลงานวิจัยของคณาจารยมีคุณภาพไดรับการเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ 
 ๓. ชุมชนทองถิ่นมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเอง 
 ๔. ภูมิปญญาทองถิ่นดานศิลปะและวัฒนธรรมไดรับการอนุรักษฟนฟูใหเปนมรดกทางวัฒนธรรม 
กลยุทธที่ ๓  : สงเสริมการบูรณาการองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นกับการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 

โครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร 
๑ โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 



 

แผนยุทธศาสตร ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี | ๑๗  
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ 
การสรางสรรคการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น อยางย่ังยืน 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  : ๑. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถแกปญหาและพัฒนาทองถิ่น รวมทั้งสรางมูลคาเพ่ิมแก
ชุมชนทองถิ่น 
 ๒. ผลงานวิจัยของคณาจารยมีคุณภาพไดรับการเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ 
 ๓. ชุมชนทองถิ่นมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเอง 
 ๔. ภูมิปญญาทองถิ่นดานศิลปะและวัฒนธรรมไดรับการอนุรักษฟนฟูใหเปนมรดกทางวัฒนธรรม 
กลยุทธที่ ๔  : อนุรักษและสบืสานศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมของทองถิ่น 

โครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร 
๑ โครงการพัฒนานักศึกษา 
๒ โครงการ Zero Waste 
๓ โครงการขยะแลกเงิน 
๔ โครงการรณรงคเขารวมกิจกรรมวันสําคัญ 
๕ โครงการรณรงคนักศึกษาแตงกายถูกระเบียบ 
๖ โครงการสงเสริมแตงกายผาไทย 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ 
การสรางสรรคการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  : ๑. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถแกปญหาและพัฒนาทองถิ่น รวมทั้งสรางมูลคาเพ่ิมแก
ชุมชนทองถิ่น 
 ๒. ผลงานวิจัยของคณาจารยมีคุณภาพไดรับการเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ 
 ๓. ชุมชนทองถิ่นมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเอง 
 ๔. ภูมิปญญาทองถิ่นดานศิลปะและวัฒนธรรมไดรับการอนุรักษฟนฟูใหเปนมรดกทางวัฒนธรรม 
กลยุทธที่ ๕  : สงเสริมการใหบริการวิชาการที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน 

โครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร 
๑ โครงการสํารวจความตองการการเขารับบริการวิชาการของชุมชน 
๒ โครงการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 
๓ โครงการจัดหาเครื่องมืออุปกรณทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
๔ โครงการประชาสัมพันธการใหบริการทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของศูนยวิทยาศาสตร 
๕ โครงการสอบเทียบและบํารุงรักษาเครื่องมือทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
๖ โครงการจัดฝกอบรมเจาหนาที่ บุคลากรเกี่ยวกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
๗ โครงการมุงสูความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
๘ โครงการสํารวจความตองการเชิงลึกในพ้ืนที่ที่ตองการรับบริการวิชาการ 
๙ โครงการ Mobile Lab ดานบริการวิชาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ 
การสรางสรรคการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  : ๑. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถแกปญหาและพัฒนาทองถิ่น รวมทั้งสรางมูลคาเพ่ิมแก
ชุมชนทองถิ่น 
 ๒. ผลงานวิจัยของคณาจารยมีคุณภาพไดรับการเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ 
 ๓. ชุมชนทองถิ่นมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเอง 
 ๔. ภูมิปญญาทองถิ่นดานศิลปะและวัฒนธรรมไดรับการอนุรักษฟนฟูใหเปนมรดกทางวัฒนธรรม 
กลยุทธที่ ๖  : พัฒนาศูนยการเรียนรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน 

โครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร 
๑ โครงการจัดทําศูนยการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
๒ โครงการจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
๓ โครงการประชาสัมพันธการจัดทําศูนยการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
๔ โครงการจัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณทางดานวิทยาศาสตร 
๕ โครงการ Open House ศูนยวิทยาศาสตร 
๖ โครงการพิพิธภัณฑสื่อนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
๗ โครงการฝกอบรมเพ่ือรับรองมาตรฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ 
การสรางสรรคการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น อยางยั่งยืน 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  : ๑. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถแกปญหาและพัฒนาทองถิ่น รวมทั้งสรางมูลคาเพ่ิมแก
ชุมชนทองถิ่น 
 ๒. ผลงานวิจัยของคณาจารยมีคุณภาพไดรับการเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ 
 ๓. ชุมชนทองถิ่นมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเอง 
 ๔. ภูมิปญญาทองถิ่นดานศิลปะและวัฒนธรรมไดรับการอนุรักษฟนฟูใหเปนมรดกทางวัฒนธรรม 
กลยุทธที่ ๗  : สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือขายการบริการวิชาการระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน และองคกรอ่ืน 

โครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร 
๑ โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
๒ โครงการสรางความรวมมือระหวางหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาเครือขายดานบริการวิชาการ 
๓ โครงการบูรณาการทางวิทยาศาสตรเพ่ือการบริการวิชาการ 
๔ โครงการใชสื่อที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในงานประชาสัมพันธ 
๕ โครงการพัฒนาการบริการวิชาการสูงานวิจัยกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ 
การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  :  ๑. บัณฑิตครูมคีุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธที่ ๑  : พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตครูใหมีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 

โครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร 
๑ โครงการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
๒ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนแบบเนนสมรรถนะสูครูคุณภาพเปนเลิศอิงสมรรถนะ 

(High Performance Teacher) และคุณลกัษณะบัณฑิตครูที่พึงประสงค 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ 
การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  :  ๑. บัณฑิตครูมคีุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธที่ ๒  : ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตครูสูมาตรฐานสากล 

โครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร 
๑ โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารยมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา 
๒ โครงการสงเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณของคณาจารย และ นักศกึษากับองคกรหรือสถาบันการผลิตครใูนระดับชาติ

หรือ นานาชาติ 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ 
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการองคกรใหเปนมหาวิทยาลัยแหง นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  : ๑. มีรูปแบบ/ระบบการบริหารจัดการที่ไดมาตรฐานเกณฑคณุภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
และมีการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๒. บุคลากรมีสมรรถนะความรูความสามารถในการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐาน และทํางาน
อยางมีความสุข 
 ๓. มหาวิทยาลัยเปนองคกรแหงการเรียนรู สรางสรรคนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 
กลยุทธที่ ๑  : บริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาลในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

โครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร 
๑ โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน และเตรียมความพรอมการประกันคุณภาพทาง

การศึกษา 
๓ โครงการประชุมกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
๔ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรดานการประกันคุณภาพ 
๕ โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
๖ โครงการศึกษาดูงานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีภายในประเทศ 
๗ โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
๘ โครงการบริหารสํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
๙ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๑๐ โครงการสงเสริมวัฒนธรรมธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
๑๑ โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ 
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการองคกรใหเปนมหาวิทยาลัยแหง นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  : ๑. มีรูปแบบ/ระบบการบริหารจัดการที่ไดมาตรฐานเกณฑคณุภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
และมีการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๒. บุคลากรมีสมรรถนะความรูความสามารถในการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐาน และทํางาน
อยางมีความสุข 
 ๓. มหาวิทยาลัยเปนองคกรแหงการเรียนรู สรางสรรคนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 
กลยุทธที่ ๒  : มีการจัดการความรูภายในองคกร 

โครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร 
๑ โครงการการจัดการความรูภายในองคกร 
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ภาคผนวก 
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แผนท่ียุทธศาสตร ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

วิสัยทัศน “บัณฑิตมีความรูคูคุณธรรม อาจารยมศัีกยภาพดานการวจิยั บรกิารวิชาการท่ีไดมาตรฐาน เปนศูนยการเรยีนรูทางวิทยาศาสตร และสรางเครือขายระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาชุมชนและทองถิ่น” 

พันธกิจ 

๑. ผลิตบณัฑิตท่ีมคีวามรูคูคุณธรรม   ๒. บริการวิชาการท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชนและพัฒนาเครือขายระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน และองคกรอื่น 
๓. พัฒนาอาจารยใหมีศักยภาพทางการวิจัย และสงเสริมการทําวิจัยดานการพัฒนาทองถ่ิน และโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
๔. ทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมและภูมปิญญาทองถ่ินท่ีสามารถบูรณาการกับการเรียนการสอน ๕. พัฒนาศูนยวิทยาศาสตรใหเปนศูนยการเรียนรูเพื่อใหบริการแกชุมชน 
๖. บริหารจัดการโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล 
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พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร และการฝกประสบการณวิชาชีพที่ไดมาตรฐาน พัฒนาศูนยการเรียนรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน 

สงเสริมและสนับสนุนนักวิจัยดานการพัฒนาทองถิ่น และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อนุรักษและสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมของทองถิ่น 

ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตครูสูมาตรฐานสากล 

พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสังคม สงเสริมการใหบริการวิชาการที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน สนับสนุนทุนการศึกษาแรกเขาและระหวางเรียน 

ประชาสัมพันธและรับนักศึกษาเชิงรุก สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือขายการบริการวิชาการระหวางมหาวทิยาลัย ชุมชน และองคกรอ่ืน 

สงเสริมการบูรณาการองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

บริหารจดัการอยางมีธรรมาภิบาลใน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

แสวงหาความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพ่ือรองรับการผลิตบัณฑิต พัฒนาอาจารยใหมีความรูความสามารถทางวิชาการเพ่ิมขึ้น เพ่ิมขีดความสามารถดานการวิจัยสูระดับชาติหรือนานาชาติ 

มีการจัดการความรูภายในองคกร 

พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตครูใหมีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐาน 
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สรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายในองคกร ประจําป 2563 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 

 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายในองคกร ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสามารถ

สรุปผลไดดังน้ี 

 จุดแข็ง (Strength) 

 1. ดานโครงสราง (Structure) 

  1.1 การจัดบริการหองเรียนมาตรฐานที่เอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

  1.2 มหาวิทยาลัยต้ังอยูในเมืองที่ไมแออัด เปนสถาบันในทองถิ่น การคมนาคมสะดวก 

  1.3 โครงสรางการบริหารของคณะมีการแบงหนวยงานที่ชัดเจน สงเสริมการทํางานของคณะให

บรรลุเปาหมาย 

 2. ดานกลยุทธขององคกร (Strategy) 

  2.1 ใหความสําคัญกับการพัฒนา ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน โดยจัดใหมีหองเรียนมาตรฐาน 

และเครื่องมืออุปกรณที่จําเปน 

  2.2 ผูบริหารระดับคณะใหความสําคัญกับแผนยุทธศาสตรของคณะ โดยกําหนดใหสอดคลองกับ

บริบทของคณะ 

 3. ดานระบบในการดําเนินงานขององคกร (Systems) 

  3.1 มีระบบการจัดการเรียนการสอนที่ใหความสําคัญและสอดคลองกับผูเรียน 

 4. ดานแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ (Style) 

  4.1 คณะไดจัดสรรงบประมาณใหกับสาขาวิชาเพ่ือบริหารงานในหลักสูตรแตละหลักสูตร 

  4.2 สาขาวิชามีอํานาจในการตัดสินใจดานการวางระบบการจัดการเรียนการสอน ภายใตขอบเขต/

เง่ือนไข และขอจํากัดของสาขาไดดวยตนเอง 

  4.3 คณะ สาขาวิชา/หลักสูตร ไดจัดสภาพแวดลอม และโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนมี

ลักษณะเปนบัณฑิตที่พึงประสงค 

  4.4 มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะที่พิจารณาจากผลการ

ประเมินคุณภาพภายในปที่แลวและดําเนินการตามแผน 

  4.5 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจใหกับรองคณบดี หัวหนาศูนยวิทยาศาสตร หัวหนาภาควิชา 

และหัวหนาสาขาวิชา ที่ชัดเจนและเหมาะสมตามศักยภาพ 

  4.6 ใหบุคลากรสวนใหญในคณะมีสวนเก่ียวของในการกําหนดแผนยุทธศาสตรของคณะ และ

ถายทอดแผนยุทธศาสตรของคณะใหบุคลากรทุกคนในคณะรับทราบและนําไปปฏิบัติ 

  4.7 คณะ สาขาวิชา/หลักสูตร จัดกิจกรรมสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ใหกับผูเรียนที่

หลากหลาย 
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  4.8 คณะสนับสนุนงบประมาณใหแตละหลักสูตรสงตัวแทนเขารวมโครงการฝกอบรมการสอนแบบ 

Action research and Active learning 

  4.9 สงเสริมใหนักศึกษาที่มีความสามารถไดไปแสดงความสามารถนอกมหาวิทยาลัย เชน นําเสนอ

ผลงานวิจัย 

 5. ดานบุคลากร/สมาชิกในองคกร (Staff) 

  5.1 อาจารยมีการพัฒนาตนเองในสายงานอยางตอเน่ือง 

  5.2 บุคลากร/สมาชิกในองคกร มีความรูความสามารถและเปนที่ยอมรับจากองคกรภายนอก โดย

ไดรับเชิญไปเปนวิทยากรในหนวยงานตาง ๆ 

  5.3 บุคลากรสามารถปฏิบัติหนาที่ไดหลากหลายและมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 

 6. ดานทักษะ ความรู ความสามารถขององคกร (Skills) 

  6.1 บุคลากรมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีมาประกอบการเรียนการสอน 

 7. ดานคานิยมรวมกันของสมาชิกในองคกร (Shared Values) 

  7.1 การสังสรรคปใหม งานกษีณาลัยที่จัดขึ้นเปนธรรมเนียมปฏิบัติตอเน่ือง 

  7.2 การใหความเคารพและสรางคุณคาแดอาจารยผูอาวุโส 

 จุดออน (Weakness) 

 1. ดานโครงสราง (Structure) 

  1.1 หองเรียนมาตรฐานยังไมเพียงพอ 

  1.2 สภาพแวดลอมที่ยานมัทรีเปนแหลงกอโรคจากนกพิราบ 

  1.3 อุปกรณเครื่องมือในหองปฏิบัติการบางสวนไมไดรับการอํานวยความสะดวกในการใชงานดาน

การจัดการเรียนการสอน 

  1.4 การบริหารงานตามโครงสรางใหมีประสิทธิภาพตองใชความรวมมือของบุคลากรทุกคนใน

องคกร 

  1.5 ความรูความสามารถของนักเรียนที่เขามาเรียนในคณะอยูในระดับปานกลางถึงออน ทําใหการ-

พัฒนาคุณภาพบัณฑิตบางอยางมีอุปสรรค ไมสามารถบรรลุผลตามเกณฑการประกันคุณภาพได 

  1.6 ขาดการปรับเปลี่ยนโครงสรางของศูนยวิทยาศาสตรใหมีความคลองตัวในการบริหารงานดาน

การบริการวิชาการ งานตรวจวิเคราะหดานฟสิกส เคมี ชีววิทยา และสิ่งแวดลอม สงผลใหคณะไมสามารถสราง

ศักยภาพและช่ือเสียงใหเปนที่ยอมรับในชุมชนได 

  1.7 คาเลาเรียนของมหาวิทยาลัยที่สูงขึ้นจนไมแตกตางจากคาเลาเรียนของมหาวิทยาลัยใหญ ๆ 

  1.8 ไมมีฐานขอมูลสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลการประกันคุณภาพแตละองคประกอบไว ทําใหการ

ดําเนินงานลาชา 

  1.9 บุคลากร บางสวนไมปฏิบัติตามบทบาทและหนาที่ และมีความขัดแยงกัน 

  1.10 ความลักลั่นและซ้ําซอนระหวางบทบาทของหัวหนาภาค หัวหนาสาขา และประธานหลักสูตร 

ทําใหความสัมพันธสวนบุคคลเขามารบกวนระบบการบริหารไดงาย 
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 2. ดานกลยุทธขององคกร (Strategy) 

  2.1 นโยบายของมหาวิทยาลัยไมเอ้ือใหมีการเปดสอนหลักสูตร ค.บ. ในสาขาวิชาฟสิกส เคมี 

ชีววิทยา ฯลฯ ทั้งที่เปนความตองการของนักเรียน 

  2.2 ไมไดเนนกลยุทธสรางงานวิจัยหรือองคความรูในการสรางนวัตกรรมใหมกับหนวยงานอ่ืน ๆ 

  2.3 แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยยังกําหนดไมชัดเจนและมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

  2.4 มีวิสัยทัศนที่ดีแตการปฏิบัติจริงยังทําไดนอย หรือทําเพียงเพ่ือใหผานการประเมิน 

  2.5 วิสัยทัศนของฝายบริหารไมโดดเดน มองไมเห็นปญหาที่เกิดขึ้น หรือขาดความกระตือรือรนใน

การแกปญหาที่มีอยู 

  2.6 ทิศทางของคณะบางสวนยังไมบรรลุวัตถุประสงค หรือมองเห็นเปนรูปธรรมที่ชัดเจน 

 3. ดานระบบในการดําเนินงานขององคกร (Systems) 

  3.1 ระบบประกันคุณภาพทําใหบุคลากรมีภาระเพ่ิมมากขึ้นและยังไมมีประสิทธิภาพที่จะทําใหการ

เรียนการสอนดีขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

  3.2 มีความเช่ือมโยงในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกันคอนขางนอย ทั้งในสวนของคณาจารยและนักศึกษา 

  3.3 ระบบการจัดการ เชน แบบฟอรมและการกรอกขอมูลออนไลนยังไมเปนสากล ยังมีการแกไข/

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

  3.4 ขาดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาที่เปนแนวทางเดียวกัน 

  3.5 ขาดการสนับสนุนงานบริหารการสอนเฉพาะดาน เชน สอนผานระบบ E-learning ยังไม

เพียงพอ 

 

 

 4. ดานแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ (Style) 

  4.1 นักศึกษาใชทรัพยากร เชนแหลงเรียนรูทางดาน IT ผิดวัตถุประสงค เชน ใชในดานบันเทิง

มากกวาการพัฒนาทางวิชาการ 

  4.2 การเรียนการสอนไมตรงตามแผนเน่ืองจากมีการจัดกิจกรรมบอยครั้งและมีวันหยุดมากเกินไป 

  4.3 ขาดการสํารวจอาคารที่ปรับปรุงแลววาเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนหรือไม เชน 

อุปกรณควรมีการตรวจและสํารวจใหมีสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ และแสงแดดสะทอนเขามาในหองเรียนมาก

เกินไปไมเหมาะกับการจัดการเรียน 

  4.4 ไมมีเจาหนาที่โดยตรงของแตละหลักสูตรที่มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบหลัก ทําใหการดําเนินงาน

ลาชา เน่ืองจากบุคลากรสวนใหญที่รับผิดชอบมีภาระหนาที่คืองานสอนเปนหลัก 

  4.5 การตีความในเรื่องการประกันคุณภาพบางประเด็นมีความตางกัน (วิทยากรภายใน-ภายนอก 

หรือ และภายใน-ภายใน หรือ ภายนอก-ภายนอก) ทําใหเกิดความสับสนในการดําเนินการและการเขียน

รายงาน 
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  4.6 การบริหารในสวนที่เก่ียวของกับการประกันคุณภาพยังเปนการไลตามเปาหมายที่กําหนดโดย

หนวยงานภายนอก ไมมีการพัฒนาเพ่ือกาวไปเปนผูนํา หรือใหสูงกวาระดับที่ตนเองเปนอยู 

  4.7 ผูเรียนบางสวนไมใหความรวมมือในการจัดการเรียนการสอน และมีความสนใจเรียนนอยลง 

  4.8 ยังขาดการนําขอมูลสารสนเทศมาประมวลผลเพ่ือใหผูบริหารไดทราบสถานการณดานตาง ๆ 

และนํามาใชในการปฏิบัติงานมุงสูวิสัยทัศน 

  4.9 มอบหมายงานใหกับบุคลากรในกลุมเดิม ๆ ทําใหไมสามารถใชศักยภาพที่มีอยูของบุคลากรคน

อ่ืน ๆ ไดอยางทั่วถึงและเต็มที่ 

  4.10 การดําเนินงานลาชาในแตละรอบการประกันเน่ืองจากผูปฏิบัติสวนใหญติดภาระงานสอนเปน

หลัก 

  4.11 คนเปนประธานหลักสูตรไมมีอํานาจทําใหการบริหารงานไมมีประสิทธิภาพ เชน ไมมีอํานาจใน

การประเมินความดีความชอบ 

  4.12 ภาวะผูนําของผูบริหารระดับคณะที่ยังไมสามารถสรางพลังรวมในการชวยกันนําพาคณะให

ขับเคลื่อนไปในทิศทางที่กําหนดอยางเต็มที่ 

 5. ดานบุคลากร/สมาชิกในองคกร (Staff) 

  5.1 ไมมีทิศทางของการพัฒนางานวิจัย บริการวิชาการใหเปนอัตลักษณของหนวยงาน 

  5.2 งบประมาณที่สนับสนุนการพัฒนาตนเองในสายงานไมเพียงพอ 

  5.3 ขาดแผนงานการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนและตอเน่ือง 

  5.4 การบูรณาการงานวิจัยหรือการบริการวิชาการมักเกิดกับประชาชนเฉพาะกลุม และยังไมมี

ความหลากหลายของเน้ือหาที่จะเขาถึงชุมชนได 

  5.5 บุคลากรยังไมสามารถใชความรูที่มีอยูไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

  5.6 ขาดการทํางานรวมกับชุมชน 

  5.7 อาจารยแตละคนทําวิจัยโดยใชศักยภาพของตนเอง โดยคณะไมมีบทบาทเขาไปเก่ียวของหรือ

จัดการกับศักยภาพของอาจารยเหลาน้ี 

  5.8 คณาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิที่สอดคลองกับสาขาวิชายังไมครบทุกหลักสูตร 

  5.9 อาจารยบางคนมีคุณวุฒิที่ไมสามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตรได 

  5.10 จํานวนอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก และจํานวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการอยูในระดับตํ่า

กวาเกณฑมาตรฐาน 

 6. ดานทักษะ ความรู ความสามารถขององคกร (Skills) 

  6.1 ลักษณะหองเรียนเปนอุปสรรคตอการจัดการเรียนการสอนในบางวิชา 

  6.2 ขาดการพัฒนาผลการวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญสูผลงาน

ตีพิมพตามเกณฑ ก.พ.อ. 

 7. ดานคานิยมรวมกันของสมาชิกในองคกร (Shared Values) 
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  7.1 ขาดวัฒนธรรมองคกรที่แสดงถึงความเปนอัตลักษณ เชน การสนับสนุนการจัดงานประเพณีตาง 

ๆ ตามวัฒนธรรม เชน สงกรานต ลอยกระทง หรือการสรางนโยบายระดับองคกร เชน องคกรแหงความสุข 

องคกรไรพุง องคกรปลอดโฟม 

 โอกาส (Opportunity) 

 1. ดานพฤติกรรมของลูกคา (Customer Behaviors) 

  1.1 ผูปกครองอยากใหบุตรหลานเรียนสูง ๆ และมีงานทําดี ๆ 

  1.2 ผูปกครองอยากใหลูกหลานเรียนใกลบาน เพราะจะไดประหยัดคาใชจายในการเรียน คาครอง-

ชีพตํ่า 

  1.3 ผูปกครองเห็นถึงความสําคัญและความสําเร็จของผูที่ศึกษาในสายสามัญมากกวาสาย

อาชีวศึกษา 

  1.4 นักเรียนอยากเรียนตอในมหาวิทยาลัยใกลบานเพราะเปนหวงพอแม หรือชวยประหยัด

คาใชจายใหครอบครัว 

  1.5 นักเรียนมักเลือกเรียนในคณะหรือหลักสูตรที่มีการใหทุนการศึกษา 

  1.6 ชุมชนใหการยอมรับมหาวิทยาลัย 

 2. ดานเศรษฐกิจ (Economic) 

  2.1 ผูปกครองสวนใหญมีรายไดนอยอันเน่ืองมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจที่ไมดี ทําใหตัดสินใจสง

บุตรหลานเรียนตอใกลบาน 

  2.2 อัตราคาครองชีพที่สูงสงผลใหผูปกครองเลือกสงบุตรหลานเรียนตอในสถานศึกษาใกลบาน ที่มี

คาเลาเรียนตํ่า 

  2.3 คาครองชีพที่สูงในปจจุบันทําใหนักศึกษาเลือกเรียนใกลบานมากขึ้น 

 3. ดานเทคโนโลยี (Technological) 

  3.1 เทคโนโลยีที่กาวหนาทําใหการประชาสัมพันธและการสงตอขอมูลทางโซเชียลมีเดียสะดวก

ย่ิงขึ้น 

  3.2 สังคมดิจิทัลทําใหเกิดหลักสูตรที่เก่ียวของที่ตรงกับความตองการของประเทศซึ่งสอดคลองกับ

หลักสูตรที่มีอยูแลวในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 4. ดานสังคมและวัฒนธรรม (Social-cultural) 

  4.1 สภาพครอบครัวที่หยาราง หรือพอแมไปทํางานตางจังหวัด บุตรหลานอยูกับปูยาตายาย เอ้ือตอ

การเรียนใกลบาน 

  4.2 ประชากรวัยเด็กไดรับการศึกษาและมีอัตราการรูหนังสือมากขึ้น 

  4.3 ประชากรมีความตองการไดรับการศึกษาเพ่ิมขึ้นเพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

  4.4 โครงสรางประชากรปจจุบันเปนสังคมผูสูงอายุทําใหบางสาขาวิชาสามารถปรับปรุงหลักสูตร 

เชน สาธารณสุขศาสตร แขนงวิชาสุขภาพผูสูงอายุ ใหสอดรับกับสภาพสังคมได 

 5. ดานการเมืองและกฎหมาย (Political legal) 
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  5.1 นโยบายของรัฐบาลที่ยังเปดโอกาสใหนักศึกษาที่เรียนจบสาขาขาดแคลนเปนครูได 

  5.2 ก.ค.ศ. กําหนดใหครูที่ตองใชวุฒิ ป.โท-เอกปรับวุฒิตองจบตรงสาขา เปนโอกาสในการพัฒนา

หลักสูตรเพ่ือปรับวุฒิครูทางวิทยาศาสตร 

  5.3 การกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานการศึกษาทําใหตอไปในอนาคตมหาวิทยาลัยทุก

มหาวิทยาลัยมีความเทาเทียมกัน 

  5.4 รัฐบาลจัดต้ังกองทุนเพ่ือใชในการชวยเหลือผูที่ขาดแคลนทุนทรัพยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําใน

การศึกษา 

  5.5 จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู

สถานศึกษา 

  5.6 การมีสวนรวมของชุมชน ทองถิ่น กับสถานศึกษามากขึ้น 

 อุปสรรค (Threaten) 

 1. ดานพฤติกรรมของลูกคา (Customer Behaviors) 

  1.1 ผูปกครองชอบใหลูกหลานเรียนในสายวิชาชีพ เชน ครู พยาบาล เจาหนาที่สาธารณสุข ตํารวจ 

ทหาร เพราะเมื่อเรียนจบแลวจะไดทํางานราชการแนนอน 

  1.2 นักศึกษาไมชอบเรียนวิทยาศาสตรหรือวิชาที่เรียนยาก 

  1.3 นักเรียนที่สมัครเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ชอบเรียนสายศึกษาศาสตร คณะครุศาสตร สาขา

วิทยาศาสตร เพราะจบแลวจะไดเปนครูสอนวิทยาศาสตร 

  1.4 นักเรียนชอบเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียง มากกวาเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ถึงแมวา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจะต้ังอยูใกลบานมากกวาก็ตาม 

  1.5 ทัศนคติของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่มองคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเชิงลบ และ

เช่ือถือคนที่จบจากมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียง 

  1.6 นักเรียนเลือกเรียนโดยไมมีขอมูล หรือมีขอมูลที่ไมถูกตอง เชน ไมทราบวามหาวิทยาลัยมีทุน

วิทยาศาสตรใหกับนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร หรือไมทราบวารัฐบาลมีโครงการใหทุนสงเสริมความ

เปนครูวิทยาศาสตร 

  1.7 ผูปกครองมีความคาดหวังในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยใหญๆ มากกวา

มหาวิทยาลัยขนาดเล็ก 

  1.8 ผูปกครองคิดวา ถาเรียนจบสายวิทยาศาสตรแลวจะหางานยาก 

  1.9 ผูปกครองและนักเรียนไมมีเปาหมายที่ชัด ขอแคใหเรียนจบปริญญา จบแลวจึงมาหาอาชีพอีกที 

หรือบางคนเลือกเรียนตามเพ่ือน 

 2. ดานเศรษฐกิจ (Economic) 

  2.1 ผูปกครองสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรซึ่งปจจุบันราคาผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่า ขาดรายไดที่

จะสงเสียใหบุตรหลานเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
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  2.2 งบประมาณสนับสนุนดานอุปกรณ ครุภัณฑเพ่ือการศึกษาไมเพียงพองบประมาณสนับสนุนดาน

อุปกรณ ครุภัณฑเพ่ือการศึกษาไมเพียงพอ 

  2.3 ภาวะทางเศรษฐกิจทําใหผูปกครองนักศึกษามีรายไดนอยกวารายจาย 

  2.4 การผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรตองใชงบประมาณสูงซึ่งงบประมาณที่สนับสนุนไมเพียงพอ 

  2.5 การใหงบประมาณตามรายหัวของนักศึกษา ทําใหงบประมาณลดลงเมื่อนักศึกษามีนอย 

  2.6 คาครองชีพสูงที่สูงขึ้นในปจจุบันทําใหนักศึกษาออกกลางคันมากขึ้น 

 

 3. ดานเทคโนโลยี (Technological) 

  3.1 สวนใหญเด็กนักเรียนจะใชในเทคโนโลยีแตในดานบันเทิง 

  3.2 งบประมาณสนับสนุนไมเพียงพอตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปจจุบัน 

  3.3 ขอมูลทางดานลบหรือเปนเท็จเกี่ยวกับคณะ/มหาวิทยาลัยแพรกระจายไปไดเร็วขึ้น 

 4. ดานสังคมและวัฒนธรรม (Social-cultural) 

  4.1 มีสภาวะการแขงขันเชิงรุกของสถาบันอุดมศึกษาที่สูงทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

  4.2 โครงสรางประชากรปจจุบันเปนสังคมผูสูงอายุ ประชากรวัยเด็กซึ่งเปนวัยเรียนนอยลง ทําให

จํานวนนักเรียนเขามาเรียนนอยลง 

  4.3 ผูเรียนมีทางเลือกมากขึ้นในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษา 

  4.4 คานิยมของเยาวชนรุนใหม ที่ชอบความสบาย ทางลัด ตองการร่ํารวยอยางรวดเร็ว ไมสนใจงาน

ทางวิทยาศาสตรที่ยาก งานหนัก 

  4.5 คุณภาพการเรียนวิทยาศาสตรในระดับมัธยมศึกษา สงผลตอทัศนคติเชิงลบตอการเรียนคณะ

วิทยาศาสตร 

  4.6 พฤติกรรมของคนไทยสวนหน่ึงไมใฝรู ใฝเรียน 

  4.7 รายไดของผูปกครองตํ่าทําใหนักศึกษาสวนใหญตองเรียนไปดวยทํางานพิเศษไปดวย 

  4.8 งบประมาณดานการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมยังมีนอย และยังขาดความตอเน่ืองดาน

นโยบายในการสนับสนุนการอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น 

 5. ดานการเมืองและกฎหมาย (Political legal) 

  5.1 ขาดการสนับสนุนงบประมาณ 

  5.2 เกณฑมาตรฐานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาสูงขึ้น 

  5.3 ปญหาของการคอรัปชันในทุกระดับมีมากขึ้นจนทําใหเกิดอุปสรรคและเปนภัยตอการพัฒนา

ทุกๆ ดาน 

  5.4 การวางระบบการศึกษาขาด master plan จึงทําใหไมเกิดการตอเน่ืองในการพัฒนาการศึกษา 

  5.5 มีการเปลี่ยนนโยบายหลังมีการเปลี่ยนรัฐบาล 

  5.6 กฎหมายบางฉบับทําใหเกิดความยุงยากและเปนอุปสรรคในการจัดการศึกษาอยางที่เคยเปนมา 
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  5.7 นโยบายรัฐบาลที่สงเสริมใหนักเรียนเรียนสายอาชีพมากขึ้น ทําใหนักเรียนสายวิทยาศาสตร

ลดลง 

  5.8 สํานักงานการอุดมศึกษาไมมีกระบวนการดําเนินนโยบายใหประสบความสําเร็จเปนรูปธรรม 

  5.9 เกณฑการรับอาจารยใหมที่ตองมีคะแนนภาษาอังกฤษระดับสูง ทําใหยากในการหาอาจารยใหม 

  5.10 การเมืองไมมีเสถียรภาพทําใหมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร จึงทําใหเกิดการขาดความตอเน่ือง

และลาชาในการดําเนินงานตาง ๆ 

  5.11 ยุทธศาสตรกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเนนผลิตและพัฒนาครู มากกวาบัณฑิตสายวิทยาศาสตร 
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 และเมื่อวิเคราะหผลคะแนนแตละดานของสภาพแวดลอมภายนอกองคกรและภายในองคกร ไดผลดัง
ตาราง 1 และตาราง 2 
 
ตาราง 1 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคกร (OT) 

รายการปจจัย 
สภาพแวดลอมภายนอก 

น้ําหนัก 
คะแนนเฉลี่ย 

น้ําหนัก x คะแนน
เฉลี่ย สรุป 

โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 

C พฤติกรรมลูกคา 0.30 3.89 3.90 1.17 1.17 0.00 

E เศรษฐกิจ 0.20 4.10 3.95 0.82 0.79 0.03 

P การเมืองและกฎหมาย 0.15 3.58 3.82 0.54 0.57 -0.03 

S สังคม - วัฒนธรรม 0.25 3.71 4.08 0.93 1.02 -0.09 

T เทคโนโลยี 0.10 3.74 4.00 0.37 0.40 -0.04 

สรุปปจจัยภายนอก 3.83 3.95  

เฉลี่ยปจจัยภายนอก -0.13 

 
ตาราง 2 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร (SW) 

รายการปจจัย 
สภาพแวดลอมภายใน 

น้ําหนัก 
คะแนนเฉลี่ย 

น้ําหนัก x คะแนน
เฉลี่ย สรุป 

จุดแข็ง จุดออน จุดแข็ง จุดออน 

ดานโครงสราง (Structure) 0.10 4.00 3.62 0.40 0.36 0.04 

ดานกลยุทธขององคกร (Strategy) 0.18 3.82 3.55 0.69 0.64 0.05 

ดานระบบในการดําเนินงานขององคกร (Systems) 0.14 4.06 3.71 0.57 0.52 0.05 

ดานแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ (Style) 0.15 3.90 3.61 0.59 0.54 0.04 

ดานบุคลากร/สมาชิกในองคกร (Staff) 0.18 3.82 3.36 0.69 0.60 0.08 

ดานทักษะ ความรู ความสามารถขององคกร (Skills) 0.15 4.00 3.53 0.60 0.53 0.07 

ดานคานิยมรวมกันของสมาชิกในองคกร (Shared Values) 0.10 4.06 2.82 0.41 0.28 0.12 

สรุปปจจัยภายใน 3.93 3.48  

เฉลี่ยปจจัยภายใน +0.46 
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 และเมื่อนําผลคะแนนการประเมินสภาพแวดลอมภายนอกและภายในองคกรมาวิเคราะหดวยแผนภูมิ
แสดงสถานภาพขององคกร ไดผลดังรูป 1 
 

 
 

รูป 1 แผนภูมแิสดงสถานภาพขององคกร 

 
 สรุปไดวา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีจุดแข็งภายในองคกรเอง แตมีอุปสรรคจากภายนอกเปน
ปญหา จําเปนตองใชจุดแข็งขององคกรใหเปนประโยชนการดําเนินงาน 
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