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คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์



 
 

ปรัชญา 
“เช่ียวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น” 

 

 
 

วิสัยทัศน์ 
 

“คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้น าด้านวิทยาศาสตร์ 
เช่ียวชาญเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมและความรู้ 

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น สู่ประชาคมอาเซียน” 
 



 
 

 
 

พันธกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

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

 



 
 

 
 

วัตถุประสงค ์
 

๑. บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีคุณภาพ  คุณธรรม  จริยธรรมสูงขึ้น  สอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 

๒. หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการปรับปรุงให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น1 

     ๓.  มีงานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี  และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น2 
     ๔.  บริการวิชาการท่ีมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย 
     ๕.  ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 
     ๖.  ส่งเสริมและท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

                                                 
1 ข้อความเดิม “หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์มีการพัฒนาและปรับปรุงให้มีคุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น” 
2 ตัดข้อ ๓ เดิมออก เนื่องจากความซ้ ากับข้อ ๑ และแก้ไขข้อความของข้อ ๔ เดิม “มีงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี  และสร้างองค์ความรู้” 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

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   
    อาเซียนุ่ 
๓. บุคลากรและหน่วยงานท้องถิ่นได้รับบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของ 
    ท้องถิ่นและโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 
๔. มีการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ 
    สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
๕. องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี  ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 
 

 
 

 



 
 

แผนท่ียุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(Strategy Map) พ.ศ. 2556 – 2560  

วิสัยทัศน์ : “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้น าด้านวิทยาศาสตร์ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรมและความรู้ 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น สู่ประชาคมอาเซียน” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มี
มาตรฐาน และคุณภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
สร้างนวัตกรรมและความรู้ และ
พัฒนาความสามารถในการวิจัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
เสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้น า

ในการให้บริการวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย  ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
ส่งเสริมระบบบริหารจัดการ
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

ก๑-๑ พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม 

ก๑-๓ ยกระดับคณุภาพบัณฑติใหม้ีคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาอย่างน้อย  ๕  ด้าน 

ก๒-๑ การเพิ่มขีดความสามารถดา้นการวิจัย หรือการสร้าง
นวัตกรรมทีส่อดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 

ก๒-๒ พัฒนาระบบและกลไกการเผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับชาตหิรือนานาชาติ 

ก๓-๑ ส่งเสรมิศูนย์วิทยาศาสตร์ให้เป็นแหล่งบริการ
วิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

ก๓-๒ บริการวิชาการที่มีคณุภาพในรูปแบบท่ี
หลากหลายเพื่อตอบสนองความตอ้งการของท้องถิ่น 

ก๓-๓ ส่งเสรมิบริการวิชาการที่สอดคล้องกับ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

ก๔-๑ ส่งเสรมิให้มีการสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน 

ก๔-๒ ส่งเสรมิการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ตลอดจน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อมท้องถิ่น 
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ก๑-๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  
และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่ีได้มาตรฐาน 

ก๕-๑ บริหารจดัการเชิงรุก  อย่างมีธรรมาภิบาล  เพื่อ
ความเป็นผู้น าด้านอุดมศึกษา  ในการพัฒนาท้องถิ่น  และ
สามารถแข่งขันในระดับชาติและในระดับอาเซียน 

ก๕-๒ สร้างความเชื่อมั่นในการประกันคุณภาพของคณะ 

ก๕-๓ พัฒนาอาจารย์ให้เป็นอาจารย์มืออาชีพ 

ก๕-๔ จัดหารายไดจ้ากทรัพยส์ิน และรายได้จากโครงการตา่ง ๆ 



กลยุทธ์/มาตรการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ตามความต้องการของสังคม 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  :  บัณฑิตมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม ตามความต้องการของสังคม 
กลยุทธ์และมาตรการ   : 

กลยุทธ์ มาตรการ 
๑. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของสังคม 
๑.๑ พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร ให้มีคุณภาพสอดคล้องตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร1 
๑.๒ พัฒนาหลักสูตรเพ่ือตอบสนองก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตาม
ความต้องการของหน่วยงาน และสถาบันทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ 

๒. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนการ
สอน  และการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพที่ได้มาตรฐาน 

๒.๑ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม  และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 
๒.๒ สนับสนุนให้มีการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ2 
๒.๓ เพ่ิมศักยภาพพ้ืนฐานให้กับนักศึกษา เพื่อให้มีความพร้อมในการเรียนรู้
หลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒.๔ สนับสนุนให้อาจารย์ น าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย มาพัฒนาการเรียนการ
สอน ปรับปรุงการเรียนการสอนโดยใช้ผลการวิจัยในชั้นเรียน 
๒.๕ พัฒนาสหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน 
๒.๖ ส่งเสริมการผลิตหนังสือ ต ารา เอกสารค าสอน หรือ เอกสารประกอบการ
สอน เพ่ือการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ 
๒.๗ ส่งเสริมการบูรณาการ คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีดีงาม  กับการ
เรียนการสอน 
๒.๘ สร้างระบบและกลไกในการก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอน3 
๒.๙ มอบรางวัลให้แก่อาจารย์ผู้สอนดีเด่น4 

๓. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
อย่างน้อย  ๕  ด้าน 

๓.๑ พัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
๓.๒ เตรียมความพร้อมของบัณฑิตเพ่ือการสอบใบประกอบวิชาชีพ หรือใบรับรอง
คุณวุฒิเฉพาะสาขา 
๓.๓ เพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานของบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓.๔ ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือเน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 215 
หมายเหตุ :คุณภาพบัณฑิต ๕ ด้าน  คือ (๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (๒) ด้าน
ความรู้ (๓) ด้านทักษะทางปัญญา (๔) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ



 

 

 
 

รับผิดชอบ (๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 
1 ข้อความเดิม “พัฒนา ปรับปรุงหลักสตูร ให้มีความหลากหลาย” 
2 ข้อความเดิม “ส่งเสริมวิธกีารสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ และให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการปฏบิัติ งานจริง”  
3-5 เพิ่มเติมจากแผนยุทธศาสตร์เดิม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
สร้างนวัตกรรมและความรู้ และพัฒนาความสามารถในการวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : มีนวัตกรรรม ผลงานวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นสู่
ประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ์ และ มาตรการ 

กลยุทธ์ มาตรการ 
๑. การเพิ่มขีดความสามารถด้านการ

วิจัย หรือการสร้างนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นสู่
ประชาคมอาเซียน 

๑.๑  สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยจัดให้มีพี่เลี้ยงนักวิจัยเพ่ือถ่ายทอดและเพ่ิม
ศักยภาพของนักวิจัย6 
๑.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนนกัวิจัยด้านการพัฒนาท้องถิ่น ตามศักยภาพของ
พ้ืนที่ และทรัพยากร 
๑.๓  ด าเนินการวิจัยและสร้างเครือข่ายวิจัยร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน 
ทั้งภายในและต่างประเทศ 
๑.๔  ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนวิจัย  
๑.๕  พัฒนาระบบกลไกการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยสามารถด าเนินการ
วิจัยได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 
๑.๖ ส่งเสริมการผลิตงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 
๑.๗ มอบรางวัลแก่นักวิจัยดีเด่น7 
๑.๘ สนับสนุนให้มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ8 

๒. พัฒนาระบบและกลไกการเผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

๒.๑ รักษามาตรฐานวารสารวิชาการของคณะให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
๒.๒ ส่งเสริมการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

 
 

6 เพ่ิมค าว่า “สร้าง” 

7 เพ่ิมเติมจากแผนยุทธศาสตร์เดิม 

8 เพ่ิมเติมจากแผนยุทธศาสตร์เดิม 

 
 



 

 

 
 

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 
๑.๕ จัดสรรงบประมาณเพ่ือบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ของศูนย์9 
๑.๖ พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ให้เข้าสู่ระบบคุณภาพ10 

๒. บริการวิชาการที่มีคุณภาพในรูปแบบ
ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น 

๒.๑ ส่งเสริมการบริการวิชาการท่ีบูรณาการความรู้  และประสบการณ์ที่ได้จาก
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปเผยแพร่สู่การประยุกต์ใช้จริง 
๒.๒ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา  การถ่ายทอดวัฒนธรรม  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  และค่านิยมที่ดีงามของไทย 
๒.๓ พัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้น  ที่ส่งเสริมวิชาชีพ  ตามความต้องการของ
ท้องถิ่น11 
๒.๔ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการบริการวิชาการเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

๓. ส่งเสริมบริการวิชาการที่สอดคล้องกับ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

๓.๑ สนับสนุนการบริการวิชาการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงหรือโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริอย่างต่อเนื่อง 

 
9   เพ่ิมเติมจากแผนยุทธศาสตร์เดิม 

10 เพ่ิมเติมจากแผนยุทธศาสตร์เดิม 

11 แก้ไขข้อความจากเดิม “พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น” เป็น “พัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้น” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

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 เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 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
อย่างถูกวิธีเป็นระบบเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพที่อยู่โดยรอบแหล่ง
ธรรมชาติและศิลปกรรม 

 
 
 
  



 

 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
ส่งเสริมระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ :  องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี  ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์และมาตรการ 

กลยุทธ์ มาตรการ 
๑. บริหารจัดการเชิงรุก  อย่างมี 

ธรรมาภิบาล  เพื่อความเป็นผู้น าด้าน
อุดมศึกษา  ในการพัฒนาท้องถิ่น  
และสามารถแข่งขันในระดับชาติและ
ในระดับอาเซียน 

๑.๑ ปรับปรุงค่านิยมหลักขององค์กรและสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการ 
๑.๒ พัฒนาระบบการประเมินตนเองของกรรมการสภา  ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  และนานาชาติ 
๑.๓ น าหลักธรรมาภิบาลและค่านิยมหลักขององค์กรมาพัฒนาและปรับปรุงการบริหาร
จัดการทั้งระบบตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีที่สามารถแข่งขัน
ได้ในระดับชาติและระดับอาเซียน 
๑.๔ พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริม  ก ากับ  ติดตาม  การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์  และยกย่องเชิดชูอาจารย์  ที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
๑.๕ กระจายอ านาจไปสู่หน่วยงานย่อยของคณะ  อย่างเป็นระบบ 
๑.๖ จัดท าระบบบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 
๑.๗ จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของคณะที่เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้ 
๑.๘ น าระบบบริหารการเปลี่ยนแปลงมาใช้ในการบริหารจัดการ 
๑.๙ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริหารจัดการและวิชาการกับหน่วยงาน
ทางการศึกษาและภาคธุรกิจ  ทั้งในและต่างประเทศ 

๒. สร้างความเชื่อม่ันในการประกัน
คุณภาพของคณะ 

๒.๑ สร้างระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับความเป็นเลิศของกลุ่ม
มหาวิทยาลัยมีตัวบ่งชี้ที่เหมาะสม  มีกระบวนการประเมินที่มีประสิทธิภาพ   
๒.๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือเชิงรุกในการพัฒนาคุณภาพกับมหาวิทยาลัย12 



 

 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
ส่งเสริมระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ :  องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี  ได้มาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์และมาตรการ 

กลยุทธ์ มาตรการ 
๓. พัฒนาอาจารย์ให้เป็นอาจารย์ 

มืออาชีพ 
๓.๑ จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์  (Roadmap)  ให้มีจ านวนเพียงพอให้มีคุณภาพ
ตรงกับความต้องการด้านการผลิตของประเทศ 
๓.๒ จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกของอาจารย์  ในสาขาวิชาที่ตรงกับ
ความต้องการในการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
๓.๓ จัดท าหลักสูตรการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพในลักษณะรายวิชา  
E-Learning  อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเหมาะสมกับช่วงรับการพัฒนาการ
ท างาน 
๓.๔ สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการสหกิจอาจารย์กับภาครัฐและเอกชน
เพ่ือให้อาจารย์มีความรู้  ทักษะประสบการณ์ในสภาพจริงรวมทั้งนวัตกรรมใหม่ ๆ  
และน ามาใช้สอน  วิจัย  บริการวิชาการ 
๓.๕ ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ ด้านคุณวุฒิ และการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่
สูงขึ้น13 

๔. จัดหารายได้จากทรัพย์สิน และรายได้
จากโครงการต่าง ๆ 
 

๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภายในคณะด าเนินการจัดหารายได้โดยใช้
งบของมหาวิทยาลัยที่ผ่านการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 
๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภายในคณะ ร่วมลงทุนด าเนินการจัดหา
รายได้ใช้งบประมาณและทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ร่วมลงทุนที่ผ่านการ
วิเคราะห์จุดคุ้มทุน 

 

12 ตัดมาตรการข้อ 2.3 ออก 
13 ตัดมาตรการข้อ 3.5 ออก 



 

 

 
 

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. บัณฑิต ระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ 
     อาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา ๑ ปี  

ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ 

๒.  คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ > ๔.๐๐ > ๔.๐๐ > ๔.๐๐ > ๔.๐๐ > ๔.๐๐ 
๓.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  ด้านการท างานเป็น

ทีม  ช านาญเทคโนโลยี  ซื่อสัตย์สุจริต    
      จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น (อัตลักษณ์) 

> ๔.๐๐ > ๔.๐๐ > ๔.๐๐ > ๔.๐๐ > ๔.๐๐ 

๔.  ร้อยละของหลักสูตรที่มีจ านวนอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน  สกอ. 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๕.  ร้อยละของจ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก   ๒๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
๖. ร้อยละของจ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ๕ ๕ ๘ ๘ ๑๕ 
๗.  ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
๖๕ ๗๐ ๗๐ ๗๕ ๘o 

 



 

 

 
 

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 

ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๒๒ ร้อยละ ๒๒ ร้อยละ ๒๕ 

๒.  ร้อยละของงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ 

- - - - ร้อยละ ๑o 

๓.  ผลงานวชิาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ร้อยละ  ๘ ร้อยละ  ๑๐ ร้อยละ  ๑๐ ร้อยละ  ๑๐ ร้อยละ  ๑๒ 
 
หมายเหตุ เพ่ิมตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ส าหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
เสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้น าในการให้บริการวิชาการสู่ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชด าริให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เป้าประสงค์ :  บุคลากรและหน่วยงานท้องถิ่นได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 
 

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

๑. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียน
การสอนหรือการวิจัยหรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 ร้อยละ  ๒๔ ร้อยละ  ๓๐ ร้อยละ  ๓๐ ร้อยละ  ๓๐ ร้อยละ  ๓o 

๒.  ร้อยละของโครงการบริการวิชาการท่ีสืบสานโครงการ
พระราชด าริ 

ร้อยละ ๖ ร้อยละ ๗ ร้อยละ ๘ ร้อยละ ๙ ร้อยละ ๑๐ 

 
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.  ร้อยละของงบประมาณที่จัดสรรให้กับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ร้อยละ ๕ ร้อยละ ๕  ร้อยละ ๖ ร้อยละ ๖ ร้อยละ ๗ 

 
 



 

 

 
 

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 > ๓.๕๑ > ๓.๖๑ > ๓.๗๑ > ๓.๘๑ > ๔.oo 
๒. ร้อยละระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรทุกระดับ (สาย

บริหาร  สายวิชาการ  สายสนับสนุน)  ต่อการได้ปฏิบัติงานใน
สถาบันอุดมศึกษาของตนในระดับ  ≥  ๓.๕๑  จาก  ๕  หรอื
ตามท่ี  สกอ.  ก าหนด 

> ๓.๕๐ > ๓.๗๐ > ๓.๙๐ > ๔.๑๐ > ๔.๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจ าปีพุทธศักราช 2560 

 

 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 จุดแข็ง (Strength) 
 1. ด้านโครงสร้าง (Structure) 
  1.1 แบ่งโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจน 
  1.2 มีการก าหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และมาตรฐานของหน่วยงานที่ชัดเจน 
 2. ด้านกลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) 
  2.1 คณะมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ที่ชัดเจน 
  2.2 การจัดท าโครงการหรือกิจกรรมสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าประสงค์จึงจะได้รับการอนุมัติ 
  2.3 มีการถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในระดับภาควิชา สาขาวิชา และบุคลากรอย่างทั่วถึง 
 3. ด้านระบบในการด าเนินงานขององค์กร (Systems) 
  3.1 บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารหลักสูตร 
  3.2 มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning 
  3.3 มีกลไกสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น ห้องเรียนมาตรฐาน ศูนย์วิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ 
  3.4 ระบบการประกันคุณภาพยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้สูงขึ้น 
  3.5 มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมช่วยส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
  3.6 มีการจัดกิจกรรมที่ครอบคลุมลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ครบทั้ง 5 ด้าน 
  3.7 กระบวนการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท าให้เกิดงานวิจัยในชั้นเรียน 
  3.8   มีวารสารวิทยาศาสตร์ส าหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานที่ได้รับการยอมรับอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 1 



 

 

 
 

1 เพ่ิมเติมจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กรปี 2559 
 
 4. ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ (Style) 
  4.1 มีการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
  4.2 มีการกระจายอ านาจโดยการมอบหมายงานให้รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์และหัวหน้าสาขาวิชา 
  4.3 มีการกระจายอ านาจในการบริหารงบประมาณอย่างทั่วถึง 
  4.4 มีระบบการบริหารตามสายบังคับบัญชา 
  4.5 มีการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน เช่น facebook, line 
 5. ด้านบุคลากร/สมาชิกในองค์กร (Staff) 
  5.1 มีอาจารย์หลากหลายสาขาวิชาและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
  5.2 บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ 
  5.3 บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสม่ าเสมอจากการเข้าร่วมอบรม 
 6. ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถขององค์กร (Skills) 
  6.1 อาจารย์มีการน าประสบการณ์ที่ได้จากการบริการวิชาการ งานวิจัย มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 7. ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร (Shared Values) 
  7.1 อาจารย์ยึดหลักเหตุผลในการท างาน 
  7.2 บุคลากรให้ความเคารพซึ่งกันและกัน  
  7.3 บุคลากรมีความร่วมมือร่วมใจในการท างาน 
 
 
 



 

 

 
 

 จุดอ่อน (Weakness) 
 1. ด้านโครงสร้าง (Structure) 
  1.1 โครงสร้างการบริหารงานแบ่งเป็นสาขาวิชาไม่สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร2 
  1.2 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานท าได้ยาก 
 2. ด้านกลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) 
  2.1 ในบางแผนยุทธศาสตร์ไม่สามารถท าได้ตามแผน 
  2.2 กลยุทธ์ของคณะไม่สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพท่ีเปลี่ยนแปลง 
  2.3 รูปแบบหรือกิจกรรมบางอย่างไม่ทันต่อเหตุการณ์ 
 3. ด้านระบบในการด าเนินงานขององค์กร (Systems) 
  3.1 เครื่องมือวิทยาศาสตร์บางเครื่องล้าสมัยและไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้3 
  3.2 ขาดการก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอน  
  3.3 ระบบเอกสารการจัดการเรียนการสอนยุ่งยาก เช่น มคอ.3 มคอ.5 ท าให้อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีภาระงานเพิ่มข้ึน4 

  3.4 มีความซ้ าซ้อนของการจัดกิจกรรมในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา 
 
 
 
 
 
2 ตัดข้อ 1.2 “ภาควิชาไม่มีงบประมาณในการบริหารจัดท าโครงการต่างๆ” ออก 
3 เพ่ิมข้อความ “และไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได”้ 
4 ตัดข้อ 3.4 “สถานที่ไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา” ออก 



 

 

 
 

 4. ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ (Style) 
  4.1 ในการแก้ปัญหาบางครั้งยังขาดความเด็ดขาด โดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
  4.2 การใช้บุคลากรยังไม่เต็มตามศักยภาพและไม่ทั่วถึง 
  4.3 ในการบริหารงานยังขาดการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร5 
 5. ด้านบุคลากร/สมาชิกในองค์กร (Staff) 
  5.1 อาจารย์ขาดเทคนิคในการท างานร่วมกับชุมชน 
 6. ด้านทกัษะ ความรู้ ความสามารถขององค์กร (Skills) 
  6.1 อาจารย์มีเทคนิคจ ากัดในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมถึงการวัดผลและประเมินผล 
 7. ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร (Shared Values) 
  7.1 ใช้ล าดับความเป็นอาวุโสเพื่อหลีกเลี่ยงในการปฏิบัติงาน6 
  7.2 วัฒนธรรมองค์กรยังสนับสนุนไม่เพียงพอเกี่ยวกับการพัฒนาผลงานทางวิชาการให้ทันกับเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร6 
  7.3 บุคลากรบางส่วนให้ความร่วมมือน้อย 
 
 
 
 
 
 
 
5 ตัดข้อ 4.4 “ขาดบทลงโทษส าหรับบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา” ออก 
6 ตัดข้อ 7.3 “เน้นการแก้ปัญหาด้วยการประนีประนอม” ออก 



 

 

 
 

 โอกาส (Opportunity) 
 1. ด้านพฤติกรรมของลูกค้า (Customer Behaviors) 
  1.1 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาถูกกว่าเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยใหญ่ 
  1.2 นักเรียนเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันที่มีการแข่งขันต่ า 
  1.3 ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนระดับมัธยม ประชาชน ให้ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการของคณะ 
  1.4 ผู้มารับบริการวิชาการสามารถน าความรู้ที่ได้รับการอบรมไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 2. ด้านเศรษฐกิจ (Economic) 
  2.1 คู่แข่งในตลาดแรงงานของสายวิทยาศาสตร์น้อยกว่าเมื่อเทียบกับสายสังคมศาสตร์ 
  2.2 ค่าครองชีพต่ าเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่ 
  2.3 งบประมาณรายหัวนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์ได้รับการจัดสรรมากกว่าสายสังคมศาสตร์ 
 3. ด้านเทคโนโลยี (Technological) 
  3.1 มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์มากขึ้น 
  3.2 มีฐานข้อมูลสารสนเทศในการแนะแนว การสมัครเรียนต่อ ที่สามารถเข้าถึงได้มากขึ้น 
  3.3 การเข้าถึงสื่อการเรียนรู้มีความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย 
 4. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social-cultural) 
  4.1 โครงสร้างประชากรที่มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นท าให้หลักสูตรบางสูตรได้รับความสนใจมากข้ึน 
  4.2 สภาพครอบครัวที่ผู้ปกครองต้องไปท างานต่างจังหวัดท าให้นักเรียนมีความจ าเป็นต้องศึกษาต่อในพ้ืนที่ 
  4.3 ผู้ปกครองมีระดับการศึกษาต่ าจึงอยากให้บุตรหลานมีการศึกษาในระดับปริญญาขึ้นไป7 
  4.4 มหาวิทยาลัยอยู่ใกล้บ้าน8 
7 เปลี่ยน “ที่สูงกว่า” เป็น “ในระดับปริญญาขึ้นไป” 
8 ตัดข้อ 4.4 “ผู้ปกครองอยากเห็นลูกเรียนจบในระดับปริญญา” เดิมออก 



 

 

 
 

 5. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political legal) 
  5.1 ระเบียบการกู้ยืมกองทุน กยศ. และ กรอ. เอ้ือประโยชน์ให้นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์9 
  5.2 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากหน่วยงานท้องถิ่น 
  5.3 นโยบายกระทรวงศึกษาส่งเสริมนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์ 
  5.4 นโยบายด้านมาตรฐานในการจัดการศึกษาท าให้สถาบันอุดมศึกษามีมาตรฐานเดียวกัน 
  5.5 เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
  5.6 มีการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อส าหรับอาจารย์และนักเรียน/นักศึกษา 
 
 อุปสรรค (Threaten) 
 1. ด้านพฤติกรรมของลูกค้า (Customer Behaviors) 
  1.1 รูปแบบการท างานของผู้รับบริการและงบประมาณของหน่วยงานเป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ 
  1.2 นักเรียนสนใจเรียนสายวิทยาศาสตร์น้อยเพราะคิดว่ายาก 
 2. ด้านเศรษฐกิจ (Economic) 
  2.1 รายได้ผู้ปกครองน้อย 
  2.2 ต าแหน่งงานว่างในพ้ืนที่มีค่อนข้างจ ากัด 
  2.3 งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรน้อยกว่ามหาวิทยาลัยใหญ่ 
  2.4 งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
 
 
9 เพ่ิมค าว่า “และ กรอ.”  
 



 

 

 
 

 3. ด้านเทคโนโลยี (Technological) 
  3.1 เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงเร็วส่งผลให้การเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีล่าช้า 
  3.2 งบประมาณในการจัดหาเทคโนโลยีมีราคาสูง 
 4. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social-cultural) 
  4.1 จ านวนประชากรในวัยเรียนมีแนวโน้มลดลง 
  4.2 ปัญหาการหย่าร้างของผู้ปกครองส่งผลต่อการเข้าศึกษาต่อที่ลดลง10 
  4.3 ค่านิยมของผู้ปกครองอยากให้บุตรหลานรับราชการครู 
  4.4 ผู้ปกครองไม่สามารถให้ค าแนะน าในการศึกษาต่อให้กับบุตรหลานได้เนื่องจากมีความรู้ในการเลือกสาขาวิชาน้อย 
  4.5 ค่านิยมของผู้ปกครองให้ความส าคัญกับใบปริญญามากกว่าสาขาท่ีเรียน 
  4.6 มีค่านิยมในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยใหญ่ 
 5. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political legal) 
  5.1 นโยบายสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยบางเรื่องเน้นการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
  5.2 นโยบายของรัฐบาลสนับสนุนให้นักเรียนเรียนสายอาชีพมากขึ้น 
  5.3 นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเข้มงวดเกินไป 
  5.4 ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยกว่ามหาวิทยาลัยใหญ่ 
  5.5 มหาวิทยาลัยมีนโยบายเน้นการจัดกิจกรรมที่มากเกินไปท าให้รบกวนเวลาการจัดการเรียนการสอน 
  5.6 นโยบายของกระทรวงศึกษาก าหนดให้ผู้ที่จะสอบบรรจุครูต้องมีใบประกอบวิชาชีพซึ่งท าให้ต้องจบการศึกษาในคณะครุศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์ 
  
 
10 เพ่ิมค าว่า “ของผู้ปกครอง”  
 



 

 

 
 

และเม่ือวิเคราะห์ผลคะแนนแต่ละด้านของสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรและภายในองค์กร ได้ผลดังตาราง 1 และตาราง 2 
 

ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (OT) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

รายการปัจจัย 
สภาพแวดล้อมภายนอก 

น้ าหนัก 
คะแนนเฉลี่ย น้ าหนัก x คะแนนเฉลีย่ 

สรุป 
โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 

C พฤติกรรมลูกคา้ 0.35 3.77 3.88 1.32 1.36 -0.04 

E เศรษฐกิจ 0.2 3.81 4 0.76 0.80 -0.04 

P การเมืองและกฎหมาย 0.15 3.76 3.92 0.56 0.59 -0.02 

S สังคม - วัฒนธรรม 0.2 3.85 3.6 0.77 0.72 0.05 

T เทคโนโลย ี 0.1 3.94 3.58 0.39 0.36 0.04 

สรุปปัจจัยภายนอก 3.81 3.82  

เฉลี่ยปัจจัยภายนอก -0.01 



 

 

 
 

ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (SW) 
 

รายการปัจจัย 
สภาพแวดล้อมภายใน 

น้ าหนัก 
คะแนนเฉลี่ย น้ าหนัก x คะแนนเฉลีย่ 

สรุป 
จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

ด้านโครงสร้าง (Structure) 0.13 3.88 3.31 0.50 0.43 0.07 

ด้านกลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) 0.12 4 3.58 0.48 0.43 0.05 

ด้านระบบในการด าเนินงานขององค์กร (Systems) 0.17 3.6 4.02 0.61 0.68 -0.07 

ด้านแบบแผนหรอืพฤติกรรมในการบริหารจัดการ (Style) 0.15 3.97 4.17 0.60 0.63 -0.03 

ด้านบุคลากร/สมาชิกในองค์กร (Staff) 0.17 3.92 3.67 0.67 0.62 0.04 

ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถขององค์กร (Skills) 0.15 3.67 3.67 0.55 0.55 0.00 

ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร (Shared Values) 0.11 3.5 3.79 0.39 0.42 -0.03 

สรุปปัจจัยภายใน 3.79 3.76  

เฉลี่ยปัจจัยภายใน 0.03 

  
และเม่ือน าผลคะแนนการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กรมาวิเคราะห์ด้วยแผนภูมิแสดงสถานภาพขององค์กร ได้ผลดังรูป 1 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

รูป 1 แผนภูมิแสดงสถานภาพขององค์กร 
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 สรุปได้ว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความพร้อม และความเข้มแข็ง แต่มีอุปสรรคจากภายนอกเป็นปัญหาโดยเฉพาะพฤติกรรมลูกค้าและปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ ขณะที่การเมืองและกฎหมายอาจไม่ได้เป็นปัญหานักแต่ก็มีผลกระทบต่อการด าเนินงานเช่นกัน เช่น การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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