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ส่วนที่  1 

บริบทของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

 
1.1  ประวัติความเป็นมา    

เมื่อปี พ.ศ. 2514 นายจ ารูญ  ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับพ่อค้าประชาชน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ท าหนังสือถึ ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขอจัดตั้งวิทยาลัยครูขึ้นโดยอ้างเหตุผล  ดังนี้  

1. จังหวัดเพชรบูรณ์ก าลังเร่งรัดพัฒนาทุกด้าน   โดยเฉพาะด้านการศึกษานั้นยังขาดแคลนครู เป็นจ านวนมาก 
2. จังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งอยู่ในใจกลางของประเทศ และมีจังหวัดอื่นๆ ล้อมรอบถึง 7 จังหวัด คือพิษณุโลก พิจิตร ลพบุรี นครสวรรค์ ชัยภูมิ ขอนแก่น และ

เลย ซึ่งหากได้จัดตั้งสถาบันชั้นสูงขึ้นแล้วนักเรียนจากจังหวัดใกล้เคียง จะเดินทางมาศึกษาได้อย่างสะดวกสบาย  

3. จังหวัดมีที่ดินจะมอบให้หลายร้อยไร่ เป็นที่ดินในเขตผังเมือง ตามพระราชกฤษฎีกา พ .ศ. 2484 ออกในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี 
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ส่งให้กรมการฝึกหัดครู มาส ารวจท าแผนผังที่ดิน   ติดถนนสายสระบุรี -หล่มสัก ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือประมาณ  3 กิโลเมตร  มีเนื้อที่
ประมาณ 856 ไร่ 3 งาน 57 ตารางวา 
 กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วอนุมัติให้สร้างวิทยาลัยครูขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยประกาศตั้งเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2516 และได้แต่งตั้งให้ นายน้อย สีป้อ 
อาจารย์เอกวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พิษณุโลก มารักษาราชการในต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2516 และ ได้รับนักศึกษารุ่นแรกในปี
การศึกษา 2519 โดยรับผิดชอบการศึกษาในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตร 
 วันที่ 19 สิงหาคม 2518 มีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518” วิทยาลัยครูจึงได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 
 ต่อมา พ.ศ. 2535   โดยกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ  ได้น าความกราบบังคับทูลพระกรุณา ขอพระราชทานนามจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดชฯ และพระองค์ท่านก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนาม ว่า  “ สถาบันราชภัฏ ” แก่วิทยาลัยครู 36 แห่ง วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์จึงมี
ชื่อใหม่ว่า “ สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ ” ซึ่งแนวโน้มจะต้องปรับเปลี่ยน สภาพให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  มาตรา 7  คือ ให้สถาบันราชภัฏเป็นนิติ
บุคคล มีฐานะเป็นกรมในกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการวิจัย ให้
การบริการทางวิชาการแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครู ส่งเสริมวิทยฐานะครู และบุคลากรประจ าการ สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชา 
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การศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสาขาศิลปศาสตร์ ให้กับนักศึกษาทั้งภาคปกติ และ นักศึกษาบุคลากรประจ าการ (กศ.บป.) ระดับอนุปริญญา  ปริญญาตรี 2 ปี
(หลังอนุปริญญา) และปริญญาตรี 4 ปี 
 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดชมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า   “โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขึ้นแทน
สถาบันราชภัฏ” ให้ไว้ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547  เป็นปีที่ 59 ในรัชกาลปัจจุบัน ตราเป็นพระราชบัญญัติ เรียกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 ”  ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท าให้ “สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ ”  ยกฐานะเป็น“ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ” นับตั้งแต่บัดนั้น 
และในการแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์นั้น ได้มีการด าเนินการตาม  กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์ 
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2548 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2549  ดังนี้   
 1. ส านักงานอธิการบดี   
      -  กองกลาง       

     -  กองนโยบายและแผน      
     -  กองพัฒนานักศึกษา 

 2.  คณะครุศาสตร์  
      - ส านักงานคณบด ี
 3.  คณะเทคโนโลยีการเกษตร   
      - ส านักงานคณบด ี
 4.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
      - ส านักงานคณบด ี
 5.  คณะวิทยาการจัดการ 
           - ส านักงานคณบด ี

6.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
          - ส านักงานคณบด ี

7.  สถาบันวิจัยและพัฒนา   
              - ส านักงานผู้อ านวยการ 



                                                      
                              แผนยุทธศาสตร์ ปี 2560-2564 (ปรับปรุง 2560) 

  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์

 

3 

8.  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
           - ส านักงานผู้อ านวยการ 

9.  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
             - ส านักงานผู้อ านวยการ 

10.  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
              - ส านักงานผู้อ านวยการ 
 
1.2  ข้อมูลพื้นฐานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสภาพปัจจุบัน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานหนึ่งในโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ .ศ. 2518 ซึ่งพบว่า
เป็นคณะที่ตั้งขึ้นมาพร้อม ๆ กันกับภารกิจตั้งสถาบัน  ในระยะเริ่มต้นนี้  เรียกว่า  หมวดวิทยาศาสตร์  โดยท าหน้าที่ในการผลิตครูรุ่ นแรกในปี พ.ศ.  2519 และมีการพัฒนา
เรื่อยมาตามล าดับ 
 ต่อมาในปี พ.ศ.2527 ได้พัฒนาจากหมวดวิทยาศาสตร์ มาเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2527 ซึ่งมีผลให้
สามารถท าการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตได้ และปรับเปลี่ยนสถานภาพตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538   ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มีภาควิชาในสังกัด 9 ภาควิชาคือภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป  ภาควิชาเคมี  ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ภาควิชาคณิตศาสตร์  
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์  ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์และภาควิชาเกษตรศาสตร์ 

พ.ศ. 2539  ภาควิชาเกษตรศาสตร์ได้ปรับระดับขึ้นเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร  เพ่ือรองรับการแบ่งส่วนราชการใหม่ ขณะนั้นจึงมีภาควิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพียง  8  ภาควิชา 

พ.ศ. 2542  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ปรับเปลี่ยนการบริหารที่แต่เดิมเป็นภาควิชามาเป็น การบริหารแบบโปรแกรมวิชา ตามประกาศสถาบันราชภัฏ
เพชรบูรณ์เรื่องการยกเลิกภาควิชาตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542  โดยจัดการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 1. หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี (วท.บ.)  ได้แก่โปรแกรมวิชาเคมี  ชีววิทยาประยุกต์   วิทยาการคอมพิวเตอร์  สุขศึกษา  การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ อนุปริญญา 2 ปี (อ.วท.) ได้แก่สาขาวิชาโลหะ ก่อสร้าง  อาหาร 
 2. หลักสูตรสาขาการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.) ได้แก่โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ ชีววิทยา  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป  สุขศึกษา  คหกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม
ศิลป์  โดยจัดการเรียนการสอนร่วมกับคณะครุศาสตร์ 

พ.ศ. 2543  โปรแกรมวิชาและสาขาท่ีเปิดสอน  ได้แก่ 
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1. หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) 
 1.1 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี (วท.บ.)  ได้แก่โปรแกรมวิชาเคมี ชีววิทยาประยุกต์ สุขศึกษา   วิทยาการคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 1.2 หลักสูตรอนุปริญญา 2 ปี (อ.วท.)  ได้แก่สาขาวิชาโลหะ  ก่อสร้าง  และอาหาร 

2. หลักสูตรสาขาการศึกษา (ค.บ.) เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ได้แก่โปรแกรมวิชาฟิสิกส์  ชีววิทยา  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ทั่วไป   สุขศึกษา   คหกรรมศาสตร์
และอุตสาหกรรมศิลป์  โดยจัดการเรียนการสอนร่วมกับคณะครุศาสตร์ 

พ.ศ. 2544  โปรแกรมวิชาและสาขาท่ีเปิดสอน  ได้แก่ 
1. หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี (วท.บ.)  ได้แก่โปรแกรมวิชาเคมี ชีววิทยาประยุกต์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ สุขศึกษา  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ออกแบบผลิตภัณฑ์ และหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ อนุปริญญา 2 ปี (อ.วท.)  ได้แก่สาขาวิชาโลหะและก่อสร้าง     
 2. หลักสูตรสาขาการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.) ได้แก่โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ ชีววิทยา  คณิตศาสตร์  คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป สุขศึกษา  คหกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมศิลป์ โดยจัดการเรียนการสอนร่วมกับคณะครุศาสตร์ 

พ.ศ. 2545  โปรแกรมวิชาและสาขาท่ีเปิดสอน  ได้แก่ 
1. หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) 

 1.1  หลักสูตรปริญญาตรี 4  ปี ได้แก่โปรแกรมวิชาเคมี ชีววิทยาประยุกต์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาการคอมพิวเตอร์  สุขศึกษา  ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

      1.2 หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีหลัง ได้แก่สาขาการผลิต ไฟฟ้า  ก่อสร้าง การจัดการอุตสาหกรรม 
 2. หลักสูตรสาขาการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.) ได้แก่โปรแกรมวิชาฟิสิกส์  ชีววิทยา  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คอมพิวเตอร์ศึกษา  คหกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมศิลป์โดยจัดการเรียนการสอนร่วมกับคณะครุศาสตร์ 

พ.ศ. 2546  โปรแกรมวิชาและสาขาท่ีเปิดสอน  ได้แก่    
1. หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) 

 1.1 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี  ได้แก่โปรแกรมวิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยาประยุกต์ สถิติประยุกต์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
วิทยาการคอมพิวเตอร์   เทคโนโลยีสารสนเทศ และออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
      1.2 หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีหลัง ได้แก่สาขาการผลิต  ไฟฟ้า  ก่อสร้าง  การจัดการอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์ 
 2. หลักสูตรสาขาการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.) ได้แก่โปรแกรมวิชา ฟิสิกส์   ชีววิทยา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คหกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมศิลป์  โดยจัดการเรียนการสอนร่วมกับคณะครุศาสตร์ 
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พ.ศ. 2547 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ โปรแกรมวิชา คหกรรมศาสตร์ได้ย้ายไปสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ท าให้มีโปรแกรมวิชาและสาขาท่ีเปิด
สอนในระดับปริญญาตรี ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ (วท.บ) 4 ปี  ได้แก่  โปรแกรมวิชาเคมี  ฟิสิกส์  สาธารณสุขชมชน  ชีววิทยา
ประยุกต์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาการคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

พ.ศ. 2548 - 2549  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เปิดสอน ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  ดังต่อไปนี้ 
 1. ระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)  ในโปรแกรมวิชาต่างๆดังนี ้

1. โปรแกรมวิชาเคมี   
  2. โปรแกรมวิชาฟิสิกส์  
  3. โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์    

  4. โปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน   
5. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 6. โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    
 7. โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 8. โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   

 2. ระดับปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.)  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
    พ.ศ. 2550 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี จ านวน 7 หลักสูตร 

ได้แก่ 
 1.  หลักสูตรสาขาวิชาเคมี 

 2.  หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์   
 3.  หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์    
 4.  หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน   
               5.  หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   
 6.  หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    
 7.  หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรใหม่โดยเปิดสอน 
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     1.  ระดับปริญญาตรี  จ านวน 9 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  ได้แก่ 
     1.1  หลักสูตรสาขาวิชาเคมี 
 1.2  หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์   

 1.3  หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา  
 1.4  หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน   
               1.5  หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   
 1.6  หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    
 1.7  หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1.8  หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 1.9  หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  

2.  ระดับปริญญาโท   จ านวน  1 หลักสูตร  คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (วท.ม.)   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา   
 
สถานที่ตั้ง : 
 

83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี – หล่มสัก ต าบลสะเดียง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์  (056) 717100 โทรสาร (056) 717110  อินเตอร์เน็ต 
http://www.pcru.ac.th ตั้งอยู่ริมถนนสายสระบุรี-หล่มสัก   ทางด้านทิศตะวันตก ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือ 3 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 856 ไร่ 3 งาน 57 ตารางวา 
 
สีประจ าคณะ  คือ  สีเหลือง 
 
 
 
 
 

ปรัชญา 
       “บัณฑิตมีความรู้  คู่คุณธรรม น าปัญญาพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 
 
 

http://www.pcru.ac.th/
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ปณิธาน 
      “องค์กรวิจัยและผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพมาตรฐาน ” 
 
วิสัยทัศน์  

“ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล” 
 
พันธกิจ 

1) ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีได้มาตรฐาน 
2) บริการวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น 
3) วิจัยค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น 
5) พัฒนาองค์กรและเพ่ิมขีดสมรรถนะบุคลกรด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ    

 
ค่านิยมองค์กร 

1) มุ่งสู่มาตรฐาน 
2) ท างานร่วมกัน 
3) แบ่งปันความสุข 
4) ศรัทธาจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์  
 อัตลักษณ์ “มีวินัย ใฝ่รู้  สู้งาน” 
 เอกลักษณ์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งองค์ความรู้  เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น” 
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คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
 

 

1.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์   มูลศรี คณบดี ประธานคณะกรรมการ 
2.  อาจารย์ ดร.เสาวภา  ชูมณี รองคณบดี รองประธานกรรมการ 
3.  อาจารย์มณีรักษ์  กาญจนรางกูร รองคณบดี กรรมการ 
4.  อาจารย์นฤมล  จันทร์มา รองคณบดี กรรมการ 
5.  อาจารย์ ดร.กาญจน์  คุ้มทรัพย์ รองคณบดี กรรมการ 
6.  อาจารย์เจษฎาพร  ปาค าวัง รองคณบดี กรรมการ 
7.  อาจารย์อาทิตย์  หู้เต็ม รองคณบดี กรรมการ 
8.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อาดุลย์  จงรักษ์  ผู้แทนประธานหลักสูตร กรรมการ 
9.  อาจารย์จิตรนันท์  ศรีเจริญ ผู้แทนประธานหลักสูตร กรรมการ  
10.  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์  ขันผนึก ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ 
11.  อาจารย์ ดร.ชนัญ  ศรีชวีิน ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ  
12.  รองศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ ก าจัดภัย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
13.  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  เพ็งพัด ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
14.  ดร.ธวัช  กงเติม ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
15.  ดร.กุลรัตน์  บริรักษ์วาณิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
16.  นางสาวเครือวัลย์  พานิช   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
17.  นางสาวศิรดา  แสงนก หัวหน้าส านักงานคณบดี เลขานุการ 
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คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 

1.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์  มูลศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.  อาจารย์มณีรักษ์  กาญจนรางกูร รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
3.  อาจารย์ ดร.เสาวภา  ชูมณี รองคณบดีฝ่ายศูนย์วิทยาศาสตร์ 
4.  อาจารย์ ดร.กาญจน์  คุ้มทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
5.  อาจารย์อาทิตย์  หู้เต็ม รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงานประกันคุณภาพการศึกษา 
6.  อาจารย์เจษฎาพร  ปาค ำวัง รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
7.  อาจารย์นฤมล  จันทร์มา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
8.  อาจารย์วิไลพร  ปองเพียร ประธานสาขาวิชาเคมี 
9.  อาจารย์ ดร.ตรีนุช  เอลลสิ ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์ 
10.  อาจารย์ธนาวรรณ  สุขเกษม ประธานสาขาวิชาชีววิทยา 
11.  ผูช้่วยศาสตราจารย์อาดุลย์   จงรักษ์ ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
12.  อาจารย์มงคล  นราศรี ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
13.  อาจารย์พิณทิพย์  แก้วแกมทอง ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
14.  อาจารย์ศรัญญา  ตรีทศ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
15.  อาจารย์จิตรนันท์  ศรีเจริญ ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
16.  อาจารย์ตรีชฎา  อุทัยดา ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
17.  รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วรรณศรี ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ปริญญาโท) 
18.  นางสาวศิรดา  แสงนก หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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1.3  โครงสร้างการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้างานวิจัยและวางแผน หัวหน้างานบริหารการศึกษา หัวหน้างานศนูย์วิทยาศาสตรแ์ละ
วิทยาศาสตร์ประยุกต ์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

คณบดี คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

คณะกรรมการบรหิารคณะฯ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

หัวหน้าส านักงานคณบดี 

หน่วยการประชุม 
 

หน่วยประชาสัมพันธ ์
 

หัวหน้างานบริหารและธุรการ 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันฯ 

หน่วยการเงิน 

หน่วยพัสดุ 

หน่วยอาคารสถานทีแ่ละ
ยานพาหนะ 

หน่วยวิชาการ 

หน่วยกิจการนักศึกษา 

หน่วยบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ ์
 
หน่วยบัณฑิตศึกษา 

หน่วยฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 

หน่วยปฏิบัติการสาขาวิชาวทิยาการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หน่วยสารบรรณ 

หน่วยบุคคล 
 

หน่วยปฏิบัติการสาขาวิชาชวีวิทยา 

หน่วยปฏิบัติการสาขาวิชาเคม ี
 

หน่วยปฏิบัติการสาขาวิชาฟิสิกส ์

หน่วยแผนและงบประมาณ 

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หน่วยวิจยั 

หน่วยฝึกอบรมและบรกิารวิชาการ 

หน่วยท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
วิชาชีพ 

หน่วยบรกิารวิชาการและ
ตรวจสอบคุณภาพ 

หน่วยฝกึอบรมระยะสั้น 

หน่วยวิเคราะห์วจิัยผลิตภัณฑ์ 

หน่วยสาธิตประสิทธิภาพ
พลังงาน 

หน่วยปฏิบัติการเครื่องมือวิจัย
สาขาเคมีและเคมีประยุกต ์

หน่วยปฏิบัติการเครื่องมือวิจัย
สาขาชีววิทยาและชวีวิทยา
ประยุกต ์

หน่วยปฏิบัติการเครื่องมือวิจัย
สาขาฟิสิกสแ์ละฟิสิกสป์ระยกุต์ 

รองคณบดีฝ่ายศูนย์วิทยาศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการฯ 
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1.4  บุคลากรของคณะ 
 
 1.4.1  ประเภทของบุคลากร 

 
ประเภทบุคลากร 

 
จ านวน (คน) 

จ าแนกตามอายุงาน 
สัญญาจ้างไม่ถึง 6 เดือน สัญญาจ้าง 6 – 8 เดือน สัญญาจ้าง 9 เดือนข้ึนไป จ านวนตาม (CDS) 

อาจารย์ประจ า (ข้าราชการ) 19   19 19 
อาจารย์ประจ าพิเศษ 1   1 1 
ข้าราชการพลเรือน 1   1 1 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 43   43 43 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 14   14 14 
พนักงานราชการ 1   1 1 
ลูกจ้างประจ า 3   3 3 
ลูกจ้างชั่วคราว 8   8 8 

รวม 90   90 90 
 
 1.4.2  จ านวนและร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ  
 
จ าแนกตามต าแหน่ง 

 คณะ อาจารย ์ ผู้ช่วศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ รวม หมายเหตุ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 54 7 1 62  

ร้อยละ 87.10 11.29 1.61 100  
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 
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จ าแนกตามระดับคุณวุฒิสูงสุด  

 คณะ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม หมายเหตุ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 44 18 62  

ร้อยละ  70.97 29.03 100  
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 

 1.4.3  ข้อมูลนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
จ านวนนักศึกษาทั้งหมด  

 คณะ ประเภท รวม 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,022 145 1,167 
ร้อยละ 83.05 16.95 100 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 
จ านวนนักศึกษาทั้งหมด จ าแนกตามระดับการศึกษา 

คณะ ระดับการศึกษา รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ป.บัณฑิต 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,167 39 - - 1,206 
ร้อยละ 96.80 3.20 - - 100 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 
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คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  
   คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   คือ   บัณฑิตมีความรู้ คู่คุณธรรม  มีทักษะชีวิตและเทคโนโลยีที่เหมาะส ม และมีจิตอาสา  
ดังนั้น  การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ในปีการศึกษา  2560 - 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จึงมีความพอเหมาะและสมดุลกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ในระบบ  และเป้าหมายการจัดการศึกษาของคณะจึงมุ่งสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
      พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้ 

1.1  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคมในการประกอบวิชาชีพ 
1.2 มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์  วิชาชีพและสังคม  และเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 

    1.3 ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม  จริยธรรมและศีลธรรม  มีจิตสาธารณะ  มีความซื่อสัตย์สุจริต   มีความรับผิดชอบ  มีความสามัคคี  มีความรัก  มีความเมตตา
กรุณาและมีระเบียบวินัย 
        1.4 ตระหนักและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้  เกิดความต้องการ  ความสนใจและมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 
              1.5 มีความเพียรพยายามในการท างาน มีความตั้งใจ อดทนขยันหมั่นเพียร  ควบคู่กับการใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาจนประสบผลส าเร็จ  มีความรับผิดชอบตาม
สถานการณ์ท้ังบุคคลและกลุ่ม 
              1.6 มีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน  กตัญญูรู้คุณ  ประหยัด  สุขุม  รู้จักกาลเทศะ เป็นคนดี  และด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
              1.7 มีความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี  มีความสามารถในการท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัด 
              1.8 มีความเคารพในกฎระเบียบของสถานศึกษา ชุมชนและสังคม  รวมทั้งการแสดงออกทางการแต่งกายที่เหมาะสม 

2. ความรู้ 
             พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้ 
         2.1 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการข้อเท็จจริงและความเชื่อมโยงของเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจ าวันโดยความเข้าใจในกลไกการท างานของสมองมนุษย์  

    2.2  มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชา  สามารถประกอบอาชีพอิสสระ  ตลอดจนปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้ 
    2.3  มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ใฝ่ใจค้นคว้าหาความรู้อย่างต่อเนื่อง รู้และเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและน าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
    2.4  มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจโดย

ใช้รูปแบบการคิดและทักษะต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เช่น การคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างมีเหตุผล 
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         2.5 มีความรู้ความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์  สังคมและสิ่งแวดล้อม  และแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างมีเหตุผล โดยใช้กระบวนการคิด เชิงตรรกะ 
กระบวนการคิดแบบอุปนัย กระบวนการคิดนิรนัย และกระบวนการคิดแบบมีวิจารณญาณ 
       2.6 มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการคิดท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันโดยสามารถใช้กระบวนการคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
     2.7 มีความรู้และตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมท้ังในระดับบุคคลและชุมชนได้อย่างเหมาะสม 

3. ทักษะทางปัญญา 

   พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้ 
     3.1 พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบตามระบบการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงตรรกะ การคิดแบบอุปนัย การคิดแบบนิรนัย และการคิดแบบมี

วิจารณญาณ 
3.2  พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

        3.3 มีทักษะในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการวิจัยอันเป็นพ้ืนฐานในการท างานหรือศึกษาต่อได้เป็นอย่างดี 
        3.4 มีทักษะทางการวิเคราะห์  สังเคราะห์ และประเมินค่า 
        3.5 สามารถท าความเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหา รวมทั้งวิธีการแก้ไขปัญหาโดยประยุกต์ความรู้เพ่ือแก้ปัญหาได้ 
        3.6 สามารถรวบรวม ศึกษา และสรุปประเด็นปัญหาได้ 
              3.7 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
              3.8 พัฒนาความสามารถและทักษะในการวางแผนงาน และปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ได้โดยการยอมรับในการวางเงื่อนไขจ าเป็น และใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ประกอบการให้เหตุผลอย่างมีวิจารณญาณ 
              3.9 สามารถน าความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

             พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้  
             4.1 พัฒนาทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันและผู้อ่ืน 
             4.2 พัฒนาทักษะของความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานกลุ่ม  
             4.3 พัฒนาทักษะการเรียนด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบ ในงานที่ได้รับมอบหมายตรงต่อเวลา 
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             4.4 พัฒนาทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในสังคม 
              4.5 พัฒนาทักษะการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีของนักศึกษาและการปฏิบัติตัวที่ดีต่ออาจารย์ 

                4.6 มีบุคลิกภาพที่แสดงความเป็นมิตร กล้าแสดงออก มีความมั่นใจ  มีความสุภาพ  เสียสละ อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประจ าท้องถิ่นและประจ าชาติ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้ 
                5.1 พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
                5.2 พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากกรณีศึกษา 
                5.3 ทักษะในการใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์  สถิติประยุกต์ต่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
                5.4 พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารทั้งการฟัง  การพูด  การเขียน การอ่านและตีความ โดยจัดท าเป็นรายงาน และน าเสนอในชั้นเรียนเป็นภาษาไทยและ/ห รือ
ภาษาอังกฤษ 
                5.5 ทักษะในการน าเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ  เครื่องมือ  และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
                5.6 พัฒนาทักษะในการเผยแพร่ผลงาน 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
จุดอ่อน(Weakness) 

1. ขาดนโยบายงบประมาณสนับสนุน 
2. บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจ ไม่นับสนุนส่งเสริม 
3. ขึน้ตอนกระบวนการขออนุมัติโครงการล่าช้า การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานและระยะเวลา 
4. งานวิจัยไม่ได้บูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเท่าท่ีควร ขาดความต่อเนื่อง ไม่ตรงกับความต้องการท้องถิ่น 
5. นักศึกษาขาดความรู้พื้นฐานในการเรียนรู้ที่สูงขึ้น ขาดการใช้ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และไม่มีการแลกเปลี่ยนในประชาคมอาเซียน 

จุดแข็ง(Strength) 
1. อาจารย์มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. อาจารย์มีความแข็งแกร็งด้านการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. คณะมีการจัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมทักษะต่าง ๆ ให้แก่อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
4. คณะมีการบูรณาการการให้บริการวิชาการท่ีหลากหลายสาขา 
5. มีระบบสารสนเทศที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการตัดสินใจ 

อุปสรรค(Threat) 
1. ทุนวิจัยมีงบประมาณไม่เพียงพอ 
2. มหาวิทยาลัยอื่นมาใช้ทรัพยากรในจังหวัดเพชรบูรณ์มากขึ้น 
3. มีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งงานของบุคลากรและบุคลากรไม่เข้าใจงานที่รับผิดชอบ 
4. การประสานงาน ประชาสัมพันธ์ล่าช้า 
5. ชุมชนท้องถิ่นไม่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
6. สภาวิชาชีพก าหนดกฎเกณฑ์ มีผลต่อการจบของบัณฑิต 
7. ภาษาอาเซียนเป็นอุปสรรคในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

โอกาส(Opportunity) 
1. รัฐบาลมีแหล่งทุนเก่ียวกับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มีนโยบายชัดเจนเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและงานประกันคุณภาพการศึกษา 
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3. มีพ้ืนที่เกี่ยวกับทรัพยากรทางธรรมชาติสอดคล้องกับงานวิจัย 
4. จังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งอยู่ในกลุ่มอาเซียน 
5. มีความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ 
 

 

การจัดท าภาพ Strategic Position  
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ส่วนที่  2 
นโยบายและกรอบทิศทางทางการบริหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 เพ่ือให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มีทศทาง แนวทางในการด าเนินงานตามพันธกิจ  โดยมุ่งให้มีภารกิจที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของสังคมและชุมชนได้อย่างแท้จริง  และเพ่ือพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้เป็นแหล่งอ งค์ความรู้อย่างยั่งยืนของชุมชนตามวิสัยทัศน์ของคณะและ
มหาวิทยาลัยอันเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  ตามนโยบายของคณะกรรมการประจ าคณะ ทิศทางการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย  จึงก าหนดนโยบายและกรอบทิศทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

2.1  นโยบายด้านการพัฒนาวิชาการ 
        2.1.1  นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 
        1)  สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน การสร้าง
และใช้เทคโนโลยีการศึกษา การวัดและประเมินผล  ตลอดจนแหล่งเรียนรู้และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
         2)  พัฒนาคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีความู้  ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภ าพ  
สามารถใช้ความรู้มาสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพ่ิม ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม  และพาณิชย์ได้ 
          3)  ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาและบัณฑิตสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยเป็นผู้มีอัตลักษณ์ ของ
มหาวิทยาลัย  และมีความประพฤติท่ีดี  มีวินัย  มีคุณธรรม  จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ  และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
           4)  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและพัฒนาวิชาการให้ทัดเทียมกับสากล  มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมสนับสนุน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของ
หลักสูตร (TQF)  โดยการมีส่วนร่วมด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย  ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม  และความเป็นไทย  และด้านการสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยยาเสพติด 
            5)  สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ และระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้มีคุณภาพ  ตลอดจนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ 
  2.1.2  นโยบายด้านการบริหารงานวิชาการ 
   1)  สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรใหม่ตามกรอบคุณวุฒิ สกอ. (TQF)  ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ที่มีความพร้อมและตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น และสังคม  ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และระดับบัณฑิตศึกษา 
   2)  ส่งเสริมการใช้เครื่องด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นแนวทางหลักในการบริหารจัดการงานวิชาการ 
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   3)  ร่วมมือและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ  จัดท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือร่วมมือจั ด
การศึกษาที่เหมาะสมกับกลุ่มนักเรียน  นักศึกษา  บุคคลทั่วไป  และบุคคลกลุ่มที่มีความสามารถพิเศษ  กลุ่มที่อยู่ในพื้นท่ีพิเศษ  และกลุ่มด้วยโอกาส 
   4)  สนับสนุนและส่งเสริมการให้ข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยและการรณรงค์ให้นักศึกษา
เข้าศึกษาต่อ ตลอดจนการจัดเตรียมความพร้อมด้านการแนะแนวการศึกษาต่อ 
   5)  ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการของคณะให้สามารถสนับสนุนการตัดสินใจ
ด้านการบริหาร สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและสนับสนุนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักศึกษา บุคลากร  และอาจารย์ของคณะ 
 

2.2  นโยบายด้านการวิจัย 
       2.2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยที่สามารถสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนิ นงานและการ
พัฒนาคณะได้อย่างแท้จริง เช่น การลดรอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การสร้างเสริมอัตลักษณ์องค์กร  การวิจัยภาพลักษณ์องค์กร  
       2.2.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีโอกาสเข้าถึงการพัฒนาคุณภาพงานประจ าด้วยการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการและการวิจัยในชั้น เรียน  เพ่ือ
สามารถใช้การวิจัยในการก ากับและพัฒนาคุณภาพงานประจ าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
        2.2.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายผู้สอนท าวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ในลักษณะบูรณาการวิชาการต่าง ๆ  ทั้งเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่อย่างเป็นสากล  
และเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น  โดยเน้นการวิจัยเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  
สามารถตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ  รวมทั้งการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
 
 2.3  นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
       2.3.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรทางวัฒนธรรมที่หลากหลายและต่อเนื่องตลอดปีให้กับนักศึกษา  อาจารย์ และบุคลากรในคณะ  เพื่อส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกท่ีดีต่อการท านุบ ารุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ 
       2.3.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการท ากิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา  อาจารย์และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเท คโนโลยี  ร่วมกับ
ส านักศิลปวัฒนธรรม  กองพัฒนาศึกษา  และหน่วยงานในจังหวัด  ด้านกิจกรรมวัฒนธรรมทั้งด้านการสืบค้น บันทึก อนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอด แล ะการถอดองค์ควมรู้จาก
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
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 2.4  นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
        2.4.1  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารบุคคลให้มีประสิทธิภาพทุกระดับให้มีขวัญก าลังใจและสามารถพัฒนาตนเองตามความสามารถ มีความก้าวหน้าใน
หน้าที่กการงาน  สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเที่ยงธรรมตามหลักการเทียบเคียงสมรรถนะ  มีการยกย่องชมเชยให้รางวัลและเกียรติบัตรเชิดชู 
        2.4.2  ส่งเสริมและพัฒนาคุณวุฒิของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีความสามารถในการผลิตผลงานทางวิชาการและผลงานวิทยฐานะ  เพ่ือเข้า
สู่ต าแหน่งทางวิชาการและต าแหน่งวิทยฐานะตามแผนอัตราก าลัง  แผนพัฒนาคุณภาพบุคลากร  ตลอดจนการสรรหา  ทดแทนและการว่าจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ 
        2.4.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการท างานเป็นทีม  การอยู่ร่วมกันด้วยความสมานสามัคคี  มีระบบการจัดการที่สามารถสร้างความผาสุก และความพึงพอใจของ
บุคลากรร่วมกัน 
 
 2.5  นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        2.5.1  ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        2.5.2  ส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ให้มีการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน  มีข้อมูลที่ทันสมัยเป็นปัจจุบันสามารถน ามาใช้ประโยชน์ ร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
        2.5.3  จัดให้มีนักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศได้ตรงตามความต้องการของคณะ  เพ่ือเชื่อมโยงระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ 
 
 2.6  นโยบายด้านเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรและการเงิน 
        2.6.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดระบบและใช้ทรัพยากรร่วมกันกับทุกหน่วยงานทั้งในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก เพ่ือความคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
        2.6.2  พัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณโดยสร้างกลยุทธ์ทางการเงินให้สอดคล้องกันวิสัยทัศน์และกรอบนโยบายทิศทางการพัฒนาคณะ 
 
 2.7  นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการองค์กร 
         2.7.1  พัฒนาระบบกลไกการติดตามประเมินผลงานที่มีประสิทธิภาพ สร้างดัชนีชี้วัดความส าเร็จและเกณฑ์การประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานในคณะ 
โดยน าผลการประเมินคุณภาพจากงานประกันคุณภาพตามกลไกของ สกอ. กพร. และ สมศ.  เป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา 
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         2.7.2  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร แผนบริหารความเสี่ยง  แผนพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้ แผนพัฒนาวิชาการ  และแผนปฏิบัติการประจ าปี  น ามาใช้กับ 
การบริหารคณะให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
         2.7.3  ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโดยเน้นการมีส่วนร่วมในการบริหารในรูปคณะกรรมการและคณะท างาน  รวมทั้งสร้างข้อบังคับด้าน
จรรยาบรรณข้าราชการและอาจารย์มหาวิทยาลัย  เป็นเครื่องมือในการสร้างความร่วมมือในหลักปฏิบัติงานตามหลักจริยธรรมและระเบียบวินัยทุกระดับ 
         2.7.4  พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  PDCA  มาใช้  ดังนี้ 
                             1)  นโยบายและแนวทางประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

                        เพ่ือให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีมาตรฐานและคุณภาพในการผลิตบัณฑิต การวิจัย  การบริการวิชาการ  และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
จึงมีนโยบายประกันคุณภาพ 
                     1.1 ให้ส านักงาน และหลักสูตรทุกหลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ด าเนินการประกันคุณภาพภายในให้ได้มาตรฐาน 
                     1.2 พัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพ ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย  
                     1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้น ากิจกรรมต่าง ๆ  มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ    เช่น  5 ส. 
                                    1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                     1.5 ให้ส านักงานคณบดีจัดท าแผนงานประกันคุณภาพประจ าปี  มีการประเมินภายใน และน าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงระบบการท างานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

                       2)  แนวคิดในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
                             แนวคิดในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาศัยการประสานระบบการพัฒนาคุณภาพองค์กรของ  
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) 
โดยรับผิดชอบพันธกิจทั้งหมด 7 ด้าน คือ  (1) ด้านคุณภาพบัณฑิต (2) ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (3) ด้านการบริการวิชาการ (4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (5) ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน (6) ด้านการพัฒนาสถาบันและบุคคลากร (7) ด้านการประกันคุณภาพ 
                                   3)  ระบบการประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
                               คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาศัยหลักการของระบบการประกันคุณภาพ (Quality  Assurance) ที่มุ่งเน้นระบบและกลไกควบคุม 
(Control)  ตรวจสอบ (Audit) และประเมิน (Assessment)  ประกอบด้วยการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารที่เป็นระบบครบวงจร ( PDCA ) ซ่ึง
ประกอบด้วย 4  ขั้นตอน คือ  
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                             3.1  ขั้นวางแผน ( Plan – P )  
                                      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก าหนดแผนการจัดท าการประเมินตนเองโดยก าหนดระบบการประกันคุณภาพของคณะ รวมถึง  

ก าหนดบุคลากรรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ งบประมาณ การด าเนินงาน  เกี่ยวกับการประกันคุณภาพไว้อย่างชัดเจน 
                             3.2  ขั้นปฏิบัติตามแผน ( Do – D ) 

                                                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าการประเมินตนเองตามแนวทางของหน่วยงาน และ   มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ เมื่อแล้วเสร็จจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง เสนอต่องานประกันคุณภาพทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

                              3.3  ขั้นตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ ( Check – C )  
                                                 งานประกันคุณภาพทางการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
                                                  1. ท าการตรวจประเมินการด าเนนิงานของสาขาวิชาต่างๆ ภายในคณะ  
                                                    1.1 ตรวจสอบรูปแบบของรายงานการประเมินตนเอง 
                                                    1.2 ประเมินผลการด าเนินงานของสาขาวิชาต่าง ๆ   
                                            2. รายงานผลการตรวจประเมินต่อคณะและมหาวิทยาลัย 
                                                3. ชี้แจง อภิปรายและให้ข้อเสนอแนะแต่สาขาวิชาต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร 

                              3.4  ขั้นแก้ไขปัญหา ปรับปรุงและพัฒนา ( Action – A ) 
                                       งานประกันคุณภาพทางการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แจ้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาย
ภายในให้สาขาวชิาต่าง ๆ  เพ่ือด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง แล้วส่งรายงานการประเมินตนเองฉบับสมบูรณ์ ให้กับงานประกันคุณภาพทางการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 

 2.8  นโยบายด้านการพัฒนาความร่วมมือกับท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ และการเป็นประชาคมอาเซียน 
        2.8.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความร่วมมือในลักษณะเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย  ทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารวิช าการ และการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากร  นักศึกษา  ระหว่างสถาบัน องค์กรเอกชน  ทั้งในและต่างประเทศ 

       2.8.2  เป็นศูนย์ประสานงานทางวิชาการ และการพัฒนาโดยเป็นศูนย์เครือข่ายต่าง ๆ และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจังหวัด 
        2.8.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมทางวิชาการ การมีนักศึกษาแลกเปลี่ยน หรือมีหลักสูตรความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกับประเทศในประชาคมอาเซียน (AEC) 
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ส่วนที่  3 

แผนยุทธศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
ปรัชญา 
       “บัณฑิตมีความรู้  คู่คุณธรรม น าปัญญาพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 
 
ปณิธาน 
      “องค์กรวิจัยและผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพมาตรฐาน ” 
 
วิสัยทัศน์  

“ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล” 
 
พันธกิจ 

1) ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีได้มาตรฐาน 
2) บริการวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น 
3) วิจัยค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น 
5) พัฒนาองค์กรและเพ่ิมขีดสมรรถนะบุคลกรด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ    

 
 
 
 
 



                                                      
                              แผนยุทธศาสตร์ ปี 2560-2564 (ปรับปรุง 2560) 

  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์

 

24 

 
ค่านิยมองค์กร 

5) มุ่งสู่มาตรฐาน 
6) ท างานร่วมกัน 
7) แบ่งปันความสุข 
8) ศรัทธาจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

อัตลักษณ์ 
  มีวินัย   ใฝ่รู้   สู้งาน 
 
เอกลักษณ์ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เป็นแหล่งองค์ความรู้  เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าประสงค์ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ  คุณธรรม  จริยธรรม  ได้มาตรฐานวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ ผู้รับ 
ผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

1.  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  คุณธรรม 
จริยธรรม และด ารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 10 15 20 25 30 รองคณบดี
ฝ่าย

วิชาการ  2. ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  
ผศ. รศ. ศ. 

ร้อยละ 5 10 15 20 25 

2.  มีเครือข่ายความร่วมมือในการผลิต พัฒนา 3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ระดับ 3.51 3.70 3.90 4.00 4.00 
ทักษะ และศักยภาพ บุคลากรหรือนักศึกษาใน
สายวิชาชีพเฉพาะด้านหรือมาตรฐานวิชาชีพ
ต่างๆ 

4.  ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท าหลังจากส าเร็จ
การศึกษาภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 75 80 85 90 95 

 5. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน
และสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 

ระดับ 3.51 3.70 3.90 4.00 4.00 

 6. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการผลิต 
พัฒนาทักษะ และศักยภาพ บุคลากรหรือ
นักศึกษาในสายวิชาชีพเฉพาะด้านหรือมาตรฐาน
วิชาชีพต่างๆ 

เครือข่าย 1 2 2 3 3 

 
 
 



                                                      
                              แผนยุทธศาสตร์ ปี 2560-2564 (ปรับปรุง 2560) 

  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้โดยบูรณาการศาสตร์สากลเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ ผู้รับ 
ผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

1.  เพ่ือมีการวิจัย  การประดิษฐ์  งาน
สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีการบูรณาการ
ศาสตร์สากลกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. ร้อยละงานวิจัย การประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ที่
มีการบูรณาการเข้ากับการบริการวิชาการเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น 

ร้อยละ 20 23 25 27 29 
รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย

และ
บริการ
วิชาการ 2.  เพ่ือมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรือจด

ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรือน าไปใช้ประโยชน์ 

2. จ านวนงานวิจัย การประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ท่ี
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

จ านวน
เรื่อง 

20 25 30 35 40 

3.  เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
และบุคลากร 

3. การน าผลงานวิจัย การประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
ไปใช้ประโยชน์ 

จ านวน
เรื่อง 

20 25 30 35 40 

 4. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โครงการ
/

กิจกรรม 
3 4 5 6 7 

 
 
 
 
 
 



                                                      
                              แผนยุทธศาสตร์ ปี 2560-2564 (ปรับปรุง 2560) 

  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ ผู้รับ 
ผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

1.  เพ่ือเป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแก่ชุมชน หน่วยงานในท้องถิ่นและ
องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสังคมผ่านเครือข่าย
ความร่วมมือ (MOU) 

1. จ านวนโครงการบริการวิชาการและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สร้างประโยชน์และความ
เข้มแข็งแก่ชุมชน และสังคม 

โครงการ 10 15 20 25 30 รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย

และ
บริการ
วิชาการ 

2.  เพ่ือส่งเสริม สืบสาน และเผยแพร่โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

2. จ านวนแหล่งเรียนรู้ หรือโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

แหล่ง /
โครงการ 

1 2 3 4 5 

3.  เพ่ือส่งเสริมให้มีการน าองค์ความรู้จาก
บริการวิชาการไปใช้ประโยชน์และบูรณาการ
กับการเรียนการสอนหรือต่อยอด 

3. จ านวนโครงการของการบูรณาการการบริการ
วิชาการเข้ากับการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

โครงการ 10 15 20 25 30 

 
 
 
 
 
 
 



                                                      
                              แผนยุทธศาสตร์ ปี 2560-2564 (ปรับปรุง 2560) 

  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและสืบสานภูมิปัญญาสร้างสรรค์ท้องถิ่น 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ ผู้รับ 
ผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

1.  เพ่ือให้บริการวิชาการและสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1.  จ านวนโครงการเพื่อเผยแพร่ รวบรวมองค์
ความรู้และจัดกิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

โครงการ 2 3 4 5 6 
รองคณบดี

ฝ่าย
กิจการ

นักศึกษา 
2.  มีการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเข้ากับการเรียนการสอน 

3.  เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น 

2.  จ านวนโครงการที่มีผลส าเร็จในการให้บริการ
วิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 

โครงการ 3 3 4 4 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                      
                              แผนยุทธศาสตร์ ปี 2560-2564 (ปรับปรุง 2560) 

  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารคุณภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ ผู้รับ 
ผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

1.  การบริหารจัดการตามพันธกิจโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 

1. ผลการประเมินการบริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาล ระดับ 3.51 3.70 3.90 4.00 4.00 คณบด ี
รองคณบด ี

และ
หัวหน้า

ส านักงาน 
 

 2. ความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศ  ระดับ 3.51 3.70 3.90 4.00 4.00 
 3. จ านวนการก ากับติดตามการปฏิบัติงานตามพันธกิจ

โดยคณะกรรมการบริหารคณะ 
ครั้ง 4 4 4 4 4 

 4. จ านวนของระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจในการ
บริหารที่ได้รับการปรับปรุง 

ระบบ 2 2 2 2 2  

 5. ความพึงพอใจการพัฒนสิ่งแวดล้อม การจัดการเรียน
การสอน การปฏิบัติงานและสาธารณูปโภค 

ระดับ 3.51 3.70 3.90 4.00 4.00  
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ ผู้รับ 
ผิดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564 

1. มีการพัฒนาและเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน 
2.  มีการพัฒนาความรู้นักศึกษา บุคลากร และ
คณาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน 

1.  จ านวนโครงการทีม่ีความรู้หรือทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศเพ่ิมขึ้น 

จ านวน 2 3 3 4 4 รองคณบดี
ฝ่าย

กิจการ
นักศึกษา 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์  กลยุทธ์  ตัวชี้วัดความส าเร็จระดับกลยุทธ์ /มาตรการ/โครงการ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ  คุณธรรม  จริยธรรม  ได้มาตรฐานวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล 
 
กลยุทธ์  1.  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและการประเมินหลักสูตรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียนตามเป้าหมายการศึกษา 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการ 1. ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 10 15 20 25 30 
2. ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. ศ. ร้อยละ 5 10 15 20 25 
3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ระดับ 3.51 3.70 3.90 4.00 4.00 
4.  ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท าหลังจากส าเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี ร้อยละ 75 80 85 90 95 
5. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนและสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ระดับ 3.51 3.70 3.90 4.00 4.00 
 
มาตรการ/โครงการ 
1.  โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) 
2.  โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) สู่มาตรฐานสากล 
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กลยุทธ์  2.  พัฒนาคุณภาพของนักศึกษา บัณฑิต และศิษย์เก่าโดยการมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 รองคณบดี

ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

1. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการผลิต พัฒนาทักษะ และศักยภาพ บุคลากรหรือ
นักศึกษาในสายวิชาชีพเฉพาะด้านหรือมาตรฐานวิชาชีพต่างๆ 

เครือข่าย 1 2 2 3 3 

 
มาตรการ/โครงการ 
1.  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศิษย์เก่า 
2.  โครงการพัฒนาห้องสมุดคุณภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้โดยบูรณาการศาสตร์สากลเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

กลยุทธ์ 3.  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าประสงค์ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. ร้อยละงานวิจัย การประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ที่มีการบูรณาการเข้ากับการบริการ
วิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ร้อยละ 20 23 25 27 29 

รองคณบดฝี่าย
วิจัยและบริการ

วิชาการ 
 

มาตรการ/โครงการ 
1.  โครงการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยรุ่นใหม่ 
2.  โครงการส่งเสริมการน าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติหรือ นานาชาติของอาจารย์และนักศึกษา 
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กลยุทธ์ 4. ผลักดันให้มีการน าเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติหรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าประสงค์ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. จ านวนงานวิจัย การประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ จ านวนเรื่อง 20 25 30 35 40 รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและ

บริการ
วิชาการ 

2. การน าผลงานวิจัย การประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 
จ านวนเรื่อง 20 25 30 35 40 

 
มาตรการ/โครงการ 
1.  โครงการให้รางวัลบทความวิจัยหรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพ 
 
กลยุทธ์ 5.  ผลักดันให้มีการบูรณาการผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาชุมชน 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าประสงค์ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โครงการ/กิจกรรม 3 4 5 6 7 

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและ

บริการ
วิชาการ 

 
มาตรการ/โครงการ 
1.  โครงการการบูรณาการผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาชุมชน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 

กลยุทธ์  6.  ผลักดันให้มีการพัฒนาการให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าประสงค์ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. จ านวนโครงการบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สร้างประโยชน์และ
ความเข้มแข็งแก่ชุมชน และสังคม 

โครงการ 10 15 20 25 30 รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและ

บริการ
วิชาการ 

 

มาตรการ/โครงการ 
1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ 
2. โครงการบริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการชุมชน 
 
กลยุทธ์  7.  ผลักดันให้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าประสงค์ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. จ านวนแหล่งเรียนรู้ หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการ 1 2 3 4 5 รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและ

บริการ
วิชาการ 

2. จ านวนการบูรณาการโครงการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอนหรือการวิจัย โครงการ 10 15 20 25 30 

มาตรการ/โครงการ 
1.  โครงการเผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้และผลงานบริการวิชาการสู่สาธารณะชนอย่างมีส่วนร่วม 
2.  โครงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและสืบสานภูมิปัญญาสร้างสรรค์ท้องถิ่น 
 
กลยุทธ์  8.  ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมทางด้านประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าประสงค์ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.  จ านวนโครงการเพื่อเผยแพร่รวบรวมองค์ความรู้และจัดกิจกรรมเพ่ือการอนุกรัษ์
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการ 2 3 4 5 6 รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและ

บริการ
วิชาการ 

 
มาตรการ/โครงการ 
1. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีสอดคล้องด้านวิทยาศาสตร์และให้บริการองค์ความรู้ใหม่แก่ขุมชน 
2. โครงการความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ในการบริการวิชาการ การสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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กลยุทธ์  9.  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งภายใน 
               และภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าประสงค์ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.  จ านวนโครงการที่มีผลส าเร็จในการให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม 
 

โครงการ 3 3 4 4 5 
รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

 
มาตรการ/โครงการ 
1. โครงการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการเรียนการสอน 
2. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. โครงการสืบสานประเพณีและวันส าคัญของไทยให้กับนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารคุณภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 

กลยุทธ์  10.  สนับสนุนการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าประสงค์ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. ผลการประเมินการบริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาล ระดับ 3.51 3.70 3.90 4.00 4.00 คณบด ี รองคณบด ี
และหัวหน้าส านักงาน 2. ความพึงพอใจการพัฒนาสิ่งแวดล้อม การจัดการเรียนการสอน 

การปฏิบัติงานและสาธารณูปโภค 
ระดับ 3.51 3.70 3.90 4.00 4.00 

 

มาตรการ/โครงการ 
1. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2. โครงการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
3. โครงการก ากับติดตามและประเมินแผนปฏิบัติราชการตามพันธกิจ 
 
 

กลยุทธ์  11.  พัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหาร 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าประสงค์ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. ความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศ ระดับ 3.51 3.70 3.90 4.00 4.00 คณบด ี รองคณบด ี

และหัวหน้าส านักงาน 2. จ านวนของระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจในการบริหารที่ได้รับ
การปรับปรุง 

ระบบ 2 2 2 2 2 

 

มาตรการ/โครงการ 
1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจในการบริหาร 
2. โครงการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการ 
3. โครงการติดตามผลการใช้ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจ 
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กลยุทธ์  12.  บริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าประสงค์ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. จ านวนการก ากับติดตามการปฏิบัติงานตามพันธกิจโดยคณะ
กรรมการบริหารคณะ 

ครั้ง 4 4 4 4 4 คณบด ีรองคณบด ี
และหัวหน้าส านักงาน 

 
มาตรการ/โครงการ 
      รายงานการติดตามการใช้จ่ายรายไตรมาสของคณะปีงบประมาณละ 4 ครั้ง 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
 

กลยุทธ์  13.  ผลักดันการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีความรู้ด้านประชาคมอาเซียน  
กลยุทธ์  14.  ผลักดันให้เกิดแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ์  15.  ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศเพ่ือแลกเปลี่ยนนักศึกษาบุคลากรและกิจกรรมทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าประสงค์ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. จ านวนโครงการทีม่ีความรู้หรือทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ิมขึ้น  จ านวน 2 3 3 4 4 รองคณบดฝี่าย
กิจการนกัศึกษา 

 

มาตรการ/โครงการ 
1.  โครงการอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษา 
2.  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์ข้อมูลเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 
3.  โครงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศเพ่ือแลกเปลี่ยนนักศึกษาบุคลากรและกิจกรรมทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 
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ตารางความเชื่อมโยมแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ  คุณธรรม  จริยธรรม  ได้มาตรฐานวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1.  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  
คุณธรรม จริยธรรม และ
ด ารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการ ผศ. รศ. ศ.หรือวุฒิ
ปริญญาเอก 

ก1.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
และการประเมินหลักสูตรเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของผู้ เรียนตามเป้าหมาย
การศึกษา 

1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF)  
2.  โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) สู่มาตรฐานสากล 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

2.  มีเครือข่ายความร่วมมือใน
การผลิต พัฒนาทักษะ และ
ศักยภาพบุคลากรหรือนักศึกษา
ในสายวิชาชีพเฉพาะด้านหรือ
มาตรฐานวิชาชีพต่างๆ 

2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ก1.2 พัฒนาคุณภาพของนักศึกษา 
บัณฑิต และศิษย์เก่าโดยการมีส่วน
ร่วมทั้งภายในและภายนอกของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. โครงการส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และศิษยเ์ก่า 
2. โครงการพัฒนาห้องสมดุคุณภาพ 

 

 3.  ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท า
หลังจากส าเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี 

   

 4. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน
การสอนและสื่อสนับสนุนการเรียน
การสอน 

   

 5. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือใน
การผลิต พัฒนาทักษะ และศักยภาพ 
บุคลากรหรือนักศึกษาในสายวิชาชีพ
เฉพาะด้านหรือมาตรฐานวิชาชีพ
ต่างๆ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้โดยบูรณาการศาสตร์สากลเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1.  เพื่อมีการวิจยั  การประดิษฐ์   1. ร้อยละงานวิจัย การประดิษฐ์ งาน  ก2.1 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ 1. โครงการพัฒนาเครือข่ายนักวิจยัรุ่นใหม ่ คณะวิทยาศาสตร์ 
งานสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ที่มี สร้างสรรค์ ท่ีมีการบูรณาการเข้ากับการ  นักวิจัย 2. โครงการส่งเสรมิการน าเสนอผลงานวิจัย และเทคโนโลยี 
การบูรณาการศาสตร์สากลกับภูมิ บริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ในระดับชาติหรือ นานาชาติของอาจารย์  
ปัญญาท้องถิ่น 2. จ านวนงานวิจัย การประดิษฐ์ งาน   และนักศึกษา  
2.  เพื่อมีการตีพิมพ์เผยแพร่ สร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่ ก2.2 ผลักดันให้มีการน าเสนอ 1. โครงการให้รางวัลบทความวิจยัหรือจด  
ผลงานวิจัยหรือจดทะเบียนทรัพย์สิน 3. การน าผลงานวิจัย การประดิษฐ์ งาน  ผลงานวิจัยและตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน ทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญา การประดิษฐ์   
ทางปัญญา การประดิษฐ์ งาน สร้างสรรคไ์ปใช้ประโยชน์ ระดับชาติและนานาชาตหิรือจด งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการตีพมิพ์ในวารสาร  
สร้างสรรค์ หรือน าไปใช้ประโยชน์ 4. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  ที่มีคุณภาพ  
3.  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ  การประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์   
นักวิจัยและบุคลากร  ก2.3 ผลักดันให้มีการบูรณาการ 1.  โครงการการบูรณาการผลงานวิจัยของ  
  ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา อาจารย์และนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้และ  
  เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชน  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1.  เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริการ 1. จ านวนโครงการบริการวิชาการและ ก3.1 ผลักดันให้มีการพัฒนาการ 1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์ 
วิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สรา้งประโยชน์ 

ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ 2. โครงการบริการวิชาการท่ี
ตอบสนองความต้องการของชุมชน 

และเทคโนโลยี 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ชุมชน  และความเข้มแข็งแก่ชุมชน และสงัคม ความรู้อย่างต่อเนื่อง   
หน่วยงานในท้องถิ่นและองค์กร 2. จ านวนแหล่งเรียนรู้ หรือโครงการ    
ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ก3.2 ผลักดันให้เป็นศูนย์กลาง 1. โครงการเผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้และ

ผลงาน 
 

เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคมผ่าน 3. จ านวนโครงการของการบูรณาการ
การบริการวิชาการเข้ากับการ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสืบสานโครงการ บริการวิชาการสู่สาธารณะชนอย่างมีส่วน
ร่วม 

 

เครือข่ายความร่วมมือ (MOU) 
เรียนการสอนหรือการวิจัย 

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 2.  โครงการบู รณาการงานบริการทาง
วิชาการกับ 

 

2.  เพื่อส่งเสริม สืบสาน และ   การเรยีนการสอนและการวิจัย  
เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจาก     
พระราชด าริ        
3.  เพื่อส่งเสริมให้มีการน าองค์     
ความรู้จากบริการวิชาการไปใช้     
ประโยชน์และบูรณาการกับการเรียน     
การสอนหรือต่อยอด     
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและสืบสานภูมิปัญญาสร้างสรรค์ท้องถิ่น 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1.  เพ่ือให้บริการวิชาการและ 1.  จ านวนโครงการเพื่อเผยแพร่  ก4.1 ส่งเสริมและประสานความ 1. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะวิทยาศาสตร์ 
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น รวบรวมองค์ความรู้และจัดกิจกรรม ร่วมมือกับท้องถิ่นในการจัด ที่สอดคล้องด้านวิทยาศาสตร์และ และเทคโนโลยี 
2.  มีการบูรณาการด้าน เพ่ือการอนุรักษ์ท านุบ ารุงศิลป กิจกรรมทางด้านประเพณี ให้บริการองค์ความรู้ใหม่แก่ขุมชน  
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 2. โครงการความร่วมมือกับชุมชนและ  
ท้องถิ่นเข้ากับการเรียนการสอน 2.  จ านวนโครงการที่มีผลส าเร็จใน ท้องถิ่น หน่วยงานต่าง ๆ ในการบริการ  
3.  เพ่ือสร้างเครือข่ายความ การให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม  วิชาการการสืบสานประเพณี  
ร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรม   ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น  ก4.2 ส่งเสริมและสนับสนุน 1. โครงการบูรณาการงานด้าน  
  กิจกรรมและความร่วมมือในการ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านประเพณ ี กับการจัดการเรียนการสอน  
  ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 2. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมวิถ ี  
  ท้องถิ่นท้ังภายในและภายนอก ชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  มหาวิทยาลัย 3. โครงการสืบสานประเพณีและวัน

ส าคัญของไทยให้กับนักศึกษาและ 
 

   บุคลากรในมหาวิทยาลัย  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารคุณภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1. การบริหารจัดการตาม 1. ผลการประเมินการบริหารงาน ก5.1 สนับสนุนการบริหารจัดการ 1. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะ คณะวิทยาศาสตร์ 
พันธกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โดยหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และเทคโนโลยี 
 2. ความพึงพอใจในการใช้ระบบ  2. โครงการประเมินประสิทธิภาพการ  
 สารสนเทศ  บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
 3. จ านวนการก ากับติดตามการ  3. โครงการก ากับติดตามและประเมิน  
 ปฏิบัติงานตามพันธกิจโดย  แผนปฏิบัติราชการตามพันธกิจ  
 คณะกรรมการบริหารคณะ ก5.2 พัฒนาระบบสารสนเทศใน 1. โครงการพฒันาระบบสารสนเทศ  
 4. จ านวนของระบบสารสนเทศ การบริหาร เพ่ือการตัดสินใจในการบริหาร  
 เพ่ือการตัดสินใจในการบริหารที่ได้  2. โครงการอบรมการใช้ระบบ  
 รับการปรับปรุง  สารสนเทศ  
 5. ความพึงพอใจการพัฒน ก5.3 บริหารจัดการงบประมาณให้ 1. รายงานการติดตามการใช้จ่าย  
 สิ่งแวดล้อม การจัดการเรียนการ เกิดประโยชน์สูงสุด รายไตรมาสของคณะ  
 สอน การปฏิบัติงานและ    
 สาธารณูปโภค    
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1. มีการพัฒนาและเตรียมความ 1. จ านวนโครงการที่มีความรู้หรือ ก6.1 ผลักดันการพัฒนาบุคลากร 1. โครงการอบรมและทดสอบความ คณะวิทยาศาสตร์ 
พร้อมสู่การเป็นประชาคม ทักษะการใช้ภาษาต่าง และนักศึกษาให้มีความรู้ด้าน รู้ความสามารถทางด้านภาษา และเทคโนโลยี 
อาเซียน ประเทศเพ่ิมข้ึน ประชาคมอาเซียน ต่างประเทศให้แก่นักศึกษา  
  ก6.2 ผลักดันให้เกิดแหล่ง 2. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  
  เรียนรู้เกี่ยวักบประชาคมอาเซียน และศูนย์ข้อมูลเพ่ือรองรับการเข้าสู่  
   ประชาคมอาเซียน  
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
กระทรวง 

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์    
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
กระทรวงชาต ิ

การวิจยัเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 

ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกบั
ความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ 

หลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู ้

ระบบการบริหาร
จัดการ 

ปฏิรูประบบ
บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยให้
มีประสิทธิภาพ
ด้วยหลักธรร

มาภิบาล 

ยกระดับคุณภาพ
การผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติให้มี
คุณภาพและมี
สมรรถนะตรง

ตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
และรองรับการ
พัฒนาประเทศ 

ปฏิรูปการ
ผลิตและ

พัฒนาสู่ความ
เป็นครูมือ

อาชีพ 

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

ยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐานการ
วิจัยพัฒนาสู่

มาตรฐานสากล 

การให้บริการทาง
วิชาการ การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การถ่ายทอด

เทคโนโลยี การน้อม
น าแนวพระราชด าริ
ให้สนองตอบกับ
ความต้องการของ
ท้องถิ่นและสังคม 

สืบสาน เผยแพร ่
ฟื้นฟู และ
อนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณ ีรวมทั้ง
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานอาจารย์

และบุคลากรสู่
สากล 

การผลิตบัณฑิตให้
มีคุณภาพ  
คุณธรรม  

จริยธรรม  ได้
มาตรฐานวิชาชีพสู่
มาตรฐานสากล 

พัฒนาและเผยแพร่
องค์ความรู้โดย

บูรณาการศาสตร์
สากลเข้ากับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

การบริการวิชาการ 
ถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี และ
สืบสานโครงการอัน

เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงาม
และสืบสานภูมิ

ปัญญาสร้างสรรค์
ท้องถิ่น 

การบริหาร 
คุณภาพด้วยหลัก 

ธรรมาภิบาล 

การพัฒนาสู่การ
เป็นประชาคม

อาเซียน 
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แผนที่ยุทธศาสตร์(Strategy map) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2560-2564 
 

วิสัยทัศน์    ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล 

พันธกิจ ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพที่ได้มาตรฐาน 

บริการวิชาการแก่สังคมและท้องถ่ิน 
วิจัยค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี 

เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถ่ิน 

พัฒนาองค์กรและเพิ่มขีดสมรรถนะบุคลกร
ด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

 

มิติดา้น
ประสิทธิผล 

 
 
 
 
 

มิติดา้นคุณภาพ 

 
 
 
 

มิติดา้น
ประสิทธภิาพ
ของการปฏิบตัิ

ราชการ 

 
 
 
 

มิติดา้นการ
พัฒนาองค์กร 

 
                      
 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ  คุณธรรม  
จริยธรรม  ได้มาตรฐานวิชาชีพสู่

มาตรฐานสากล 

พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้โดยบูรณาการ
ศาสตร์สากลเข้ากับภูมิปัญญาท้องถ่ิน การบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงามและสืบสานภูมิ

ปัญญาสร้างสรรค์ท้องถ่ิน 

การบริหารคุณภาพด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล 

การพัฒนาสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน 

พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรและการประเมิน
หลักสูตรเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของผู้เรียนตามเป้าหมาย

การศึกษา 

พัฒนาคุณภาพของนักศึกษา 
บัณฑิต และศิษย์เก่าโดยการ

มีส่วนร่วมทั้งภายในและ
ภายนอกของคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

พัฒนาระบบสารสนเทศใน
การบริหาร 

บริหารจัดการงบประมาณให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 

ส่งเสริมและประสานความร่วมมือ
กับท้องถ่ินในการจัดกิจกรรม

ทางด้านประเพณีศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและความ
ร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้าน
ประเพณีศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถ่ินท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ผลักดันให้เป็นศูนย์กลาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสืบ

สานโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ 

ผลักดันให้เกิดแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน 

ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย 

สนับสนุนการบริหารจัดการ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ผลักดันให้มีการน าเสนอ
ผลงานวิจัยและตพีิมพผ์ลงานวิจัย
ในระดับชาติและนานาชาติหรือจด
ทะเบียนทรพัย์สินทางปญัญาการ

ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

ผลักดันให้มีการบูรณาการ
ผลงานวิจัยของอาจารย์และ
นักศึกษาเพื่อการเรียนรู้และ

พัฒนาชุมชน 

ผลักดันให้มีการ
พัฒนาการให้บริการ
วิชาการและถ่ายทอด

องค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

ผลักดันการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา
ให้มีความรู้ด้านประชาคมอาเซียน 

ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาบุคลากรและกิจกรรมทาง

วิชาการและศิลปวัฒนธรรม 

ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ระบบบริหารจัดการที่ดี 
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ความเชื่อมโยงพันธกิจกับยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริการวิชาการ 
แก่สังคมและท้องถิ่น 

วิจัยค้นคว้า สร้างองค์ความรู้
และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพือ่

พัฒนาทอ้งถิน่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพ คุณธรรม 

จริยธรรม ได้มาตรฐาน
วิชาชีพสู่

มาตรฐานสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาและเผยแพร่องค์
ความรู้โดยบูรณาการ
ศาสตร์สากลเข้ากับภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
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ส่วนที่  4 

การน าแผนยุทธศาตร์สู่การปฏิบัติ 
 
 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  พ.ศ. 2560 – 2564 ฉบับนี้  ได้ผ่านการระดมความคิด และการมีส่วนร่วมของ 
ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักศึกษา ภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   และด าเนินการวิพากษ์โดย ของ ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และ
นักศึกษา  แล้วจึงน าเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะในการน าแผนยุทธศาสตร์ไปใช้เป็นแผนแม่บทในการด าเนินงานของคณะให้บรรลุตาม
เป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
 เมื่อผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะแล้ว  ได้น าแผนยุทธศาสตร์เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ แล้วจึงน ามาเผยแพร่ต่อสาธารณชน หลักสูตร
สาขาวิชาภายในคณะ และด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีต่อไป 
 ขั้นตอนการด าเนินงานปฏิบัติ  ดังนี้ 
 1.  ด าเนินการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ลงสู่สาขาวิชา  โดยการจัดประชุมท าการชี้แจงความเข้าในทิศทางการด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ให้เป็นที่รับรู้  และเข้าใจ
ตรงกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือร่วมกันผลักดันให้การด าเนินงานตามแผนบรรลุตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 2.  น าแผนยุทธศาสตร์ไปเป็นแนวทางในการจัดสรรเงินงบประมาณ 
 3.  ท าแผนก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของคณะ 
 4.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนการประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิดการเชื่อมต่อกันอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน มี
ระบบและกลไกเชื่อมโยงกัน 
 5.  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
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ส่วนที่ 5 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ 
 

เพ่ือให้สามารถก ากับ  ติดตาม และประเมินผล ความส าเร็จของการท ากิจกรรม/โครงการตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึง
ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ และเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ ไว้ดังนี้ 

 

ล าดับ
ที ่

ตัวช้ีวัด เกณฑ์การวัด เป้าหมาย 

1 มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยโดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มีบุคลากรทุกภาคส่วนเข้าร่วม
จดัท าแผนยุทธศาสตร์ที่
สอดคล้องกับนโยบายของคณะ 
จ านวน 60  คน 

จ านวน 60 คน 

2 มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ผู้ปฏิบัติ มีโครงการการถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์สู่ผู้ปฏิบัติ 

ด าเนินโครงการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ผู้
ปฏิบัติ 

3 มีกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติราชการ มีขั้นตอนการแปลงแผน
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

ได้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะที่
ครอบคลุมพันธกิจหลัก และของหลักสูตร
สาขาวิชา 

4 มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และมีการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

มีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการฯ  มีค าสั่งและรายงานผลการติดตามฯ 

 

 


