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ส่วนที่ 1
บริบทของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
1.1 ประวัติความเป็นมา
เมื่อปี พ.ศ. 2514 นายจารูญ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับพ่อค้าประชาชน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ทาหนังสือถึ ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขอจัดตั้งวิทยาลัยครูขึ้นโดยอ้างเหตุผล ดังนี้
1. จังหวัดเพชรบูรณ์กาลังเร่งรัดพัฒนาทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษานั้นยังขาดแคลนครู เป็น จานวนมาก
2. จังหวัดเพชรบูร ณ์ตั้งอยู่ในใจกลางของประเทศ และมีจังหวัดอื่นๆ ล้อมรอบถึง 7 จังหวัด คือ พิ ษ ณุ โ ลก พิ จิ ต ร ลพบุ รี นครสวรรค์ ชั ย ภู มิ ขอนแก่ น และ
เลย ซึ่ ง หากได้ จั ด ตั้ ง สถาบั น ชั้ น สู ง ขึ้ น แล้ ว นักเรียนจากจังหวัดใกล้เคียง จะเดินทางมาศึกษาได้อย่างสะดวกสบาย
3. จังหวัดมีที่ดินจะมอบให้ ห ลายร้อยไร่ เป็นที่ดินในเขตผั งเมือง ตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2484 ออกในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐ มนตรี
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ส่งให้กรมการฝึกหัดครู มาสารวจทาแผนผังที่ดิน ติดถนนสายสระบุรี -หล่มสัก ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร มีเนื้อที่
ประมาณ 856 ไร่ 3 งาน 57 ตารางวา
กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วอนุมัติให้ สร้างวิทยาลัยครูขึ้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยประกาศตั้งเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2516 และได้แต่งตั้งให้ นายน้อย สีป้อ
อาจารย์เอกวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พิษณุโลก มารักษาราชการในตาแหน่งอาจารย์ใหญ่ วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2516 และ ได้รับนักศึกษารุ่นแรกในปี
การศึกษา 2519 โดยรับผิดชอบการศึกษาในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตร
วัน ที่ 19 สิ งหาคม 2518 มี การประกาศใช้ “พระราชบัญ ญั ติวิทยาลั ยครู พุ ท ธศักราช 2518” วิท ยาลั ยครูจึงได้รับ การยกฐานะเป็น สถาบั นอุดมศึกษาสั งกั ด
กระทรวงศึกษาธิการ
ต่อมา พ.ศ. 2535 โดยกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ ได้นาความกราบบังคับทูลพระกรุณา ขอพระราชทานนามจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุล ยเดชฯ และพระองค์ท่านก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนาม ว่า “ สถาบันราชภัฏ ” แก่วิทยาลัยครู 36 แห่ง วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์จึ งมี
ชื่อใหม่ว่า “ สถาบันราชภัฏ เพชรบูร ณ์ ” ซึ่งแนวโน้มจะต้องปรับเปลี่ยน สภาพให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ มาตรา 7 คือ ให้ส ถาบันราชภัฏ เป็นนิติ
บุคคล มีฐานะเป็น กรมในกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการวิจัย ให้
การบริการทางวิชาการแก่สังคม ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครู ส่งเสริมวิทยฐานะครู และบุคลากรประจาการ สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
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การศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสาขาศิล ปศาสตร์ ให้กับนักศึก ษาทั้งภาคปกติ และ นักศึกษาบุคลากรประจาการ (กศ.บป.) ระดับ อนุปริญญา ปริญ ญาตรี 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 ทาให้ “สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ ” ยกฐานะเป็น“ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ” นับตั้งแต่บัดนั้น
และในการแบ่ งส่ วนราชการภายในของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เพชรบูรณ์ นั้ น ได้มีการดาเนิน การตาม กฎกระทรวงจัดตั้งส่ ว นราชการในมหาวิทยาลั ยราชภัฏ เพชรบูรณ์
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2549 ดังนี้
1. สานักงานอธิการบดี
- กองกลาง
- กองนโยบายและแผน
- กองพัฒนานักศึกษา
2. คณะครุศาสตร์
- สานักงานคณบดี
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- สานักงานคณบดี
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- สานักงานคณบดี
5. คณะวิทยาการจัดการ
- สานักงานคณบดี
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สานักงานคณบดี
7. สถาบันวิจัยและพัฒนา
- สานักงานผู้อานวยการ
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8. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สานักงานผู้อานวยการ
9. สานักศิลปะและวัฒนธรรม
- สานักงานผู้อานวยการ
10. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- สานักงานผู้อานวยการ
1.2 ข้อมูลพื้นฐานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสภาพปัจจุบัน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานหนึ่งในโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ซึ่งพบว่า
เป็นคณะที่ตั้งขึ้นมาพร้อม ๆ กันกับภารกิจตั้งสถาบัน ในระยะเริ่มต้นนี้ เรียกว่า หมวดวิทยาศาสตร์ โดยทาหน้าที่ในการผลิตครูรุ่ นแรกในปี พ.ศ. 2519 และมีการพัฒนา
เรื่อยมาตามลาดับ
ต่อมาในปี พ.ศ.2527 ได้พัฒนาจากหมวดวิทยาศาสตร์ มาเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2527 ซึ่งมีผลให้
สามารถทาการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตได้ และปรับเปลี่ยนสถานภาพตามพระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มีภาควิชาในสังกัด 9 ภาควิชาคือภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาควิชาคณิตศาสตร์
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์และภาควิชาเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2539 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ได้ปรับระดับขึ้นเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อรองรับการแบ่งส่วนราชการใหม่ ขณะนั้นจึงมีภาควิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพียง 8 ภาควิชา
พ.ศ. 2542 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้ปรับเปลี่ยนการบริหารที่แต่เดิมเป็นภาควิชามาเป็น 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 โปรแกรมวิชาและสาขาที่เปิดสอน ได้แก่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

3

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2561

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 โปรแกรมวิชาและสาขาที่เปิดสอน ได้แก่
1. หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี (วท.บ.) ได้แก่โปรแกรมวิชาเคมี ชี ววิทยาประยุกต์ 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 โปรแกรมวิชาและสาขาที่เปิดสอน ได้แก่
1. หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.)
1.1 หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี 4 ปี ได้ แ ก่ โ ปรแกรมวิ ช าเคมี ชี ว วิ ท ยาประยุ ก ต์ วิ ท ยาศาสตร์ สิ่ ง แวดล้ อ ม วิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ สุ ข ศึ ก ษา ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
1.2 หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีหลัง ได้แก่สาขาการผลิต ไฟฟ้า ก่อสร้าง การจัดการอุตสาหกรรม
2. หลักสูตรสาขาการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.) ได้แก่โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ ชีว วิทยา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คอมพิวเตอร์ศึกษา คหกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรมศิลป์โดยจัดการเรียนการสอนร่วมกับคณะครุศาสตร์
พ.ศ. 2546 โปรแกรมวิชาและสาขาที่เปิดสอน 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 ทาให้มีโปรแกรมวิชาและสาขาที่เปิด
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.) ในโปรแกรมวิชาต่างๆดังนี้
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 จานวน 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 จานวน 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 จานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
สถานที่ตั้ง :
83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี – หล่มสัก ตาบลสะเดียง อาเภอเมือง จังหวั ดเพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ (056) 717100 โทรสาร (056) 717110 อินเตอร์เน็ต
http://www.pcru.ac.th ตั้งอยู่ริมถนนสายสระบุรี-หล่มสัก ทางด้านทิศตะวันตก ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือ 3 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 856 ไร่ 3 งาน 57 ตารางวา
สีประจาคณะ คือ สีเหลือง

ปรัชญา
“บัณฑิตมีความรู้ คู่คุณธรรม นาปัญญาพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
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ปณิธาน
“องค์กรวิจัยและผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพมาตรฐาน ”
วิสัยทัศน์
“ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล”
พันธกิจ
1) ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ได้มาตรฐาน
2) บริการวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น
3) วิจัยค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
4) ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น
5) พัฒนาองค์กรและเพิ่มขีดสมรรถนะบุคลกรด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ค่านิยมองค์กร
1) มุ่งสู่มาตรฐาน
2) ทางานร่วมกัน
3) แบ่งปันความสุข
4) ศรัทธาจรรยาบรรณวิชาชีพ
อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
อัตลักษณ์ “มีวินัย ใฝ่รู้ สู้งาน”
เอกลักษณ์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น”
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คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี
2. อาจารย์ ดร.เสาวภา ชูมณี
3. อาจารย์มณีรักษ์ กาญจนรางกูร
4. อาจารย์นฤมล จันทร์มา
5. อาจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์
6. อาจารย์เจษฎาพร ปาคาวัง
7. อาจารย์อาทิตย์ หู้เต็ม
8. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์อาดุลย์ จงรักษ์
9. อาจารย์จิตรนันท์ ศรีเจริญ
10. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก
11. อาจารย์ ดร.ชนัญ ศรีชวี ิน
12. รองศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ กาจัดภัย
13. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ เพ็งพัด
14. ดร.ธวัช กงเติม
15. ดร.กุลรัตน์ บริรักษ์วาณิชย์
16. นางสาวเครือวัลย์ พานิช
17. นางสาวศิรดา แสงนก

คณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
ผู้แทนประธานหลักสูตร
ผู้แทนประธานหลักสูตร
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้แทนคณาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
หัวหน้าสานักงานคณบดี

ประธานคณะกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี
2. อาจารย์มณีรักษ์ กาญจนรางกูร
3. อาจารย์ ดร.เสาวภา ชูมณี
4. อาจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์
5. อาจารย์อาทิตย์ หู้เต็ม
6. อาจารย์เจษฎาพร ปาคำวัง
7. อาจารย์นฤมล จันทร์มา
8. อาจารย์วิไลพร ปองเพียร
9. อาจารย์ ดร.ตรีนุช เอลลิส
10. อาจารย์ธนาวรรณ สุขเกษม
11. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์อาดุลย์ จงรักษ์
12. อาจารย์มงคล นราศรี
13. อาจารย์พิณทิพย์ แก้วแกมทอง
14. อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ
15. อาจารย์จิตรนันท์ ศรีเจริญ
16. อาจารย์ตรีชฎา อุทัยดา
17. รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วรรณศรี
18. นางสาวศิรดา แสงนก

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายศูนย์วิทยาศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและงานประกันคุณภาพการศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ประธานสาขาวิชาเคมี
ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์
ประธานสาขาวิชาชีววิทยา
ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประธานสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ปริญญาโท)
หัวหน้าสานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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1.3 โครงสร้างการบริหาร
คณบดี

คณะกรรมการประจาคณะฯ
คณะกรรมการบริหารคณะฯ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันฯ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการฯ

รองคณบดีฝ่ายศูนย์วิทยาศาสตร์

หัวหน้าสานักงานคณบดี
หัวหน้างานบริหารและธุรการ

หัวหน้างานบริหารการศึกษา

หัวหน้างานวิจัยและวางแผน

หัวหน้างานศูนย์วิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์

หน่วยสารบรรณ

หน่วยวิชาการ

หน่วยแผนและงบประมาณ

หน่วยบุคคล

หน่วยกิจการนักศึกษา

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

หน่วยประชาสัมพันธ์

หน่วยบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยบัณฑิตศึกษา

หน่วยวิจยั

หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

หน่วยฝึกอบรมและบริการวิชาการ

หน่วยสาธิตประสิทธิภาพ
พลังงาน

หน่วยปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
วิชาชีพ

หน่วยปฏิบัติการเครื่องมือวิจัย
สาขาเคมีและเคมีประยุกต์

หน่วยการประชุม
หน่วยการเงิน
หน่วยพัสดุ
หน่วยอาคารสถานทีแ่ ละ
ยานพาหนะ

หน่วยปฏิบัติการสาขาวิชาเคมี
หน่วยปฏิบัติการสาขาวิชาชีววิทยา
หน่วยปฏิบัติการสาขาวิชาฟิสิกส์

หน่วยบริการวิชาการและ
ตรวจสอบคุณภาพ
หน่วยฝึกอบรมระยะสั้น
หน่วยวิเคราะห์วจิ ัยผลิตภัณฑ์

หน่วยปฏิบัติการเครื่องมือวิจัย
สาขาชีววิทยาและชีววิทยา
ประยุกต์
หน่วยปฏิบัติการเครื่องมือวิจัย
สาขาฟิสิกส์และฟิสิกส์ประยุกต์
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1.4 บุคลากรของคณะ
1.4.1 ประเภทของบุคลากร
จาแนกตามอายุงาน
ประเภทบุคลากร
อาจารย์ประจา (ข้าราชการ)
อาจารย์ประจาพิเศษ
ข้าราชการพลเรือน
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม

จานวน (คน)
19
1
1
43
14
1
3
8
90

สัญญาจ้างไม่ถึง 6 เดือน สัญญาจ้าง 6 – 8 เดือน

สัญญาจ้าง 9 เดือนขึ้นไป

จานวนตาม (CDS)

19
1
1
43
14
1
3
8
90

19
1
1
43
14
1
3
8
90

รวม
62
100

หมายเหตุ

1.4.2 จานวนและร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ
จาแนกตามตาแหน่ง
คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละ

อาจารย์
54
87.10

ผู้ช่วศาสตราจารย์
7
11.29

รองศาสตราจารย์
1
1.61

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
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จาแนกตามระดับคุณวุฒิสูงสุด
คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละ

ปริญญาตรี
-

ปริญญาโท
44
70.97

ปริญญาเอก
18
29.03

รวม
หมายเหตุ
62
100
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560

1.4.3 ข้อมูลนักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
จานวนนักศึกษาทั้งหมด
คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละ
จานวนนักศึกษาทั้งหมด จาแนกตามระดับการศึกษา
คณะ
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1,167
ร้อยละ
96.80

ประเภท

รวม

ภาคปกติ
1,022
83.05

ภาคพิเศษ
145
16.95

ระดับการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
39
3.20
-

1,167
100
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560
รวม
ป.บัณฑิต
-

1,206
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 และเป้าหมายการจัดการศึกษาของคณะจึงมุ่งสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 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 มีความเพียรพยายามในการทางาน มีความตั้งใจ อดทนขยันหมั่นเพียร ควบคู่กับการใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาจนประสบผลสาเร็จ มีความรับผิดชอบตาม
สถานการณ์ทั้งบุคคลและกลุ่ม
1.6 มีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน กตัญญูรู้คุณ ประหยัด สุขุม รู้จักกาลเทศะ เป็นคนดี และดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.7 มีความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี มีความสามารถในการทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัด
1.8 มีความเคารพในกฎระเบียบของสถานศึกษา ชุมชนและสังคม รวมทั้งการแสดงออกทางการแต่งกายที่เหมาะสม
2. ความรู้
พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้
2.1 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการข้อเท็จจริงและความเชื่อมโยงของเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจาวันโดยความเข้าใจในกลไกการทางานของสมองมนุษย์
2.2 มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชา สามารถประกอบอาชีพอิสสระ ตลอดจนปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้
2.3 มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ใฝ่ใจค้นคว้าหาความรู้อย่างต่อเนื่อง รู้และเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนาไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิตได้
2.4 มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตประจาวันได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจโดย
ใช้รูปแบบการคิดและทักษะต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เช่น การคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างมีเหตุผล
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2.5 มีความรู้ความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สังคมและสิ่ง แวดล้อม และแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างมีเหตุผล โดยใช้กระบวนการคิด เชิงตรรกะ
กระบวนการคิดแบบอุปนัย กระบวนการคิดนิรนัย และกระบวนการคิดแบบมีวิจารณญาณ
2.6 มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการคิดที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันโดยสามารถใช้กระบวนการคิดเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
2.7 มีความรู้และตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับบุคคลและชุมชนได้อย่างเหมาะสม
3. ทักษะทางปัญญา
พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้
3.1 พั ฒ นาความสามารถในการคิ ดอย่างเป็ นระบบตามระบบการคิ ด วิเคราะห์ การคิดเชิงตรรกะ การคิดแบบอุปนั ย การคิดแบบนิ รนั ย และการคิดแบบมี
วิจารณญาณ
3.2 พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
3.3 มีทักษะในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการวิจัยอันเป็นพื้นฐานในการทางานหรือศึกษาต่อได้เป็นอย่างดี
3.4 มีทักษะทางการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า
3.5 สามารถทาความเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหา รวมทั้งวิธีการแก้ไขปัญหาโดยประยุกต์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาได้
3.6 สามารถรวบรวม ศึกษา และสรุปประเด็นปัญหาได้
3.7 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
3.8 พัฒ นาความสามารถและทักษะในการวางแผนงาน และปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ได้โดยการยอมรับในการวางเงื่อนไขจาเป็น และใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ประกอบการให้เหตุผลอย่างมีวิจารณญาณ
3.9 สามารถนาความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้
4.1 พัฒนาทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันและผู้อื่น
4.2 พัฒนาทักษะของความเป็นผู้นาและผู้ตามในการทางานกลุ่ม
4.3 พัฒนาทักษะการเรียนด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบ ในงานที่ได้รับมอบหมายตรงต่อเวลา
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4.4 พัฒนาทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในสังคม
4.5 พัฒนาทักษะการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีของนักศึกษาและการปฏิบัติตัวที่ดีต่ออาจารย์
4.6 มีบุคลิกภาพที่แสดงความเป็นมิตร กล้าแสดงออก มีความมั่นใจ มีความสุภาพ เสียสละ อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประจาท้องถิ่นและประจาชาติ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้
5.1 พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
5.2 พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากกรณีศึกษา
5.3 ทักษะในการใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ สถิติประยุกต์ต่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
5.4 พัฒ นาทักษะด้านการสื่อสารทั้งการฟัง การพูด การเขียน การอ่านและตีความ โดยจัดทาเป็นรายงาน และนาเสนอในชั้นเรียนเป็นภาษาไทยและ/ห รือ
ภาษาอังกฤษ
5.5 ทักษะในการนาเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.6 พัฒนาทักษะในการเผยแพร่ผลงาน
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ส่วนที่ 2
นโยบายและกรอบทิศทางทางการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 – 2564
เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีทศทาง แนวทางในการดาเนินงานตามพันธกิจ โดยมุ่งให้มีภารกิจที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของสังคมและชุมชนได้อย่างแท้จริง และเพื่อพัฒ นาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นแหล่งองค์ความรู้อย่างยั่งยืนของชุมชนต ามวิสัยทัศน์ของคณะและ
มหาวิทยาลัยอันเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่ อพัฒนาท้องถิ่น ตามนโยบายของคณะกรรมการประจาคณะ ทิศทางการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย จึงกาหนดนโยบายและกรอบทิศทางการดาเนินงาน ดังนี้
2.1 นโยบายด้านการพัฒนาวิชาการ
2.1.1 นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต
1) สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน การสร้าง
และใช้เทคโนโลยีการศึกษา การวัดและประเมินผล ตลอดจนแหล่งเรียนรู้และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2) พัฒนาคุณภาพบัณฑิตสาขาวิ ชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีความู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถใช้ความรู้มาสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่ม ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และพาณิชย์ได้
3) ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาและบัณฑิตสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยเป็นผู้มีอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย และมีความประพฤติที่ดี 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) ร่วมมือและสร้างเครือข่ ายความร่วมมือทางวิชาการ จัดทาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมมือจัด
การศึกษาที่เหมาะสมกับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป และบุคคลกลุ่มที่มีความสามารถพิเศษ กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่พิเศษ และกลุ่มด้วยโอกาส
4) สนับสนุนและส่งเสริมการให้ข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยและการรณรงค์ให้นักศึกษา
เข้าศึกษาต่อ ตลอดจนการจัดเตรียมความพร้อมด้านการแนะแนวการศึกษาต่อ
5) ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของคณะให้สามารถสนับสนุนการตัดสินใจ
ด้านการบริหาร สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและสนับสนุนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ของคณะ
2.2 นโยบายด้านการวิจัย
2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยที่สามารถสร้างและพัฒนาองค์ ความรู้ใหม่ซึ่งสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานและการ
พัฒนาคณะได้อย่างแท้จริง เช่น การลดรอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน การสร้างเสริมอัตลักษณ์องค์กร การวิจัยภาพลักษณ์องค์กร
2.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีโอกาสเข้าถึงการพัฒนาคุณภาพงานประจาด้วยการทาวิจัยเชิงปฏิบัติการและการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อ
สามารถใช้การวิจัยในการกากับและพัฒนาคุณภาพงานประจาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายผู้สอนทาวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ในลักษณะบูรณาการวิชาการต่าง ๆ ทั้งเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่อย่างเป็นสากล
และเพื่อพัฒ นาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเน้นการวิจัยเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม แล ะการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
สามารถตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมทั้งการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
2.3 นโยบายด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรทางวัฒนธรรมที่หลากหลายและต่อเนื่องตลอดปีให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในคณะ เพื่อส่งเสริมการสร้าง
จิตสานึกที่ดีต่อการทานุบารุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ
2.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการทากิจกรรมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่ วมกับ
สานักศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนาศึกษา และหน่วยงานในจังหวัด ด้านกิจกรรมวัฒนธรรมทั้งด้านการสืบค้น บันทึก อนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอด และการถอดองค์ควมรู้จาก
วัฒนธรรมท้องถิ่น
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2.4 นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร
2.4.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารบุคคลให้มีประสิทธิภาพทุกระดับให้มีขวัญกาลังใจและสามารถพัฒนาตนเองตามความสามารถ มีความก้าว หน้าใน
หน้าที่กการงาน สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเที่ยงธรรมตามหลักการเทียบเคียงสมรรถนะ มีการยกย่องชมเชยให้รางวัลและเกียรติบัตรเชิดชู
2.4.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณวุฒิของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีความสามารถในการผลิตผลงานทางวิชาการและผลงานวิทยฐานะ เพื่อเข้า
สู่ตาแหน่งทางวิชาการและตาแหน่งวิทยฐานะตามแผนอัตรากาลัง แผนพัฒนาคุณภาพบุคลากร ตลอดจนการสรรหา ทดแทนและการว่าจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ
2.4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการทางานเป็นทีม การอยู่ร่วมกันด้วยความสมานสามัคคี มีระบบการจัด การที่สามารถสร้างความผาสุก และความพึงพอใจของ
บุคลากรร่วมกัน
2.5 นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2.5.2 ส่งเสริมและพัฒ นาระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ให้มีการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน มีข้อมูลที่ทันสมัยเป็นปัจจุบันสามารถนามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่ างมี
ประสิทธิภาพ
2.5.3 จัดให้มีนักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศได้ตรงตามความต้องการของคณะ เพื่อเชื่อมโยงระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
2.6 นโยบายด้านเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรและการเงิน
2.6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดระบบและใช้ทรัพยากรร่วมกันกับทุกหน่วยงานทั้งในมหาวิทยาลัยและหน่ วยงานภายนอก เพื่อความคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด
2.6.2 พัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณโดยสร้างกลยุทธ์ทางการเงินให้สอดคล้องกันวิสัยทัศน์และกรอบนโยบายทิศทางการพัฒนาคณะ
2.7 นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการองค์กร
2.7.1 พัฒนาระบบกลไกการติดตามประเมินผลงานที่มีประสิทธิภาพ สร้างดัชนีชี้วัดความสาเร็จและเกณฑ์การประเมินความสาเร็จของการดาเนินงานในคณะ
โดยนาผลการประเมินคุณภาพจากงานประกันคุณภาพตามกลไกของ สกอ. กพร. และ สมศ. เป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา
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2.7.2 จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร แผนบริหารความเสี่ยง แผนพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้ แผนพัฒนาวิชาการ และแผนปฏิบัติการประจาปี นามาใช้กับ
การบริหารคณะให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2.7.3 ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโดยเน้นการมีส่วนร่วมในการบริหารในรูปคณะกรรมการและคณะทางาน รวมทั้งสร้างข้อบังคับด้าน
จรรยาบรรณข้าราชการและอาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นเครื่องมือในการสร้างความร่วมมือในหลักปฏิบัติงานตามหลักจริยธรรมและระเบียบวินัยทุกระดับ
2.7.4 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา PDCA มาใช้ ดังนี้
1) นโยบายและแนวทางประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีมาตรฐานและคุณภาพในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
จึงมีนโยบายประกันคุณภาพ
1.1 ให้สานักงาน และหลักสูตรทุกหลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาเนินการประกันคุณภาพภายในให้ได้มาตรฐาน
1.2 พัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพ ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นากิจกรรมต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ เช่น 5 ส.
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.5 ให้สานักงานคณบดีจัดทาแผนงานประกันคุณภาพประจาปี มีการประเมินภายใน และนาผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงระบบการทางานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2) แนวคิดในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
แนวคิดในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาศัยการประสานระบบการพัฒนาคุณภาพองค์กรของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)
โดยรับผิดชอบพันธกิจทั้งหมด 7 ด้าน คือ (1) ด้านคุณภาพบัณฑิต (2) ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (3) ด้านการบริการวิชาการ (4) ด้านการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (5) ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน (6) ด้านการพัฒนาสถาบันและบุคคลากร (7) ด้านการประกันคุณภาพ
3) ระบบการประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาศัยหลักการของระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ที่มุ่งเน้นระบบและกลไกควบคุม
(Control) ตรวจสอบ (Audit) และประเมิน (Assessment) ประกอบด้วยการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารที่เป็นระบบครบวงจร ( PDCA ) ซึง่
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ
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3.1 ขั้นวางแผน ( Plan – P )
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กาหนดแผนการจัดทาการประเมินตนเองโดยกาหนดระบบการประกันคุณภาพของคณะ รวมถึง
กาหนดบุคลากรรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ งบประมาณ การดาเนินงาน เกี่ยวกับการประกันคุณภาพไว้อย่างชัดเจน
3.2 ขั้นปฏิบัติตามแผน ( Do – D )
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทาการประเมินตนเองตามแนวทางของหน่วยงาน และ มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ เมื่อแล้วเสร็จจัดทา
รายงานการประเมินตนเอง เสนอต่องานประกันคุณภาพทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย
3.3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ ( Check – C )
งานประกันคุณภาพทางการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1. ทาการตรวจประเมินการดาเนินงานของสาขาวิชาต่างๆ ภายในคณะ

1.1 ตรวจสอบรูปแบบของรายงานการประเมินตนเอง
1.2 ประเมินผลการดาเนินงานของสาขาวิชาต่าง ๆ
2. รายงานผลการตรวจประเมินต่อคณะและมหาวิทยาลัย
3. ชี้แจง อภิปรายและให้ข้อเสนอแนะแต่สาขาวิชาต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร
3.4 ขั้นแก้ไขปัญหา ปรับปรุงและพัฒนา ( Action – A )
งานประกันคุณภาพทางการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แจ้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาย
ภายในให้สาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อดาเนินการแก้ไข ปรับปรุง แล้วส่งรายงานการประเมินตนเองฉบับสมบูรณ์ ให้กับงานประกันคุณภาพทางการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
2.8 นโยบายด้านการพัฒนาความร่วมมือกับท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาอื่น ๆ และการเป็นประชาคมอาเซียน
2.8.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความร่วมมือในลักษณะเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย ทั้งในด้ านการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารวิชาการ และการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา ระหว่างสถาบัน องค์กรเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
2.8.2 เป็นศูนย์ประสานงานทางวิชาการ และการพัฒนาโดยเป็นศูนย์เครือข่ายต่าง ๆ และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจังหวัด
2.8.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมทางวิชาการ การมีนักศึกษาแลกเปลี่ยน หรือมีหลักสูตรความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยา ศาสตร์และ
เทคโนโลยีกับประเทศในประชาคมอาเซียน (AEC)
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ส่วนที่ 3
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ฉบับปรับปรุง)
พันธกิจตามกฎหมาย
พันธกิจตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2547 ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ยึดไว้ตามยุทธศาสตร์
ประจาปี พ.ศ. 2561 อยู่ 8 ด้าน ได้แก่
1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ

4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการ
บริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5) เสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดารงชีวิ ตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการ
แสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ การบริหารของคณะที่ได้จากกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี พ .ศ. 2561 จานวนทั้งหมด 6 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ และ 15 กลยุทธ์ ดังนี้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณภาพ จริยธรรม ได้มาตรฐานวิชาชีพสู่มาตรฐานวิชาชีพสากล
เป้าประสงค์
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และดารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีเครือข่ายความร่วมมือในการผลิต พัฒนาทักษะ และศักยภาพ บุคลากรหรือนักศึกษาในสายวิชาชีพเฉพาะด้านหรือมาตรฐานวิชาชีพต่าง ๆ
กลยุทธ์ 1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและการประเมินหลักสูตรเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนตามเป้าหมายการศึกษา
กลยุทธ์ 2. พัฒนาคุณภาพของนักศึกษา บัณฑิต และศิษย์เก่าโดยการมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้โดยบูรณาการศาสตร์สากลเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าประสงค์
1. เพื่อมีการวิจัย การประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีการบูรณาการศาสตร์สากลกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เพื่อมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย หรือ จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือนาไปใช้ประโยชน์
3. เพื่อสส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและบุคลากร
กลยุทธ์ 3. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
กลยุทธ์ 4. ผลักดันให้มีการนาเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติหรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
กลยุทธ์ 5. ผลักดันให้มีการบูรณาการผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
เป้าประสงค์
1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ชุมชน หน่วยงานในท้องถิ่นและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคมผ่านเครือข่ายความร่วมมือ (MOU)
2. เพื่อส่งเสริม สืบสาน และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3. เพื่อส่งเสริมให้มีการนาองค์ความรู้จากบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์และบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือต่อยอด
กลยุทธ์ 6. ผลักดันให้มีการพัฒนาการให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ 7. ผลักดันให้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและสืบสานภูมิปัญญาสร้างสรรค์ท้องถิ่น
เป้าประสงค์
1. เพื่อให้บริการวิชาการและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. มีการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับการเรียนการสอน
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น
กลยุทธ์ 8. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมทางด้านประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุท ธ์ 9. ส่ งเสริม และสนั บ สนุ น กิจกรรมและความร่วมมือในการพั ฒ นาองค์ความรู้ทางด้านประเพณี ศิล ปวัฒ นธรรมและภู มิปัญ ญาท้องถิ่น ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารคุณภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
1. การบริหารจัดการตามพันธกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ 10. สนับสนุนการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ 11. พัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหาร
กลยุทธ์ 12. บริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์
1. มีการพัฒนาและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
2. มีการพัฒนาความรู้นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ด้านภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน
กลยุทธ์ 13. ผลักดันการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีความรู้ด้านประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์ 14. ผลักดันให้เกิดแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์ 15. ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษาบุคลากรและกิจกรรมทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม
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เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสาเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 – 2561
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสาเร็จ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ได้มาตรฐานวิชาชีพสู่มาตรฐานวิชาชีพสากล
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และดารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีเครือข่ายความร่วมมือในการผลิต พัฒนาทักษะ และศักยภาพ บุคลากรหรือนักศึกษาในสายวิชาชีพเฉพาะด้านหรือมาตรฐานวิชาชีพต่าง ๆ
KPI 1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก
KPI 1.2 ร้อยละของอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. ศ.
KPI 1.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
KPI 1.4 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทาหลังจากสาเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี
KPI 1.5 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนและสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
KPI 1.6 จานวนเครือข่ายความร่วมมือในการผลิต พัฒนาทักษะ และศักยภาพ บุคลากรหรือนักศึกษาในสายวิชาชีพเฉพาะด้านหรือมาตรฐานวิชาชีพต่างๆ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้โดยบูรณาการศาสตร์สากลเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น
1. เพื่อมีการวิจยั การประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีการบูรณาการศาสตร์สากลกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เพื่อมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรือนาไปใช้ประโยชน์
3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและบุคลากร
KPI 2.1 ร้อยละงานวิจัย การประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ที่มีการบูรณาการเข้ากับการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
KPI 2.2 จานวนงานวิจัย การประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
KPI 2.3 การนาผลงานวิจยั การประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์
KPI 2.4 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ 15
ร้อยละ 10
ระดับ 3.70
ร้อยละ 80
ระดับ 3.70
เครือข่าย 2

ร้อยละ 23
จานวนเรื่อง 25
จานวนเรื่อง 25
โครงการ/กิจกรรม 4
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เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสาเร็จ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ชุมชน หน่วยงานในท้องถิ่นและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคมผ่านเครือข่ายความร่วมมือ (MOU)
2. เพื่อส่งเสริม สืบสาน และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3. เพื่อส่งเสริมให้มีการนาองค์ความรู้จากบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์และบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือต่อยอด
KPI 3.1 จานวนโครงการบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทสี่ ร้างประโยชน์และความเข้มแข็งแก่ชุมชน และสังคม
KPI 3.2 จานวนแหล่งเรียนรู้ หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
KPI 3.3 จานวนโครงการของการบูรณาการการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอนหรือการวิจัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและสืบสานภูมิปัญญาสร้างสรรค์ท้องถิ่น
1. เพื่อให้บริการวิชาการและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. มีการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับการเรียนการสอน
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น
KPI 4.1 จานวนโครงการเพื่อเผยแพร่ รวบรวมองค์ความรู้และจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
KPI 4.2 จานวนของโครงการที่มีผลสาเร็จในการให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารคุณภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
1. การบริหารจัดการตามพันธกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
KPI 5.1 ผลการประเมินการบริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาล
KPI 5.2 ความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศ
KPI 5.3 จานวนการกากับติดตามการปฏิบัติงานตามพันธกิจโดยคณะกรรมการบริหารคณะ
KPI 5.4 จานวนของระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในการบริหารที่ได้รับการปรับปรุง
KPI 5.5 ความพึงพอใจการพัฒนาสิ่งแวดล้อม การจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานและสาธารณูปโภค

ค่าเป้าหมาย

โครงการ 15
โครงการ 2
โครงการ 15

โครงการ 3
โครงการ 3

ระดับ 3.70
ระดับ 3.70
ครั้ง 4
ระบบ 2
ระดับ 3.70
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เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
1. มีการพัฒนาและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
2. มีการพัฒนาความรู้นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ด้านภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน
KPI 6.1 จานวนโครงการทีม่ คี วามรู้หรือทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเพิม่ ขึ้น

โครงการ 3

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดาเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จากผู้บริหารและบุคลากรในคณะ ยึ ดหลักกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้ได้มาซึ่งแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ความเจริญก้าวหน้า ผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม สร้างสรรค์ผลงานวิจัย และการบริการวิชาการ เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและท้องถิ่น โดยมีกลยุทธ์ในการดาเนินการ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ได้มาตรฐานวิชาชีพสู่มาตรฐานวิชาชีพสากล
กลยุทธ์ 1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและการประเมินหลักสูตรเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนตามเป้าหมายการศึกษา
กลยุทธ์ 2. พัฒนาคุณภาพของนักศึกษา บัณฑิต และศิษย์เก่าโดยการมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้โดยบูรณาการศาสตร์สากลเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์ 3. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
กลยุทธ์ 4. ผลักดันให้มีการนาเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติหรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
กลยุทธ์ 5. ผลักดันให้มีการบูรณาการผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กลยุทธ์ 6. ผลักดันให้มีการพัฒนาการให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ 7. ผลักดันให้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและสืบสานภูมิปัญญาสร้างสรรค์ท้องถิ่น
กลยุทธ์ 8. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมทางด้านประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุ ท ธ์ 9. ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น กิจ กรรมและความร่ว มมื อในการพั ฒ นาองค์ ความรู้ท างด้านประเพณี ศิล ปวัฒ นธรรมและภูมิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่น ทั้ งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารคุณภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ 10. สนับสนุนการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ 11. พัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหาร
กลยุทธ์ 12. บริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์ 13. ผลักดันการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีความรู้ด้านประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์ 14. ผลักดันให้เกิดแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์ 15. ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร และกิจกรรมทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ได้มาตรฐานวิชาชีพสู่มาตรฐานวิชาชีพสากล
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

1. พัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร
และการประเมิน
หลักสูตรเพื่อเพิม่
ศักยภาพของ
ผู้เรียนตาม
เป้าหมาย
การศึกษา

1. ร้อยละของอาจารย์ทมี่ ี
วุฒิปริญญาเอก/ร้อยละ 10
2. ร้อยละของอาจารย์ทมี่ ี
ตาแหน่งทางวิชาการ ผศ.
รศ. ศ. / ร้อยละ 10
3. ร้อยละของบัณฑิตที่มี
งานทาหลังจากสาเร็จ
การศึกษาภายใน 1 ปี /
ร้อยละ 85
4. ความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอนและสื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน
/ ร้อยละ 85
5. จานวนเครื่อข่ายความ
ร่วมมือในการผลิต พัฒนา
ทักษะและศักยภาพ
บุคลากรหรือนักศึกษาใน
สายวิชาชีพเฉพาะด้านหรือ
มาตรฐานวิชาชีพต่างๆ / 2
เครือข่าย

สอดคล้อง
สงป. สกอ. สมศ.

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
งบแผ่นดิน

1. โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
(TQF) สู่มาตรฐานสากล
- โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่
- โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
- โครงการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
- โครงการกีฬาสัมพันธ์อาจารย์ลูก
ศิษย์
- โครงการอบรมใช้สื่อการสอน
และวิธีการสอน
2. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ของหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ศึกษา
3. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อการ
จัดการเรียนการสอน
4. จัดโครงการค่ายผู้นาเยาวชน
นักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 2 และ 3
(เร่งด่วน)

งบประมาณ
งบรายได้

รวม

ต.ค.60 –
ก.ย.61
1,833,280

1,184,216

3,017,496

153,000

153,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี
และหลักสูตร
สาขาวิชาทุก
หลักสูตร

10,142,700
50,000

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ 2.
พัฒนาคุณภาพ
ของนักศึกษา
บัณฑิต และศิษย์
เก่าโดยการมีส่วน
ร่วมทั้งภายในและ
ภายนอกของคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. จ านวนเครื อ ข่ า ยความ
ร่ ว มมื อ ในการผลิ ต พั ฒ นา
ทั ก ษ ะ แ ล ะ ศั ก ย ภ า พ
บุ ค ลากรหรื อ นั ก ศึ ก ษาใน
สายวิชาชีพเฉพาะด้านหรือ
มาตรฐานวิชาชีพต่าง ๆ / 2
เครือข่าย

สอดคล้อง
สงป. สกอ. สมศ.

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
งบแผ่นดิน

1. โครงการบริการนักศึกษาและศิษย์
เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ต.ค.60 –
ก.ย.61

120,000

งบประมาณ
งบรายได้
85,690

รวม
205,690

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี
และหลักสูตร
สาขาวิชาทุก
หลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้โดยบูรณาการศาสตร์สากลเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์
กลยุทธ์ 3. ส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย

กลยุทธ์ 4. ผลักดันให้
มีการนาเสนอ
ผลงานวิจัยและตีพิมพ์
ผลงานวิจัยใน
ระดับชาติและ
นานาชาติหรือจด
ทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา การประดิษฐ์
งานสร้างสรรค์
กลยุทธ์ 5. ผลักดัน
ให้มีการบูรณาการ
ผลงานวิจัยของ
อาจารย์และนักศึกษา
เพื่อการเรียนรู้และ
พัฒนาชุมชน

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย
1. ร้อยละของงานวิจัย
การประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ ที่มีการบูร
ณาการเข้ากับการ
บริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น/ร้อยละ
20
1. จานวนงานวิจยั
การประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ทมี่ ีการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ /
จานวน 30
2. การนาผลงานวิจัย
การประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ไปใช้
ประโยชน์ /จานวน 10
1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย / 3
โครงการหรือกิจกรรม

สอดคล้อง
สงป. สกอ. สมศ.

5

5

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ต.ค.60 – ก.ย.61

งบประมาณ
งบแผ่นดิน งบรายได้
รวม
55,000
55,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ
และหลักสูตร
สาขาวิชา

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยและงานวิจัย
- โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสัมมนาการทาวิจัย
(สาธาฯ)
- โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การใช้เครื่องวัดสีสา
หรัการวัดสี วัสดุทึบแสง (สีผ้า สี
อาหาร พลาสติก เป็นต้น) (เคมี)
1. โครงการศึกษาดูงานและ
นาเสนอผลงานวิชาการของ
บุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ต.ค.60 – ก.ย.61

80,000

80,000

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

ต.ค.60 – ก.ย.61
1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยและงานวิจัย
- โครงการเทคนิคการเขียน
รายงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ
การนาเสนองานวิจัย

48,520

48,520

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์ 6.
ผลักดันให้มีการ
พัฒนาการ
ให้บริการวิชาการ
และถ่ายทอดองค์
ความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง

1. จานวนโครงการบริการ
วิชาการและการถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่สร้างประโยชน์
และความเข้มแข็งแก่ชุมชน
และสังคม / 10 โครงการ

กลยุทธ์ 7.
ผลักดันให้เป็น
ศูนย์กลาง
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
และสืบสาน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

1. จานวนแหล่งเรียนรู้หรือ
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ / 1 โครงการ
3. จานวนโครงการของ
การบูรณาการการบริการ
วิชาการเข้ากับการเรียน
การสอนหรือการวิจัย /
โครงการ 10

สอดคล้อง
สงป. สกอ. สมศ.

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา

งบประมาณ
งบแผ่นดิน งบรายได้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รวม
200,000 รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

1. โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ ต.ค.60 – ก.ย.61
และผลงานบริการวิชาการสู่
ชุมชน
2. โครงการเผยแพร่ ถ่ายทอด
ความรู้และผลงานบริการวิชาการ
สู่สาธารณะชน
“สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ”
3. โครงการศูนย์ให้บริการรับรอง
มาตรฐานสินค้าและบริการ

200,000

400,000

400,000

1. โครงการพัฒนาศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนการสอนด้าน
วิทยาศาสตร์

400,000

400,000 รองคณบดีฝ่ายวิจัย

ต.ค.60 – ก.ย.61

100,000 100,000

และบริการวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและสืบสานภูมิปัญญาสร้างสรรค์ท้องถิ่น
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์ 8.
ส่งเสริมและ
ประสานความ
ร่วมมือกับท้องถิ่น
ในการจัดกิจกรรม
ทางด้านประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

1. จานวนโครงการเพื่อ
เผยแพร่ รวบรวมองค์
ความรู้และจัดกิจกรรมเพื่อ
การอนุรักษ์ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น / 2
โครงการ

สอดคล้อง
สงป. สกอ. สมศ.

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา

1. โครงการบูรณาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่นกับการจัดการเรียนการ
สอน
2. โครงการบูรณาการงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่นกับการจัดการเรียนการ
สอน
- โครงการบูรณาการงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่นกับการจัดการเรียนการ
สอน (เคมี)
- โครงการจัดการเรียนการ
สอนวิชาพฤกศาสตร์กับการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
ภูมิปัญญาจากพืชท้องถิ่น (ชีวฯ)

ต.ค.60 – ก.ย.61

งบประมาณ
งบแผ่นดิน งบรายได้
รวม
30,000 30,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา
ร่วมกับสาขาวิชา
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์ 9.
ส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม
และความร่วมมือ
ในการพัฒนาองค์
ความรู้ทางด้าน
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นทั้งภายใน
และภายนอก
มหาวิทยาลัย

2. จานวนโครงการที่มี
ผลสาเร็จในการให้บริการ
วิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม / โครงการ
5

สอดคล้อง
สงป. สกอ. สมศ.

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา

1. โครงการสืบสานประเพณีและ ต.ค.60 – ก.ย.61
วันสาคัญของไทยให้กับนักศึกษา
และบุคลากรในมหาวิทยาลัย
- โครงการท าบุ ญ และสาน
สัมพันธ์น้องพี่ชาว CS & IT
- โครงการกี ฬ าสร้ า งสรรค์
ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
เสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ร่วมใจบาเพ็ญประโยชน์ (เคมี)
- โครงการสายสัมพันธ์น้องพี่
Biology ร่วมใจพัฒนา (ชีววิทยา)
- โครงการท าบุ ญ ปี ใหม่ แ ละ
งานสั ม พั น ธ์ น้ อ งพี่ วิ ท ยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
- โครงการท าบุ ญ ปี ใ หม่ ปี
2560

งบประมาณ
งบแผ่นดิน งบรายได้
รวม
30,000 30,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา
ร่วมกับสาขาวิชา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารคุณภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์ 10.
สนับสนุนการ
บริหารจัดการโดย
ยึดหลักธรรมาภิ
บาล

1. ผลการประเมินการ
บริหารงานโดยหลักธรร
มาภิบาล / ระดับ 3.51
2. ความพึงพอใจการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม การ
จัดการเรียนการสอน การ
ปฏิบัติงานและ
สาธารณูปโภค / ระดับ
3.51

กลยุทธ์ 11.
พัฒนาระบบ
สารสนเทศในการ
บริหาร

กลยุทธ์ 12.
บริหารจัดการ
งบประมาณให้
เกิดประโยชน์
สูงสุด

1. ความพึงพอใจในการใช้
ระบบสารสนเทศ / ระดับ
3.51
2. จานวนของระบบ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
ในการบริหารที่ได้รับการ
ปรับปรุง/ระบบ 2
2. จานวนการกากับ
ติดตามการใช้งบประมาณ
จานวน 4 ครั้ง/ปี

สอดคล้อง
สงป. สกอ. สมศ.

13
12

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา

1. โครงการพัฒนาบุคลากรและ ต.ค.60 – ก.ย.61
ผู้บริหารโดยใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วม
2. โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์
ของค ณ ะ วิ ท ย าศ าส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี
3. โครงการพั ฒ นาทรั พ ยากร
บุ ค ค ล เ พื่ อ พั ฒ น า ศู น ย์
วิทยาศาสตร์
4. โครงการพัฒ นาคุณ ภาพและ
บริหารงานสานักงานคณบดี
ต.ค.60 – ก.ย.61
1. โครงการพัฒนากิจกรรม
ประกันคุณภาพการศึกษา
2. โครงการพัฒนาคุณภาพและ
บริหารงานสานักงานคณบดี

1. โครงการพัฒนาบุคลากรและ
ผู้บริหารโดยใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วม

ต.ค.60 – ก.ย.61

งบประมาณ
งบแผ่นดิน
งบรายได้
1,140,000 500,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รวม
1,640,000 คณบดีและ
รองคณบดี

10,000

10,000

400,000

400,000

238,320

238,320

20,000

20,000 40,000

238,320

51,628 289,948

1,140,000

500,000

คณบดีและ
รองคณบดี

1,640,000 คณบดีและ

รองคณบดี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์ 13.
ผลักดันการพัฒนา
บุคลากรและ
นักศึกษาให้มี
ความรู้ด้าน
ประชาคมอาเซียน

1. จานวนโครงการทีม่ ี
ความรู้หรือทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น
/ 2 โครงการ

กลยุทธ์ 14.
ผลักดันให้เกิด
แหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน
กลยุทธ์ 15.
ส่งเสริมความ
ร่วมมือกับ
หน่วยงาน
ต่างประเทศเพื่อ
แลกเปลีย่ น
นักศึกษาบุคลากร
และกิจกรรมทาง
วิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม

สอดคล้อง
สงป. สกอ. สมศ.

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา

1. โครงการอบรมการให้ความรู้ ต.ค.60 – ก.ย.61
แก่บุคลากรและนักศึกษาเพื่อเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน
2. โครงการส่งเสริมทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

งบประมาณ
งบแผ่นดิน งบรายได้
รวม
10,000
10,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

1. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

ต.ค.60 – ก.ย.61

10,000

10,000

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

1. โครงการสร้างความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อ
แลกเปลีย่ นนักศึกษาบุคลากร
และกิจกรรมทางวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม

ต.ค.60 – ก.ย.61

5,000

5,000

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา
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งบประมาณจาแนกตามพันธกิจ 5 พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งบประมาณ
พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ผลิ ต บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ได้
วิทยาศาสตร์สุขภาพที่ได้มาตรฐาน
มาตรฐานวิชาชีพสู่มาตรฐานวิชาชีพสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
2. บ ริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คมและ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
ท้องถิ่น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3. วิจัยค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ และ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้โดยบูรณาการศาสตร์
ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี เพื่ อ พั ฒ นา สากลเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ท้องถิ่น
4. ทานุ บ ารุงศิล ปวัฒ นธรรมที่ดีงาม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและสืบ
ของท้องถิ่น
สานภูมิปัญญาสร้างสรรค์ท้องถิ่น
5. พั ฒ น า อ ง ค์ ก ร แ ล ะ เพิ่ ม ขี ด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารคุณภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
สมรรถนะบุ คลกรด้านวิท ยาศาสตร์
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผ่นดิน

รายได้

2,559,900

2,465,536

800,000

-

60,000

-

-

50,000

189,000

500,000

3,608,900

3,015,536
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงและสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์กับปรัชญา ปณิธาน พ.ร.บ.มหาวิทยาลัย จุดเน้นกลุ่มสถาบัน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2556) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2560)
แผนกลยุทธ์

ปรัชญา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มี บันฑิตมีความรู้
คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ได้มาตรฐาน คู่คณ
ุ ธรรม นา
วิชาชีพสู่มาตรฐานวิชาชีพสากล
ปัญญา
พัฒนาชีวิตด้วย
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา และเผยแพร่ และเทคโนโลยี
องค์ความรู้โดยบูรณาการศาสตร์สากลเข้ากับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทดี่ ีงามและสืบสาน
ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารคุณภาพ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน

ปณิธาน

พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัย

องค์ ก รวิ จั ย และ ทาการสอน
ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต
วิทยาศาสตร์และ
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
สุขภาพมาตรฐาน
วิจัย

ให้บริการทาง
วิชาการแก่
สังคม

จุดเน้น
กลุ่มสถาบัน
(กลุ่ม ข)
เน้นผลิตบัณฑิต
ปริญญาตรี

แผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551–2556)

แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11
(พ.ศ.2555–2559)

ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย ผลิต พัฒนากาลังคนระดับสูงที่มีคณ
ุ ภาพ
และพัฒนาบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพ
เพือ่ การพัฒนาชาติอย่างยิ่งยืน
สามารถปรับตัวสาหรับงานที่เกิดขึน้
ตลอดชีวิต เพื่อขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์
พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้าง อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้
ความรู้และนวัตกรรม เครือข่าย
อุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทาง
วิชาการ
สนั บ สนุ น การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของ
ท้องถิ่นไทย

ส่ งเส ริ ม ก ารท า นุ
บ า รุ งศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม
ปรับปรุง ถ่ายทอด
กลไกของธรรมาภิ บ าล การเงิน การ
และพัฒนาเทคโนโลยี กากับมาตรฐาน
มี บ ทบ าท สู ง ใน สั งค ม ป ระชาค ม
อาเซียนและมุ่งสู่คุณ ภาพอุดมศึ กษา
ระดับนานาชาติ
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์
กระทรวงชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์
กระทรวง

การวิจยั เพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ปฏิรูประบบ
บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยให้
มีประสิทธิภาพ
ด้วยหลักธรร
มาภิบาล

ยุทธศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

การผลิตบัณฑิตให้
มีคุณภาพ
คุณธรรม
จริยธรรม ได้
มาตรฐานวิชาชีพสู่
มาตรฐานวิชาชีพ
สากล

ยกระดับคุณภาพ
การผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติให้มี
คุณภาพและมี
สมรรถนะตรง
ตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
และรองรับการ
พัฒนาประเทศ

พัฒนาและเผยแพร่
องค์ความรู้โดย
บูรณาการศาสตร์
สากลเข้ากับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ

ปฏิรูปการ
ผลิตและ
พัฒนาสู่ความ
เป็นครูมือ
อาชีพ

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
ยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐานการ
วิจัยพัฒนาสู่
มาตรฐานสากล

การบริการวิชาการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และ
สืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริ

หลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้

การให้บริการทาง
วิชาการ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การถ่ายทอด
เทคโนโลยี การน้อม
นาแนวพระราชดาริ
ให้สนองตอบกับ
ความต้องการของ
ท้องถิ่นและสังคม

การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงาม
และสืบสานภูมิ
ปัญญาสร้างสรรค์
ท้องถิ่น

สืบสาน เผยแพร่
ฟื้นฟู และ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี รวมทั้ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

การบริหาร
คุณภาพด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล

ระบบการบริหาร
จัดการ

พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานอาจารย์
และบุคลากรสู่
สากล

การพัฒนาสู่การ
เป็นประชาคม
อาเซียน
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แผนที่ยุทธศาสตร์(Strategy map) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2560-2564
วิสัยทัศน์ ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์สู่มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล
พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพที่ได้มาตรฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร์

การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม
จริยธรรม ได้มาตรฐานวิชาชีพสู่
มาตรฐานวิชาชีพสากล

มิติดา้ น
ประสิทธิผล

มิติดา้ นคุณภาพ

มิติดา้ น
ประสิทธิภาพ
ของการปฏิบตั ิ
ราชการ
มิติดา้ นการ
พัฒนาองค์กร

พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรและการประเมิน
หลักสูตรเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของผู้เรียนตามเป้าหมาย
การศึกษา
พัฒนาคุณภาพของนักศึกษา
บัณฑิต และศิษย์เก่าโดยการ
มีส่วนร่วมทั้งภายในและ
ภายนอกของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิจัยค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

บริการวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น

พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้โดยบูรณาการ
ศาสตร์สากลเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย

ผลักดันให้มีการบูรณาการ
ผลงานวิจัยของอาจารย์และ
นักศึกษาเพื่อการเรียนรู้และ
พัฒนาชุมชน

ผลักดันให้มีการนาเสนอ
ผลงานวิจัยและตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ในระดับชาติและนานาชาติหรือจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาการ
ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์

ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ

การบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลักดันให้มีการ
พัฒนาการให้บริการ
วิชาการและถ่ายทอด
องค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง

ผลักดันให้เป็นศูนย์กลาง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสืบ
สานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ

ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น

การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงามและสืบสานภูมิ
ปัญญาสร้างสรรค์ท้องถิ่น

พัฒนาองค์กรและเพิ่มขีดสมรรถนะบุคลกร
ด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

การบริหารคุณภาพด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล

การพัฒนาสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน

ส่งเสริมและประสานความร่วมมือ
กับท้องถิ่นในการจัดกิจกรรม
ทางด้านประเพณีศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

สนับสนุนการบริหารจัดการ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ผลักดันการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา
ให้มีความรู้ด้านประชาคมอาเซียน

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและความ
ร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้าน
ประเพณีศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

พัฒนาระบบสารสนเทศใน
การบริหาร

ผลักดันให้เกิดแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน

ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาบุคลากรและกิจกรรมทาง
วิชาการและศิลปวัฒนธรรม

เทคโนโลยีที่ทันสมัย

บริหารจัดการงบประมาณให้
เกิดประโยชน์สูงสุด

ระบบบริหารจัดการที่ดี
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ความเชื่อมโยงพันธกิจกับยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิจัยค้นคว้า สร้างองค์
ความรูแ้ ละถ่ายทอด
เทคโนโลยี เพือ่ พัฒนา
ท้องถิ่น

บริการวิชาการ
แก่สังคมและท้องถิ่น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

45

