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ค าน า 

  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดย
จัดท าเป็นแผนระยะ 5 ปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
ในระยะเริ่มแรกให้จัดท า 3 ปีก่อน (พ.ศ. 2563 – 2565) เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุผลตาม
เป้าหมาย และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามนโยบายได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 

   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
รายปี (พ.ศ. 2565) ตามกรอบของแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ 2563 – 2565) ของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผน
ปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม และเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ รวมทั้งยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2579) ตลอดจนแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับพันธกิจของคณะฯ เพื่อให้การบริหารราชการและ
การด าเนินงาน รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนตามพันธกิจของคณะฯ เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
ก าหนดไว้ 

       
             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

     มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ์ 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปผู้บริหาร 

1. ที่มาและความส าคัญ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ก าหนดให้แผนในประเทศไทยมี 3 ระดับ ได้แก่ ระดับที่   
1 : แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ มี 35 ประเด็น เป็นเป้าหมายระยะยาวในการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ระดับที่ 2 : ประกอบด้วย 4 แผน ได้แก่ 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
จ านวน 23 ฉบับ แบ่งออกเป็น 85 แผนย่อย เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ไม่เกิดการท างาน
ซ  าซ้อนน าไปจัดท าแผนปฏิบัติได้มีประสิทธิภาพมากขึ น 2) แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน + 2 ด้าน (แผนปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษาและแผนปฏิรูปประเทศด้านต ารวจ) 3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 4) แผนความมั่นคง ระดับที่ 3 : Action plan หรือแผนปฏิบัติ แบ่งออกได้ 2 
ประเภท ได้แก่ 1) แผนปฏิบัติการใช้ส าหรับประเด็นใหญ่มีหน่วยงานเกี่ยวข้องหลายหน่วย เช่น แผนปฏิบัติการ
วิจัยแห่งชาติ แผนปฏิบัติการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น 2) แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ซึ่งแบ่ง
ออกได้เป็น ระยะ 5 ปี เบื องต้น 3 ปี คือ ปี 2563 – 2565 และ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 1 ปี 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 ให้รัฐจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน มาตรา 142 ก าหนดให้ร่าง พ.ร.บ. 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาต่าง ๆ และ มาตรา 
162 ก าหนดให้ค าแถลงนโยบายของรัฐบาลที่มีต่อรัฐสภา ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  ดังนั นหน่วยงาน
ของรัฐซึ่งรวมถึงสถาบันอุดมศึกษา จึงมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้ส าเร็จตามเป้าหมาย ด้วยการ
จัดท าแผน ระดับ 3 ให้ตอบเป้าหมายของแผนในระดับ 2 และ 1  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  
วันที่ 30 เมษายน 2562 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั น โดยจัดท าเป็นแผน 5 ปี 
ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาตินโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง) โดยในระยะเริ่มแรกให้จัดท า  3 
ปีก่อน (พ.ศ. 2563 – 2565) ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนระดับ 1 (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580) 
ส าหรับแผนระดับที่ 2 มีความเกี่ยวข้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและแผนอื่นที่
เกี่ยวข้อง) และแผนระดับ 3 ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 
ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 5 (3) ก าหนดให้การจัดการอุดมศึกษาต้อง
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และ
แผนด้านการอุดมศึกษา และมาตรา 26 ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่และอ านาจในการจัดการศึกษา 
การวิจัยและสร้างนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอ่ืน ๆ ตาม
กฎหมายก าหนด โดยต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาชาติ และแผนด้านการอุดมศึกษา  
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2. กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) 

 กรอบแนวคิดการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ก าหนดความสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ รวมทั ง
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ตลอดจนแผนปฏิบัติ
การด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจะส่งผลต่อการบริหารราชการและการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ เกิดผลสัมฤทธิ์ และน าข้อมูลบันทึกในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) โดยกรอบแนวคิดประกอบด้วย แผนระดับชาติที่เก่ียวของดังนี  

 2.1 ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
    ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  ก าหนดวิสัยทัศนให้ประเทศมีความ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน”          

เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (sufficient economy)      
โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ระยะยาว รวมทั งโจทย์ท้าทายที่ส า คัญ        
ของประเทศ ดังนี  

    2.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
       ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ประกอบด้วย 

1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

    2.1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ฉบับ 
       ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ประกอบด้วย 

1) ความม่ันคง 
2) การต่างประเทศ 
3) การเกษตร 
4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
5) การท่องเที่ยว 
6) พื นที่และเมือง น่าอยู่อัจฉริยะ 
7) โครงสร้างพื นฐาน ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล 
8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมยุคใหม่ 
9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
10) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม 
11) ศักยภาพคนตลอดช่วง ชีวิต 
12) การพัฒนาการเรียนรู้ 
13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
14) ศักยภาพการกีฬา 
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15) พลังทางสังคม 
16) เศรษฐกิจฐานราก 
17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
18) การเติบโตอย่างยั่งยืน 
19) การบริหารจัดการน้าทั งระบบ 
20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
21) การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ 
22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

    2.1.3 ประเด็นเร่งด่วน 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ 15 ประเด็น 
       ประเด็นเร่งด่วน 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ 15 ประเด็นประกอบด้วย 

1) ต าบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
2) ปัญหาความมั่นคงเร่งด่วน 
3) ทุจริต คอร์รัปชั่น 
4) จัดการมลพิษทั งระบบ 
5) การท างานของภาครัฐ 
6) สภาพแวดล้อมของรัฐ 
7) สังคมสูงวัย 
8) คนและการศึกษา 
9) เศรษฐกิจฐานราก 
10) ยกระดับ บริการสาธารณสุข 
11) กระจายศูนย์กลางความเจริญ 
12) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
13) ระบบโลจิสติกส์ 
14) การท่องเที่ยว 
15) พัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ 
 

    2.1.4 นโยบายอ่ืน ๆ ท่ีส าคัญของรัฐบาล 
นโยบายอ่ืน ๆ ที่ส าคัญของรัฐบาล อาทิ การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชนการ

ยกระดับศักยภาพของแรงงาน การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม การวางรากฐานระบบ
เศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก การแก้ไขปัญหา
ทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการทั งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า การแก้ไขปัญหายาเสพติดและ 
สร้างความสงบสุขในพื นที่ชายแดนภาคใต้ การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน การจัดเตรียมมาตรการ
รองรองรับภัยแล้งและอุทกภัย และการสนับสนุนให้มีการศึกษา และการรับฟังความเห็นของประชาชน 

จากกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ข้างต้น สามารถสรุปประเด็นการพัฒนาเพ่ือจัดท า
แผนระดับที่ 3 เพื่อสนับสนุนให้โจทย์ท้าทายส าคัญของประเทศสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด ดังนี  
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1. การสร้างคน มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และ 
มีทักษะที่จ าเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2. การสร้างองค์ความรู้ มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อสะสมความรู้เพ่ือเป็นการวางรากฐานส าหรับ อนาคตและ
การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่ขีดความสามารถและความเข้มแข็งของประเทศในด้านต่าง ๆ 

3. การสร้างนวัตกรรม มุ่งเน้นการบ่มเพาะและพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการ นวัตกรรม การ
พัฒนาระบบนิเวศทางนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ ให้เอื อต่อการสร้างและแปลงนวัตกรรมสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจ
และคุณค่าทางสังคม 

4. การปรับบทบาทมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นฟันเฟืองส าคัญ ส าหรับการ
สร้างคน สร้างองค์ความรู้ และการสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของประเทศ ผ่านการปรับเปลี่ยน
บทบาทภารกิจกลุ่มมหาวิทยาลัย เปลี่ยนหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ รวมทั งจัดระบบ และการบริหาร
จัดการ 

 

3.  ข้อกฎหมายที่ เ กี่ ยวข้องในการจัดท า แผนปฏิบัติ ราชการระยะ 3 ปี  (พ.ศ .  2563 -  2565)                        
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพรบูรณ์ 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 ข้อ 3 ได้ก าหนด “ให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุง
แผนระดับ 3 ในความรับผิดชอบตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ” 

3.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
มาตรา 4 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี แทน “มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั นโดยจัดท า เป็นแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ         
แผนแม่บท แผนการปฏิรูประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลง
ต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง” 

มาตรา 9 ในวาระเริ่มแรก การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้เป็นแผนห้าปี 
ตามมาตรา16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชกฤษฎีกานี  ให้จัดท าเป็นแผนสามปีโดยมีห้วงเวลาตั งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 
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4. องค์ประกอบ 
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีองค์ประกอบ ดังนี  
          วิสัยทัศน์ (vision) 
              “ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นแหล่งบริการทางวิชาการและวิจัย มุ่งสู่การพัฒนาท้องถิ่น” 
 

          พันธกิจ (Mision) 
1. ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐานสู่วิชาชีพ 
2. วิจัยค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
3. บริการวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น 
5. พัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
         ค่านิยม (Value) 

1. มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
2. เชิดชูคุณธรรม 
3. ท างานเป็นทีม 
4. พัฒนาท้องถิ่นและสังคม 

 
          อัตลักษณ์ของบัณฑิต (Identity) 
  มีวินัย ใฝ่รู้ สู้งาน 
 
          เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 
5. แผนปฏิบัติราชการ 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย 5 เรื่อง คือ 
 5.1 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ได้มาตรฐานวิชาชีพ 
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น   
 5.2 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 2 พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สู่การสร้างมูลค่าและพัฒนาท้องถิ่น 
 5.3 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 3 การบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
  5.4 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามและสืบสานภูมิปัญญา
สร้างสรรค์ท้องถิ่น 
 5.5 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 5 การบริหารคุณภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
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ส่วนที่ 2 
 

ข้อมูลพื้นฐานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
2.1  ประวัติความเป็นมา    

เมื่อปี พ.ศ. 2514 นายจ ารูญ  ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับพ่อค้าประชาชน และ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ท าหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขอจัดตั ง
วิทยาลัยครูขึ นโดยอ้างเหตุผล  ดังนี   

1. จังหวัดเพชรบูรณ์ก าลังเร่งรัดพัฒนาทุกด้าน   โดยเฉพาะด้านการศึกษานั นยังขาดแคลนครู เป็น
จ านวนมาก 

2. จังหวัดเพชรบูรณ์ตั งอยู่ในใจกลางของประเทศ และมีจังหวัดอื่นๆ ล้อมรอบถึง 7 จังหวัด คือ
พิษณุโลก พิจิตร ลพบุรี นครสวรรค์ ชัยภูมิ ขอนแก่น และเลย ซึ่งหากได้จัดตั งสถาบันชั นสูงขึ นแล้ว
นักเรียนจากจังหวัดใกล้เคียง จะเดินทางมาศึกษาได้อย่างสะดวกสบาย  

3. จังหวัดมีที่ดินจะมอบให้หลายร้อยไร่ เป็นที่ดินในเขตผังเมือง ตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2484 
ออกในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ส่งให้กรมการฝึกหัดครู มา
ส ารวจท าแผนผังที่ดิน   ติดถนนสายสระบุรี-หล่มสัก ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร มี
เนื อท่ีประมาณ 856 ไร่ 3 งาน 57 ตารางวา 
 กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วอนุมัติให้สร้างวิทยาลัยครูขึ นที่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยประกาศตั งเมื่อ
วันที่ 29 กันยายน 2516 และได้แต่งตั งให้ นายน้อย สีป้อ อาจารย์เอกวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พิษณุโลก มา
รักษาราชการในต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ ตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2516 และ ได้รับนักศึกษา
รุ่นแรกในปีการศึกษา 2519 โดยรับผิดชอบการศึกษาในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตร 
 วันที่ 19 สิงหาคม 2518 มีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518” วิทยาลัย
ครจูึงได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 ต่อมา พ.ศ. 2535   โดยกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ  ได้น าความกราบบังคับทูลพระกรุณา 
ขอพระราชทานนามจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และพระองค์ท่าน ก็ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนาม ว่า  “ สถาบันราชภัฏ ” แก่วิทยาลัยครู 36 แห่ง วิทยาลัย
ครูเพชรบูรณ์จึงมีชื ่อใหม่ว่า “ สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ ” ซึ่งแนวโน้มจะต้องปรับเปลี่ยน สภาพให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  มาตรา 7  คือ ให้สถาบันราชภัฏเป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็น
กรมในกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา
ทางวิชาการและวิชาชีพชั นสูง ท าการวิจัย ให้การบริการทางวิชาการแก่สังคม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิต
ครู ส่งเสริมวิทยฐานะครู และบุคลากรประจ าการ สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์เปิดสอนระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสาขาศิลปศาสตร์ ให้กับนักศึกษาทั  งภาคปกติ และ 
นักศึกษาบุคลากรประจ าการ (กศ.บป.) ระดับอนุปริญญา  ปริญญาตรี 2 ปี(หลังอนุปริญญา) และ
ปริญญาตรี 4 ปี 
 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดชมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า  
“โดยที่เป็นการสมควรจัดตั งมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขึ นแทนสถาบันราชภัฏ” ให้ไว้ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 
2547  เป็นปีที่ 59 ในรัชกาลปัจจุบัน ตราเป็นพระราชบัญญัติ เรียกว่า “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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พ.ศ. 2547” ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท าให้ “สถาบันราชภัฏ
เพชรบูรณ์” ยกฐานะเป็น “ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ” นับตั งแต่บัดนั น และในการแบ่งส่วนราชการ
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์นั น ได้มีการด าเนินการตาม  กฎกระทรวงจัดตั งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2548 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การ
แบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2549 ดังนี    
 1. ส านักงานอธิการบดี   
      -  กองกลาง       

     -  กองนโยบายและแผน      
     -  กองพัฒนานักศึกษา 

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

6.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
          - ส านักงานคณบดี 

7.  สถาบันวิจัยและพัฒนา   
              - ส านักงานผู้อ านวยการ 

8.  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
           - ส านักงานผู้อ านวยการ 

9.  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
             - ส านักงานผู้อ านวยการ 

10.  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
              - ส านักงานผู้อ านวยการ 
 
2.2  ข้อมูลพื้นฐานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสภาพปัจจุบัน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานหนึ่งในโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ได้ตั งขึ นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ซึ่งพบว่าเป็นคณะที่ตั งขึ นมาพร้อม ๆ กันกับภารกิจตั ง
สถาบัน  ในระยะเริ่มต้นนี   เรียกว่า  หมวดวิทยาศาสตร์  โดยท าหน้าที่ในการผลิตครูรุ่นแรกในปี พ.ศ.  2519 
และมีการพัฒนาเรื่อยมาตามล าดับ 
 ต่อมาในปี พ.ศ.2527 ได้พัฒนาจากหมวดวิทยาศาสตร์ มาเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตาม
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2527 ซึ่งมีผลให้สามารถท าการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
ได้ และปรับเปลี่ยนสถานภาพตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538   ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว คณะ
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภาควิชาในสังกัด 9 ภาควิชาคือภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป  ภาควิชา
เคมี  ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ภาควิชาคณิตศาสตร์  ภาควิชาคหกรรมศาสตร์  ภาควิชา
คอมพิวเตอร์ ภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์และภาควิชาเกษตรศาสตร์ 

พ.ศ. 2539  ภาควิชาเกษตรศาสตร์ได้ปรับระดับขึ นเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตร  เพ่ือรองรับการ
แบ่งส่วนราชการใหม่ ขณะนั นจึงมีภาควิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพียง  8  ภาควิชา 

พ.ศ. 2542  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ปรับเปลี่ยนการบริหารที่แต่เดิมเป็นภาควิชามาเป็น 
การบริหารแบบโปรแกรมวิชา ตามประกาศสถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์เรื่องการยกเลิกภาควิชาตั งแต่วันที่ 17 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2542  โดยจัดการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ดังต่อไปนี  
 1. หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี (วท.บ.)  ได้แก่โปรแกรมวิชาเคมี  ชีววิทยาประยุกต์   
วิทยาการคอมพิวเตอร์  สุขศึกษา  การออกแบบผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และหลักสูตรสาขา
วิทยาศาสตร์ อนุปริญญา 2 ปี (อ.วท.) ได้แก่สาขาวิชาโลหะ ก่อสร้าง  อาหาร 
 2. หลักสูตรสาขาการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.) ได้แก่โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ ชีววิทยา  คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป สุขศึกษา คหกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมศิลป์ โดยจัดการเรียนการสอนร่วมกับ                    
คณะครุศาสตร์ 

พ.ศ. 2543  โปรแกรมวิชาและสาขาท่ีเปิดสอน  ได้แก่ 
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   คหกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมศิลป์  โดยจัดการเรียนการ
สอนร่วมกับคณะครุศาสตร์ 

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  คหกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมศิลป์ โดยจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับคณะครุศาสตร์ 

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

 1.1 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ได้แก่โปรแกรมวิชาเคมี ชีววิทยาประยุกต์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
วิทยาการคอมพิวเตอร์  สุขศึกษา  ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

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

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

 1.1 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี  ได้แก่โปรแกรมวิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยาประยุกต์ สถิติประยุกต์ 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาการคอมพิวเตอร์   เทคโนโลยี
สารสนเทศ และออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
      1.2 หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปีหลัง ได้แก่สาขาการผลิต  ไฟฟ้า  ก่อสร้าง  การจัดการอุตสาหกรรม 
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์ 
 2. หลักสูตรสาขาการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.) ได้แก่โปรแกรมวิชา ฟิสิกส์   ชีววิทยา คณิตศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป  คหกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมศิลป์  โดยจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับคณะครุศาสตร์ 

พ.ศ. 2547 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ โปรแกรมวิชา คหกรรมศาสตร์ได้ย้ายไปสังกัด
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ท าให้มีโปรแกรมวิชาและสาขาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ (วท.บ) 4 ปี  ได้แก่  โปรแกรมวิชาเคมี  ฟิสิกส์  
สาธารณสุขชมชน  ชีววิทยาประยุกต์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาการคอมพิวเตอร์  
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

พ.ศ. 2548 - 2549  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เปิดสอน ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  
ดังต่อไปนี  
 1. ระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)  ในโปรแกรมวิชาต่าง ๆ ดังนี  

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 หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี จ านวน 7 หลักสูตร ได้แก่ 
 1.  หลักสูตรสาขาวิชาเคมี 

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

     พ.ศ. 2551 - 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร
ใหม่โดยเปิดสอน 

     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   

 พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนา
หลักสูตรใหม่โดยเปิดสอน 

     1.  ระดับปริญญาตรี  จ านวน 10 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  ได้แก่ 
         1.1  หลักสูตรสาขาวิชาเคมี 
     1.2  หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์   

     1.3  หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา  
     1.4  หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์   
                   1.5  หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
     1.6  หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    
     1.7  หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     1.8  หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยากรข้อมูล 
     1.9  หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     1.10 หลักสูตรสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย   

     2. ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษา (คบ.) จ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตร
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการค านวณ  

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

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

ปรัชญา 
      “ ความรู้  คู่คุณธรรม ” 
 
ปณิธาน 
     “ น้อมน าศาสตร์พระราชาพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยี ” 
 
 
วิสัยทัศน์  
 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นแหล่งบริการทางวิชาการและวิจัย มุ่งสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
พันธกิจ 

1) ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐานสู่วิชาชีพ 
2) วิจัยค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
3) บริการวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา 
4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น 
5) พัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

 
ค่านิยมองค์กร 

1) มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
2) เชิดชูคุณธรรม 
3) ท างานเป็นทีม 
4) พัฒนาท้องถิ่นและสังคม 
 

อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์  
 อัตลักษณ์ “ มีวินัย ใฝ่รู้  สู้งาน ” 
 เอกลักษณ์คณะ  “ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม 
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ” 
 เอกลกัษณ์มหาวิทยาลัย  “ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งองค์ความรู้  เพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น ” 

http://www.pcru.ac.th/
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คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย ์ คณบดี  ประธานคณะกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.เสาวภา  ชูมณี   รองคณบดี รองประธานกรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.นฤมล  จันทร์มา   รองคณบดี  กรรมการ 
4. อาจารย์เจษฎาพร  ปาค าวัง   รองคณบดี  กรรมการ 
5. อาจารย์อิสระ ตั งสุวรรณ์   รองคณบดี  กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี พิมพันธุ์  รองคณบดี  กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ เอ่ียมส าอาง  รองคณบดี  กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว รองคณบดี  กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีชฎา อุทัยดา  ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร วิสุงเร  ผู้แทนประธานหลักสูตร กรรมการ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวนิตย์ แดงทองดี ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  เพ็งพัด ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
13. ดร.ธวัช  กงเติม    ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 
14. นายยอดชาย สายทอง   รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี เลขานุการ 
15. นางสาวอัมพวรรณ ชุมพรรัตน์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจน์ คุ้มทรัพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ เอ่ียมส าอาง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
3. อาจารย์อิสระ ตั งสุวรรณ์   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
4. อาจารย์ ดร.เสาวภา  ชูมณี   รองคณบดีฝ่ายศูนย์วิทยาศาสตร์ 
5. อาจารย์เจษฎาพร  ปาค าวัง   รองคณบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี พิมพันธุ์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
7. อาจารย์ ดร.นฤมล  จันทร์มา   รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ โพนแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศกึษา 
9. อาจารย์ ดร.ศศิกาญจน์  ปานปรานีเจริญ  ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเคมี 
10. อาจารย์ ดร.อาทิตย์ หู้เต็ม   ประธานหลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรางค์รัตน์ พันแสง  ประธานหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร วิสุงเร  ประธานหลักสูตรสาขาวิชาแพทย์แผนไทย 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา  ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารฯ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรธยา  แป้นวงษา ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
15. อาจารย์จิตรนันท์  ศรีเจริญ   ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมปริต ขุนราชเสนา ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
17. อาจารย์ ดร.หยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล   ประธานหลักสูตรสาขาวิชาคณติศาสตร์และวทิยากรข้อมูล 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พณณา ตั งวรรณ์วิทย์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาคณติศาสตร์และวทิยาการค านวณ 
19. อาจารย์พรทวี   กองร้อย   ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ 
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20. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี  ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 

21. นายยอดชาย สายทอง   รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี 
 

โครงสร้างการบริหาร 
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บุคลากรของคณะ 
 1.  ประเภทของบุคลากร 

 
ประเภทบุคลากร 

 
จ านวน (คน) 

อาจารย์ประจ า (ข้าราชการ) 17 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 47 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 14 
ลูกจ้างประจ า 2 
ลูกจ้างชั่วคราว 9 

รวม 89 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

 
 2.  จ านวนและร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ  
จ าแนกตามต าแหน่ง 

 คณะ อาจารย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ รวม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 38 22 4 64 

ร้อยละ 59.37 34.38 6.25 100 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

 
 3. จ านวนและร้อยละของคุณวุฒิ 
จ าแนกตามระดับคุณวุฒิสูงสุด  

คณะ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 38 26 64 

ร้อยละ  59.38 40.62 100 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
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 3.  ข้อมูลนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
จ านวนนักศึกษาทั้งหมด  

คณะ ประเภท รวม หมายเหตุ 
ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 461 51 512  
ร้อยละ 90.03 9.97 100  

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมด จ าแนกตามระดับการศึกษา 
คณะ ระดับการศึกษา รวม 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ป.บัณฑิต 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 512 3 - - 515 

ร้อยละ 99.42 0.58 - - 100 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
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2.3 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  
   คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   คือ   บัณฑิตมีความรู้ คู่
คุณธรรม  มีทักษะชีวิตและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และมีจิตอาสา  ดังนั น  การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษา
เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ในปีการศึกษา  2563 - 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จึงมีความพอเหมาะ
และสมดุลกับกิจกรรมการเรียนรู้ในระบบ  และเป้าหมายการจัดการศึกษาของคณะจึงมุ่งสร้างคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี  

1. คุณธรรม จริยธรรม 
      พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี  

1.1  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคมในการประกอบวิชาชีพ 
1.2 มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์  วิชาชีพและสังคม  และเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 

    1.3 ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม  จริยธรรมและศีลธรรม  มีจิตสาธารณะ  มีความซื่อสัตย์สุจริต   
มีความรับผิดชอบ  มีความสามัคคี  มีความรัก  มีความเมตตากรุณาและมีระเบียบวินัย 
        1.4 ตระหนักและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้   เกิดความต้องการ  ความสนใจและมีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ 
              1.5 มีความเพียรพยายามในการท างาน มีความตั งใจ อดทนขยันหมั่นเพียร  ควบคู่กับการใช้
สติปัญญาในการแก้ปัญหาจนประสบผลส าเร็จ  มีความรับผิดชอบตามสถานการณ์ทั งบุคคลและกลุ่ม 
              1.6 มีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน  กตัญญูรู้คุณ  ประหยัด  สุขุม  รู้จักกาลเทศะ เป็นคนดี  และ
ด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
              1.7 มีความเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี  มีความสามารถในการท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัด 
              1.8 มีความเคารพในกฎระเบียบของสถานศึกษา ชุมชนและสังคม  รวมทั งการแสดงออกทางการ
แต่งกายที่เหมาะสม 
 

2. ความรู้ 
             พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี  
         2.1 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการข้อเท็จจริงและความเชื่อมโยงของเรื่องที่ศึกษากับ
ชีวิตประจ าวันโดยความเข้าใจในกลไกการท างานของสมองมนุษย์  

    2.2 มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชา  สามารถประกอบอาชีพอิสสระ  ตลอดจนปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องทั งภาครัฐและเอกชนได้ 

    2.3 มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต ใฝ่ใจค้นคว้าหาความรู้อย่างต่อเนื่อง รู้และเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและน าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

    2.4 มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการ
ด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุขทั งทางร่างกายและจิตใจโดยใช้รูปแบบการคิดและทักษะต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม เช่น การคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างมีเหตุผล 
         2.5 มีความรู้ความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์  สังคมและสิ่งแวดล้อม  และแก้ปัญหา
ความขัดแย้งอย่างมีเหตุผล โดยใช้กระบวนการคิดเชิงตรรกะ กระบวนการคิดแบบอุปนัย กระบวนการคิดนิร
นัย และกระบวนการคิดแบบมีวิจารณญาณ 
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       2.6 มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการคิดท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันโดย
สามารถใช้กระบวนการคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
         2.7 มีความรู้และตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทั ง
ในระดับบุคคลและชุมชนได้อย่างเหมาะสม 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

   พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี  
     3.1 พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบตามระบบการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงตรรกะ 

การคิดแบบอุปนัย การคิดแบบนิรนัย และการคิดแบบมีวิจารณญาณ 
3.2  พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

        3.3 มีทักษะในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพ่ือใช้ในการวิจัยอันเป็นพื นฐานใน
การท างานหรือศึกษาต่อได้เป็นอย่างดี 
        3.4 มีทักษะทางการวิเคราะห์  สังเคราะห์ และประเมินค่า 
        3.5 สามารถท าความเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหา รวมทั งวิธีการแก้ไขปัญหาโดยประยุกต์ความรู้เพ่ือ
แก้ปัญหาได ้
        3.6 สามารถรวบรวม ศึกษา และสรุปประเด็นปัญหาได้ 
              3.7 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
              3.8 พัฒนาความสามารถและทักษะในการวางแผนงาน และปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ได้โดยการ
ยอมรับในการวางเงื่อนไขจ าเป็น และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประกอบการให้เหตุผลอย่างมี
วิจารณญาณ 
              3.9 สามารถน าความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

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

              4.6 มีบุคลิกภาพที่แสดงความเป็นมิตร กล้าแสดงออก มีความมั่นใจ  มีความสุภาพ  เสียสละ อนุรักษ์
และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประจ าท้องถิ่นและประจ าชาติ 
 
 
 
 



20 

 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี  
               5.1 พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม 
               5.2 พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากกรณีศึกษา 
               5.3 ทักษะในการใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์  สถิติประยุกต์ต่อการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
สร้างสรรค ์
               5.4 พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารทั งการฟัง  การพูด  การเขียน การอ่านและตีความ โดยจัดท า
เป็นรายงาน และน าเสนอในชั นเรียนเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ 
               5.5 ทักษะในการน าเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ  เครื่องมือ  และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
               5.6 พัฒนาทักษะในการเผยแพร่ผลงาน 

 
2.4 นโยบายและกรอบทิศทางทางการบริหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 เพ่ือให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  มีทศทาง แนวทางในการ
ด าเนินงานตามพันธกิจ  โดยมุ่งให้มีภารกิจที่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชนได้อย่าง
แท้จริง  และเพ่ือพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้เป็นแหล่งองค์ความรู้อย่างยั่งยืนของชุมชนตาม
วิสัยทัศน์ของคณะและมหาวิทยาลัยอันเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  ตามนโยบายของ
คณะกรรมการประจ าคณะ ทิศทางการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และทิศทางการพัฒนา
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  จึงก าหนดนโยบายและกรอบทิศทางการด าเนินงาน ดังนี  

2.4.1  นโยบายด้านการพัฒนาวิชาการ 
          1. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 
        1)  สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน การสร้างและใช้เทคโนโลยีการศึกษา การวัดและ
ประเมินผล  ตลอดจนแหล่งเรียนรู้และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
         2)  พัฒนาคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีความรู้  
ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถใช้ความรู้มาสร้างนวัตกรรมและ
มูลค่าเพ่ิม ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม  และพาณิชย์ได้ 
          3)  ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาและบัณฑิตสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยเป็นผู้มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  และมีความประพฤติที่ดี  มี
วินัย  มีคุณธรรม  จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ  และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
           4)  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและพัฒนาวิชาการให้ทัดเทียมกับสากล  
มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมสนับสนุน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของหลักสูตร (TQF)  โดยการมีส่วนร่วมด้านการ
ส่งเสริมประชาธิปไตย  ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม  และความเป็นไทย  และด้านการสร้าง
ภูมิคุ้มกันจากภัยยาเสพติด 
            5)  สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ และระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้มี
คุณภาพ  ตลอดจนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ 
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  2. นโยบายด้านการบริหารงานวิชาการ 
   1)  สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรใหม่ตามกรอบคุณวุฒิ สกอ. (TQF)  ใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีมีความพร้อมและตอบสนองต่อความต้องการ
ของท้องถิ่น และสังคม  ทั งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และระดับบัณฑิตศึกษา 
   2)  ส่งเสริมการใช้เครื่องด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นแนวทางหลักในการ
บริหารจัดการงานวิชาการ 
   3)  ร่วมมือและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ  จัดท าข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการกับชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือร่วมมือจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับกลุ่มนักเรียน  นักศึกษา  
บุคคลทั่วไป  และบุคคลกลุ่มที่มีความสามารถพิเศษ  กลุ่มที่อยู่ในพื นท่ีพิเศษ  และกลุ่มด้วยโอกาส 
   4)  สนับสนุนและส่งเสริมการให้ข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยและการรณรงค์ให้นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ตลอดจนการจัดเตรียม
ความพร้อมด้านการแนะแนวการศึกษาต่อ 
   5)  ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใช้ข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการของคณะให้สามารถสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหาร สนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักศึกษาและสนับสนุนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักศึกษา บุคลากร  และอาจารย์ของคณะ 
 

2.4.2  นโยบายด้านการวิจัย 
          1.  ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยที่สามารถสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ซึ่งสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานและการพัฒนาคณะได้อย่างแท้จริง เช่น การลดรอบ
ขั นตอนการปฏิบัติงาน  การสร้างเสริมอัตลักษณ์องค์กร  การวิจัยภาพลักษณ์องค์กร  
          2.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีโอกาสเข้าถึงการพัฒนาคุณภาพงานประจ า
ด้วยการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการและการวิจัยในชั นเรียน  เพื่อสามารถใช้การวิจัยในการก ากับและพัฒนาคุณภาพ
งานประจ าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
          3.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายผู้สอนท าวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ในลักษณะบูรณาการ
วิชาการต่าง ๆ  ทั งเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่อย่างเป็นสากล  และเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ น  
โดยเน้นการวิจัยเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น  สามารถตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยทั งในระดับชาติและระดับนานาชาติ  รวมทั งการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา 
 
 2.4.3  นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
          1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรทางวัฒนธรรมที่หลากหลายและต่อเนื่องตลอดปีให้กับ
นักศึกษา  อาจารย์ และบุคลากรในคณะ  เพ่ือส่งเสริมการสร้างจิตส านึกที่ดีต่อการท านุบ ารุงและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ 
          2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการท ากิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา  อาจารย์
และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมกับส านักศิลปวัฒนธรรม  กองพัฒนาศึกษา  และ
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หนว่ยงานในจังหวัด  ด้านกิจกรรมวัฒนธรรมทั งด้านการสืบค้น บันทึก อนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอด และการถอด
องค์ควมรู้จากวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
 2.4.4  นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 
           1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารบุคคลให้มีประสิทธิภาพทุกระดับให้มีขวัญก าลังใจและ
สามารถพัฒนาตนเองตามความสามารถ มีความก้าวหน้าในหน้าที่กการงาน  สามารถประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเท่ียงธรรมตามหลักการเทียบเคียงสมรรถนะ มีการยกย่องชมเชยให้รางวัลและเกียรติบัตรเชิดชู 
           2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณวุฒิของบุคลากรทั งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีความสามารถ
ในการผลิตผลงานทางวิชาการและผลงานวิทยฐานะ  เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและต าแหน่งวิทยฐานะ
ตามแผนอัตราก าลัง  แผนพัฒนาคุณภาพบุคลากร  ตลอดจนการสรรหา  ทดแทนและการว่าจ้างอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
           3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการท างานเป็นทีม  การอยู่ร่วมกันด้วยความสมานสามัคคี  มีระบบ
การจัดการที่สามารถสร้างความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากรร่วมกัน 
 
 2.4.5  นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
          1.  ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการเรียนการสอน การบริหารจัดการ 
การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
          2.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ให้มีการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน  มีข้อมูลที่
ทันสมัยเป็นปัจจุบันสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
          3.  จัดให้มีนักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สามารถพัฒนาระบบ
สารสนเทศได้ตรงตามความต้องการของคณะ  เพ่ือเชื่อมโยงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการ
บริหารจัดการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 
 
 2.4.6  นโยบายด้านเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรและการเงิน 
          1.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดระบบและใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในคณะและหน่วยงาน
ภายนอก เพ่ือความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
          2.  พัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณโดยสร้างกลยุทธ์ทางการเงินให้สอดคล้องกันวิสัยทัศน์
และกรอบนโยบายทิศทางการพัฒนาคณะ 
 
 2.4.7  นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการองค์กร 
          1.  พัฒนาระบบกลไกการติดตามประเมินผลงานที่มีประสิทธิภาพ สร้างดัชนีชี วัดความส าเร็จ
และเกณฑ์การประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานในคณะ โดยน าผลการประเมินคุณภาพจากงานประกัน
คุณภาพตามกลไกของ สกอ. กพร. และ สมศ.  เป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา 
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           2.  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร แผนบริหารความเสี่ยง  แผนพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้ 
แผนพัฒนาวิชาการ  และแผนปฏิบัติการประจ าปี  น ามาใช้กับ 
การบริหารคณะให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
           3.  ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโดยเน้นการมีส่ วนร่วมในการบริหารในรูป
คณะกรรมการและคณะท างาน  รวมทั งสร้างข้อบังคับด้านจรรยาบรรณข้าราชการและอาจารย์มหาวิทยาลัย  
เป็นเครื่องมือในการสร้างความร่วมมือในหลักปฏิบัติงานตามหลักจริยธรรมและระเบียบวินัยทุกระดับ 
           4.  พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  PDCA  มาใช้  ดังนี  
                             1)  นโยบายและแนวทางประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

                        เพ่ือให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีมาตรฐานและคุณภาพในการผลิต
บัณฑิต 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  และนักศึกษามีส่วนร่วมใน
การประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                     1.5 ให้ส านักงานคณบดีจัดท าแผนงานประกันคุณภาพประจ าปี  มีการประเมิน
ภายใน และน าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น 

                       2)  แนวคิดในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
                             แนวคิดในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี อาศัยการประสานระบบการพัฒนาคุณภาพองค์กรของ  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (กพร.) โดยรับผิดชอบพันธกิจทั งหมด 7 ด้าน คือ  (1) ด้านคุณภาพบัณฑิต (2) ด้าน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (3) ด้านการบริการวิชาการ (4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (5) ด้าน
หลักสูตรและการเรียนการสอน (6) ด้านการพัฒนาสถาบันและบุคคลากร (7) ด้านการประกันคุณภาพ 
                                   3)  ระบบการประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ 
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาศัยหลักการของระบบการประกันคุณภาพ (Quality  
Assurance) ที่มุ่งเน้นระบบและกลไกควบคุม (Control)  ตรวจสอบ (Audit) และประเมิน (Assessment)  
ประกอบด้วยการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารที่เป็นระบบครบวงจร ( PDCA ) 
ซึ่งประกอบด้วย 4  ขั นตอน คือ  

       1. ขั้นวางแผน ( Plan – P )  
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก าหนดแผนการจัดท าการประเมินตนเองโดยก าหนด

ระบบการประกันคุณภาพของคณะ รวมถึงก าหนดบุคลากรรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ งบประมาณ การ
ด าเนินงาน  เกี่ยวกับการประกันคุณภาพไว้อย่างชัดเจน 
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2. ขั้นปฏิบัติตามแผน ( Do – D ) 
               คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าการประเมินตนเองตามแนวทางของหน่วยงาน และ   
มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ เมื่อแล้วเสร็จจัดท ารายงานการประเมินตนเอง เสนอต่องานประกันคุณภาพทาง
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ ( Check – C )  
              งานประกันคุณภาพทางการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่งตั งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. ท าการตรวจประเมินการด าเนินงานของสาขาวิชาต่างๆ ภายในคณะ  
                        1.1 ตรวจสอบรูปแบบของรายงานการประเมินตนเอง 
                        1.2 ประเมินผลการด าเนินงานของสาขาวิชาต่าง ๆ   
                     2. รายงานผลการตรวจประเมินต่อคณะและมหาวิทยาลัย 
                     3. ชี แจง อภิปรายและให้ข้อเสนอแนะแต่สาขาวิชาต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร 

  4. ขั้นแก้ไขปัญหา ปรับปรุงและพัฒนา ( Action – A ) 
       งานประกันคุณภาพทางการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แจ้งข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
ต่อคณะกรรมการประเมินคุณภายภายในให้สาขาวิชาต่าง ๆ   เพ่ือด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง แล้วส่งรายงานการ
ประเมินตนเองฉบับสมบูรณ์ ให้กับงานประกันคุณภาพทางการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 2.4 .8  นโยบายด้ านการพัฒนาความร่ วมมือกับท้องถิ่ น  หน่วยงานของรั ฐ  เอกชน 
สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ และการเป็นประชาคมอาเซียน 
             1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความร่วมมือในลักษณะเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย  ทั งใน
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั งสนับสนุนให้มี
การแลกเปลี่ยนบุคลากร  นักศึกษา  ระหว่างสถาบัน องค์กรเอกชน  ทั งในและต่างประเทศ 

            2. เป็นศูนย์ประสานงานทางวิชาการ และการพัฒนาโดยเป็นศูนย์เครือข่ายต่าง ๆ และเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจังหวัด 
             3.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมทางวิชาการ การมีนักศึกษาแลกเปลี่ยน หรือมี
หลักสูตรความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับประเทศในประชาคมอาเซียน 
(AEC) 
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ส่วนที่ 3 
 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 
ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมือ่วันท่ี 4 ธนัวาคม 2560 
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ส่วนที่ 3 
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
 
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 1) ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีส่วนเกี่ยวข้องใน 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1) ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 

 3.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (1) เป้าหมาย 
 เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 เป้าหมายที่ 2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นที่ 1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย 

คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา/การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน/การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม) 

 ประเด็นที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (ช่วงปฐมวัย/วัยเรียน/วัยรุ่น/วัยแรงงาน/
วัยสูงอายุ) 

 ประเด็นที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (การ
ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21/การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ให้
เป็นครูยุคใหม่/การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท/การพัฒนาระบบการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต) 

3.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (1) เป้าหมาย 

      เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
และยั่งยืน 

      เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ น 
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 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

     ประเด็นที่ 1 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว (ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม/ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ/ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย) 

     ประเด็นที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ (สร้างผู้ประกอบการ
อัจฉริยะ/สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด/สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล/ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ) 

3.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 (1) เป้าหมาย 
    เป้าหมายที่ 2 กระจายศนูย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุก 

ภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
      เป้าหมายที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ

จัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

     ประเด็นที ่1 การลดความเหลื่อมล  า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ (สร้างความเป็นธรรมใน
การเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะส าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส) 

     ประเด็นที่ 2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(สนับสนุนการพัฒนาพื นที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม) 

     ประเด็นที่ 3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม (การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ) 
     ประเด็นที่ 4 การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ

การจัดการตนเอง (ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผน
ชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ/เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพา
กันเอง/สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน/สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับ
ชุมชน) 

3.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 (1) เป้าหมาย 
      เป้าหมายที่ 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
      เป้าหมายที่ 3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

      ประเด็นที่ 4 ภาครัฐมีความทันสมัย (องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการ
พัฒนาประเทศประเทศ/พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย) 
      ประเด็นที่ 5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มี
ความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ (ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม/
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้า 
ในอาชีพ)  
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   ประเด็นที่ 6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บุคลากรภาครัฐยึด
มั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต/การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพ 
มีความเด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้) 

3.2 แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
 

3.2.1 แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ 

        (1) ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
     (1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
   เป้าหมาย  

 - คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ นได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั งด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท  
  - ตัวชี วัด : ค่าคะแนนดัชนีการพัฒนามนุษย์  = ค่าคะแนน 0.79 
    (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บท 
   - แผนย่อยที่ 11.2 การพัฒนาเด็กตั งแต่ช่วงการตั งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
    แนวทางการพัฒนา 
    1) จัดให้มีการเตรียมความพร้อมทั งสุขภาวะ เจตคติ ความรู้ และทักษะให้แก่พ่อแม่
ก่อนการตั งครรภ์ พร้อมทั งส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั งแต่เริ่มตั งครรภ์ รวมทั งก าหนดมาตรการสร้างความ
สมดุลระหว่างชีวิตและการท างานให้พ่อแม่สามารถเลี ยงดูบุตรได้ด้วยตนเอง ทั งการจูงใจให้สถานประกอบการ
จัดให้มีการจ้างงานที่ยืดหยุ่น รณรงค์ให้ผู้ชายตระหนักและมีส่วนร่วมในการท าหน้าที่ในบ้านและดูแลบุตรมาก
ขึ น 

2) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดีและสมวัย โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้โรงพยาบาลทุกระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินงานตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กสู่
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการเลี ยงลูกด้วยนมแม่และสารอาหาร
ที่จ าเป็นต่อสมองเด็ก 

3) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีที่
สมวัยทุกด้านโดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ที่เน้นการพัฒนาทักษะส าคัญด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะด้านความคิดความจ า ทักษะการควบคุม
อารมณ์ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรู้จักประเมินตนเอง ควบคู่กับการยกระดับบุคลากรใน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั งทักษะ ความรู้ จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพ ตลอดจน ผลักดัน
ให้มีกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมทั งการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้เน้นการเตรียมความพร้อมเข้า
สู่ระบบการศึกษา การพัฒนาสุขภาพอนามัยให้มีพัฒนาการที่สมวัยและการเตรียมทักษะการอยู่ในสังคมให้มี
พัฒนาการอย่างรอบด้าน 
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 (1.3) แผนย่อยของแผนแม่บท 
- แผนย่อยที่11.3การพัฒนาช่วงวัยเรียนวัยรุ่น 

 แนวทางการพัฒนา 
     1) พัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

2) พัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 

3) พัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อ
กับโลกการท างาน 

4) พัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะการ
เป็นนักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและท างานภายใต้
สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่าง
ระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และ
ความฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 
    เป้าหมายของประเด็นย่อย 
 วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รัก
การเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร 
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ น 

  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท 

     - ด าเนินโครงการเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 อาทิ การคิด 
วิเคราะห์ การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ดิจิทัล การเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
นักศึกษา 

  (1.4) แผนย่อยที่ 11.3 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
 แนวทางการพัฒนา 
 1) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยท างานให้มีคุณภาพ
มาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดงาน รวมทั งเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพ่ิมขึ นให้กับประเทศ 
 2) เสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานที่พึงประสงค์ และความรู้ความเข้าใจและทักษะ
ทางการเงิน เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว รวมทั งสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
ที่ดีให้กับวัยท างานผ่านระบบการคุ้มครองทางสังคมและการส่งเสริมการออม 
 3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือให้เป็นผู้ประกอบการใหม่
และสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ และมีโอกาสและทางเลือกท างานและสร้างงาน 
  
 
 
 



30 

 

 

 เป้าหมายของประเด็นย่อย 
 แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความส าคัญที่
จะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความ
ต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ น 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท 
  - จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพให้กับศิษย์เก่า (Re Skill) ให้สอดคล้อง 
กับการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ าเสมอ 
   (1.5) แผนย่อยที่ 11.5 การส่งเสริมศักยภาพผู้งอายุ 
   แนวทางการพัฒนา 
    1) ส่งเสริมการมีงานท าของผู้สูงอายุให้พ่ึงพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ และร่ วมเป็น
พลังส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ รวมทั งสนับสนุนมาตรการจูงใจทางการเงินและการคลัง
ให้ผู้ประกอบการมีการจ้างงานที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ ตลอดจนจัดท าหลักสูตรพัฒนาทักษะในการ
ประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัย สมรรถนะทางกาย ลักษณะงาน และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในการท างาน
ร่วมกันระหว่างกลุ่มวัย 
   2) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการออม เพ่ือสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตหลัง
เกษียณและหลักประกันทางสังคมท่ีสอดคล้องกับความจ าเป็นพื นฐานในการด ารงชีวิต 
   3) ส่งเสริมสนับสนุนระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ  พร้อมทั ง จัด
สภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ อาทิ สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวันที่เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุ เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุทั งระบบขนส่งสาธารณะ อาคารสถานที่ พื นที่สาธารณะ และท่ีอยู่อาศัยให้
เอื อต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุและทุกกลุ่มในสังคม 
   เป้าหมายของประเด็นย่อย 
   - ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการด ารงชีวิต เรียนรู้
พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมขึ น 
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท 
   - ด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบบูรณาการทั งด้านการศึกษา 
อาชีพ เทคโนโลยี สุขภาพ กิจกรรมนันทนาการ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม 

(2) ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
  (2.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
            เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ น มีทักษะที่
จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มขึ น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
         เป้าหมายที่2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถของพหุปัญญาดีขึ น 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท 
   - ตัวชี วัด : คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เฉลี่ย 470 
คะแนน 
  - ตัวชี วัด : ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา อันดับที่ 45 
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   - ตัวชี วัด : ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากลดีขึ น  (GTCI) 
ไม่น้อยกว่า 50.1 คะแนน 
   (2.2) แผนย่อยที่  12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   แนวทางการพัฒนา 
   1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 
   2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม ่
   3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
   4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   5) สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
   เป้าหมายแผนย่อย 
   - คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่
จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ น 
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท 
   - พัฒนาสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้
ของผู้เรียน รวมทั งปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น Active Learning, Blended Learning 
และการบูรณาการกับการท างาน 
   (2.3) แผนย่อยที่ 12.2 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
   แนวทางการพัฒนา 
   - พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา 
   - สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสม
ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 
   เป้าหมายแผนย่อย 
   - ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา               
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ น 
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท 
   - ประเมินทักษะความสามารถพิเศษของนักศึกษารายบุคคลและจัดกลุ่มเพ่ือจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพที่เชื่อมโยกับการสร้างงานสร้างอาชีพ 

(3) ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
  (3.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
         เป้าหมายที่ 1 ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี และด้าน
โครงสร้างพื นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ น 
         เป้าหมายที่ 2 มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศเพ่ิมขึ น 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท 
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- ตัวชี วัด : การจัดอันดับโดยสภาเศรษฐกิจโลกและ สถาบันการจัดการนานาชาติ 1
ใน 30 
   - ตัวชี วัด : สัดสว่นมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ ร้อยละ 1.5 

(3.2) แผนย่อยที่ 23.1 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 

   1) พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมความมั่นคง 
อุตสาหกรรม พลังงาน อุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ และอุตสาหกรรมอาหาร ยา และ
เครื่องส าอาง 

   2) พัฒนาบริการแห่งอนาคต  โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในภาคบริการเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ การบริการทางการแพทย์ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มี
คุณภาพอย่างยั่งยืน และการบริการขนส่งและโลจิสติกส์ เพ่ือยกระดับการให้บริการ เพ่ิมทักษะของบุคลากร
ไทยที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

เป้าหมายแผนย่อย 
   - ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงขึ นจากการวิจัยและ
นวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพ่ิมขึ นจากปัจจุบัน 

- วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพ่ิมขึ น 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท 
- ส่งเสริมการวิจัยเชิงพาณิชย์ ร่วมกับสถานประกอบ วิสาหกิจ การเพ่ิมมูลค่าทาง

เศรษฐกิจ 
(3.3) แผนย่อยที่ 23.2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม 
แนวทางการพัฒนา 
- พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- สร้างความเสมอภาคทางสังคม 

- ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เป้าหมายของแผนย่อย 

คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับการ
ยกระดับเพิ่มขึ น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท 
- ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

ในท้องถิ่น 
    (3.4) แผนย่อยที่ 23.3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม 
    แนวทางการพัฒนา 
    - ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ 
    - ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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    - พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม 
    - พัฒนาการบริหารจัดการน  า 
    - พัฒนาการจัดการพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
    เป้าหมายของแผนย่อย 
    - การประยุกต์ใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจ  

สีเขียวอย่างยั่งยืนเพิ่มขึ น 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท 

   - ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   (3.5) แผนย่อยที่ 23.4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พื นฐาน 
   แนวทางการพัฒนา 
   - พัฒนาองค์ความรู้พื นฐานและเทคโนโลยีฐาน 
   - พัฒนาองค์ความรู้พื นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ 
   - พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ 
   เป้าหมายของแผนย่อย 
   - ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั ง ๔ ด้านทัดเทียมประเทศที่
ก้าวหน้าในเอเชีย 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท 
   - ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้พื นฐานเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ 

(4) ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
  (4.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
         เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
          เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม 
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท 
   - ตัวชี วัด : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐไม่น้อยกว่า       
ร้อยละ 85 
  - ตัวชี วัด : ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดล าดับขององค์การสหประชาชาติ 60 
อันดับแรก 
   (4.2) แผนย่อยที่ 20.2 การบริหารจัดการการเงินการคลัง 
   แนวทางการพัฒนา 
   -  จัดท างบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
    เป้าหมายของแผนย่อย 
   - หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสมัฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธ์ศาสตร์ชาติ 
   การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท 



34 

 

 

   - ด าเนินการจัดสรร เบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบกระทรวงการคลัง เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายของแต่ละแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วมตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
ความเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกัน 
 

3.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ 
3.2.2.1 แผนการปฏิรูปประเทศด้านศึกษา 

  เรื่องท่ี 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
21 
  ประเด็นที่ 5.1 การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
  ประเด็นที่ 5.2 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
  ประเด็นที่ 5.3 การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
  ประเด็นที่ 5.4 การปฏิรูปอุดมศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพ เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลของระบบอุดมศึกษา 

  เรื่องที่ 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 
  ประเด็นที่ 6.1 สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
  ประเด็นที่ 6.2 พื นที่นวัตกรรมการศึกษา 

3.2.3 แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
  1) วัตถุประสงค์ 
      (1.1) เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 
ค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่ง
ที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
      (1.2) เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั งชุมชนมีความ
เข้มแข็งแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
      (1.3) เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพและมีความยั่งยืน สร้างความ
เข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ น สร้างความ
เข้มแข็ง ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน  า 
      (1.4) เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
      (1.5) เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยโปร่งใส ทันสมัย 
และมีการทางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
  2) เป้าหมายรวม 
      2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัยทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด
ฐาน ที่ดีของสังคมมีความเป็นพลเมืองตื่นรู้มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ 
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รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิต
ที่พอเพียงและมีความเป็นไทย 
      2.2 ความเหลื่อมล  าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความ
เข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วและเป็นธรรมกลุ่มที่มีรายได้ต่ าสุด ร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมขึ นอย่างน้อยร้อยละ 15 
 
  3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
      (3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
             เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวับมีทักษะความรู้และความสามารถเพ่ิมขึ น 
      (3.2) แนวทางการพัฒนา 
             แนวทางที่ 1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีวินัย จิต
สาธารณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
             แนวทางที่ 2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการ
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
             แนวทางท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
      (4.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
             เป้าหมายที่ 3 เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้
ชุมชนพ่ึงตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ น 
      (4.2) แนวทางการพัฒนา 
             แนวทางที่ 3.3 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้าง
ความเข้มแข็งการเงิน ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มี
สิทธิในการจัดทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชม 

5) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
      (5.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
             เป้าหมายที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิแผนการบริหาร
จัดการ และการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
      (5.2) แนวทางการพัฒนา 
             แนวทางท่ี 3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากร
ภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า สามารถให้บริการประชาชน
ในรูปแบบทางเลือกที่หลากหลายและมีคุณภาพ ข้าราชการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบต่อ
บทบาทหน้าที่องค์กรมีสมรรถนะสูงและมีความทันสมัย ราชการบริหารส่วนกลางมีขนาดเล็กลง และราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่นมีขนาดที่เหมาะสมกับพื นที่รับผิดชอบ  
             แนวทางที่ 3.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้
สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม รวมทั งสร้างความเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกัน
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ของสังคมไทย ให้ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั งเพ่ือสร้าง
พลังการขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต 

   6) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
      (6.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 
              เป้าหมายที่ 1 เพิ่มความเข็มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
              เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
       (6.2) แนวทางการพัฒนา 
              แนวทางที่ 1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
              แนวทางที่ 3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

3.3 แผนระดับที่ 3 แผนที่เกี่ยวข้อง 
 2.3.1 ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 2.3.2 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
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ส่วนที่ 4 
 

สาระส าคัญแผนปฏิบัตริาชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) 
ของคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
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ส่วนที่ 4 
สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)  

ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

4.1 ภาพรวม 
      4.1.1 วิสัยทัศน์ (vision) 
               ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นแหล่งบริการทางวิชาการและวิจัย มุ่งสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
 
      4.1.2 พันธกิจ (Mision) 

1. ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐานสู่วิชาชีพ 
2. วิจัยค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
3. บริการวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น 
5. พัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
      4.1.3 ค่านิยม (Value) 

1. มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
2. เชิดชูคุณธรรม 
3. ท างานเป็นทีม 
4. พัฒนาท้องถิ่นและสังคม 

 
      4.1.4 อัตลักษณ์ของบัณฑิต (Identity) 
  มีวินัย ใฝ่รู้ สู้งาน 
 
      4.1.5 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
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4.2 แผนปฏิบัติราชการ 

      4.2.1 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ได้มาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
               1) เป้าหมาย 

 1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และด ารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. มีเครือข่ายความร่วมมือในการผลิต พัฒนาทักษะ และศักยภาพ บุคลากรหรือนักศึกษาใน
สายวิชาชีพเฉพาะด้านหรือมาตรฐานวิชาชีพต่าง ๆ 
 3. มีการพัฒนาความรู้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ให้มีสมรรถนะตามบริบทที่
เปลี่ยนแปลง 
 

               2) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1. ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 32 34 36 
2. ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. ศ. ร้อยละ 21 23 25 
3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ระดับ 3.71 3.81 4.00 
4. ร้อยละของบัณฑิตท่ีมีงานท าหลังจากส าเร็จการศึกษา
ภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 85 90 95 

5. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการผลิต พัฒนาทักษะ 
และศักยภาพ บุคลากรหรือนักศึกษาในสายวิชาชีพเฉพาะ 
ด้านหรือมาตรฐานวิชาชีพต่าง ๆ 

เครือข่าย 3 3 4 

6. ร้อยละของการยกระดับความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

ร้อยละ 50 60 70 

7. ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์
การวัดผล CEFR (B1) 

ร้อยละ 50 50 50 

8. การยกระดับความสามารถในการใช้สิ่งสนับสนุนทางด้าน
ดิจิทัล 

ร้อยละ 50 60 70 

9. นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือ
เทียบเท่าหรือตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

ร้อยละ 
50 

70 80 80 

10. การส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากร 

โครงการ 1 2 2 

11. การจัดการเรียนแบบบูรณาการกับการท างาน จ านวน
หลักสูตร 

8 9 10 

 

               3) แนวทางการพัฒนา 
                  1. พัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
                   2. พัฒนาคุณภาพของนักศึกษา บัณฑิต และศิษย์เก่าโดยการมีส่วนร่วมทั งภายในและภายนอก
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                  3. ผลักดันการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีสมรรถนะตามบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
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               4) แผนงาน/โครงการส าคัญ 
         1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF)  
         2.  โ คร งการ พัฒนาคุณภาพบัณฑิ ตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ แห่ งชาติ  ( TQF)                        

สู่มาตรฐานสากล  
                   3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศิษย์เก่า  
           4. โครงการพัฒนาห้องสมุดคุณภาพ  
                   5. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรให้มีต าแหน่งที่สูงขึ น  
                   6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศิษย์เก่า 
 
      4.2.2 แผนปฏิบัติราชการเรื่องท่ี 2 พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สู่การสร้างมูลค่าและพัฒนาท้องถิ่น 
               1) เป้าหมาย 
 1. เพ่ือมีการสร้างและพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 2. เพ่ือมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การประดิษฐ์         
งานสร้างสรรค์ หรือน าไปใช้ประโยชน์ 
 3. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ 
 
               2) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1. งานวิจัย การประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ ที่มีการบูรณา
การเข้ากับการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

จ านวน
เรื่อง 

27 29 30 

2. จ านวนงานวิจัย การประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

จ านวน
เรื่อง 

35 40 42 

3. การน าผลงานวิจัย การประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์
น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

จ านวน
เรื่อง 

22 25 27 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โครงการ/
กิจกรรม 

4 4 5 

5. จ านวนทุนวิจัยของคณะที่สนับสนุน  จ านวน
เรื่อง 

4 4 5 

6. ส่งเสริมหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม จ านวน
หลักสูตร 

8 9 10 
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               3) แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมให้มีการสร้างและพัฒนางานวิจัย สู่นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
 2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและผลักดันให้มีการน าเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติหรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
 3. ผลักดันให้มีการบูรณาการผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนา
ชุมชน 
 
               4) แผนงาน/โครงการส าคัญ 
 1. โครงการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยรุ่นใหม่ 
 2. โครงการส่งเสริมการน าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติหรือ นานาชาติของอาจารย์และ
นักศึกษา 
 3. โครงการรางวัลบทความวิจัยหรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพ 
 4. โครงการการบูรณาการผลงานวิจัยและการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษา  เพ่ือ
การเรียนรู้และพัฒนาชุมชน 
 
      4.2.3 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 3 การบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
               1) เป้าหมาย 
 1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แก่ชุมชน หน่วยงานในท้องถิ่นและองค์กรต่าง ๆ ทั งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคม
ผ่านเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) 
 2. เพื่อส่งเสริม สืบสาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา 
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3. เพื่อส่งเสริมให้มีการน าองค์ความรู้จากบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์และบูรณาการกับการ
เรียนการสอนหรือต่อยอด 
 
               2) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1. จ านวนโครงการบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ที่สร้างประโยชน์ บูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
และความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม 

โครงการ 10 10 12 

2. จ านวนแหล่งเรียนรู้ หรือโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริตามศาสตร์พระราชา 

แหล่ง /
โครงการ 

2 2 3 

3. จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน จ านวน
ชุมชน 

4 5 6 
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ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
4. จ านวนการตรวจรับวิเคราะห์ตัวอย่างของสารในชุมชนและ
หน่วยงาน 

จ านวน
ครั ง 

30 35 36 

 
               3) แนวทางการพัฒนา 
 1. ผลักดันให้มีการพัฒนาการให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
 2. ส่งเสริม สืบสาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา 
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 3. ผลักดันให้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ตามศาสตร์พระราชา 
 
               4) แผนงาน/โครงการส าคัญ 
 1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ 
 2. โครงการบริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการชุมชน 
 3. โครงการเผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้และผลงานบริการวิชาการสู่สาธารณะชนอย่างมีส่วนร่วม 
 4. โครงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการเรียนการสอน  การวิจัย และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสู่ชุมชน 
 5. โครงการแหล่งเรียนรู้ต้นพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ 
 
      4.2.4 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและสืบสานภูมิ
ปัญญาสร้างสรรค์ท้องถิ่น 
               1) เป้าหมาย 
 1. มีการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับการเรียนการสอน 
 2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น 
 
               2) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1. จ านวนโครงการที่มีผลส าเร็จในการให้บริการวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  

โครงการ 4 4 4 

2. จ านวนโครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเข้ากับการเรียนการสอน 

โครงการ 4 4 4 

3. จ านวนโครงการที่มีการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสืบทอดและเผยแพร่
วัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการบูรณาการด้าน
วิทยาศาสตร์ 

โครงการ 3 3 3 

4. มีเครือข่ายความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรม 
 

เครือข่าย 3 3 3 
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               3) แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสืบสาน
ทางด้านประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นทั งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
               4) แผนงาน/โครงการส าคัญ 
 1. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้องด้านวิทยาศาสตร์และให้บริการองค์ความรู้
ใหม่แก่ขุมชน 
 2. โครงการความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ในการบริการวิชาการ การสืบสาน
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3. โครงการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการเรียน          
การสอน 
 4. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5. โครงการสืบสานประเพณีและวันส าคัญของไทยให้กับนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
 6. โครงการที่มีการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสืบทอดและเผยแพร่วัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี
การบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ ณ ต าบลน  าร้อน อ าเภอเมือง และต าบลปากช่อง อ าเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
 
      4.2.5 แผนปฏิบัติราชการเรื่องท่ี 5 การบริหารคุณภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
               1) เป้าหมาย 
 การบริหารจัดการตามพันธกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
               2) ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2563 2564 2565 
1. ผลการประเมินการบริหารงาน จ านวน 10 ข้อ โดยหลัก
ธรรมาภิบาล 

ระดับ 3.51 3.51 3.51 

2. จ านวนของระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจในการ
บริหารที่ได้รับการปรับปรุง 

ระบบ 2 2 2 

3. ความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศ  ระดับ 4.00 4.00 4.00 
4. สร้างระบบการประเมินขึ นเงินเดือน ระบบ 1 1 1 
5. จ านวนการก ากับติดตามการปฏิบัติงานตามพันธกิจโดย
คณะกรรมการบริหารคณะ 

ครั ง 3 3 3 

6. ร้อยละความส าเร็จการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
 

ร้อยละ 100 100 100 

 
 
 



44 

 

 

               3) แนวทางการพัฒนา 
 1. สนับสนุนการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 2. พัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหาร 
 3. บริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
               4) แผนงาน/โครงการส าคัญ 
 1. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. โครงการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. โครงการก ากับติดตามและประเมินแผนปฏิบัติราชการตามพันธกิจ 
 4. รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามรายไตรมาส จ านวน 4 ครั ง/ปี 
 5. ประเมินความส าเร็จของแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 6. การจัดสรรงบประมาณให้มีความถูกต้องและโปร่งใส 
 7. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจในการบริหาร 
 8. โครงการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศ 
 9. โครงการติดตามผลการใช้ระบบสารสนเทศในการตัดสินใจ 
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4.3 ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 

      4.3.1 ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด 

แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม 
งบประมาณ 

แผ่นดิน 
งบประมาณ 

รายได้ 

เงินกู้ 
ผู้รับผิดชอบ ใน 

ประเทศ 
ต่าง 

ประเทศ 
1 .  เ รื่ อ ง กา ร
ผลิตบัณฑิตให้
มี คุ ณ ภ า พ 
คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม  
ไ ด้ ม า ต ร ฐ า น
วิ ช า ชี พ  เ พื่ อ
พัฒนาท้องถิ่น   
 

รวม 1,513,806 704,262 809,544 - - คณบดี  
รองคณบดี 
ประธาน
หลักสูตร 
และหัวหน้า
ส านักงาน 

1 .  โครงการ พัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
(TQF)  
2. โครงการพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และศิษย์เก่า  
4. โครงการพัฒนาห้องสมุด
คุณภาพ  
5. โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์และบุคลากรให้มี
ต าแหน่งที่สูงขึ น  
6.  โครงการส่ง เสริมและ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และศิษย์เก่า 
7 .  โ คร งการจั ดท าแผน
ยุทธศาสตร์คณะ 
8. โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
9. โครงการสนับสนุนจัดซื อ
วัสดุ 
1 0 .  โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม 
งบประมาณ 

แผ่นดิน 
งบประมาณ 

รายได้ 

เงินกู้ 
ผู้รับผิดชอบ ใน 

ประเทศ 
ต่าง 

ประเทศ 
2 .  เ รื่ อ ง ก า ร 
พัฒนางานวิจัย 
นวัตกรรม  
สู่ ก า ร ส ร้ า ง
มู ล ค่ า แ ล ะ
พัฒนาท้องถิ่น 
  

รวม 40,000 40,000 - - - รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

1. โครงการพัฒนาเครือข่าย
นักวิจัยรุ่นใหม่ 
2.  โครงการส่ง เสริมการ
น า เ สนอผล ง านวิ จั ย ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
ของอาจารย์และนักศึกษา 
3. โครงการรางวัลบทความ
วิ จั ย ห รื อ จ ด ท ะ เ บี ย น
ทรัพย์สินทางปัญญา  
การประดิษฐ์  
งานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการ
ตี พิ ม พ์ ใ น ว า ร ส า ร ที่ มี
คุณภาพ 
4. โครงการการบูรณาการ
ผลงานวิจัยและการเรียน
การสอนของอาจารย์และ
นักศึกษา เพ่ือการเรียนรู้
และพัฒนาชุมชน 

     

3 .  เ รื่ อ งกา ร
บริการวิชาการ 
ถ่ายทอดองค์
ค ว า ม รู้ ด้ า น
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
สื บ ส า น
โคร งการ อัน
เนื่ อ งมาจาก
พระราชด าริ  
แ ล ะ
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้
ศ า ส ต ร์
พระราชาเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น 

รวม 60,068 22,268 37,800 - - รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

1 .  โครงการ พัฒนาและ
ส่งเสริมวิชาชีพ 
2. โครงการบริการวิชาการ
ที่ตอบสนองความต้องการ
ชุมชน 
3 .  โ ค ร ง ก า ร เ ผ ย แ พ ร่  
ถ่ายทอดความรู้และผลงาน
บริการวิชาการสู่สาธารณะ
ชนอย่างมีส่วนร่วม 
4. โครงการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการกับการ
เรียนการสอน  การวิจัย 
และภูมิปัญญาท้องถิ่ นสู่
ชุมชน 
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม 
งบประมาณ 

แผ่นดิน 
งบประมาณ 

รายได้ 

เงินกู้ 
ผู้รับผิดชอบ ใน 

ประเทศ 
ต่าง 

ประเทศ 
   5. โครงการแหล่งเรียนรู้ต้น

พ ลั ง ง า น ท ด แ ท น จ า ก
แสงอาทิตย ์
6.  โ ค ร ง ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
วิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม 

4 .  เ รื่ อ งกา ร
ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
ประ เพณี ที่ ดี
ง า ม แ ล ะ สื บ
สานภูมิปัญญา
ส ร้ า ง ส ร ร ค์
ท้องถิ่น 
 

รวม 37,000 - 37,000 - - รองคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 

1. โครงการส่งเสริม 
ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น ที่
สอดคล้องด้านวิทยาศาสตร์
และให้บริการองค์ความรู้
ใหม่แก่ขุมชน 
2. โครงการความร่วมมือกับ
ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ 
ในการบริการวิชาการ  
ก า ร สื บ ส า น ป ร ะ เ พ ณี
ศิ ลปวัฒนธรรมและภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น 
3. โครงการบูรณาการงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการ
จัดการเรียนการสอน 
4.  โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
ศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. โครงการสืบสานประเพณี
และวันส าคัญของไทยให้กับ
นักศึกษาและบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย 
6. โครงการที่มีการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูสืบทอดและเผยแพร่
วัฒนธรรมหรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีการบูรณาการ
ด้านวิทยาศาสตร์ ณ ต าบล
น  าร้อน อ าเภอเมือง และ
ต า บลปากช่ อ ง  อ า เ ภ อ    
หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม 
งบประมาณ 

แผ่นดิน 
งบประมาณ 

รายได้ 

เงินกู้ 
ผู้รับผิดชอบ ใน 

ประเทศ 
ต่าง 

ประเทศ 
7.  โครงการท าบุญคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

5 .  เ รื่ อ งกา ร
บ ริ ห า ร
คุณภาพด้ ว ย
หลักธรรมา 
ภิบาล 
 

รวม 53,654 - 53,654 - - คณบดี  
รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร
และประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
และหัวหน้า
ส านักงาน 

1. โครงการพัฒนาความรู้
และทักษะการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
2 .  โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
บริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
3. โครงการก ากับติดตาม
และประเมินแผนปฏิบัติ
ราชการตามพันธกิจ 
4. รายงานการติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณตามราย
ไตรมาส จ านวน 4 ครั ง/ปี 
5. ประเมินความส าเร็จของ
แ ผ น ก า ร เ บิ ก จ่ า ย
งบประมาณ 
6. การจัดสรรงบประมาณ
ใ ห้ มี ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ
โปร่งใส 
7. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ
ในการบริหาร 
8. โครงการอบรมการใช้
ระบบสารสนเทศ 
9. โครงการติดตามผลการ
ใช้ระบบสารสนเทศในการ
ตัดสินใจ 
10. โครงการบริหารความ
เสี่ยง 
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ภาคผนวก 
 

แผนผังความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2565 

ของคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 

จุดอ่อน(Weakness) 

W1. ขั นตอนกระบวนการขออนุมัติโครงการล่าช้า การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานและระยะเวลา 

W2. งานวิจัยไม่ได้บูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเท่าท่ีควร ขาดความต่อเนื่อง ไม่ตรงกับความต้องการ
ท้องถิ่น 

W3. นักศึกษาขาดความรู้พื นฐานในการเรียนรู้ที่สูงขึ น ขาดการใช้ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์  

W4. การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการน้อย 

W5.  การสรา้งงานบริการวิชาการแบบย่ังยืนให้กับท้องถิ่นมีน้อย 

จุดแข็ง(Strength) 

S1. อาจารย์มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

S2. คณะมีการจัดกิจกรรมสนบัสนุนส่งเสริมทักษะต่าง ๆ ให้แก่อาจารย์ บุคลากรและนักศกึษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

S3. คณะมีการบูรณาการการให้บริการวิชาการท่ีหลากหลายสาขา 

S4. มีระบบสารสนเทศที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการตัดสินใจ 

S5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีเครื่องมือและอุปกรณส์ื่อการสอนท่ีทันสมัย 

อุปสรรค(Threat) 

T1. ทุนวิจัยมีงบประมาณไม่เพียงพอ 

T2. มหาวิทยาลัยอื่นมาใช้ทรัพยากรในจังหวัดเพชรบูรณ์มากขึ น 

T3. สภาวิชาชีพก าหนดกฎเกณฑ์ มีผลต่อการจบของบัณฑิต 

T4. จ านวนประชากรในวัยเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง 

T5. การจัดการรับนักศึกษาในระบบ TCAS  

โอกาส(Opportunity) 

O1. รัฐบาลมีแหล่งทุนเกี่ยวกับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 

O2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มีนโยบายชัดเจนเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

O3. มีพื นที่เกี่ยวกับทรัพยากรทางธรรมชาติสอดคล้องกับงานวิจัย 

O4. จังหวัดเพชรบูรณ์ตั งอยู่ในกลุ่มอาเซียน 

O5. มีความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ 
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แผนที่ยุทธศาสตร์(Strategy map) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2563 – 2565  

 

วิสัยทัศน์    ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นแหล่งบริการทางวิชาการและวิจัย มุ่งสู่การพัฒนาท้องถิ่น 

พันธกิจ ผลิตบัณฑติวิทยาศาสตร์ที่ได้
มาตรฐานสู่วิชาชีพ 

วิจัยค้นคว้า สรา้งองค์ความรู้ และ
นวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

บริการวิชาการแกส่ังคมและท้องถิ่น
ตามศาสตร์พระราชา 

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม
ของท้องถิ่น 

พัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 

มิติดา้น
ประสิทธิผล 

 
 
 
 
 

มิติดา้นคุณภาพ 

 
 
 
 

มิติดา้น
ประสิทธภิาพ
ของการปฏิบตัิ

ราชการ 

 
 
 
 

มิติดา้นการ
พัฒนาองค์กร 

 
                      

 
 

 
 

 
 

แผนปฏิบตัิราการ 
แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 1  
การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 

คุณธรรม จริยธรรม ได้มาตรฐาน
วิชาชีพ เพื่อพัฒนาทอ้งถิ่น 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 2  
พัฒนางานวิจยั นวัตกรรม สู่การสร้าง
มูลค่าและพัฒนาท้องถิ่น 

 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 3  
การบริการวิชาการ ถา่ยทอดองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ และประยกุต์ใช้

ศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4  
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี

ที่ดีงามและสืบสานภูมิปญัญา
สร้างสรรค์ท้องถิ่น 

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 5  
การบริหารคุณภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 

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 

ผลักดันให้เกิดแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน 

ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย 

สนับสนุนการบริหารจัดการ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ผลักดันให้มีการน าเสนอ
ผลงานวิจัยและตพีิมพผ์ลงานวิจัย
ในระดับชาติและนานาชาติหรือจด
ทะเบียนทรพัย์สินทางปญัญาการ

ประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 

ผลักดันให้มีการบูรณาการ
ผลงานวิจัยของอาจารย์และ
นักศึกษาเพื่อการเรียนรู้และ

พัฒนาชุมชน 

ผลักดันให้มีการ
พัฒนาการให้บริการ
วิชาการและถ่ายทอด

องค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

ผลักดันการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มี
ความรู้ด้านประชาคมอาเซียน 

ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาบุคลากรและกิจกรรมทาง

วิชาการและศิลปวัฒนธรรม 

ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ระบบบริหารจัดการที่ดี      52 



ความเชื่อมโยงจากแผนยุทธศาสตร์ชาติถึงแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565  ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
ระยะ 20 ป ี 

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น 

แผนปฏิรูปประเทศ 
11 + 2 ด้าน 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ 

ฉบับที่ 12 
(2560 – 2564) 

 

ยุทธศาสตร์กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม 
ประจ าปงีบประมาณ2563 

 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภฏัเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ระยะ 20 ป ี 

(พ.ศ. 2560 – 2579) 
 

แผนปฏิบตัิราชการระยะ 3 ป ี 
(พ.ศ.2563 – 2565) 

ของมหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบูรณ ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ด้านความ

ม่ันคง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ด้านการสร้างความสามารถในการ

แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
ด้านการสร้างโอกาสและความ

เสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการสร้างการเตบิโตบน

คณุภาพทีเ่ป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ

ราชการบริหารจัดการภาครัฐ 

ประเด็น 11 
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

ประเด็น 11 
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

 

ประเด็น 11 
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

 

ประเด็น 20  
การบริการประชาชนและ

ประสิทธภิาพภาครัฐ 

ด้านที่ 12 ดา้นการศึกษา ด้านที่ 12 ดา้นการศึกษา 
 

ด้านที่ 12 ดา้นการศึกษา 
 

ด้านที่ 12 ดา้นการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การสร้างความเป็นธรรมและลดความ 

เหลื่อมล  าในสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 

และนวัตกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ของ
ประเทศ และสร้างระบบนิเวศการวิจัย 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

การพัฒนา
ท้องถิ่น 

แผนปฏิบัติฯ เร่ืองท่ี 
5 การพัฒนาและ

ส่งเสริม
ผู้ประกอบการใน

พื้นท่ี 

ประเด็น 12 
การพัฒนาการเรียนรู ้

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การสร้างความเป็นธรรมและลดความ 

เหลื่อมล  าในสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การสร้างความเป็นธรรมและลดความ 

เหลื่อมล  าในสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ที่มีคุณภาพสูง เพื่อยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจ 
ฐานรากด้วยการอุดม วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย 

มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู ้

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การยกระดับ

คุณภาพการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การผลิตและ
พัฒนาครู 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

แผนปฏิบัติฯ เรื่องที่ 
2 การวิจัย พัฒนา
นวัตกรรม เพื่อการ

พัฒนาพื้นที่ 
 

แผนปฏิบัติฯเร่ืองท่ี 3 การ
ผลิตบัณฑิตเพื่อพฒันา
ท้องถ่ิน และมีความ

รับผิดชอบต่อชุมชนและ
สังคม 

แผนปฏิบตัิฯ เรื่องที ่6 การ
พัฒนาการบรหิารจดัการองค์กรดว้ย 

หลักธรรมาภบิาล 

แผนปฏิบตัิฯเรื่องที่ 4  
สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นสู่สากล 
 

แผนปฏิบัติฯ เร่ืองท่ี 1 การบูรณาการพันธ
กิจสัมพันธ์โดยใช้องค์ความรู้ตามศาสตร์

พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 

แผนปฏิบัติฯ เร่ืองท่ี 1 การบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์โดยใช้องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา

เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

แผนปฏิบัติฯ เรื่องที่ 
2 การวิจัย พัฒนา
นวัตกรรม เพื่อการ

พัฒนาพื้นที่ 
 แผนปฏิบตัิราชการระยะ 3 ป ี 

(พ.ศ.2563 – 2565) 
ของคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

แผนปฏิบัติฯ เร่ืองท่ี 2 
พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม 
สู่การสร้างมลูค่าและพัฒนา

ท้องถ่ิน 

แผนปฏิบัติฯ เรื่องที่ 1 การ
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 
คุณธรรม จริยธรรม ได้
มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อ

พัฒนาท้องถิ่น 

แผนปฏิบัติฯเรื่องที่ 4 การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและ
สืบสานภูมิปัญญาสร้างสรรคท์้องถิ่น 

แผนปฏิบัติฯ เรื่องที่ 3 การบริการวิชาการ 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ และประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา 
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

แผนปฏิบัติฯเรื่องที่ 5 การบริหาร
คุณภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 
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