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คํานํา
แผนกลยุทธคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปงบประมาณ 2552-2556 ฉบับนี้ไดมาจากการนําวิสัยทัศน แผนพัฒนาโดยยอของคณบดีที่ผาน
กระบวนการสรรหาจากสภามหาวิทยาลัย ปรัชญาเดิมของคณะมาผานการพิจารณาใหความเห็นชอบในที่ประชุมอาจารยของคณะฯ โดยพิจารณาถึงความสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรกระทรวง ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด และจังหวัด จากนั้นจึงนํามาเปนจุดเริ่มตนของกการระดมสมองของอาจารยในคณะ บุคลากรสาย
สนับสนุน ตัวแทนศิษยเกา ตัวแทนนักศึกษา ในการยืนยันปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุมคาม (SWOT ANALYSIS)
เพื่อประเมินสถานการณตาง ๆ กําหนดเปนประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กําหนดตัวชี้วัดอิงตามเกณฑประเมินของ กพร. สกอ. สมศ. กําหนดกลยุทธและคิดหา
โครงการและกิจกรรมที่จะนําไปสูเปาหมายที่กําหนดไวระยะตาง ๆ และมีการนําไปผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อใชเปนทิศทางกํากับการ
ดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมีประสิทธิภาพตอไป

(รองศาสตราจารยพินนั ทร คงคาเพชร)
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สารบัญ
หนา
- คํานํา
- ประวัติความเปนมาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- นโยบายคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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- ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วดั กลยุทธ และโครงการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปง บประมาณ 2552-2556
- แผนที่ยทุ ธศาสตร (Strategies Map) ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- ความสอดคลองแผนยุทธศาสตรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรกระทรวงและยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- ภาคผนวก
- ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
- ยุทธศาสตรจงั หวัดเพชรบุรี
- ผลการวิเคราะห จุดออน จุดแข็ง ภาวะคุกคาม และโอกาสดานตาง ๆ ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ประวัติความเปนมาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โรงเรียนฝกหัดเพชรบุรีไดรบั การยกฐานะขึ้นเปนวิทยาลัยครูเพชรบุรี ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2512 นั้น หนวยงานวิชาการทางฝายวิทยาศาสตรมี
ฐานะเปนหมวดวิชา ซึ่งมีอยู 6 หมวดวิชา คือ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร หัตถศึกษา เกษตร คหกรรมศาสตร และพลศึกษา แตละหมวดวิชาใหการศึกษาแก
นักศึกษาโดยไมเกี่ยวของกัน ตอมาใน พ.ศ. 2519 มีประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 (วันที่ 20 ก.ค.2519) เปนผลใหวิทยาลัยครูทุกแหงขยายการศึกษา
ขึ้นถึงระดับปริญญาตรี การศึกษา (ค.บ.) หนวยงานทางวิชาการตองแบงเปนคณะวิชา และภายในคณะวิชาถูกจัดแบงเปนภาควิชา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ในเวลานั้น วิทยาลัยครูเพชรบุรี มีการจัดแบงหนวยงานทางวิชาการเปน 3 คณะ คือ คณะวิชาครุศาสตร คณะวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
คณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยครูเพชรบุรีจัดตั้งขึ้นโดยรวมเอาหมวดวิชาที่เปดทําการสอนมาแตเดิมรวมทั้งหมด 6 หมวดวิชา ดังกลาวขางตน
มารวมกัน แลวแยกออกเปนภาควิชาตางๆรวม 9 ภาควิชา และมีศูนยอบรมครูอีก 1 ศูนย คือ ศูนยสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ศวท.) โดยมี
อาจารยวีระ บุญชัยยะ เปนหัวหนาคณะวิชาคนแรก
พ.ศ. 2527 มีการเปดสอนวิชาเอกคอมพิวเตอรขึ้นในภาควิชาคณิตศาสตร ในระดับอนุปริญญา
พ.ศ. 2528 ภาควิชาพลศึกษาและสันทนาการ ไดยายไปสังกัดในคณะวิชาครุศาสตร
พ.ศ. 2529 ภาควิชาเกษตรศาสตรไดรับการยกฐานะขึ้นเปนคณะวิชาเกษตรและอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2530 สถาบันไดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา และไดผลิตบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอรศึกษาเปนรุนแรก
พ.ศ. 2538 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหยกฐานะวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ขึ้นเปนสถาบันราชภัฏ มีฐานะเทียบเทามหาวิทยาลัย
สามารถเปดทําการสอนในระดับสูงกวาปริญญาตรีได การแบงสวนราชการทางวิชาการเปลี่ยนชื่อจากคณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปน คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
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พ.ศ. 2539 ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลปไดรับการยกฐานะเปนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2541 เปลี่ยนแปลงการบริหารทางวิชาการจาก ภาควิชา เปนโปรแกรมวิชา อาจารยผูสอนทุกคนจึงยายสังกัดจากภาควิชามาเปนสังกัดคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
พ.ศ. 2542 ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา ไดมีโครงการจัดตั้งคณะคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีชั้นสูงในสถาบันราชภัฏเพชรบุรี เปนผลใหภาควิชาคอมพิวเตอร
ศึกษา แยกตัวออกจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมีฐานะในการบริหารงานเทียบเทาคณะอื่นๆ
พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ไดรับการลงพระปรมาภิไธย และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฏีกา ลงวันที่ 10
มิถุนายน 2547 มีผลบังคับใช วันที่ 11 มิถุนายน 2547 เปนตนมา สงผลใหการเปลี่ยนแปลงสถาบันราชภัฏเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีศักดิ์และสิทธิ์สมบูรณตาม
กฎหมายทุกประการ
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นโยบาย
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นโยบายคณะวิทยาศาสตรฯ แบงเปน 5 ดาน คือ 1. นโยบายดานการบริหาร 2. ดานการผลิตบัณฑิต 3. ดานการวิจัย 4.ดานการบริการวิชาการ และ
5. ดานบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม

1. นโยบายดานการบริหาร
1.1. จัดระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเปนองคกรแหงคุณภาพทั่วทั้งองคกร
1.2. จัดทํากรอบอัตรากําลังและสรรหาบุคลากรอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
1.3. สงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากรในการเสนอแนะและพัฒนาการดําเนินงานของคณะภายใตการควบคุมคุณภาพ PDCA
1.4. เปดโอกาสใหคณาจารยและบุคลากรของคณะมีสวนรวมกันแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะการดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบการดําเนินงานของคณะฯ
ใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจนการนําผลความพึงพอใจของบุคลากรมาปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการของคณะวิทยฯใหดีขึ้น
1.5. พัฒนาขอมูลสารสนเทศของคณะฯทุกดาน เพื่อนํามาใชในการบริการงานใหเชื่อถือได ใหเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
1.6. สงเสริมการจัดการความรูเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงาน และมุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู
1.7. สนับสนุนการดําเนินงานจัดหารายได/เงินบริจาคจากแหลงตางๆ เพื่อนํามาจัดสรรเปนทุนการศึกษาใหนักศึกษาทุกระดับ และเพื่อการพัฒนาคณะฯ อยาง
ตอเนื่อง
1.8. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยใหทุกคนมีสวนรวมในระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อใหทุกคนเห็นความสําคัญและพรอม
รับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
1.9. ประชาสัมพันธ เผยแพรกิจกรรม ผลงานทางวิชาการและชื่อเสียงเกียรติภูมิของคณะฯ สูสาธารณชน
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2. นโยบายดานการผลิตบัณฑิต
2.1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ใหทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ
2.2. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาคณาจารย ใหเปนผูที่มีความรูคูคุณธรรม และเปนแบบอยางที่ดีแกลูกศิษย
2.3. สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
2.4. สงเสริม สนับสนุนและใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาที่มีศักยภาพและนักศึกษาที่ดอยโอกาส
2.5. สงเสริมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อสรางประสบการณการเรียนรูและเตรียมความพรอมแกนักศึกษา เพื่อที่จะเปนบัณฑิตที่มีความพรอมกอนที่จะ
ออกไปรับใชสังคม
2.6. สงเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรของประเทศไทยและมุงมั่นพัฒนาแนวคิด/ความประสงคที่ตองการเปนคณะวิทยาศาสตรของปวงชนชาวไทย

3. นโยบายดานการวิจัย
3.1. สงเสริมบรรยากาศการวิจัยในคณะฯ อยางตอเนื่อง
3.2. พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยเพื่อเอื้ออํานวยตอการเผยแพรผลงานวิจัยในระดับตาง ๆ
3.3. สนับสนุนการจัดทําฐานขอมูลนักวิจัยและผลงานวิจัยของคณาจารย และเผยแพรผานสื่อตางๆ
3.4. สงเสริมการนําองคความรูและเทคโนโลยีจากงานวิจัยมาใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ
3.5. สงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายงานวิจัย ภายในคณะฯ มหาวิทยาลัย ตลอดจนหนวยงานภาครัฐและเอกชน

4. นโยบายดานการบริการวิชาการ
4.1. สงเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการ ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณอยางตอเนื่อง
4.2. พัฒนารูปแบบการใหบริการวิชาการในเชิงรุก เพื่อเพิ่มปริมาณผูใชบริการรายใหม
4.3. พัฒนาสิ่งเอื้ออํานวยตางๆ และมาตรฐานการบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร
4.4. สงเสริม/สนับสนุนการบริการวิชาการสูสังคมในรูปแบบตางๆใหทั่วถึง
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5. นโยบายดานทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
5.1. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรและนักศึกษาทํากิจกรรมในดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง
5.2. ดูแล สงเสริม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของอาจารย บุคลากร และนักศึกษา
5.3. สงเสริมใหบุคลากรทุกหมูเหลาใหมีความรัก ความสามัคคีความผูกพันในหมูคณะฯ/สถาบัน
5.4. สงเสริมการดําเนินการที่ทําใหบุคลากรอยูรวมกันอยางมีความสุข ทามกลางสิ่งแวดลอมที่ดี และปลอดภัย
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ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ปรัชญา (Philosophy)
วิทยาศาสตร คูคุณธรรม นําเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาสังคม

วิสัยทัศน (Vision)
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มุงผลิตบัณฑิตทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหมีความรูความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม บริการวิชาการ
แกสังคม และคนควาวิจัย เพือ่ ความเปนเลิศทางวิชาการและตอบสนองความตองการของสังคม

พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและการศึกษาวิทยาศาสตรที่มีความรูคูคุณธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. พัฒนาองคความรู สรางมาตรฐานและระบบประกันคุณภาพการศึกษา
3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น สืบสานโครงการพระราชดําริ ถายทอดเทคโนโลยีแกสังคม
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ไดมาตรฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีธรรมาภิบาล

แผนกลยุทธ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคไวดังนี้
1. มีความรูความสามารถ และทักษะในระดับวิชาชีพ
2. มีคานิยมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใฝรูและแกปญหาโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
3. มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดํารงชีวิตอยูบนพืน้ ฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. มีภาวะผูนํา บริหารจัดการเปนระบบอยางมีคุณภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงค
ประเด็นยุทธศาสตร
(Strategic issues)
1. การผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม
2 การวิจยั และพัฒนาเพื่อสรางองคความรู
3. การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและภูมิสถาปตย

เปาประสงค
(Goals)
1.1 ผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและการศึกษาวิทยาศาสตรที่มีความรู
คูคุณธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2.1 มีงานวิจยั และพัฒนาองคความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3.1 บริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคมและถายทอดความรูว ทิ ยาศาสตรและเทคโนโลยี
3.2 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
3.3 สงเสริมและสืบสานโครงการพระราชดําริ
4.1 มีระบบบริหารจัดการทัว่ ทั้งองคกรโดยใชหลักการธรรมาภิบาล
4.2 มีการจัดการภูมิสถาปตยที่เอื้อตอการเรียนการสอน

แผนกลยุทธ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ และโครงการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปงบประมาณ 2552-2556
ประเด็นยุทธศาสตร
1. การผลิตบัณฑิตที่มี
ความรูคูคุณธรรม

เปาประสงค
1.1 ผลิตบัณฑิตดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และการศึกษาวิทยาศาสตร
ที่มีความรู
คูคุณธรรม และมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด
1. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายในระยะเวลา 1 ป (กพร. 4.1.1) (สกอ. 2.9)
2. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จ
การศึกษา (กพร. 4.1.2)
3. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไป
ตามเกณฑ (สกอ. 2.10)
4. ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต (กพร. 6.2)
( สกอ. 2.11)
5. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู (สมศ. 6.7)
6. มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (สกอ. 2.2)
7. ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (กพร. 17)
8. มีโครงการหรือกิจกรรมทีส่ นับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอนซึ่งบุคคลภายนอกมีสวนรวม (สกอ. 2.3)
9. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา (สกอ. 2.4)
10. รอยละจํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่
ผานมา ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการ หรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับ
คุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (สกอ. 2.12)
11. รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด (สมศ. 6.1)

กลยุทธ
โครงการ
1. โครงการพัฒนาทักษะและ
1. สงเสริมและสนับสนุน
นักศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตที่ ศักยภาพของนักศึกษา
2. โครงการสงเสริมและ
พึงประสงค
สนับสนุนเปนผูประกอบการ
และสหกิจ

2. พัฒนาการเรียนการสอน
และปรับปรุงหลักสูตรให
ตอบสนองตอความตองการ
ของสังคม

3. โครงการการจัดการศึกษาใน
ระดับสาขาวิชาโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ
4. โครงการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร
5. โครงการบูรณาการการเรียน
การสอน กับงานวิจัย การบริการ
วิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถิ่น

แผนกลยุทธ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ และโครงการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปงบประมาณ 2552-2556
ประเด็นยุทธศาสตร
1. การผลิตบัณฑิตที่มีความรูคู
คุณธรรม

เปาประสงค

ตัวชี้วัด
12. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสาขาสูร ะดับสากล
(กพร. 5)
13. สัดสวนอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญา
เอก หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา (สกอ.2.5)
14. รอยละของอาจารยที่มีตําแหนงวิชาการ (สกอ. 2.6, สมศ. 6.4)
15. รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือ
นําเสนอผลงานวิชาการทั้งในและตางประเทศ (สมศ. 5.9, สกอ.
7.4)
16. รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู
และทักษะในวิชาชีพทั้งในและตางประเทศ
(สมศ. 5.11, สกอ. 7.4)
17. ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
คณาจารยสถาบันอุดมศึกษา (สกอ. 2.7, สมศ. 6.5, กพร. 16)
18. มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกัน
คุณภาพแกนักศึกษา (สกอ. 9.2)

กลยุทธ
3. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของอาจารย

โครงการ
6. โครงการพัฒนาอาจารยและ
บุคลากร
7. โครงการสงเสริมจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย

แผนกลยุทธ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ และโครงการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปงบประมาณ 2552-2556
ประเด็นยุทธศาสตร
2. การวิจัยและพัฒนาเพื่อ
สรางองคความรู

เปาประสงค
2.1 มีงานวิจัยและพัฒนาองค
ความรูทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

3. การบริการวิชาการและการ 3.1 บริการวิชาการเพื่อ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ พัฒนาสังคมและถายทอด
ความรูวิทยาศาสตรและ
ภูมิปญญาทองถิ่น
เทคโนโลยี

ตัวชี้วัด
กลยุทธ
โครงการ
1. การพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและ 1. สนั บ สนุ น ให มี ก ารวิ จั ย เพื่ อ 1. โครงการสรางความพรอมใน
พัฒนาการเรียนการสอนหรือเพื่อ การทํางานวิจัยและเผยแพรใหกับ
งานสรางสรรค (สกอ.4.1)
การพัฒนาสังคม
อาจารย และบุคลากรโดยจัด
อบรมและ / หรือจัดการความรู
2. โครงการสรางเครือขาย
งานวิจัยและสงเสริมงานวิจัย
2. สงเสริมการนําผลงานวิจัยไป
2. มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค
3. โครงการติดตามและ
ประยุ ก ต ใ ช ป ระโยชน ตี พิ ม พ
(สกอ.4.2)
ประเมินผลการนํางานวิจัยไปใช
เผยแพรและสรางเครือขายความ
รวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน
อื่ น ๆ ทั้ ง ภายในและภายนอก
สถาบัน
3. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกและภายในสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจํา (สกอ.4.3)
4. รอยละของงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร หรือนําไปใชประโยชน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารย
(สกอ. 4.4, สมศ. 2.1)
1. รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม ชุมชน และประเทศชาติ ตออาจารยประจํา
(สกอ. 5.2)
2. รอยละของโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการ
ของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ ตออาจารยประจํา (สกอ. 5.3)

3. สนับ สนุนวิจัย เพื่อพัฒนาองค
ความรู และเสริ ม สร า งคุ ณ ภาพ
ชีวิตที่ดีของสังคม

1.บริการวิชาการพัฒนากําลังคน 1. โครงการอนุรักษ
ทุก ระดั บ ให ส อดคล อ งกั บ ความ ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น
ต อ งการของชุ ม ชน สั ง คมและ 2. โครงการบริการวิชาการ
ประเทศชาติ

แผนกลยุทธ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

12

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ และโครงการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปงบประมาณ 2552-2556
ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค
3. การบริการวิชาการและการ 3.2 ทํานุบํารุง
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น
ภูมิปญญาทองถิ่น

ตัวชี้วัด
3. รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคมสังคม ชุมชน และประเทศชาติ ตออาจารยประจํา
(สกอ. 5.2, สมศ. 3.2)
4. รอยละของโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการ
ของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ ตออาจารยประจํา (สกอ. 5.3)
5. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรบั บริการ (สกอ. 5.4)
6. จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่เปนที่ยอมรับ
ระดับชาติ (สกอ. 5.5, 3.5)
7. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมในการเสริมสรางเอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปญญาทองถิ่น (สกอ.6.1)
8. รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการอนุรักษ เสริมสราง
เอกลักษณทางศิลปวัฒนธรรม (สกอ. 6.1)
9. รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษพัฒนาและ
สรางเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมตองบดําเนินการ (สมศ. 4.2)

กลยุทธ
โครงการ
2.รวมมือกับชุมชนและหนวยงาน 1. โครงการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น
ตางๆ ในการขับเคลื่อนและ
พัฒนาความรูโดยใชฐานความรู 2. โครงการบริการวิชาการ
ทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม

3.สนับสนุนการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง ภูมิปญญาทองถิ่น และ
แหลงการเรียนรูทาง
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
4.สงเสริมสนับสนุนนักศึกษาและ
บุคลากรในคณะไดเขารวม
กิจกรรม
1. ดําเนินการบริหารจัดการตาม 1.โครงการบริหารจัดการองคกร
4. การพัฒนาระบบการจัดการ 4.1 มีระบบบริหารจัดการที่ดี 1. ภาวะผูนําของผูบริหาร (สกอ. 7.2)
2. ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามีสวน ระบบบริหารโดยใชหลักธรรมาภิ ตามระบบประกันคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ
และภูมิสถาปตย
2. โครงการสงเสริมภาวะความ
บาล
รวมในการพัฒนาคณะรวมตรวจสอบผลปฏิบัติราชการ
เปนผูนําของคณาจารย
(สกอ. 7.6)
3.3 สงเสริมและสืบสาน
โครงการพระราชดําริ

แผนกลยุทธ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ และโครงการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปงบประมาณ 2552-2556
ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค
ตัวชี้วัด
4. การพัฒนาระบบการจัดการ 4.1 มีระบบบริหารจัดการทั่ว 3. มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใช (สกอ. 7.8)
4. ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของ
ทั้งองคกรโดยใชหลักการ
และภูมิสถาปตย
ระดับองคกรสูระดับบุคคล (สกอ. 7.9)
ธรรมาภิบาล
5. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของสถาบันอุดมศึกษา (กพร. 7)
6. ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการ
สอนและการวิจัย (สกอ. 7.5)

กลยุทธ
1. ดําเนินการบริหารจัดการตามระบบ
บริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล

โครงการ
3.โครงการการจัดการแบบมี
สวนรวมโดยบุคคลภายนอกมี
สวนรวมในการตัดสินใจ
4.โครงการใชทรัพยากร
รวมกันและการประหยัด
2.พัฒนางาน ICT และจัดใหมีระบบ พลังงาน
5.โครงการจัดการความรู
ฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ

7. มีการพัฒนาคณะสูองคการเรียนรู (สกอ. 7.3)
8. รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ
หรือวิชาชีพ (สกอ. 7.7)

3.ใชระบบการจัดการเรียนรูมาพัฒนา

9. ระดับคุณภาพของคณะจากผลการประเมินของสมศ.
10. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการประกันคุณภาพ (สกอ. 9.1)

4.ประยุกตและนําระบบประกันคุณภาพ

บุคลากร และสรางขวัญและกําลังใจให
บุคลากรในการปฏิบัติงาน

, มาตรฐาน ก.พ.ร. มาบูรณาการใชกับ
การบริหารจัดการงานปกติ
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ และโครงการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปงบประมาณ 2552-2556
ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค
4. การพัฒนาระบบการจัดการ 4.2 มีการจัดการภูมิสถาปตย
ที่เอือ้ ตอการเรียนการสอน
และภูมิสถาปตย

ตัวชี้วัด
11. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล (สกอ. 7.4)
12. มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกัน
คุณภาพแกนักศึกษา(สกอ. 9.1)

กลยุทธ
5.พัฒนาภูมิสถาปตยใหโดดเดน

โครงการ
6. โครงการพัฒนาและปรับปรุง
สวยงาม สะอาดรมรื่น เอื้อตอการ ภูมิสถาปตย
เรียนการสอนที่มีความสุข
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แผนที่ยุทธศาสตร (Strategies Map) ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มิติ4
พัฒนาองคกร

มิติ 3
ประสิทธิภาพและการ
ปฏิบัติงาน

มิติ 2
คุณภาพกา
ใหบริการ

มิติ 1
ประสิทธิผลตาม
ยุทธศาสตร

วิสัยทัศน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มุงผลิตบัณฑิตทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหมีความรูความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม บริการวิชาการแกสังคม และคนควาวิจยั
เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการและตอบสนองความตองการของสังคม
ผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีและการศึกษาวิทยาศาสตรที่มี
ความรู คูคุณธรรม และมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล

มีงานวิจัยและพัฒนาองคความรูทางดานวิทยาศาสตร บริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคมและถายทอดความรู
และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น และสงเสริม
และสืบสานโครงการพระราชดําริ

มีระบบบริหารจัดการทั่วทั้งองคกรโดยใช
หลักการธรรมาภิบาล และมีการจัดการ
ภูมิสถาปตยที่เอื้อตอการเรียนการสอน

ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอคุณภาพของ
บัณฑิต

สนับสนุนวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรู และเสริมสราง
คุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม

ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการ

บุคลากรมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการ
และมีระบบประกันคุณภาพที่ไดมาตรฐาน

พัฒนาการเรียนการสอนและปรับปรุง
หลักสูตรใหตอบสนองตอความตองการ
ของสังคม

สงเสริมการนําผลงานวิจัยไปประยุกตใชประโยชน
ตีพิมพเผยแพรและสรางเครือขายความรวมมือทาง
วิชาการกับหนวยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน

รวมมือกับชุมชนและหนวยงานตางๆ ในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาความรูโดยใชฐานความรู
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม
สนับสนุนการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปญญา
ทองถิ่น และแหลงการเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น สงเสริมสนับสนุนนักศึกษาและบุคลากรใน
คณะไดเขารวมกิจกรรม

ใชระบบการจัดการเรียนรูมาพัฒนาบุคลากร
และสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน
ประยุกตและนําระบบประกันคุณภาพ ,
มาตรฐาน ก.พ.ร. มาบูรณาการใชกับการ
บริหารจัดการงานปกติ

สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาจารยใหมีการ
บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสาน
โครงการพระราชดําริ

บริหารจัดการตามระบบบริหารโดยใชหลัก
ธรรมาภิบาล พัฒนางาน ICT และจัดใหมี
ระบบฐานขอมูลเพือ่ การบริหารจัดการ

สงเสริมและสนับสนุนนักศึกษา สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาจารยดานการเรียนการสอน
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค และงานวิจัย
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ความสอดคลองของยุทธศาสตรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับแผนยุทธศาสตรชาติ
(แผนบริหารราชการแผนดิน) แผนยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ
และแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แผนยุทธศาสตรชาติ
แผนยุทธศาสตร
แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
(แผนบริหารราชการแผนดิน)
กระทรวงศึกษาธิการ
เพชรบุรี พ.ศ. 2552-2556
พ.ศ.2551-2554
(ประเด็นยุทธศาสตร)
3. พัฒนาสังคมและ
1. การสรางโอกาสทางการศึกษา 1. การเสริมสรางโอกาสในการศึกษาแก
คุณภาพชีวิต
2. การพัฒนาการจัดการและ
ประชาชน
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู
2. การผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพและ
มาตรฐานทางวิชาการ
3. การเพิ่มขีดความสามารถและความ
เขมแข็งของชุมชนและภูมิปญ
 ญา
ทองถิ่น
6. พัฒนาวิทยาศาสตร
3. การเพิ่มมาตรฐานและเพิม่
3. การเพิ่มขีดความสามารถและความ
เทคโนโลยี การวิจัย
ความสามารถการแขงขันของ
เขมแข็งของชุมชนและภูมิปญ
 ญา
และนวัตกรรม
ประเทศ
ทองถิ่น
8. การบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

2. การพัฒนาการจัดการและ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู

4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
และภูมิสถาปตย

แผนยุทธศาสตรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2553-2556
(ประเด็นยุทธศาสตร)
1. การผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม

2. การวิจยั และพัฒนาเพื่อสรางองคความรู
3. การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น
4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและภูมิสถาปตย

1. การผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม

2. การวิจยั และพัฒนาเพื่อสรางองคความรู
3. การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น
4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและภูมิสถาปตย

ภาคผนวก

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด (สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ)
วิสัยทัศน

เปนกลุมจังหวัด
ที่เปนศูนยกลาง
การผลิตและแปร
รูปสินคาประมง
เกษตร และเหล็ก
เปนแหลง
ทองเที่ยวเชิง
นิเวศน และเปน
เสนทางคมนาคม
ที่สําคัญสูภาคใต
ทามกลาง
สภาพแวดลอม
ที่ยั่งยืน

กลยุทธ

เปาประสงค

ประเด็นยุทธศาสตร

1. การผลิตสินคาและการ
แปรรูปสินคาประมง และเกษตร
และเหล็กไดรับการพัฒนา
คุณภาพระดับสากล

1. การพัฒนากลุมจังหวัด
ใหเปนศูนยกลางผลิตและ
แปรรูปสินคาประมง
เกษตรและเหล็ก

1.1 การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ ดานการผลิตและแปรรูปสินคาประมง และเกษตร
1.2 การพัฒนาคุณภาพสินคาใหไดมาตรฐานเพื่อการสงออก
1.3 สงเสริมและขยายกําลังการผลิตอุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมตอเนื่อง

2. การพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศน
ประวัติศาสตร
วัฒนธรรม และสุขภาพ

2.1 การพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางเลือกใหม
2.2 การพัฒนาผูประกอบการดานการทองเที่ยว
2.3 การมีสวนรวมของประชาชนในดานการทองเที่ยว

2. ประชาชนมีรายไดเพิ่มจากการ
บริการและการทองเที่ยวเชิง
นิเวศน ประวัติศาสตร
วัฒนธรรม และสุขภาพ
3. ระบบนิเวศนและพื้นที่ชายฝง
ทะเล ไดรับการอนุรักษฟน ฟู
4. ประชากรที่อยูในพื้นที่ 4
จังหวัด ไดรับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
5. สรางความพึงพอใจและความ
มั่นใจใหแกประชาชนผูรับบริการ
6. พัฒนาขีดสมรรถนะของ
บุคลากรและองคกรใหอยูใน
ระดับเกณฑมาตรฐานที่สามารถ
ยอมรับได

3. การพัฒนา
สภาพแวดลอมชายฝง
และสิ่งแวดลอมเมืองที่ดี

4. การพัฒนาระบบ
บริการงานใหมีความเปน

3.1 การพัฒนาพื้นที่ชายฝงแบบบูรณาการ
3.2 การมีสว นรวมของประชากรในดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงรุก
4.1 จัดระบบการบริการใหตรงกับความตองการของประชาชน (การจัดตั้งศูนยบริการรวม One - stop Service
หรือกระจายสถานที่ใหบริการสูชุมชน)
4.2 สงเสริมการเผยแพรขอมูลขาวสารและการใหบริการอิเล็กทรอนิกส (e - Service)
4.3 สงเสริมใหภาคเอกชนและภาคประชาสังคมมีสวนรวมในกิจกรรมของภาครัฐ
4.4 เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการ
4.5 จัดใหมีระบบรับฟงขอรองเรียนและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
4.6 วิเคราะหความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4.7 ปรับปรุงกระบวนงานใหมีประสิทธิภาพโดยการนําเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหมมาใชยกระดับการ
ทํางานไปสูระดับมาตรฐานที่ยอมรับได
4.8 เนนการกระจายภารกิจและอํานาจการตัดสินใจลงสูระดับการปฏิบัติการ
4.9 พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรใหสอดคลองกับกลยุทธและยุทธศาสตรที่กําหนดไวอยางมีระบบ
4.10 พัฒนาระบบฐานขอมูลใหครบถวน และทันสมัย

โครงการสรางยุทธศาสตรจังหวัดเพชรบุรี
วิสัยทัศน

เปาประสงค

ประเด็นยุทธศาสตร

ทําใหเพชรบุรีนาอยู

1. การทําใหเพชรบุรีสวยสะอาด

ปลอดภัย สังคมและชุมชน
เขมแข็งประชาชนไดรับบริการที่
ดีจากรัฐ
เพชรบุรีเปนเมืองประวัติศาสตร
ที่มีชีวิต นาอยู นาเที่ยว เปน
แหลงผลิตอาหารปลอดภัย
และอุตสาหกรรมสะอาด

ทําใหเพชรบุรีนาเที่ยว
2. การพัฒนาใหเปนเมือง

เพิ่มรายไดจากผลผลิตทาง
การเกษตร ประมง และอาหาร
ปลอดภัย เพื่อการสงออกและ
บริโภคภายในประเทศ

เพิ่มสัดสวนอุตสาหกรรมที่ไม
เปนภัยตอสิ่งแวดลอมและเพิ่ม
มูลคาสินคา SMEs และ OTOP

ทองเที่ยว สถานที่ประชุม
สัมมนาและกิจกรรมนันทนาการ

3. การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

ประมงและอาหารที่ปลอดภัย เพื่อ
การสงออกและบริโภค
ภายในประเทศ

4. สงเสริมอุตสาหกรรม SMEs
และ OTOP

1.1 วางแผนการใชประโยชนพนื้ ที่ใหเหมาะสม
1.2 พัฒนาสิ่งแวดลอมเมือง ชายฝง และแมน้ําสายหลัก
1.3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภายใตการมีสวนรวมของภาคประชาชน และ
องคกร
ปกครองสวนทองถิน่
1.4 สรางสังคมแหงการเรียนรู พัฒนาคนใหมีความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม เตรียมความพรอมให
สอดคลองกับ
การพัฒนาและการแขงขันของประเทศ
1.5 สรางเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
1.6 สรางเสริมความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชน
1.7 สรางเสริมความเขมแข็งของชุมชนเชิงบูรณาการ
1.8 สนับสนุนและสงเสริมระบบการบริหารจัดการที่ดีและพัฒนาระบบสารสนเทศ และบริการประชาชน
1.9 สงเสริมเทคโนโลยีการใชพลังงานทดแทนและใหประชาชนมีสวนรวมในการใชพลังงานทดแทนอยางมี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ

2.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและบริการดานการทองเที่ยว
2.2 ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยว
2.3 สงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
สุขภาพ กีฬา
และนันทนาการ
2.4 สรางความมัน่ ใจ สะดวก ปลอดภัยแกนักทองเที่ยว
3.1 สงเสริมสนับสนุนและควบคุมมาตรฐานการผลิต ผลผลิตทางการเกษตร การประมงเพือ่ การสงออกและ
บริโภค
ภายในประเทศ
3.2 สงเสริม สนับสนุน ควบคุมการผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัย
3.3 กําหนดกลไกทางดานการบริหารจัดการสินคาทางการเกษตร การประมง สินคา แปรรูป เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ดานการจําหนาย สงออก โดยมีตลาดกลางสินคารองรับ
3.4 สงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกรใหเขมแข็ง โดยพัฒนาองคความรูแ ละขยายเครือขาย เพือ่ การแขงขัน
ดานการตลาด ควบคูกับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
3.5 สงเสริมและวางระบบชลประทานที่มีประสิทธิภาพ รวมทัง้ จัดระบบการใชที่ดนิ เพือ่ กําหนดพืน้ ที่
4.1 สนับสนุนใหมีนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
4.2 สนับสนุนใหโรงงานอุตสาหกรรมใชเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด สามารถอยูไดกับชุมชน และ
สิ่งแวดลอม
4.3 พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของแรงงาน เพื่อเขาสูอุตสาหกรรมเปาหมาย
4.4 สงเสริมพัฒนามาตรฐาน การตลาด ของอุตสาหกรรม SMEs และ OTOP
4.5 พัฒนากลุมอาชีพใหมีรายไดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการวิเคราะหจดุ ออนจุดแข็ง ภาวะคุกคาม และโอกาสดานตาง ๆ ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. ดานการผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม
จุดแข็ง
จุดออน
1. มีความพรอมในดานอุปกรณ เครื่องมือ และ
1.บุคลากรสายสนับสนุนในการดูแลอุปกรณ
หองปฏิบัติการ
เครื่องมือ หองปฏิบัตกิ ารมีไมเพียงพอ
2. บุคลากรมีความรู ความสามารถ และ
2.งบประมาณในดานการดูแลบํารุงรักษาอุปกรณ
ประสบการณ ตรงกัน สาขาที่สอน
เครื่องมือ หองปฏิบัติการไมเพียงพอ
4. อาจารยดูแลเอาใจใสนกั ศึกษา
3.ขาดอาจารยในสาขาเชี่ยวชาญเฉพาะทางบาง
5. นักศึกษาสวนใหญมีความใฝรูใฝเรียน
สาขา
6. บัณฑิตที่จบการศึกษามีงานทํามากกวารอยละ 65 4.นักศึกษาเขาใหมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา
7. มีหลักสูตรที่หลากหลายใหนักศึกษา เลือกเรียน 5.งบประมาณพัฒนาอาจารยไมเพียงพอ

2. ดานการวิจยั และพัฒนาเพื่อสรางองคความรู
จุดแข็ง
จุดออน
1.มีโจทยวจิ ัยที่หลากหลาย
1. อาจารยมีภาระงานสอนและอื่นๆ ที่ไดรับ
2. อาจารยมีศกั ยภาพในการวิจัย
มอบหมายมาก
2. เครื่องมือในการวิจัยบางสวนยังไมได
มาตรฐาน
3. การสอบเทียบ เครื่องมือไมเปนไปตามเวลา
มาตรฐาน

อุปสรรค
1. การแขงขันทางสถาบันอุดมศึกษา
มีสูงขึ้น
ทําใหผูเรียนมีทางเลือกที่หลากหลาย
2. มีการประชาสัมพันธนอย
3. ความเชื่อถือของนักศึกษา
ผูปกครอง และตลาดแรงงานมีนอย

โอกาส
1. นโยบายของประเทศตองการกําลังคน
ทางดานวิทยาศาสตร
2. มีเครือขายความรวมมือดาน
วิทยาศาสตรกลุมตะวันตกและ
สถาบันการศึกษาอื่นๆ
3. มีแหลงเรียนรูทางดานวิทยาศาสตรที่
เอื้ออํานวยตอการเรียนการสอนดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน
ระดับชาติและนานาชาติ

อุปสรรค
1. การประสานงานโครงการวิจัยลาชา
2. ระบบการบริการโครงการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยไมเอื้ออํานวยตอการทํา
วิจัยของนักวิจยั

โอกาส
1. มีแหลงทุนสนับสนุนวิจยั จาก
ภายนอก
2. มีทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิปญญา
ทองถิ่น เพื่อการทําวิจัยทีห่ ลากหลาย

2. ดานการวิจยั และพัฒนาเพื่อสรางองคความรู (ตอ)
จุดแข็ง
จุดออน
4. งบประมาณดานการเผยแพรผลงานและ
การพัฒนานักวิจัยไมเพียงพอ
5. ขาดบุคลากร ที่ทําหนาที่เปนผูชวยนักวิจัย

อุปสรรค
3. ไมมีฐานขอมูลและแหลงคนควา การวิจยั
ดานวิทยาศาสตร

โอกาส
3. มีโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริในพื้นที่

3. ดานการบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
จุดแข็ง
จุดออน
1. อาจารยมีศกั ยภาพในการบริการวิชาการสูง
1. จํานวนโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจาก
2. มีความพรอมดานอาคารสถานที่ อุปกรณ
มหาวิทยาลัยมีนอย
เครื่องมือในการบริการวิชาการ
2. ขาดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในคุณธรรมดาน
3. นักศึกษามีสวนรวมในการใหบริการวิชาการ
การแตงกาย การตรงตอเวลา และการมีสัมมา
4. มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมเขากับการเรียน คารวะ
การสอน การวิจัยและดานอืน่ ๆ
3. ขาดการสงเสริมพัฒนาผูเรียนใหมี
5. มีการนําภูมปิ ญญาทองถิ่นมาใชกับการเรียนการ คุณลักษณะดานจิตอาสา จิตสาธารณะและ
สอนและการวิจัย
การแบงปน

อุปสรรค
1. มีงานบริการวิชาการที่ไมอยูในแผน ขอใช
บริการประจํามีจํานวนมาก
2. การประสานงานบริการวิชาการสําหรับ
หนวยงานภายนอกไมเปนระบบ
3. หนวยงานอืน่ ในมหาวิทยาลัยทําหนาที่
บริการวิชาการในภาระหนาที่ของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

โอกาส
1. มีสถานศึกษา และหนวยงาน
ภายนอกตองการรับบริการวิชาการ
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. มีหนวยงานภายนอกที่สนับสนุน
การใหบริการวิชาการและการทํานุ
ศิลปวัฒนธรรม

4. ดานการพัฒนาระบบการจัดการและภูมิสถาปตย
จุดแข็ง
จุดออน
1. บุคลากรสวนใหญยังขาดความตระหนัก
1. มหาวิทยาลัยเปนนิติบุคคล ทําใหระบบ
ในการประหยัดพลังงาน
บริการในระดับคณะมีความคลองตัวมากขึน้
2. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
2. ผูบริหารในระดับสูงมีวิสยั ทัศนดาน
วิทยาศาสตรและใหความสําคัญในการเรียน บริหารจัดการยังขาดความพรอม
3. การประชาสัมพันธไมมีประสิทธิภาพ
การสอนดานวิทยาศาสตร ซึ่งเปนปจจัยใน
เพียงพอ
การพัฒนาคณะ มหาวิทยาลัย และประเทศ
4. การตกแตง อาคารสถานที่ ยังไมสวยงาม
3. บุคลากรของคณะวิทยาศาสตรและ
ทันสมัย
เทคโนโลยี เปนผูมีจิตวิทยาศาสตร ทําใหมี
5.กลุมอาคารตั้งอยูกระจายตัว ทําใหยากตอ
ความคลองตัวในการบริการ
4. มีอาคารสถานที่รมรื่น บรรยากาศที่เอื้อตอ การพัฒนาดานภูมิสถาปตยใหสวยงามและ
ทันสมัย
การเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน
6. การปรับปรุงระเบียบและกฎเกณฑการใช
ทรัพยากรของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยียังขาดประสิทธิภาพ

อุปสรรค
1. แนวปฏิบัตใิ นการเบิกจายเงินไมเอื้อตอ
การบริหารจัดการภายในอยางคลองตัว
2. ทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยไม
ชัดเจน
3. ระเบียบ กฎเกณฑ ของมหาวิทยาลัยอยูใน
ระยะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

โอกาส
1. หนวยงานภายนอกสนับสนุน
งบประมาณในการบริหารจัดการ
2. มีบุคลากรภายนอกสนับสนุนงาน
บริหารจัดการงานของคณะ

