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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

  แผนยุ ทธศาสตร์  ร ะยะ  5  ปี  (พ . ศ . 2565 – 2569)  และแผนปฏิ บั ติ ก า ร  ประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ.2565 เป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เน้นความสัมฤทธิ์ผล
ของงานให้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตาม
แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ได้เน้นให้ใช้  แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน เพ่ือให้ทุก
หน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้ แผนปฏิบัติการของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี พัฒนาปรับปรุงมาจากแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีความสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามล าดับ 
  ในปีงบประมาณ 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้จัดให้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
ร ะ ย ะ  5  ปี  ( พ . ศ . 2565 – 2 5 6 9)  โ ด ย ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์   
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมทั้งศึกษาสภาวการณ์ปัจจุบัน ประเด็นความท้าทายในด้านต่างๆ ที่คณะฯ จะต้องเผชิญ 
โดยได้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้วิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน โดยใช้โปรแกรม  Excel ของ
วิ ท ย าก รที่ ป รึ ก ษ าจ าก จุ ฬ า ล ง ก รณ์ มห า วิ ท ย า ลั ย  ป ร ากฏ ผล ว่ า  คณ ะวิ ท ย า ศ าส ตร์ แ ล ะ เท ค โน โ ล ยี  
อยู่ในต าแหน่ง “ป้องกันตัว” ดังภาพที่ 1 ด้านล่างนี้ 
 
 

 
ภำพที่ 1 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน 



 ทั้งนี้ในการวิเคราะห์ปรับปรุง SWOT ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้น คณะผู้บริหาร  คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเห็นพ้องต้องกันว่า  ในการเติมค่าคะแนน ในประเด็นโอกาส คือให้ความส าคัญกับ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมต่อการเรียนรู้แบบ E-
learning ตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพไร้ขีดจ ากัด   ผนวกรวม
นโยบายการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาการศึกษาและร่วมมือทางการศึกษามากขึ้น  รวมถึงการ
ขยายความร่วมมือกับประเทศ กลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศอ่ืนๆ เพ่ิมมากขึ้น   มุ่งเปิดหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และ
รับนักศึกษาจากประเทศเพ่ือนบ้านมากขึ้นและท าความร่วมมือกับประเทศในอาเซียนได้มากขึ้น   กอปรกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นตลาดเสรีทางความคิด  จึงใช้โอกาสการที่มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น มีฐานข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นโอกาสที่คณะได้น าศาสตร์หรือองค์
ความรู้ในการแก้ปัญหาพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน รวมถึงการที่นักศึกษามีภูมิล าเนาทั่วประเทศ เหมาะแก่
การเข้าถึงการบริการวิชาการในระดับชุมชน หมู่บ้าน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เป็นโอกาสส าคัญให้คณะวิทยาศาสตร์   และเติม
ค่าคะแนนให้ความส าคัญกับภัยคุกคามในประเด็นสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศมีการ
แปรเปลี่ยนอยู่ตลอด ส่งผลต่อการบริหารจัดการของคณะ สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ าส่งผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้ปกครองในการเลือกสถานศึกษาให้ผู้เรียน กอปรกับการมีคู่แข่งขันที่เข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ท า
ให้คณะประสบกับปัญหาการรับนักศึกษาไม่ได้ตรงตามแผนที่ก าหนดไว้ จึงต้องมีการปรับหลักสูตรให้ทันสมัยและต้องปรับ
ระบบการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เกิดภาวะการแข่งขันทางการศึกษา
สูง และหลากหลายทั้งเชิงเนื้อหา และเชิงพ้ืนที่ส่งผลให้คณะต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถ
แข่งขันได้  การแข่งขันทางด้านหลักสูตรค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ รวมไปถึงความก้าวหน้าด้าน
สาธารณสุขอันเนื่องจากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประชากร
มีอายุยืนยาวมากขึ้น ขณะเดียวกันยังต้องเผชิญกับโรคระบาดและโรคอุบัติเหตุใหม่ที่มีความรุนแรงและเพ่ิมมากขึ้น เช่น 
COVID-19 ท าให้ระบบการศึกษาต้องปรับปรุงรูปแบบและวิธีการจัดการศึกษาที่เปิดโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้หรือแสวง
ความรู้ด้วยตนเอง ผู้ปกครองและนักศึกษาเรียกร้องให้ลดค่าเทอม เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19   ส่งผลให้งบประมาณ
จากรัฐและรายได้ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจ ากัด  รวมไปถึงงบประมาณจากภาครัฐในการบริหารจัดการมี
อย่างจ ากัดท าให้เกิดการพัฒนาที่ล่าช้าขาดความทันสมัย ขาดแหล่งรายได้ที่มั่นคงที่น ามาใช้ในการบริหารจั ดการการ
ปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยจึงเกิดความล่าช้าไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ทันเหตุการณ์   เงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐลด
น้อยลง รวมไปถึงยังตระหนักในเรื่องของค่านิยมและความต้องการของนักศึกษาเก่งๆ มักจะเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงานมากกว่าสาขาที่ความต้องการของตลาดแรงงานน้อยกว่า  ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์พึงตระหนักเสมอ 
พยายามค้นหาแนวทางและพลิกให้เป็นโอกาส  แต่อย่างไรก็ตามต าแหน่งยุทธศาสตร์ยังคงไว้ในต าแหน่ง คือ “ป้องกันตัว” 
ทั้งนี้เพราะการบริหารงานในรูปแบบการป้องกันตัวนั้นจะส่งผลให้สามารถบริหารจัดการคณะฯ ในด้านต่างๆ ให้สามารถ
ก้าวข้ามผ่านสถาณการณ์ปัจจุบันไปได้เพ่ือการพัฒนาต่อไปอีกระดับ  อันจะส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อของนักเรียน
และผู้สนใจ และเพ่ือให้เกิดการปรับตัวของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ทันกับกระแสและสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถือเป็นหนึ่ง
ในกระบวนการบริหารจัดการเพ่ือผลสัมฤทธิ์สูงสุดตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคู่กันไป  
ดังภาพที่ 2 แสดงต าแหน่งยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายหลังการปรับปรุง 

 
 
 



 
 

ภำพที่ 2 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายหลังการปรับปรุง 
 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีการด าเนินการและได้วางเป้าหมายเพ่ือให้เป็นการปฏิบัติงานโดยภาพรวม
ของคณะ สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยมีสาระส าคัญของ
แผนยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
  “มุ่งพัฒนาการศึกษา การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและ
คุณธรรมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ” 
 
 

พันธกิจ (Mission) 
1. ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและคุณธรรมเพื่อพัฒนาสังคม 
2. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 

    3. พัฒนางานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ให้เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ 
4. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมเพ่ือยกมาตรฐานชุมชน 

    5. สร้างเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 



6. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักการบริการจัดการราชการที่ดี 
 

 

ภำรกิจหลัก (Key result area) 
 1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคมยุคเศรษฐกฐานความรู้ อยู่ใน
สังคมอาเซียนและประชากรโลก (global citizen) อย่างมีความสุข 

   2. ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพที่สนองตอบการปฏิรูปการศึกษาและการฝึกหัดครูสู่อาเซียน 

   3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งเป็น
การยกมาตรฐานชุมชน สังคมและผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ SMEs ให้เข้มแข็ง 

    4. อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการ และเป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์
สู่อาเซียน 

    5. วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่ประชาคม
อาเซียน และสากล 
 
เสำหลัก (Pillar) 
 1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

 2. คุณธรรม (Morality)  
 3. เครือข่าย (Partnership)  
 4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
 5. วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างท่ีดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   
 

วัฒนธรรม (Culture) 
1. การพัฒนาภูมิปัญญาสู่ชุมชน 
2. การตรงเวลา สามัคคี มีคุณธรรม 
3. การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 
 

อัตลักษณ์ (Identity) 
  "เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ" 
 
 

เอกลักษณ์ (Uniqueness)  
  "เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล" 

 
 

ค่ำนิยมหลัก (Core Values) 
 1. W (Wisdom & Creativity)                   :            ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์  
 2. H (Happiness & Loyalty)                :            ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 
 3. I (Integration & Collaboration)           :             บูรณาการ และความร่วมมือ  
 4. P (Professionalism)                          :            ความเป็นมืออาชีพ  



 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1    พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2    สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพ่ือคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและ
สังคมอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3   สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
 ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักและตัวชี้ วัด

ความส าเร็จของแต่ละยุทธศาสตร์ มีดังนี้ 
 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ  มีเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ คือ (1) บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีทักษะและวิชาชีพเฉพาะทางเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้
บัณฑิตและสังคม รวมทั้งได้งานตรงความต้องการของประเทศ (2)คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีทักษะที่จ าเป็นในรูปแบบมหาวิทยาลัยดิจิทัล มีความสามารถ
เฉพาะทาง และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ (3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนด้วยระบบดิจิทัล (4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหลักสูตรเอตะทัคคะ และหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต รวมทั้งเกิดทักษะเพ่ืออนาคต (Reskill, 
Upskill) (5) บุคลากรมีคุณภาพสูง ทั้งความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
(6) มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA  (7) 
บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามทิศทางที่ก าหนดไว้  (8) คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่รองรับการด าเนินการตามพันธกิจได้อย่าง
ครบถ้วนและเกิดความประหยัดงบประมาณ รวมถึงมีการบริหารจัดการดัวยระบบดิจิทัล  ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์คือ (1)  ร้อยละของผู้จ้างงานที่พอใจอย่างยิ่งในคุณลักษณะของบัณฑิต (2) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (3) อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน (4) จ านวนผู้เรียนสาขาวิชาที่เป็นความ
ต้องการของประเทศ (5) ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  (6) ร้อยละ
นักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาให้มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศที่สอดคล้องกับสาขาเฉพาะทางที่จ าเป็นใน
รูปแบบมหาวิทยาลัยดิจิทัล (7) ร้อยละนักศึกษาที่มีความสามารถเฉพาะตัวหรือพรสวรรค์ที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะ
หรือความสามารถเพ่ิมขึ้น  (8) จ านวนงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา
ของหน่วยงานไปน าเสนอ/ประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ  (9) จ านวนการขึ้นทะเบียนการค้า (Start-Up)  (10) 
จ านวนอาจารย์ที่สร้างนักศึกษาที่มีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ (11) จ านวนนักศึกษาที่
มีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์  (12) ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
CEFR ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป (13) ร้อยละของอาจารย์ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผสมผสานต่ออาจารย์
ทั้งหมด (14) จ านวนหลักสูตร Top 10 Thailand (15) ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองประสิทธิผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติ (16) จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงตรงตามความต้องการของประเทศ (17) 
จ านวนหลักสูตรที่มีการปรับปรุงรายวิชาบางรายวิชาให้สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญเฉพาะ  3(3-0-6) เป็น 3(2-2-5) (18) 
หลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตร Non-Degree( (19) จ านวนศิษย์เก่าหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่ตรงกับ
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ (20) จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานหรือ
สถานประกอบการ (21) จ านวนอาจารย์และนักศึกษาที่จัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการ 



(22) ร้อยละของผู้สอนที่มีคุณภาพสูง (ต าแหน่งทางวิชาการ) (23) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้น (24)ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย  (25) ลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA (26) ร้อยละความส าเร็จของการถ่ายทอดทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย (27) ร้อยละความสาเร็จของการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและสิ่งอานวยความ
สะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย (28) ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการใช้ไฟฟ้าและน้ าเมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา (29)จ านวนของคณะ/วิทยาลัยที่จัดตั้งห้องปฏิบัติการจริงหรือห้องปฏิบัติการเสมือนจริงหรือใช้โปรแกรมซอฟแวร์ 
(Solfware) 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพ่ือคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่าง
ยั่งยืน  มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ (1) ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ (2) ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร หรือน าไปใช้
ประโยชน์พัฒนาชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ รวมทั้งน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  (3) คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และมีการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ (4) คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการทางวิชาการแก่ชุ มชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ 
ผู้ประกอบการใหม่ และท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา (5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี
แหล่งทุนในการสนับสนุนการท างานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์  (6) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถ
บริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์ และระดมทุน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ (7) วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ (8) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ได้มาตรฐาน สอดรับกับ
ความต้องการของท้องถิ่นและสังคม (9) อาจารย์และนักวิจัยมีศักยภาพในการริเริ่มสร้างสรรค์ งานวิจัย นวัตกรรม และ
การบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ (1)  ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย (2) จ านวนงานวิจัย งานนวัตกรรม 
งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลดรายจ่าย หรือพัฒนา
ประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน (3) จ านวนผลงานที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร (4) จ านวนผลงานวิจัย 
นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรที่น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒาที่ยั่งยืน (SDGs)  (5) จ านวน
โครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ หรือส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือ
ให้บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม (6) ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจนและ/หรือ
ยกระดับรายได้ครัวเรือน (7) จ านวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดรายย่อยที่ได้รับ
การพัฒนา (8) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย – กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (9) เงินรายได้จากการบริการวิชาการ เป็นที่ปรึกษาต่ออาจารย์ประจ า (10) จ านวนวารสารวิชาการที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติ (11) ร้อยละของการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนหรือการวิจัย (12) 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่ท างานบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น (13)จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน. เข้าไปช่วยพัฒนา 
(14) จ านวนชุดโครงการวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  

ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ   มีเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ คือ (1)  มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ (2) เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย (3) ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยโดยมีนักเรียนเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย  (4) 
อาจารย์ชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานหรือมีการแลกเปลี่ยนในสาขาวิชา (5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการด าเนินการ
จัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายในประเทศและท้องถิ่น (6)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการด าเนินการจัด
กิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ (1) ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัด
อันดับมหาวิทยาลัย (1.1) ด้านวิชาการและการเรียนการสอน (1.2) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ (1.3) ด้านเทคโนโลยี



สารสนเทศและวิทยบริการ (1.4) ด้านกิจการนักศึกษาและการจัดนิทรรศการ (1.5) ก ากับและติดตามแผนการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย (2) ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตร่วมกันและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย (3) ร้อยละของนักเรียนที่เข้า
มาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อแผนรับนักศึกษาประจ าปี  (4) จ านวนการประชาสัมพันธ์ผลงานที่สะท้อนอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย (5)จ านวนอาจารย์ชาวต่างชาติหรืออาจารย์แลกเปลี่ยน/วิทยากร/บรรยายพิเศษ (6) ร้อยละของเครือข่าย
ความร่วมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน (7) ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศที่มีการจัดกิจกรรม
ร่วมกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
ตำรำงท่ี 1 แสดงจ านวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม ของแผนยุทธศาสตร์

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569) ในแต่ละยุทธศาสตร์  
 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวน 

เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 
แผนงาน/
กลยุทธ์ 

โครงการ/
กิจกรรม 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิต
ให้เป็นมืออาชีพ 

8 24 21 21 

2) สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ
เพ่ือคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

8 14 12 12 

3) สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่อง
ระดับนานาชาติ 

6 6 7 7 

รวมทั้งสิ้น 22 44 40 40 
 
 ทั้ งนี้ คณะวิ ทยาศาสตร์ และ เทคโน โลยี ได้ น าแผนยุทธศาสตร์  ระยะ  5  ปี  ( พ . ศ .2565 – 2569)  
เพ่ือแปลงไปสู่การปฏิบัติในแต่ละปี โดยการจัดการเป็นแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถสรุปเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการ ดังตารางที่ 2  
 

ตำรำงท่ี 2 แสดงจ านวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 
 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวน 

เป้ำประสงค์ 
เชิง

ยุทธศำสตร์ 
ตัวช้ีวัด 

แผนงำน/ 
กลยุทธ์ 

โครงกำร/
กิจกรรม 

1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิต
ให้เป็นมืออาชีพ 

8 29 25 25 

2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ
เพ่ือคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

9 14 12 12 

3. สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่อง
ระดับนานาชาติ 

6 7 7 7 

รวม 23 49 44 44 



  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีงบประมาณรวมทั้งสิ้นจ านวน  49,266,130.00 บาท โดยจ าแนกตาม

แหล่งเงินได้ดังนี้ คือ เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 33,477,630.00 บาท ซึ่งแบ่งเป็น ภาคปกติ  14,374,690.00บาท 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ จ านวน 16,348,780.00บาท และภาคพิเศษ  จ านวน 2,754,160.00บาทและเงินงบประมาณ
แผ่นดิน จ านวน 15,788,500.00 บาท  ตามล าดับ รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในแต่ละยุทธศาสตร์ ดัง
ตารางที่ 3 
 

 

ตำรำงท่ี 3 แสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 

 
ยุทธศำสตร์ เงินนอกงบประมำณ (เงินรำยได้) งบประมำณ

แผ่นดิน 
รวม 

ภำคปกติ ภำคพิเศษ 
1)พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น
เอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็น
มืออาชีพ 

12,807,190.00  2,730,930.00  15,188,500 30,726,620.00 

2) สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม
ระดับชาติและนานาชาติเพ่ือ
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม
อย่างยั่งยืน 

962,500.00  23,230.00  600,000 1,585,730.00  

3) สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย
และขยายการยกย่องระดับ
นานาชาติ 

605,000.00  0.00  0.00  605,000.00  

4)แผนงานบุคลากรภาครัฐ 16,348,780.00 0.00 0.00  16,348,780.00 
รวมงบประมำณ 30,723,470.00 2,754,160.00 15,788,500.00 49,266,130.00 

 
ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ก าหนดโครงการวาระส าคัญประจ าปี 

(Agenda) จ านวนทั้งสิ้น 13 โครงการ จ าแนกแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 1   พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ มีโครงการวาระส าคัญ

ประจ าปี (Agenda) จ านวน 8 โครงการ คือ 
1. โครงการส่งเสริมนักศึกษาที่มีพรสวรรค์หรือพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถพิเศษ 
2. โครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-Up)  
3. โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 
4. โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) 
5. โครงการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง 
6. โครงการเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ 
7. โครงการก ากับองค์การที่ดี 
8. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล 



ยุทธศำสตร์ที่ 2   สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพ่ือคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม
อย่างยั่งยืน มีโครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda) จ านวน 3 โครงการ คือ 

1. โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในระดับชาติและ
นานาชาติ

2. โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ
3. โครงการระดมทุนเพ่ือการศึกษา

ยุทธศำสตร์ที่ 3   สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ   มีโครงการวาระส าคัญ
ประจ าปี (Agenda) จ านวน 2 โครงการ คือ 

1. โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)
2. โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและก าหนดแนวทางการแปลงแผน

ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล ดังนี้ 
1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมก าหนด

แนวทางในการบริหารจัดการ เพ่ือแปลงแผนไป สู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกันขององค์กรที่ เกี่ยวข้องทั้ง
ภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง 
ดังนี้ 

1.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบั ติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับ
บุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบั ติ
การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางของ
แผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก 

1.3 ส่งเสริมให้สาขาวิชาต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดท าแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถเชื่อมโยง
และประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 

1.4 จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่วองค์กรทั้งระบบ
พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สู่การประเมินผลงาน 

1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องผ่านสื่อ
ภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพ่ือกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ เพ่ือเป็นเครื่องมือ
ในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 

2.1 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ภายในวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ที่เก่ียวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา อาทิเช่น 

(1) แผนปฏิบัติการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 



(2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
(3) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย 
(4) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 
(5) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 
(6) แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(7) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 
(8) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
(9) แผนพัฒนาบุคลากร 
(10) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
(11) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
(12) แผนการจัดการความรู้ 
(13) แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน 
(14) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
(15) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
(16) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
(17) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

2.2 ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่การสร้าง
กระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์กับระบบการ
จัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน 

2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการด าเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วยเทคโนโลยี 

การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากที่จะผลักดันการท างานของกลไกทั้งหมดให้
สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม รวมทั้งต้อง
อาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกก าลังในหลายมิติในการประสานแผนงาน แผนเงิน และแผนคน ในการขับเคลื่อน
องค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคือวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ความส าเร็จของการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จ จึงประกอบด้วยส่วนส าคัญ ดังนี้ 

1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และสื่อสาร
ทิศทางองค์กรให้แก่บุคลากรทุกระดับได้มีความเข้าใจ 

2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยน ากลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานมาแปลง
เป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปสู่ สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบในการจูงใจให้ทุกคนมุ่งเน้นการท างานเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภายนอกที่เกี่ยวข้องใน
การขับเคลื่อนแผนงาน/ โครงการของแต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่
ข้อมูล และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน  

5. การจัดระบบการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการในทุกระดับ



กำรติดตำมและประเมินผล 
 เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับทุกหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แล้ว คณะ
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี  มี ก า ร ว า ง ร ะ บ บ ที่ จ ะ วั ด ค ว า ม ส า เ ร็ จ ใ น ก า ร บ ร ร ลุ เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์  
ในระดับต่างๆ จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพ่ือช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่
เ กิ ด ขึ้ น  อั น จ ะ ช่ ว ย ใ ห้ ผู้ รั บ ผิ ด ช อบ พิ จ า ร ณ า ห า แ น ว ท า ง แ ก้ ไ ข ต่ อ ไ ป  ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะป ร ะ เ มิ น ผ ล  
ที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัดความส าเร็จในหลายมิติและหลายระดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการแนว
ใหม่ ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุปบทเรียนและ
ข้ อ เ ส น อแ น ะส า ห รั บ น า ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง ก ร ะบ ว น ก า ร จั ด ท า แ ผ น เ ชิ ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง อ ง ค์ ก ร  
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเป็น
ประจ าทุกเดือน และจัดท ารายงานผลรายไตรมาสเพ่ือแสดงถึงความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทุก
ระดับทราบและด าเนินการแก้ไขเพ่ือให้การด าเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  

3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
เพ่ือเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

4. การติดตามผลตามค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมี การก าหนดระยะเวลา  
การติดตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

5 .  มีกลไกเชื่ อมโยงการประเมินผลงานรายบุ คคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา  เ พ่ือ เชื่ อมโยง  
กับผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เ พ่ือแสดงถึงผลส าเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ ระดับหน่วยงาน  
และระดับบุคคล 
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1 

ส่วนที่ 1 บทน ำ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำของหน่วยงำน 
นับจาก พ.ศ. 2480 จนถึง พ.ศ. 2561 รวมเวลา 81 ปีที่มหาวิทยาลัยได้เริ่มก่อตั้งจากโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย 

มาเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ในปี พ.ศ. 2538 ได้รับสถาปนาเป็นสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 
2447 ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงเป็นคณะในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งได้มีประวัติความเป็นมาในการบริหารการเรียนการสอนโดยล าดับดังนี้ 

ก่อนปี พ.ศ. 2491 คณะวิทยาศาสตร์เป็นเพียงวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีการสอนในระดับประถมและมัธยมศึกษา ปี 
พ.ศ. 2491 เริ่มมีฝ่ายฝึกหัดครู ผลิตนักศึกษา ป.กศ. (ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา) และ ป.กศ. สูง (ประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษาชั้นสูง) วิชาวิทยาศาสตร์เป็นกลุ่มวิชา ประกอบด้วย เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และ วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

พ.ศ. 2501 ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2501 เปลี่ยนจากโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูสวน
สุนันทา วิทยาศาสตร์จัดขึ้นเป็นหมวดวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย ภาควิชาเคมี   ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์และ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ผู้บริหารหมวดวิทยาศาสตร์เรียกว่า หัวหน้าหมวดวิทยาศาสตร์ 

พ.ศ. 2518 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มีการยกระดับโรงเรียนฝึกหัดเป็นสถาบันอุดมศึกษา
โรงเรียนฝึกหัดครูสวนสุนันทาจึงเปลี่ยนเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา หมวดวิทยาศาสตร์จึงเปลี่ยนเป็นคณะวิชา
วิทยาศาสตร์ มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการอบรมครูประจ าการวิชาวิทยาศาสตร์ 
และเปิดสอนระดับปริญญาตรีสายครุศาสตร์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 9 ภาค คือ ภาคเคมี ภาคชีววิทยา ภาค
ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาคคณิตศาสตร์ ภาคเกษตรศาสตร์   ภาคคหกรรมศาสตร์ ภาคอุตสาหกรรมศิลป์  ภาคสุข
ศึกษา ภาคพลศึกษา  ผู้บริหารคณะวิชาวิทยาศาสตร์ เรียกว่า หัวหน้าคณะวิชาวิทยาศาสตร์ 

พ.ศ. 2527  ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พ.ศ. 2527  ก าหนดให้วิทยาลัยครูเปิดสอนได้   3  สาขา  คือ  
สาขาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ และ สาขาศิลปศาสตร์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์ได้เปลี่ยนเป็น  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประกอบด้วย 9 ภาควิชา และ 2 โปรแกรมวิชา ได้แก่ ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์
ทั่วไป ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ โปรแกรมวิชาการพิมพ์และโปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีการอาหาร ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียกว่า หัวหน้าคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

พ.ศ. 2530 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนระดับอนุปริญญา 5 หลักสูตร คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
สาขาวิชาการพิมพ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาก่อสร้าง และสาขาวิชาเคมีปฏิบัติ ในส่วนระดับปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์ 6 หลักสูตร คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป     สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิทยาศาสตร์ 6 หลักสูตร คือ สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ และสาขาวิชาสุขศึกษา 

พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อวิทยาลัยครูว่า สถาบันราช
ภัฏ ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียกว่า คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้เปิดสอน 2 สาขา คือ 
สาขาวิชาการศึกษาที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยระดับปริญญาตรี 4 ปี ได้แก่  สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  และระดับปริญญาตรี  2 ปี  (หลังอนุปริญญา) 
ได้แก่ คหกรรมศาสตร์ ส่วนสาขาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยระดับปริญญาตรี 4 ปี ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชา
ชีววิทยาประยุกต์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
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พ.ศ. 2545 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา ได้ย้ายไปอยู่ในความรับผิดชอบของคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เปิดสอนเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

พ.ศ. 2547พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษา วันที่ 15 มิถุนายน 2547 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนในสาขาวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี 
4 ปี ได้แก่ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 
สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสถิติ
ประยุกต์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และสาขาวิชา
อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ   

พ.ศ. 2549 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพ่ิม 2 สาขา ได้แก่ สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ และระดับปริญญาโท 2 สาขา ได้แก่  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ศึกษา และสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. 2552 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 14 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาค
หกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาชีววิทยา
ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาจุลชีววิทยา และสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ และระดับปริญญาโท 3 
สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษาสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการและควบคุมมลพิษ และสาขาวิชานิติ
วิทยาศาสตร์ 

พ.ศ. 2553 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนระดับปริญญาตรีเพ่ิมอีก 2 สาขาวิชา คือ ฟิสิกส์ประยุกต์ 
วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม และจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (ปิดหลักสูตรจุลชีววิทยา)หลักสูตรระดับปริญญาตรี 16 
สาขาวิชา และระดับปริญญาโท  3  สาขาวิชา  

พ.ศ. 2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ สาขาวิชาด้านสุขภาพ 4 สาขาวิชา (สาขาวิชาแพทย์แผนไทย
ประยุกต์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพดูแลเด็กและผู้สูงอายุ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพความงามและสปา และ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพการกีฬา) ได้ย้ายออกเป็นหน่วยงานภายนอกภายใต้สังกัดหน่วยงานสหเวศศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงมีหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 13 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ  
สาขาวิชาสถิติประยุกต์  สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาชีววิทยา  สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

พ.ศ. 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 13 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา
คณิตศาสตร์สารสนเทศ  สาขาวิชาสถิติประยุกต์  สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาชีววิทยา  สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  สาขาวิชา
จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ  สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พ.ศ. 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีโครงการเปิดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การศึกษา  1 หลักสูตร  
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 พ.ศ. 2558   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 13 สาขาวิชา พร้อมทั้งเปิด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การศึกษา  จ านวน 1 หลักสูตร นอกจากนี้
คณะวิทยาศาสตร์มีแผนเพ่ิมหลักสูตรระดับปริญญาตรี เป็นจ านวน 15 สาขาวิชาโดยมีสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ซึ่งเตรียม
เปิดใหม่ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพซึ่งย้ายจากวิทยาลัยสหเวชศาสตร์มาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  1 หลักสูตร    
 พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีมี จ านวน 15 สาขาวิชา  โดยมีสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ เป็นสาขาวิชาล่าสุดภายใต้การก ากับของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีแผนรวมสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์และสาขาวิชา
อุตสาหกรรมอาหารและการบริการเป็นสาขาวิชาเดียวกันและแยกแขนงการศึกษาออกไปเป็น 2 แขนง ในระดับ
บัณฑิตศึกษา  คือหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  1 หลักสูตร 
 พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหลักสูตรปริญญาตรี จ านวน 14 สาขาวิชา โดยการรวมสาขาวิชา
อุตสาหกรรมอาหารและการบริการกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์เข้าด้วยกันและแยกแขนงการศึกษาออกไปเป็น 2 แขนง
ตามสาขาวิชาเดิม ในระดับบัณฑิตศึกษา  คือหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา  1 หลักสูตร 

    พ.ศ. 2561 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ได้งดรับนักศึกษาเนื่องจากมีจ านวน
นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับและมีจ านวนนักศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่อง 
จึงขออนุมัติสภาวิชาการพิจารณาขอปิดหนักสูตร โดยผ่านการเห็นชอบการปิดหนักสูตร จากคณะกรรมการอ านวยการ
บัณฑิตวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 21  พฤษภาคม 2561 

พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี จ านวน 14 สาขาวิชา โดยยังคงมีการ
เปิดรับนักศึกษาในทุกหลักสูตร แต่ในด้านการบริหารจัดการมีการเริ่มต้นวางแผน จัดท าและวิพากษ์ปรับปรุงหลักสูตร
เพ่ือให้ทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกต่อไป 
 พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการด าเนินการ ปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของ
คณะฯ ตามนโยบาย ปรับ ปิด เปิด ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ หลักสูตรระดับปริญญาตรี คือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จาก
เดิม 14 สาขาวิชา ปรับเป็นเป็น 9 สาขาวิชา 4 แขนงวิชา  ดังนี้ 
  1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
  4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
  5. สาขาวิชาเคมี 
  6.สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ 
   6.1 แขนงวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ 
   6.2 แขนงวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 
  7. สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดลอ้ม 
   7.1 แขนงวิชาชีววิทยา 
   7.2 แขนงวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
 8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
 9. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 
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 พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการด าเนินการ ปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ 
ตามนโยบาย ปรับ ปิด เปิด ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ หลักสูตรระดับปริญญาตรี คือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต รวมไปถึง
การโยกย้ายคณะ จากเดิม ปรับเป็นเป็น 9 สาขาวิชา 4 แขนงวิชา ปรับเป็นเป็น 10 สาขาวิชา 11 แขนงวิชาดังนี้ 
 1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตรกรรม 
   1.1 แขนงวิชาเคมี 
   1.2 แขนงวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
   1.3 แขนงวิชาฟิสิกก์ 
 2. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 
 5. สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมและนวัตรกรรมชีวภาพ 
   5.1 แขนงวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ 
   5.2 แขนงวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 
 6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 7. สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดลอ้ม 
   7.1 แขนงวิชาชีววิทยา 
   7.2 แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
 8. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล 
   8.1 แขนงวิชาวิทยการคอมพิวเตอร์ 
   8.2 แขนงวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์สถิติธุรกิจ 
 9. สาขาวิชาการจัดการนวัตรกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ 
   9.1 แขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล 
   9.2 แขนงวิชาการจัดการดิจิทัลคอนเทนท์ 
 10. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
 
 นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 1 สาขาวิชา คือสาขาวิชาการ
จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการทบทวน ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรของคณะให้ทันต่อยุคสมัยอย่างต่อเนื่อง 
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1.2 โครงสร้ำงคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1.1 โครงสร้ำงคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
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โครงสร้ำงองค์กร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 1.2 โครงสร้างองค์กร 
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1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร (ADMINISTRATIVE CHART) 

7 

ภาพท่ี 1.3 โครงสร้างการบริหารงาน 
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1.4 ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
 1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 

ตำรำงท่ี 1.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 
 

สำขำวิชำ (รุ่นที่เปิดรับนักศึกษำ) 
จ ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน 

ปีกำรศึกษำ 
2561 

ปีกำรศึกษำ 
2562 

ปีกำรศึกษำ 
2563 

ปีกำรศึกษำ 
2564 

1. สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (61-62)                                               1 1 1 1 
2. สาขาวิชาชีววิทยา (61-62) 1 1 1 1 
3. สาขาวิชาเคมี (61-63) 1 1 1 1 
4. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (61-62) 1 1 1 1 
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ (61-62)                            1 1 1 1 
6. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (61-62) 1 1 1 1 
7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (61-62) 1 1 1 1 
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร  
1 1 1 1 

9. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (61) 1 1 1 1 
10. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  1 1 1 1 
11. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (61-63) 1 1 1 1 
12. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 1 1 
13. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 1 1 1 1 
14. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 1 1 1 1 
15. สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหาร

และนวัตกรรมชีวภาพ (63-64) 

- - 1 1 

16. สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (63-64) - - 1 1 
17. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (64) - - - 1 
18. สาขาวิชาวิทยาคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม

ข้อมูล (64) 

- - - 1 

19. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (61-63) 1 1 1 1 
20. สาขาวิชาการจัดการดิจิทัลและคอนเทนต์ 

(64) 

- - - 1 

รวมทั้งสิ้น 14 14 17 20 
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1.4.2 ข้อมูลนักศึกษำ 
ตำรำงท่ี 1.2 ข้อมูลนักศึกษำ 
 

จ ำนวน
นักศึกษำ 

สำขำวิชำ  

ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 *ปีกำรศึกษำ 2564 
ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม 

1. สาขาวิชาจุลชีววิทยา
อุตสาหกรรม 

87 - 87 78 - 78 54 - 54 29 - 29 

2. สาขาวิชาชีววิทยา 145 - 145 110 - 110 68 - 68 59 - 59 

3. สาขาวิชาเคมี 83 - 83 76 - 76 69 - 69 47 - 47 

4. สาขาวิชาสถิติ
ประยุกต์ 

94 - 94 45 - 45 23 - 23 9 - 9 

5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สารสนเทศ                                

48 - 48 37 - 37 23 - 23 11 - 11 

6. สาขาวิชาฟิสิกส์
ประยุกต์ 

42 - 42 26 - 26 20 - 20 11 - 11 

7. สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

181 - 181 141 - 141 112 - 112 65 - 65 

8. สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

128 - 128 127 - 127 140 - 140 137 - 137 

9. สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ 

37 - 37 19 - 19 14 - 14 4 - 4 

10. สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ 

336 157 493 338 130 468 393 126 393 385 55 440 

11. สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

325 - 325 306 - 306 313 - 313 222 - 222 

12. สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

399 60 459 357 57 414 329 59 388 286 17 303 

13. สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
และสุขภาพ 

459 - - 
 

430 - 430 440 - 440 426 - 426 

14. สาขาวิชานิติ
วิทยาศาสตร์ 

98 - - 125 - 125 143 - 143 180 - 180 
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จ ำนวน
นักศึกษำ 

สำขำวิชำ  

ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 *ปีกำรศึกษำ 2564 
ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม 

15.โครงการพิเศษ
จัดการเรียนการสอน
พระภิกษุ สามเณร 

- 110 110 - 153 153 - 155 155  174 174 

16.สาขาวิชาจุลชีววิทยา
อุตสาหกรรมอาหารและ
นวัตกรรมชีวภาพ 

- - - - - - 17 - 17 33 - 33 

17. สาขาวิชาชีววิทยา
สิ่งแวดล้อม 

- - - - - - 39 - 39 60 - 60 

18. สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรม 

- - - - - - - - - 10 - 10 

19. สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และ
นวัตกรรมข้อมูล 

- - - - - - - - - 68 - 68 

20.สาขาวิชาสารสนเทศ
ศาสตร์ 

- - - - - - - - - 21 - 21 

21.สาขาวิชาการจัดการ
นวัตกรรมดิจิทัลและ
คอนเทนต์ 

- - - - - - - - - 15 - 15 

รวมทั้งสิ้น 2,462 327 2,789 2,215 340 2,550 2,197 340 2,537 2078 246 2,324 
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1.4.3 ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ตำรำงท่ี 1.3 ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 

จ ำนวนนักศึกษำ 
สำขำวิชำ  

ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 *ปีกำรศึกษำ 2563 
ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม 

1. สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 26 - 26 25 - 25 24 - 24 
2. สาขาวิชาชีววิทยา 30 - 30 52 - 52 34 - 34 
3. สาขาวิชาเคมี 19 - 19 22 - 22 13 - 13 
4. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 53 - 53 48 - 48 8 - 8 
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ                                6 - 6 15 - 15 9 - 9 
6. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 20 - 20 23 - 23 9 - 9 
7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 42 - 42 46 - 46 4 - 4 
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

27 - 27 24 - 24 12 - 12 

9. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 7 - 7 15 - 15 0 - 0 
10. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 38 - 38 33 - 33 11 9 20 
11. สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและ
บริการ 

44 23 67 33 1 34 0 - 0 

12. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 83 9 92 78 2 80 37 - 37 
13. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 114 9 123 104 7 111 76 26 102 
14. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
และสุขภาพ 

56 - 56 94 - 94 76 - 76 

1 5. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ - - - - - - 0 - 0 
16. โครงการพิเศษจัดการเรียนการ
สอนพระภิกษุ สามเณร 

- 45 45 - 19 19 - 25 25 

รวมทั้งสิ้น 565 86 651 560 29 589 313 60 373 
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1.4.4 ข้อมูลกำรมีงำนท ำของบัณฑิต 

ตำรำงท่ี 1.4 ข้อมูลกำรมีงำนท ำของบัณฑิต 
 

 
 

ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 
2561 

ปีกำรศึกษำ 
2562 

ปีกำรศึกษำ 
2563 

การมีงานท า 4.67 4.71 4.75 
เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ าของ ก.พ. 18,446 22,355 19,088 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 4.39 4.54 4.63 
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1.4.5 ข้อมูลผลงำนวิจัย 
ตำรำงท่ี 1.5 ข้อมูลผลงำนวิจัย 

 
 
 
 

จ ำนวน 
สำขำวิชำ 

ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 2563 ปีงบประมำณ 2564 
ผลงำน น ำไปใช้ ผลงำน น ำไปใช้ ผลงำน น ำไปใช้ 

1. สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 11 11 19 19 16 16 
2. สาขาวิชาชีววิทยา 9 9 5 5 0 0 
3. สาขาวิชาเคมี 12 12 10 10 8 8 
4. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 8 8 19 19 7 7 
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ                                13 13 9 9 9 9 
6. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 14 14 10 10 18 18 
7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 25 25 11 11 35 35 
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

12 12 9 9 3 3 

9. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 7 7 22 22 0 0 
10. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 18 28 8 8 7 7 
11. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 9 9 20 20 12 12 
12. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 12 21 21 28 28 
13. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและ
สุขภาพ 

6 6 15 15 8 8 

14. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 3 3 5 5 19 19 
รวมทั้งสิ้น 159 159 183 183 170 170 
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1.4.6 ข้อมูลกำรบริกำรวิชำกำร 
ตำรำงท่ี 1.6  ข้อมูลกำรบริกำรวิชำกำร 

 

คณะ 

จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำร 

ปีงบประมำณ 
2562 

ปีงบประมำณ 
2563 

ปีงบประมำณ 
2564 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 2 2 

รวมทั้งสิ้น 4 2 2 
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1.4.7 ข้อมูลกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ตำรำงท่ี 1.7 ข้อมูลกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 
 

สำขำวิชำ 
จ ำนวนโครงกำรท ำนุบ ำรุงศลิปวัฒนธรรม 

ปีงบประมำณ 
2562 

ปีงบประมำณ 
2563 

ปีงบประมำณ 
2564 

1. สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม - 1 - 

2. สาขาวิชาชีววิทยา 1 1 1 
3. สาขาวิชาเคมี 1 1 - 
4. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 1 1 - 
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ                                - 1 - 
6. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 1 1 - 
7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 1 - 
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 1 - 
9. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 1 1 - 
10. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ - 1 - 
11. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ - 1 - 
12. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 - 
13. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  1 - 

14. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 1 1 1 

15. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ส่วนกลาง) 3 3 4 
รวมทั้งสิ้น 12 17 6 
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1.4.8 ข้อมูลบุคลำกร 
 

  สำยสนับสนุนวิชำกำร 
  ตำรำงท่ี 1.7 ข้อมูลบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร 

 

 
 
 
 
 

หน่วยงำน ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 2563 ปีงบประมำณ 2564 
ต่ ำกว่ำตรี ตรี โท รวม ต่ ำกว่ำตรี ตรี โท รวม ต่ ำกว่ำตรี ตรี โท รวม 

บริหารงานท่ัวไป - 10 5 15 - 9 5 14 - 8 5 13 
บุคลากร - - - - - - - - - - - - 
นักวิชาการศึกษา - - 4 4 - - 4 4 - - 3 3 
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

- 1 2 3 - 1 2 3 - 1 2 3 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร ์

- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 

นักวิชาการเงิน
และบัญช ี

- - 1 1 - - 1 1 - - 1 1 

นักวิทยาศาสตร ์ - 5 - 5 - 5 1 6 - 5 1 6 
นักวิชาการ
โภชนาการ 

- - 1 1 - - 1 1 - - 1 1 

นักวิชาการพัสด ุ - 1 1 2 - 1 1 2 - 1 1 2 
นักประชาสัมพันธ์ - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 
เจ้าหน้าท่ี
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ์

1 - - 1 1 - - 1 1 - - 1 

พนักงานพิมพ์ดีด 1 - - 1 1 - - 1 1 - - 1 

พนักงานเก็บ
เอกสาร 

1 - - 1 1 - - 1 1 - - 1 

เจ้าหน้าท่ี
ห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีการ
อาหาร 

1 - - 1 1 - - 1 1 - - 1 

พนักงานขับรถ 1 - - 1 1 - - 1 1 - - 1 

คนงาน 2 - - 2 2 - - 2 2 - - 2 

รวมทั้งสิ้น 7 19 14 40 7 17 15 40 7 17 14 38 
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สำยวิชำกำร 
 จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ 
 ตำรำงท่ี 1.8 ข้อมูลบุคลำกรสำยวิชำกำร จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ 
 
  

สำขำวิชำ 
ปีงบประมำณ พ.ศ  2564 

 โท        เอก      รวม 

1. สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม                                                      3 2 5 

2. สาขาวิชาชีววิทยา  2 5 7 

3. สาขาวิชาเคมี  1 8 9 

4. สาขาวิชาสถิติประยุกต์  2 2 4 

5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ                                 2 5 7 

6. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  1 6 7 

7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  3 7 10 

8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  3 4 7 

9. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  - 5 5 

10. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  9 1 10 

11. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  6 3 9 

12. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  1 6 7 

13. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  6 2 8 

14. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์  3 3 6 

15.สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนต์  8 1 9 

รวมทั้งสิ้น  50 60 110 
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จ ำแนกตำมต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 ตำรำงท่ี 1.9 ข้อมูลบุคลำกรสำยวิชำกำร จ ำแนกตำมต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

 
 

สำขำวิชำ 
ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 2563 ปีงบประมำณ 2564 

อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. รวม 
1. สาขาวิชาจุลชีววิทยา
อุตสาหกรรม 

4 2 - 6 4 2 - 6 2 3 - 5 

2. สาขาวิชาชีววิทยา 8 - - 8 7 - - 7 4 3 - 7 
3. สาขาวิชาเคมี 7 2 - 9 7 2 - 9 5 4 - 9 
4. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 4 1 - 5 5 1 - 6 2 2 - 4 
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สารสนเทศ                                

5 1 1 7 5 1 1 7 3 2 2 7 

6. สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 3 2 2 7 3 2 2 7 1 4 2 7 
7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

2 6 3 11 - 8 3 11 - 7 3 10 

8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

6 1 - 7 6 - - 6 6 1 - 7 

9. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 2 3 - 5 1 4 - 5 - 4 1 5 
10. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 10 - - 10 9 - - 9 10 - - 10 
11. สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

5 3 1 9 4 3 2 9 4 3 2 9 

12. สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5 3 - 8 3 4 - 7 3 4 - 7 

13. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและสุขภาพ 

7 - - 7 8 - - 8 8 - - 8 

14. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 4 1 - 5 4 1 - 5 4 2 - 6 
15.สาขาวิชาการจัดการ
นวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนต์ 

        1 8 - 9 

รวมทั้งสิ้น 72 25 7 104 66 28 8 102 54 46 10 110 
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1.5 ขั้นตอนกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - 2569) และจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

 

 
 
 

 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารก าหนดปจัจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม) 

ผู้บริหารและบุคลากร ประเมินให้น้ าหนักคะแนนตามล าดับจากมากไปหาน้อยของจุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม 

คณะกรรมการทบทวน/จดัท าแผนยุทธศาสตร์ฯ และรองผู้บริหารระดับหน่วยงาน วิเคราะห์ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  
การก าหนดเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักขององค์กร 

คณะกรรมการทบทวน/จดัท าแผนยุทธศาสตร์ฯ รองผู้บริหารระดับหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงานก าหนดโครงการและกิจกรรม 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ ยก (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565  - 2569) และแผนปฏิบัติการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- เสนอคณะกรรมการประจ าหน่วยงานและเสนออธิการบดี 

น าแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ป ี(พ.ศ.2565-2569) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 ไปสู่การปฏิบัติ 

คณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในและภายนอก กรกฎำคม 2564 

กรกฎำคม 2564 

กรกฎำคม 2564 

สิงหำคม 2564 

สิงหำคม 2564 

กันยำยน 2564 

กันยำยน 2564 
 

ตุลำคม 2564 
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ภำพที่ 1.4  ขั้นตอนกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569) และจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะหเ์ชิงยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 
 

2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 
เพ่ือทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักการวิเคราะห์ 

SWOT (SWOT Analysis) 
 
2.1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) 

เ พ ื ่ อ น ำผล กา ร ว ิ เ ค ร า ะห ์ ไ ป ใ ช ้ ใ น ก า ร ร ะบ ุ จ ุ ด แ ข ็ ง  ( Strengths) และจ ุ ด อ ่ อน  ( Weaknesses)  
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลักการ 7–S Model ของ 
McKinsey ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ ดังนี้ 

o Structure (โครงสร้าง) มีโครงสร้างการทำงาน โครงสร้างการจัดองค์กรในระดับต่างๆ ที่เหมาะสมตาม
การจัดแบ่งเพ่ือผลสัมฤทธิ์ในการบริหารราชการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

o Strategy (กลยุทธ์) มีการกำหนดกลยุทธ์ ทิศทางการปฏิบัติงานไว้อย่างมีทิศทางสามารถปฏิบัติได้จริง
และตอบสนองต่อการปฏิบัติราชการเพ่ือบรรลุผลสัมฤทธ์ 

o System (ระบบ) ระบบการทำงานมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนตามภาระหน้าที่และตำแหน่งที่ได้รับ
มอบหมายและมีการติดต่อประสานงานกันอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ สำหรับจุดแข็งจุดอ่อนสามารถวิเคราะห์
ได้ตามในรายละเอียดข้อ 2.2  

o Skill (ความชำนาญ) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ มีคามรู้ความสามารถและตรงต่อสายงานที่ปฏิบัติซึ่งการ
ปฏิบัติงานจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือวัดสมรรถนะของบุคลากรเป็นระยะ 

o Staff (บุคลากร) บุคลากรมีความพร้อมความสามารถในการปฏิบัติงานซึ่งสามารถแสดงผลได้ตามการ
ตรวจประเมินคุณภาพต่างๆรวมทั้งการวัดผลการปฏิบัติงานในการประเมินสมรรถนะตามรอบการประเมิน 

o Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพซึ่งสะท้อนได้จากผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการซึ่งตรวจประเมินตามเกณฑ์ต่าง ๆ ทั้งเกณฑ์การประกันคุณภาพและเกณฑ์ กพร.  

o Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วมกัน มุ่งไปตามวิสัยทัศน์ของคณะฯ คือ 
“มุ่งพัฒนาการศึกษา การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และบูรณาการองค์ความรู้ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมในการ
พัฒนาสังคมและประเทศชาติ” 

 
2.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) 
เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุสถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats) 

ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกตามหลักการ PESTModel ซึ่งสามารถ
สรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

o P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั ้งกฎหมายและนโยบายทางการเมืองที ่มี
ผลกระทบกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

o E-Economics เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

o S-Social เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคมที่มีต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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o T-Technology เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที ่ เก ี ่ยวข้องกับคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้สำรวจความคิดเห็นจากผู ้บริหารภายในหน่วยงานเกี ่ยวกับปัจจัยที ่มี
ผลกระทบต่อการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยสามารถสรุปประเด็นปัจจัยในแต่ละด้าน ได้ดังนี้ 
     2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S)(15 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

2.2.1.1 อาจารย์มีความเชี ่ยวชาญ มีคุณวุฒิ และตำแหน่งทางวิชาการเพิ ่มมากขึ ้น - บุคลากรของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความชำนาญเฉพาะทาง- คณาจารย์มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่จบการศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงต่างๆ ที่ มีการจัดการเรียนการสอน- มีระบบพี่เลี้ยง 
สำหรับให้อาจารย์ทำผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการมากข้ึน  

2.2.1.2 มีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจำปีที่ชัดเจน   - บุคลากรปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน- ผลการ
ปฏิบัติงานดีขึ ้นกว่าปีที่ผ่านมา- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ทำให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
คล่องตัว- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีกระบวนการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และแผนปฏิบัติการให้กับ
บุคลากรได้รับทราบทุกระดับ  

2.2.1.3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีระบบและกลไกที่มีประสิทธิผลในการขับเคลื่อนการดำเนินงานใน
ภารกิจด้านการวิจัย ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย และมีผล
การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การแก้ไขปัญหาตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน สร้างชื่อเสียงสร้างภาพลักษณ์ให้กับคณะและมหาวิทยาลัย- บุคลากรมีศักยภาพในการทำงานวิจัย 
ส่งผลให้มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ที่มีการนำเสนอในเวทีวิชาการในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง - เผยแพร่
ผลงานวิจัยมากข้ึนทั้งจำนวนและคุณภาพ รวมทั้งมีจำนวนสิทธิบัตรเพ่ิมมากข้ึน  

2.2.1.4 มีทำเล ความพร้อมด้านสถานที่ และบรรยากาศภูมิทัศน์ที่ดี- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความ
พร้อมด้านสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน- มีบรรยากาศ และภูมิทัศน์ที่ดี เอื้อต่อการ
กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาและบุคลากร- การมีศูนย์การศึกษาภายนอกเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือ
กับชุมชนและประเทศใกล้เคียงเกิดองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในระดับใหญ่ขึ้น - มหาวิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ใน
แหล่งชุมชน ที่มีระบบคมนาคมที่หลากหลาย ทำให้นักศึกษาเดินทางมาเรียนอย่างสะดวก - เน้นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ 
ความเป็นไทยที่ยังคงคลาสิคและโมเดิร์น  

2.2.1.5 มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ที ่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน - 
หลักสูตรหลากหลาย- มีระบบการจัดการเรียนรู ้แบบผสมผสาน (Knowledge Management Blended learning : 
SSRU Model for General Education Subjects) ที่ดีผ่านทางรายวิชาศึกษาทั่วไปนักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่าง
เต็มที่ และมีความสุข- มีการกำหนดเกณฑ์เพื่อคัดเลือกสาขาวิชาเอตทัคคะของคณะและของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน และ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมีระบบและกลไกในการส่งเสริมสนับสนุนให้หลักสูตร
ที่เป็นเอตทัคคะได้มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างเป็นรูปธรรม- การเปิดหลักสูตรที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ประเทศ จะส่งผลต่อยอดนักศึกษาและภาวะการมีงานทำ  

2.2.1.6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลงานบริการวิชาการที่สามารถพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนในการพึ่งพาตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม จนเกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ในพ้ืนที่ชุมชนต่างๆ เป็นที่ชื่นชมของชุมชน และ
มีอาจารย์ที่ทำงานบริการวิชาการนี้ สามารถขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการจากผลงานรับใช้ชุมชนเป็นตัวอย่างให้อาจารย์
รุ่นใหม่สนใจเข้ามาทำงานรับใช้ชุมชนมากขึ้น   
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2.2.1.7 มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง เป็นที่สนใจของนักศึกษา- เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1  จำนวน 13 สมัย 
จากการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of the World ส่งผลต่อภาพลักษณ์ทำให้มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อสูงกว่าปีที่
ผ่านมา- เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตครู และด้านนาฎศิลป์ ทำให้มีจำนวนนักศึกษาที่มาสมัครศึกษาต่อด้านครู
และด้านนาฎศิลป์เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา- มีนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
เพิ่มขึ้น- การได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 เป็นการเพิ่มโอกาสในการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ความรู้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การจัดการเรียนการสอน การทำวิจัยและบริการวิชาการได้มากขึ้น  

2.2.1.8 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับชาติและ
นานาชาติเป็นจำนวนมาก- มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศทำให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนที่จะพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน- มีการกำหนดนโยบายการสร้างเครือข่ายและให้มีส่วนร่วมกับพันธกิจด้านตา่งๆ 
ของคณะ และมีการกำกับติดตามอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ- การมี MOU กับหน่วยงานภายนอกช่วยสนับสนุน
การพัฒนาด้านต่างๆ  

2.2.1.9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีประวัต ิศาสตร์ ภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ที ่โดดเด่น ทาง
ศิลปวัฒนธรรม- มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในเชิงประจักษ์ โดยเฉพาะด้านอาคารสถานที่ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นวัง
เก่าสวนสุนันทา เป็นภาพลักษณ์ (Branding) ที่ดีขององค์การช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือ จดจำง่าย สร้างความไว้วางใจ
และเกิดความร่วมมือจากองค์การทั ้งภายในและภายนอก ซึ ่งถือเป็นจุดขายของคณะและมหาวิทยาลัยก่อให้เกิด
ภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ที่โดดเด่น- เป็นสถานศึกษาเก่าแก่ มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่ยอมรับของสังคม และชุมชน- เป็น
แหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของเกาะรัตนโกสินทร์ที่สำคัญ- มีกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่
หลากหลายให้กับคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วม -สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน/
องค์กรระดับชาติมากขึ้น- บุคลากรทุกระดับ เข้าใจอัตลักษณ์ เอกลักษณ์และประวัติศาสตร์ของสถาบัน ล้วนมีความ
ภาคภูมิใจในความ "เป็นวัง" ที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะและบุคลิกภาพของประชาคมคณะในทุกระดับและทุกกลุ่ม  

2.2.1.10 ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท้าทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการดำเนินงานของคณะอย่าง
จริงจัง- ผู้บริหารคณะมีวิสัยทัศน์ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพของคณะไปสู่ความสำเร็จได้ - มีทีมผู้บริหารรับผิดชอบ
ร่วมกันผลักดันการดำเนินงานของคณะอย่างจริงจัง ทำให้คณะได้รับการยอมรับ- บุคลากรทุกระดับศรัทธาและเข้าใจต่อ
ความมุ ่งมั ่นของคณะผู้บริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง เชื ่อมั ่นในวิสัยทัศน์ของท่านคณบดี ที่ จะนำพาคณะไปสู ่ความ
เปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก - ผู้บริหารคณะมีการกำหนดทิศ
ทางการบริหารงานของคณะที่ชัดเจนและตอบสนองแผนพัฒนาประเทศ ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ชาติ และมีการ
ถ่ายทอดไปยังผู้รับผิดชอบในแต่ละระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ - คณะ มีระบบและกลไกการสื่อสารภายในองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ มีการรับรู้ทิศทาง และเป้าหมายของคณะอย่างทั่วถึง และได้รับความร่วมมือในการดำเนินงานของคณะจาก
บุคลากรทุกภาคส่วน- มีการทำงานเชิงรุก และเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  

2.2.1.11 มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ดี- ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
และมีการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ทำให้ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานดีขึ้น- เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสในการ
เลื่อนตำแหน่งในระดับที่สูงข้ึน ทำให้เกิดกำลังใจในการปฏิบัติงาน  

2.2.1.12 บุคลากรมีคุณภาพ ทุ่มเท และสามัคคี- บุคลากรมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทั้งระดับหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่าง ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยดีขึ้น - บุคลากร
ปฏิบัติงานด้วยใจรัก และทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน- บุคลากรมีความเข้าใจ
ในธรรมชาติความต้องการของนักศึกษา ทำให้การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่จัดขึ้น ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็น
จำนวนมาก- ระบบการประเมินบุคลากรที่เปิดโอกาสให้เลือกตามความถนัด/เชี่ยวชาญ- ประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากร
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ด้านการส่งเสริมให้บุคลากรเผยแพร่ผลงานวิจัยมีโอกาสในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน
ภายในประเทศและต่างประเทศเกิดความชัดเจนในการทำงานในระดับสากลมากขึ ้น - มีระบบการทำงานและการ
ประเมินผลการทำงานที่อยู่ในระดับมาตรฐานขั้นสูง  

2.2.1.13 มีกระบวนการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา- มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตามอัตลักษณ์ และคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ ส่งผลให้บัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปี และผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจมาก
ขึ้น  

2.2.1.14 มหาวิทยาลัยฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนามาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษและมีพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม  

2.2.1.15 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการปรับการเรียนการสอน การทำงานเน้นการ online ทันต่อ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น  

 
2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W)(9 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

2.2.2.1 การปรับตัวของบุคลากรเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ยังต้องได้รับการพัฒนา เช่น COVID-
19 - บุคลากรสายวิชาการไม่เชี่ยวชาญในการใช้อุปกรณ์การสอนระบบออนไลน์ 

2.2.2.2 สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน- คณะ มีสถานที่และมีพื ้นที่ไม่เพียงพอกับจำนวน
นักศึกษา ทำให้ไม่สามารถบริการได้อย่างเต็มที่ - สถานที่จัดกิจกรรม เช่น สนามกีฬาทั้งในร่ม และกลางแจ้งยังมีไม่
เพียงพอ- การย้ายสถานที่เรียน ทำให้จำนวนผู้สมัครลดลงจากเดิม  

2.2.2.3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีระบบสารสนเทศเฉพาะด้านหลายระบบ ข้อมูลที่จัดเก็บในแต่ละ
ระบบยังไม่สามารถเชื่อมโยงกันเท่าที่ควร ทำให้ใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ - ระบบข้อมูล สารสนเทศ การค้นคว้าข้อมูล  
เทคโนโลยี และ ออนไลน์ มีข้อจำกัด  

2.2.2.4 การจัดการเรียนการสอนในบางรายวิชาเป็นกลุ่มใหญ่ จำนวนผู้เรียนมีเป็นจำนวนมากเกินไปส่งผล
กระทบต่อคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.2.2.5 การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย- การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ
อุตสาหกรรมยังมีน้อย ทำให้ได้รับทุนอุดหนุนจากเอกชนมีน้อยด้วย- การนำผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบตัร
และทรัพย์สินทางปัญญามีน้อยและต้องใช้ระยะเวลานาน  

2.2.2.6 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกท้ังภายในและภายนอกยังไม่ต่อเนื่อง  
2.2.2.7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังมีหลักสูตรระยะสั้นสำหรับการ Reskill หรือ Upskill น้อย 
2.2.2.8 บุคลากรบางสาขาไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ- บุคลากรบางส่วนมีทักษะใน

ด้านภาษาต่างประเทศอยู ่ในระดับน้อย- การใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน- ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษของ
เจ้าหน้าที่กับอาจารย์ชาวต่างชาติยังมีอยู่น้อย  

2.2.2.9 กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถทำให้นักศึกษามีทักษะภาวะผู้นำ ทักษะ
ด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะด้านภาษาอังกฤษ  
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    2.2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) (6 ประเด็น)  ดังต่อไปนี้ 
2.2.3.1 การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นตลาดเสรีทางความคิด ทำให้องค์กรเอกชนมุ่งหาความรู้

ผ่านสถาบันการศึกษาส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสในการสร้างสรรค์งานร่วมกับองค์กรเอกชน- ประเทศไทยเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ (Ageing Society) ส่งผลกระทบต่อการผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองประชากรกลุ่มสูงอายุ เช่น พยาบาล ท่องเที่ยว 
วิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ และการบิน- มีความสามารถในการดำเนินงานเชิงรุกและสร้างเครือข่าย- สถานการณ์
ปัจจุบัน ส่งผลให้มหาวิทยาลัยที่ปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว มีความได้เปรียบในทุกเรื่อง  

2.2.3.2 ภาครัฐสนับสนุนการวิจัยอย่างหลากหลาย- ภาครัฐให้การสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาทุนทางปัญญา
ของชาติมีแหล่งทุนวิจัยที่รัฐบาลสนับสนุนผ่านสถาบัน/หน่วยงานส่งเสริมการวิจัย (เช่น สวทช. สกว.) และแหล่งทุนอื่นๆ 
อย่างหลากหลาย- ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติเอื้อในการผลักดันให้เกิดงานวิจัยของคณะ  

2.2.3.3 นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาทั่วประเทศ เหมาะแก่การเข้าถึงการบริการวิชาการในระดับชุมชน หมู่บ้าน 
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

2.2.3.4 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมต่อ
การเรียนรู้แบบ E-learning- เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพไร้ขีดจำกัด- เทคโนโลยีของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้บุคลากรต้องปรับตัวสูง เกิดการบูรณา
การความรู้ใหม่ ต้องขวนขวายพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

2.2.3.5 มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มีฐานข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชนใน
พื้นที่รับผิดชอบ จึงเป็นโอกาสที่คณะได้นำศาสตร์หรือองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน  

2.2.3.6 นโยบายการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาการศึกษาและร่วมมือทางการศึกษามาก
ขึ้น- นโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทำให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนบุคลากร รวมถึงการขยายความร่วมมือกับประเทศ 
กลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น- การเปิด AEC มีโอกาสที่จะเปิดหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และรับ
นักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นและทำความร่วมมือกับประเทศในอาเซียนได้มากขึ้น - สัดส่วนของตลาดเพิ่มขึ้น
จากการเปิดอาเซียน  

 2.2.4 ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) (13 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 
2.2.4.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ควรเร่งปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตให้มีความเร็วสูง เน็ตไม่หลุดบ่อย

ทุกๆ 10-15 นาที เพ่ือส่งเสริมการเรียนทั้ง On Site , On Line & On Demand  
2.2.4.2 งบประมาณจากรัฐและรายได้ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำกัด ทำให้การพัฒนาล่าช้า - 

งบประมาณจากภาครัฐในการบริหารจัดการมีอย่างจำกัดทำให้เกิดการพัฒนาที่ล่าช้าขาดความทันสมัย- ขาดแหล่งรายได้
ที่มั่นคงที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยจึงเกิดความล่าช้าไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ทัน
เหตุการณ-์ เงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐลดน้อยลง แต่มีคำถามในเรื่องความคุ้มค่า  

2.2.4.3 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศึกษาทำให้มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ศึกษาต่อของ
นักเรียน  

2.2.4.4 รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมือง เป็นอุปสรรคต่อการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัย - นโยบาย
ของรัฐบาลแต่ละยุคมีการเปลี่ยนแปลงทำให้ควบคุมไม่ได้ เกิดความไม่มั่นคงทางการเมือง ทำให้นโยบายทางการศึกษา
ขาดความต่อเนื่องไม่สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ - การขาดเสถียรภาพทางการเมืองหรือความขัดแย้งทาง
การเมืองมีผลกระทบต่อการดำเนินงานวิจัยและบริการวิชาการ- ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศทำให้เกิด
การพัฒนาที่ล่าช้า ขาดความน่าเชื่อถือ ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนโดยตรง  
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2.2.4.5 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศมีการแปรเปลี่ยนอยู่ตลอด ส่งผลต่อ
การบริหารจัดการของคณะ- สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกสถานศึกษาให้
ผู้เรียน- ประเทศไทยกำลังอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการเกษตร ไปสู่เกษตรอุตสาหกรรมและความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ส่งผลกระทบกับหลักสูตรของคณะ  

2.2.4.6 ค่านิยมและความต้องการของนักศึกษาเก่งๆ มักจะเลือกเรียนในสาขาวิชาที ่เป็นที ่ต ้องการของ
ตลาดแรงงานมากกว่าสาขาที่ความต้องการของตลาดแรงงานน้อยกว่า- ความคิดที่แตกต่างของคนในสังคม ทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางความคิดส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับทัศนคติ ความเชื่อของคนให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ - ค่านิยม
ของคนในสังคมไทยกับความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขาดความน่าเชื่อถือลดความไว้ว างใจได้- นักเรียนที่เข้ามาเป็น
นักศึกษา มีความรู้พื ้นฐานในเชิงวิชาการ โดยเฉลี่ยยังต่ำ - นักศึกษาเลือกเรียนตามกระแสความนิยม มากกว่าความ
ต้องการของตลาดแรงงาน  

2.2.4.7 สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น - สถาบันอุดมศึกษา มีการ
แข่งขันการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศในทุกมิติ - สถาบันการศึกษาหลักสูตรพยาบาล
ศาสตร์มีการเปิดกระจายทั่วทุกภูมิภาค- การมีคู่แข่งขันที่เข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ทำให้หน่วยงาน
ประสบกับปัญหาการรับนักศึกษาไม่ได้ตรงตามแผนที่กำหนดไว้ จึงต้องมีการปรับหลักสูตรให้ทันสมัยและต้องปรับระบบ
การประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เกิดภาวะการแข่งขันทางการศึกษาสูง 
และหลากหลายทั้งเชิงเนื้อหา และเชิงพื้นท่ีส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถ
แข่งขันได้- การแข่งขันทางด้านหลักสูตรค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ภายในประเทศ - มีการเปิด
มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ ้น ทำให้ภาวะการแข่งขันทางการศึกษาของ
สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น เราอาจ
ไม่ใช่หนึ่งในตัวเลือก- มหาวิทยาลัยต่างๆ หั่นราคาค่าเทอม ลดราคาสู้กันในรูปแบบ “ทุนการศึกษา”- มหาวิทยาลัยต่างๆ 
ขยายความร่วมมือไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ หรือ เรียกว่า “การ
จองตัวเด็กล่วงหน้า”- มุมมองของต่างประเทศที่มองสถานศึกษาของประเทศไทยยังไม่เป็นนานาชาติ- มหาวิทยาลัยต่างๆ 
ปรับโครงสร้างหลักสูตรให้เป็นหน่วยย่อยมากขึ้น ไม่จำเป็นต้องเรียน 3-4 ปี อีกต่อไป เมื่อผู้เรียนมีทางเลือกใหม่สามารถ
ทยอยเรียนและหน่วยย่อยสะสมไปและทำงานไปด้วย  

2.2.4.8 ความแตกต่างด้านพื้นฐานทางการศึกษา ครอบครัวและเศรษฐกิจทำให้เกิดค่านิยมที่แตกต่างมีความ
ต้องการที่หลากหลายมากข้ึน  

2.2.4.9 หลักสูตรเรียนฟรีในรูปแบบออนไลน์ที่รวบรวมมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกไว้ในที่เดียวกัน โดยผู้เรียน
สามารถจะเลือกสรรรายวิชาได้ด้วยตนเอง- ธรรมชาติของโลกออนไลน์ที่รวดเร็ว ทันใจ เข้าถึงง่าย ข้อมูลมหาศาล ไม่จำกัด
เวลาและสถานที ่ เป็นตัวเลือกในการป้อนความรู ้ให้ผู ้เร ียน และตอบโจทย์ความต้องการได้มากกว่าผู ้สอนหรือ
สถาบันการศึกษาท่ียังปรับตัวไม่ได้- ความท้าทายจากเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติ  

2.2.4.10 การเปลี่ยนแปลงด้านการสาธารณสุข ความก้าวหน้าด้านสาธารณสุขอันเนื่องจากความก้าวหน้า
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประชากรมีอายุยืนยาวมากขึ้น ขณะเดียวกันยัง
ต้องเผชิญกับโรคระบาดและโรคอุบัติเหตุใหม่ที่มีความรุนแรงและเพิ่มมากขึ้น เช่น COVID-19 ทำให้ระบบการศึกษาต้อง
ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการจัดการศึกษาที่เปิดโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้หรือแสวงความรู้ด้วยตนเอง - ผู้ปกครองและ
นักศึกษาเรียกร้องให้ลดค่าเทอม เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19  

2.2.4.11 แนวโน้มจำนวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ทำให้อัตราการเกิดลดลงอัตราประชากร
ในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึน  
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2.2.4.12 ตลาดแรงงานต้องการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางมากขึ้น จึงสวนทางกับ
หลักสูตรที่หลากหลายแต่ไม่ตอบสนองตลาดแรงงาน  

2.2.4.13 กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย- การดำเนินงานและการแจ้งกำหนดการต่างๆ ของ สกอ. มีการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา- การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ทำให้นโยบายการบริหารของรฐัไม่
ต่อเนื่อง- การดำเนินงานและการแจ้งกำหนดการต่างๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลา  

ซึ่งจากผลการสำรวจความคิดเห็นจากผู้บริหารภายในหน่วยงานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดังกล่าวข้างต้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นำผลดังกล่าวมาทำการ
วิเคราะห์หาตำแหน่งปัจจุบันของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่าตำแหน่งยุทธศาสตร์ของ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในปัจจุบันอยู่ในตำแหน่ง “ป้องกันตัว”ดังภาพที่ 2.1แสดงตำแหน่งยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน 
 

2.3 ผลการวิเคราะห์ตำแหน่งยุทธศาสตร์ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
2.3.1 ตำแหน่งยุทธศาสตร์ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปัจจุบัน 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1 แสดงตำแหน่งยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
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2.3.2 ตำแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว 
 
ทั้งนี้ในการวิเคราะห์ปรับปรุง SWOT ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้น คณะผู้บริหาร  คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีเห็นพ้องต้องกันว่า  ในการเติมค่าคะแนน ในประเด็นโอกาส คือให้ความสำคัญกับ ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู ้ที ่หลากหลายความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมต่อการเรียนรู ้แบบ E-learning 
ตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพไร้ขีดจำกัด  ผนวกรวมนโยบายการเข้า
สู่ประชาคม อาเซียน เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาการศึกษาและร่วมมือทางการศึกษามากข้ึน  รวมถึงการขยายความร่วมมือ
กับประเทศ กลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น  มุ่งเปิดหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และรับนักศึกษาจาก
ประเทศเพ่ือนบ้านมากข้ึนและทำความร่วมมือกับประเทศในอาเซียนได้มากขึ้น  กอปรกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
มีแนวโน้มเป็นตลาดเสรีทางความคิด  จึงใช้โอกาสการทีม่หาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มีฐานข้อมูล
ปัญหาและความต้องการของชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นโอกาสที่คณะได้นำศาสตร์หรือองค์ความรู้ในการแก้ปัญหา
พัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน รวมถึงการที่นักศึกษามีภูมิลำเนาทั่วประเทศ เหมาะแก่การเข้าถึงการบริการ
วิชาการในระดับชุมชน หมู่บ้าน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เป็นโอกาสสำคัญให้คณะวิทยาศาสตร์   และเติมค่าคะแนนให้
ความสำคัญกับภัยคุกคามในประเด็นสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศมีการแปรเปลี่ยน
อยู่ตลอด ส่งผลต่อการบริหารจัดการของคณะ สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการ
เลือกสถานศึกษาให้ผู้เรียน กอปรกับการมีคู่แข่งขันที่เข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ทำให้คณะประสบ
กับปัญหาการรับนักศึกษาไม่ได้ตรงตามแผนที่กำหนดไว้ จึงต้องมีการปรับหลักสูตรให้ทันสมัยและต้องปรับระบบการ
ประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เกิดภาวะการแข่งขันทางการศึกษาสูง และ
หลากหลายทั้งเชิงเนื้อหา และเชิงพื้นที่ส่งผลให้คณะต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้   
การแข่งขันทางด้านหลักสูตรค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ รวมไปถึงความก้าวหน้าด้านสาธารณสุขอัน
เนื่องจากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประชากรมีอายุยืนยาว
มากขึ้น ขณะเดียวกันยังต้องเผชิญกับโรคระบาดและโรคอุบัติเหตุใหม่ที่มีความรุนแรงและเพ่ิมมากขึ้น เช่น COVID-19 ทำ
ให้ระบบการศึกษาต้องปรับปรุงรูปแบบและวิธีการจัดการศึกษาที่เปิดโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้หรือแสวงความรู้ด้วย
ตนเอง ผู้ปกครองและนักศึกษาเรียกร้องให้ลดค่าเทอม เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19   ส่งผลให้งบประมาณจากรัฐและ
รายได้ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำกัด  รวมไปถึงงบประมาณจากภาครัฐในการบริหารจัดการมีอย่างจำกัดทำ
ให้เกิดการพัฒนาที่ล่าช้าขาดความทันสมัย ขาดแหล่งรายได้ที่มั่นคงที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการการปรับเปลี่ยนให้
ทันสมัยจึงเกิดความล่าช้าไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ทันเหตุการณ์  เงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐลดน้อยลง รวมไปถึงยัง
ตระหนักในเรื่องของค่านิยมและความต้องการของนักศึกษาเก่งๆ มักจะเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงานมากกว่าสาขาที่ความต้องการของตลาดแรงงานน้อยกว่า  ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์พึงตระหนักเสมอ พยายาม
ค้นหาแนวทางและพลิกให้เป็นโอกาส  แต่อย่างไรก็ตามตำแหน่งยุทธศาสตร์ยังคงไว้ในตำแหน่ง คือ “ป้องกันตัว” ทั้งนี้
เพราะการบริหารงานในรูปแบบการป้องกันตัวนั้นจะส่งผลให้สามารถบริหารจัดการคณะฯ ในด้านต่างๆ ให้สามารถก้าว
ข้ามผ่านสถาณการณ์ปัจจุบันไปได้เพื่อการพัฒนาต่อไปอีกระดับ  อันจะส่งผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อของนักเรียนและ
ผู้สนใจ และเพื่อให้เกิดการปรับตัวของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ทันกับกระแสและสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถือเป็นหนึ่งใน
กระบวนการบริหารจัดการเพื่อผลสัมฤทธิ์สูงสุดตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคู่กันไป  
ดังภาพที่ 2 แสดงตำแหน่งยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายหลังการปรับปรุง 
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ภาพที่ 2.2 ตำแหน่งยุทธศาสตร์ภายหลังการปรับปรุง 
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2.4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 -2569) ของมหาวิทยาลัย 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์ (Niche Guru University) 
ความสำเร ็จตามว ิส ัยท ัศน ์  : สาขาว ิชาไม ่น ้อยกว ่า 2 สาขา ท ี ่ เป ็นเล ิศอย ู ่ ในกล ุ ่ม 10 อ ันด ับแรก 

ของมหาวิทยาลัยไทย 
 

จุดประสงค์ (Purpose)  
 

1) บัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ  
2) การวิจัยทางวิชาการท่ีอุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์  
3) ผลงานวิชาการท่ีตอบและแก้ปัญหาของสังคม  
4) ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา  

 

พันธกิจ (Mission) 
  

 1) ให้การศึกษา (To offer education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝังประชาชนให้
สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้มเป็นนานาชาติ มีจิตวิญญาณใน
การท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

2) ว ิจ ัย (To conduct research) ม ุ ่ งม ั ่นในการลงท ุนทางการศ ึกษาว ิจั ยในศาสตร ์ท ี ่ เป ็น เอตท ัคคะ  
ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัยทาง
วิชาการท่ีอุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ 

3) บร ิการว ิชาการ (To provide academic services) การส ่งมอบผลงานว ิชาการในระด ับเอตท ัคคะ 
ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

4) ทำนุบำร ุงศ ิลปะและว ัฒนธรรม (To conserve arts and culture) การส ่งเสร ิมและสนับสนุนศิลปะ 
และว ัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร ้างแม่แบบว ัฒนธรรมว ังสวนส ุน ันทาให้ เป ็นที ่ยกย ่องและช ื ่นชม 
ของมนุษยชาติ 
 

ภารกิจหลัก (Key result area) 
 

1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า  
2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม  
3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธำรงรักษา สืบสานความเป็นไทย  
4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้  
5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม  

เสาหลัก (Pillar) 
 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  
2) คุณธรรม (Morality)  
3) เครือข่าย (Partnership)  
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
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5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างท่ีดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   
 

วัฒนธรรม (Culture) 
 

ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 
 

อัตลักษณ์ (Identity) 
 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ 
นิยามของคำสำคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชำนาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง 

เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและถ่ายทอด
ความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื ่น มุ่งทำความดีที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 
นิยามของคำสำคัญเอกลักษณ์ 

เน ้ นความ เป ็นว ั ง  หมายถ ึ ง  เป ็ นมหาว ิทยาล ั ยท ี ่ เ น ้ นภาพล ั กษณ ์  ท ั กษะ  และบ ุ คล ิ กภ าพ   
ที่สะท้อนความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุง
รัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัยสามารถ
แข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 

ค่านิยมหลัก (Core Values) 
 

มหาวิทยาลัยฯ จะยึดมั่นในค่านิยมหลักสี่ประการในการนำพามหาวิทยาลัยสู่ความสำเร็จในอนาคต ดังนี้ 
1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์  
2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  
3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ  
4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 

การยึดมั ่นในค่านิยมหลักที ่เรียกว่า WHIP ข้างต้น จะเป็นสิ ่งที ่ใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมการดำเนินการของ
มหาว ิทยาล ัยและการดำเน ินช ีว ิตของคนในมหาว ิทยาล ัย  ซ ึ ่ งประเด ็นค ุณค ่ าท ี ่ มหาว ิทยาล ัยราชภัฏ  
สวนสุนันทาให้ความสำคัญและยึดถือ และมีการแสดงออกเป็นวิถีชีวิตของสมาชิกทุกคนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งจะสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับวัฒนธรรมองค์การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติเป็นประจำวัน กล่าวคือ มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีบรรยากาศที่
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความสุข ความรักและภักดีต่อมหาวิทยาลัย มีการทำงานเป็นทีม และความเป็นมืออาชีพ ซึ่ง
เ ป ็ น ว ั ฒ น ธ ร ร ม ท ี ่ ท ุ ก ค น ป ร ะ จ ั ก ษ ์  แ ล ะ ต อ บ ส น อ ง ป ร ั ช ญ า 
นำทางของมหาวิทยาลัยที่ยึดถือ “ความรู้คู่คุณธรรม” ไปตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์นี้ 
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นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2565 – 2569) 
 

มหาวิทยาลัยฯ มีกำหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือให้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ไปสู่
ความสำเร็จที่กำหนดไว้ ดังนี้  

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
1.) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จ

สูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 
2.) รักษาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจ เพื่อนำไปสู่ความผาสุกและ

คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในองค์กร 
3.) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ 
4.) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ บรรยากาศที่เอ้ือ

ต่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
5.) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและผลงาน

วิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 
 
 
2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1.) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งใน
ระดับประเทศและระดับสากล 

2.) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการ
สอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3.) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศเพื่อการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากร 

4.) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิต
สาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี 

5.) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษอยู ่ใน
ระดับท่ีดี สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

6.) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีมีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์ที่ศึกษา 
3. นโยบายด้านการวิจัย 

1.) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์
ได้จริง 

2.) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน 
3.) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัยและสร้าง

ผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 
4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 

1.) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการท่ีเชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน 
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2.) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนให้
เข้มแข็ง ยั่งยืน นำไปสู่การพ่ึงพาตนเองได้ 

3.) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพ่ือสร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 
5. นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1.) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 
2.) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพ่ือเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 
3.) สนับสน ุนให ้ม ีการสร ้างเคร ือข ่ายทางว ัฒนธรรมแลกเปลี ่ยนเพ ื ่อการอน ุร ักษ ์และเผยแพร่  

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 
 

เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 
เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อโลกอนาคต แต่

สำหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธำรงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางและเป้าหมาย
ท ี ่ ต ั ้ ง ไ ว ้  ต ่ อ ย อ ด ท ุ น ค ว า ม ร ู ้ แ ล ะ ท ุ น ส ั ง ค ม ท ี ่ ม ี อ ย ู ่  ต ิ ด ต า ม อ ย ่ า ง ต ่ อ เ น ื ่ อ ง  
เพื ่อกำกับติดตามระบบการทำงานเพื ่อการพัฒนาอย่างต่อเนื ่องเพื ่อนำไปสู ่ความเป็น “ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์  
15 ปี เพราะนี่คือสิ่งที่ทรงคุณค่าท่ีจะต้องดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 2.3 

 

 
ภาพที่ 2.3 SSRU “KEEP” Model 

 
จากร ูปแบบของการบร ิหารจ ัดการมหาว ิทยาล ัยราชภัฏสวนสุน ันทาด้วย SSRU “KEEP” Model 

มหาวิทยาลัยได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ รายละเอียดดังนี้ 
 S : Sustainability University which Grow Along with Society. 

มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนที่พร้อมจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่ 
 W : Aiming to be the World-Class University. 
มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 
 I : University which Hold up to Administration and Academic Integrity Principle. 
มหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชิงการบริหารงานและวิชาการ 
 T : Technology Driven University in Both Administration and Academic Aspect. 
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มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 C : Capacity and Capability. 
การทำงานอย่างเต็มกำลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล 
 H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 

มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกท่ีล้อมรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ 
ทั้งนี้ สามารถแสดงเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพที่ 2.4 

 
 

ภาพที่ 2.4 SSRU “SWITCH” 

ยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่าง

ยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ  
 

ตารางที่ 2.1 แสดงจำนวนเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมของแผนยุทธศ าสตร์ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวน 

เป้า 
ประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
แผนงาน/กล

ยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 8 33 29 33 
2) สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื ่อคุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

9 22 17 19 

3) สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 7 9 8 8 
รวมทั้งสิ้น 24 64 54 60 
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ส่วนที่ 3 สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 

 

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
  “มุ่งพัฒนาการศึกษา การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและ
คุณธรรมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ” 
 
 

3.2  พันธกิจ (Mission) 
1. ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและคุณธรรมเพ่ือพัฒนาสังคม 
2. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 
3. พัฒนางานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ให้เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ 
4. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมเพ่ือยกมาตรฐานชุมชน 
5. สร้างเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
6. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักการบริการจัดการราชการที่ดี 

 

3.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ อยู่

ในสังคมอาเซียนและประชากรโลก (global citizen) อย่างมีความสุข 
2) ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพที่สนองตอบการปฏิรูปการศึกษาและการฝึกหัดครูสู่อาเซียน 
3) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งเป็น

การยกมาตรฐานชุมชน สังคมและผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ SMEs ให้เข้มแข็ง 
4) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการ และเป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์

สู่อาเซียน 
5) วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่ประชาคม

อาเซียน และสากล 
 

3.4 เสาหลัก (Pillar) 
1. ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  
2. คุณธรรม (Morality)  
3. เครือข่าย (Partnership)  
4. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
5. วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างท่ีดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

 

3.5 วัฒนธรรม (Culture) 
1. การพัฒนาภูมิปัญญาสู่ชุมชน 
2. การตรงเวลา สามัคคี มีคุณธรรม 
3. การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 
 

3.6  อัตลักษณ์ (Identity) 
  "เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ" 

 
 



 
35 

 

 

3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)  
  "เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล" 
 
 

3.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 
1. W (Wisdom & Creativity)       :  ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์  
2. H (Happiness & Loyalty)       :  ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 
3. I (Integration & Collaboration)  :   บูรณาการ และความร่วมมือ  
4. P (Professionalism)        :  ความเป็นมืออาชีพ  

 
 

3.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพ่ือคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและ

สังคมอย่างยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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3.10 แผนที่ยุทธศาสตร์ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 – 2569  

 

ภาพที่ 3.1แผนที่ยุทธศาสตร์ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 – 2569 
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ภาพท่ี 3.1แผนท่ียุทธศาสตร์ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 – 2569

วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาการศ กษา การวิจัยด านวิทยาศาสตร์และบ รณาการองค์ความร  เพ ่อผลิตบัณ ิตที่มีคณุภาพและคุณธรรม นการพัฒนาสังคมและประเทศ าต ิ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

1. พัฒนามหาวิทยาลัย ห เป นเอตทัคคะและผลติ
บัณ ิต ห เป นม ออา ีพ

 

2.  สร างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับ าติและนานา าติเพ ่อคุณภาพ
 ีวิต เศรษ กิจและสังคมอย่างยั่งย น

3. สร างความสัมพันธ์กับเคร อข่ายและขยาย
การยกย่องระดับนานา าติ

 

พันธกิจ :      1.  บัณ ิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและคุณธรรมเพ ่อพัฒนาสังคม
2. พัฒนาระบบการจัดการศ กษาด านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
3. พัฒนางานวิจัยและสร างองค์ความร   ห เป นที่ยอมรับระดับนานา าติ
4. บริการวิ าการและ ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ ุม นและสังคมเพ ่อยกมาตร าน ุม น
5. สร างเสริมการอนุรักษ์ภ มิป ญญาท อง ิ่นและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
6. บริหารจัดการองค์กรด วยหลักการบริการจัดการรา การที่ดี

 

1.1 บัณ ิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีทักษะและ
วิ า ีพเ พาะทางเป นท่ียอมรับของผ     บัณ ิตและสังคม รวมทั ง ด งาน
ตรงความต องการของประเทศ
1.2คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการส่งเสริมและสนับสนุน ห 
นักศ กษามีคุณลักษณะบัณ ิตท่ีพ งประสงค์ มีทักษะท่ีจ าเป น นร ปแบบ
มหาวิทยาลัยดิจิทัล มีความสามาร เ พาะทาง และเป นท่ียอมรับ น
ระดับ าติหร อนานา าติ
1.3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหลักส ตรและการจัดการเรียนการ
สอนด วยระบบดิจิทัล
1.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหลักส ตรเอตะทัคคะ และหลักส ตร
ท่ี ด มาตร านเป นท่ียอมรับทั ง นระดับ าติและนานา าติ และสามาร 
เรียนร   ด ตลอด ีวิต รวมทั งเกิดทักษะเพ ่ออนาคต (Reskill, Upskill)
1.5 บุคลากรมีคุณภาพส ง ทั งความร   ทักษะและทัศนคติ นการป ิบัติงาน 
ตลอดจนมีความก าวหน า นสายอา ีพ
1.6 มหาวิทยาลัยผ่านเกณ ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ส น
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครั    ITA 
1.7 บุคลากรทุกระดับรับร  และมีส่วนร่วม นการขับเคล ่อนมหาวิทยาลัย
ตามทิศทางท่ีก าหนด ว  
1.8 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการบริหารจัดการอาคารส านท่ี 
และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีรองรับการด าเนินการตามพันธกิจ ด อย่าง
ครบ  วนและเกิดความประหยัดงบประมาณ รวม  งมีการบริหารจัดการ
ดัวยระบบดิจิทัล 

2.1 ผลงานวิ าการ วิจัยและงานสร างสรรค์  ด รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ น
ระดับ าติ หร อนานา าติ 
2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร างสรรค์ท่ีย ่นจดอนุสิทธิบัตร หร อ
สิทธิบัตร หร อน า ป   ประโย น์พัฒนา ุม น ห สามาร พ ่งพาตนเอง ด  
รวมทั งน า ป   ประโย น์เ ิงพาณิ ย์ 
2.3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีศ นย์การเรียนร  ด านศิลปะและ
วัฒนธรรม และมีการเผยแพร่ นระดับ าติและนานา าติ 
2.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป นศ นย์กลางแห่งการเรียนร   และ
บริการทางวิ าการแก่ ุม น โรงเรียน วิสาหกิจ ุม น กลุ่มอา ีพ 
ผ  ประกอบการ หม่ และท อง ่ิน ห มีความเข มแข็งอย่างย่ังย นตามศาสตร์
พระรา า 
2.5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีแหล่งทุน นการสนับสนุนการ
ท างานวิจัย นวัตกรรม หร องานสร างสรรค์ 
2.6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามาร บริหารจัดการทรัพย์สิน 
สินทรัพย์ และระดมทุน เพ ่อ    นการป ิบัติตามภารกิจ 
2.7 วารสารวิ าการท่ี ด รับการยอมรับ นระดับ าติและนานา าติ 
2.8 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีกระบวนการบริการวิ าการ ท่ี ด 
มาตร าน สอดรับกับความต องการของท อง ่ินและสังคม 

3.1 มหาวิทยาลัยเป นท่ียอมรับ นระดับ าติและนานา าติ 
3.2 เคร อข่ายมีส่วนร่วม นการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ท่ีดีกับ
มหาวิทยาลัย 
3.3 ความมี  ่อเสียงของมหาวิทยาลัยโดยมีนักเรียนเล อกศ กษาต่อ น
มหาวิทยาลัย 
3.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการด าเนินการจัดกิจกรรมความ
ร่วมม อกับเคร อข่าย นประเทศและท อง ่ิน 
3.5  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการด าเนินการจัดกิจกรรมความ
ร่วมม อกับเคร อข่ายต่างประเทศ                                                                                                

เป าประสงค์



ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

1.1.1 ร้อยละของผู้จ้างงานท่ีพอใจอย่างย่ิงในคุณลักษณะของบัณฑิต ร้อยละ 93.00 93.25 93.50 93.75 94.00 โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0)

1.1.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพ

อสิระภายใน 1 ปี

ร้อยละ 96.10 96.15 96.20 96.25 96.30 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

1.1.3 อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน ร้อยละ 92.50 93.00 93.50 94.00 94.50
กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1.1.4 จ านวนผู้เรียนสาขาวิชาท่ีเป็นความต้องการของประเทศ คน 250 300 350 400 450 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการยกย่องหรือยอมรับใน

ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

ร้อยละ 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 1.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาส่งผลงานทางวิชาการ 

งานวิจัย และงานสร้างสรรค์เข้าประกวดในระดับชาติและ

นานาชาติ

โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การประกวดในระดับชาติหรือ

นานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

1.2.2 ร้อยละนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาให้มีทักษะทางด้าน

เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศท่ีสอดคล้องกับสาขาเฉพาะทางท่ี

จาเป็นในรูปแบบมหาวิทยาลัยดิจิทัล

ร้อยละ 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 1.2.2.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค์ มีทักษะด้านดิจิทัล รวมถึงมีความสามารถเฉพาะทางใน

ศาสตร์ท่ีตนศึกษา

โครงการเพ่ิมทักษะนักศึกษาด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

1.2.3 ร้อยละนักศึกษาท่ีมีความสามารถเฉพาะตัวหรือพรสวรรค์ท่ี

ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะหรือความสามารถพิเศษเฉพาะทาง

เพ่ิมข้ึน (1)

ร้อยละ 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 1.2.3.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถพิเศษ

เฉพาะทาง (Talent) และทักษะอื่นๆ นอกเหนือจากศาสตร์ท่ีตน

ศึกษาอยู่

โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะหรือความสามารถพิเศษเฉพาะทาง 

(Talent) (A)1
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

1.2.4 จานวนงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม

และส่ิงประดิษฐ์ของนักศึกษาของหน่วยงานไปนาเสนอ/ประกวดใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

ผลงาน 5 10 15 20 25 1.2.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเสนอ ประกวดผลงานวิจัย

งานสร้างสรรค์ และส่ิงประดิษฐ์ของนักศึกษาในระดับชาติและ

นานาชาติ

โครงการส่งเสริมการน าเสนอหรือประกวดผลงานวิชาการของนักศึกษา

ในระดับชาติหรือนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.2.5 จานวนการข้ึนทะเบียนการค้า (Start-Up) (2) ราย 1 2 3 4 5 1.2.5.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่

 (Start-Up)
โครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-Up) (A)2 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

1.2.6 จานวนอาจารย์ท่ีสร้างนักศึกษาท่ีมีผลงานวิจัย บทความ

วิชาการ งานสร้างสรรค์ หรือส่ิงประดิษฐ์

คน 5 5 5 5 5

1.2.7 จานวนนักศึกษาท่ีมีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งาน

สร้างสรรค์ หรือส่ิงประดิษฐ์ (3)

คน 5 5 5 5 5

1.2.8 ร้อยละนักศึกษาท่ีสอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR 

ต้ังแต่ระดับ B1 ข้ึนไป

ร้อยละ 25.00 27.00 29.00 31.00 33.00 1.2.8.1 พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.3.1 จ านวนหลักสูตรออนไลน์ จ านวน 4 6 8 10 12 1.3.1.1 พัฒนาปรุงหลักสูตรออนไลน์ของมหาวิทยาลัยให้เป็น

สามารถจัดการเรียนการสอนด้วยระบบดิจิทัล

โครงการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.3.2 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน์ผสมผสานต่ออาจารย์ท้ังหมด

ร้อยละ 100 100 100 100 100 1.3.2.1 พัฒนาและปรับระบบกลไกการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน์ของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ

นักศึกษา

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน SSRU NEXT รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ส่วนท่ี 4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมอือาชีพ

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

1.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย มีทักษะและวิชาชีพเฉพาะ

ทางเป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม 

รวมท้ังได้งานตรงความต้องการของประเทศ

1.1.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการการสอนด้วยนวัตกรรมร่วมสมัย

อย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างคุณลักษณะและทักษะท่ีจ าเป็น

ในศตวรรษท่ี 21 ให้กับนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ

ศูนย์วิทยาศาสตร์

1.2 มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุน

ให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

 มีทักษะท่ีจ าเป็นในรูปแบบมหาวิทยาลัย

ดิจิทัล มีความสามารถเฉพาะทาง และเป็น

ท่ียอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ

ผู้ก ากับดูแลค่าเป้าหมาย
แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

1.2.6.1 ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาร่วมสร้างผลงาน ให้เกิด

ทักษะและความเช่ียวชาญในศาสตร์ท่ีศึกษา
โครงการสร้างผลงานด้วยอาจารย์ร่วมกับนักศึกษา (A)3 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ

วิชาการ

1.3 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัด

การเรียนการสอนด้วยระบบดิจิทัล



ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

ผู้ก ากับดูแลค่าเป้าหมาย
แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรท่ีได้รับการรับรองประสิทธิผลการเรียนรู้

ตามมาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติ

ร้อยละ 50.40 50.50 50.60 50.60 50.70 1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ี

ยอมรับในระดับชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ

ของบัณฑิตด้าน Soft Skills และ Critical thinking

โครงการบริหารหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.4.3 จานวนหลักสูตรท่ีได้รับการปรับปรุงตรงตามความต้องการ

ของประเทศ (5)

หลักสูตร 1 1 1 1 1 1.4.3.1 ปรับปรุงหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ

ของบัณฑิต ด้าน Soft Skills และ Critical thinking สอดคล้อง

สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต

โครงการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

1.4.4 จานวนหลักสูตรท่ีมีการปรับปรุงรายวิชาบางรายวิชาใน

หลักสูตรให้สอดคล้องความเช่ียวชาญเฉพาะ 3(3-0-6) เป็น 

3(2-2-5) และนาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นจุดเน้นของหลักสูตร

หลักสูตร 1 1 1 1 1 1.4.4.1 ปรับปรุงรายวิชาบางรายวิชาในหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นพัฒนา

ทักษะและสมรรถนะของบัณฑิต ด้าน Soft Skills และ Critical 

thinking สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน

โครงการปรับปรุงรายวิชาบางรายวิชาในหลักสูตรให้มีความเช่ียวชาญ

เฉพาะทาง (A)5
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

1.4.5 จ านวนหลักสูตรระยะส้ัน (Non-Degree) (5) หลักสูตร 1 2 3 4 5 1.4.5.1 พัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน (Non-Degree) ให้เป็นท่ียอมรับ

และสามารถบริการวิชาการจัดหารายได้
โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน (Non-Degree) (A)6 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.4.6 จ านวนศิษย์เก่าหรือบุคคลภายนอกท่ีได้รับการพัฒนาทักษะท่ี

ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ

คน 100 500 1,000 1,500 2,000 1.4.6.1 จัดหลักสูตรเพ่ือบริการองค์ความรู้ในการพัฒนาทักษะ

หรือวิชาชีพกับศิษย์เก่า บุคคลท่ัวไป ให้สามารถน าไปใช้ในการ

ท างานจริงได้

โครงการเพ่ิมทักษะหรือวิชาชีพส าหรับศิษย์เก่าและบุคคลท่ัวไป รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.4.7 จ านวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานหรือ

สถานประกอบการ (7)

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.4.7.1 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับสถานประกอบการ

หรือเครือข่ายเพ่ือจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง
โครงการบริหารจัดการหลักสูตรร่วมกับเครือข่าย (A)7 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.4.8 จานวนอาจารย์และนักศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้และปฏิบัติงาน

ในหน่วยงานหรือสถานประกอบการ (8)

ร้อยละ 30 40 50 60 70 1.4.8.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสูตรร่วมกับเครือข่ายในการ

พัฒนานักศึกษาหรืออาจารย์ ให้สามารถท างานจริงได้
โครงการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง (A)8 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.5.1 ร้อยละของผู้สอนท่ีมีคุณภาพสูง (ต าแหน่งทางวิชาการ) (9) ร้อยละ 35.00 37.00 39.00 41.00 43.00 1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ โครงการเพ่ิมต าแหน่งทางวิชาการ (A)9 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.5.2 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน คน 1 2 3 4 5 1.5.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

เข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน

โครงการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.5.3 ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลัย

ร้อยละ 72.00 74.00 75.00 76.00 77.00 1.5.3.1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.6 มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ : ITA

1.6.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ : ITA

คะแนน 91.50 91.60 91.70 91.80 91.90 1.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินการตามเกณฑ์การ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมใน

การขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยตามทิศทางท่ี

ก าหนดไว้

1.7.1 ร้อยละความสาเร็จของการถ่ายทอดทิศทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัย (10)

ร้อยละ ≥90.00 100 100 100 100 1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการก ากับองค์กรโดยประยุกต์ใช้

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลในการ

บริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว

โครงการก ากับองค์การท่ีดี (A)10 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ประธานโครงการจัดการศึกษา

ภาคพิเศษ พระภิกษุ สามเณร

1.8.1 ร้อยละความส าเร็จของการจัดการข้อร้องเรียนเก่ียวกับ

อาคารสถานท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวกตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย

ร้อยละ ≥90.00 100 100 100 100 1.8.1.1 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

และภูมิทัศน์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมให้พร้อมส าหรับการจัดการ

เรียนการสอนและภารกิจอื่นๆ

โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และส่ืงอ านวยความสะดวก

ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

1.8.2 ร้อยละของการประหยัดงบประมาณจากการใช้ไฟฟ้าและน้ า

เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา

ร้อยละ 10.00 10.50 11.00 11.50 12.00 1.8.2.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานด าเนินการตามมาตรการประหยัด

พลังงาน เพ่ือให้มีงบประมาณส าหรับการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาเพ่ิมมากข้ึน

โครงการประหยัดพลังงาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.8.3 จ านวนของคณะ/วิทยาลัยท่ีจัดต้ังห้องปฏิบัติการจริงหรือ

ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงหรือใช้โปรแกรมซอฟแวร์ (Software)

หน่วยงาน 1 1 1 1 1 1.8.3.1 พัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการจริงหรือห้องปฏิบัติการ

เสมือนจริง หรือการนาโปรแกรมซอฟแวร์ (Soft ware) มาใช้สา

หรับการจัดการเรียนการสอน

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการจริงหรือห้องปฏิบัติการเสมือนจริง รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.4 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรเอตะทัคคะ และ

หลักสูตรท่ีได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาติ และสามารถเรียนรู้

ได้ตลอดชีวิต รวมท้ังเกิดทักษะเพ่ืออนาคต 

(Reskill, Upskill)

1.5 บุคลากรมีคุณภาพสูง ท้ังความรู้ ทักษะ

และทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมี

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

1.8 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอาคาร

สถานท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีรองรับ

การด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน

และเกิดความประหยัดงบประมาณ รวมถึงมี

การบริหารจัดการดัวยระบบดิจิทัล



ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่

ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย (11)
ร้อยละ 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย หรืองาน

สร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์

ประจาและนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ (A)11
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ

วิชาการ

2.1.2 ร้อยละของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ท่ี

ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

ร้อยละ 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 2.1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย หรืองาน

สร้างสรรค์ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังระดับปริญญาเอก

 และปริญญาโทให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือ

นานาชาติ

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษา

และผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

ประธานหลักสูตร (วิทยาศาสตร

มหาบัณฑิตสาขาวิชาการ

จัดการส่ิงแวดล้อมเมืองและ

อุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน)

2.2.1 จ านวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการท่ี

น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลดรายจ่าย หรือ

พัฒนาประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

ผลงาน 8 10 12 14 16 2.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย 

งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิชาการ ให้เกิดประโยชน์

กับชุมชน

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย นวัตกรรมและ

งานวิชาการ เพ่ือการพัฒนาชุมชน

2.2.2 จ านวนผลงานท่ีย่ืนจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร ผลงาน 20 25 30 35 40 2.2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรือ

งานสร้างสรรค์ให้ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร

โครงการส่งเสริมการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร

2.2.3 จานวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรท่ีนาไปใช้ประโยชน์

เชิงพาณิชย์ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) (12)

ผลงาน 2 2 2 2 2 2.2.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้น าผลงานวิจัย นวัตกรรมหรืองาน

สิทธิบัตรท่ีน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

โครงการนาผลงานวิจัย นวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

(A)12

2.3 มหาวิทยาลัยมีศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม และมีการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

2.3.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถ่ินและของชาติ 

หรือส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือให้บริการ

วิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม

โครงการ 4 4 4 4 4 2.3.1.1 ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้กับ

ประชาคมและบุคลากรท่ัวไปได้รับรู้

โครงการบริการแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

2.4.1 ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจนและ/

หรือยกระดับรายได้ครัวเรือน

ร้อยละ 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 2.4.2.1 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ โดยเน้นการสร้างความ

เข้มแข็งอย่างย่ังยืนให้กับชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ

 ผู้ประกอบการใหม่และท้องถ่ิน

โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ

วิชาการ

2.4.2 จ านวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดรายย่อยท่ีได้รับการพัฒนา

ราย 1 1 1 1 1 2.4.5.1 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ โดยเน้นการสร้างความ

เข้มแข็งอย่างย่ังยืนให้กับนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดรายย่อย

โครงการถ่ายทอดองค์กรความรู้ให้กับผู้ประกอบการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ

วิชาการ

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและ

นักวิจัย

 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บาท/คน ≥60,000 ≥60,000 ≥60,000 ≥60,000 ≥60,000

2.6 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน 

สินทรัพย์ และระดมทุน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ

2.6.1 เงินรายได้จากการบริการวิชาการ เป็นท่ีปรึกษาต่ออาจารย์ประจ า (13) บาท/คน     25,000   30,000   35,000   40,000   45,000 2.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้ของหน่วยงานต่างๆ 

อย่างเป็นระบบ
โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ (A)13 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ

วิชาการ

2.7 วารสารวิชาการท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ

2.7.1 จ านวนวารสารวิชาการท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติ วารสาร 1 1 1 1 1 2.7.1.1 ยกระดับวารสารวิชาการให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการสู่มาตรฐาน

และคุณภาพท้ังระบบ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ

วิชาการ

2.8.1 ร้อยละของการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการกับการจัดการเรียน

การสอนหรือการวิจัย

ร้อยละ 95.00 96.00 97.00 98.00 99.00

2.8.2 ร้อยละอาจารย์ประจ าท่ีท างานบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถ่ิน ร้อยละ 90.00 92.00 93.00 94.00 95.00

2.8.3 จ านวนชุมชน/ท้องถ่ินท่ี อววน. เข้าไปช่วยพัฒนา ชุมชน 2 2 2 2 2

2.9 อาจารย์และนักวิจัยมีศักยภาพในการริเร่ิม

สร้างสรรค์ งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการ

อย่างมีประสิทธิภาพ

2.9.1 จานวนชุดโครงการวิจัยท่ีเกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และ

สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs)

ชุดโครงการ 1 1 1 1 1 2.9.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรหรือนักวิจัยให้มีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ

วิชาการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพ่ือคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างย่ังยืน

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล

2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ท่ีย่ืนจด

อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร หรือน าไปใช้ประโยชน์

พัฒนาชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ รวมท้ัง

น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ

วิชาการ

2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการ

ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

ค่าเป้าหมาย
แผนงาน/ กลยุทธ์

2.4 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และ

บริการทางวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน

 กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการใหม่ และท้องถิน่ให้มี

ความเข้มแข็งอย่างย่ังยืนตามศาสตร์พระราชา

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ

วิชาการ

2.8 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ท่ีได้

มาตรฐาน สอดรับกับความต้องการของท้องถ่ินและสังคม

2.8.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับ

ความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อท้องถ่ินและสังคม

โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ

วิชาการ

2.5 มหาวิทยาลัยมีแหล่งทุนในการสนับสนุนการ

ท างานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์

2.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัย 

นวัตกรรม โดยอาศัยเครือข่ายจากภาค อุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือ

ภาคบริการ

โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัยโดยอาศัยเครือข่าย



ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
 (14)

(1) ด้านวิชาการและการเรียนการสอน

(2) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ

(3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ

(4) ด้านกิจการนักศึกษาและการจัดนิทรรศการ

(5) ก ากับและติดตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

3.2 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนา

และเกิดความสัมพันธ์ท่ีดีกับมหาวิทยาลัย

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายท่ีมีผลผลิตร่วมกันและเป็นประโยชน์ต่อ

มหาวิทยาลัย

ร้อยละ 90.00 92.00 94.00 96.00 100.00 3.2.1.1 สนับสนุนการให้เครือข่ายและท้องถ่ินมีส่วน

ร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามภารกิจ (การ

ผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการ และการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและ

ท้องถ่ินในการพัฒนามหาวิทยาลัย

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

3.3.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อแผนรับ

นักศึกษาประจ าปี

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00

3.3.2 จ านวนการประชาสัมพันธ์ผลงานท่ีสะท้อนอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย

เร่ือง 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

3.4 อาจารย์ชาวต่างชาติท่ีปฏิบัติงาน

หรือมีการแลกเปล่ียนในสาขาวิชา

3.4.1 จ านวนอาจารย์ชาวต่างชาติหรืออาจารย์แลกเปล่ียน/วิทยากร/

บรรยายพิเศษ

คน 2 2 2 2 2 3.5.1.1 จัดจ้างหรือแลกเปล่ียนอาจารย์ชาวต่างชาติ โครงการจัดจ้างหรือแลกเปล่ียนอาจารย์

ชาวต่างชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

3.5.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรม

ร่วมกัน

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 3.5.1.1 พัฒนาหรือเพ่ิมความร่วมมือกับเครือข่าย

ภายในประเทศเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กับ

มหาวิทยาลัย

โครงการความร่วมมือกับเครือข่าย

ภายในประเทศ

3.5.1.2 สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตามข้อตกลง

ความร่วมมือของเครือข่ายและท้องถ่ิน

โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความ

ร่วมมือของเครือข่ายและท้องถ่ิน

3.6  มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการจัด

กิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่าย

ต่างประเทศ

3.6.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือต่างประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรม

ร่วมกัน
 (15)

ร้อยละ 80.00 80.00 90.00 90.00 100.00 3.6.1.1 พัฒนาหรือเพ่ิมความร่วมมือกับเครือข่าย

ต่างประเทศเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัย

และเครือข่าย

โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ

 (A)
15

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

3.3 ความมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย

โดยมีนักเรียนเลือกศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัย

3.3.1.1 ด าเนินการประชาสัมพันธ์ท่ีหลากหลาย และ

บริการให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายท้ังในระดับชาติและ

นานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

3.1 มหาวิทยาลัยเป็นท่ียอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ

ร้อยละ 80 85

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแลแผนงาน/ กลยุทธ์

3.5 มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการจัด

กิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายใน

ประเทศและท้องถ่ิน

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ

วิชาการ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร90 95 3.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการ

จัดอันดับมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ียอมรับในระดับ

นานาชาติ

โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) 

(A)
14

90

ค่าเป้าหมาย
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0.00

1.1.3 อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน ร้อยละ 92.50

49,500.00 0.00 0.00

1,263,000.00 0.00 0.00

กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

13,876,000.00 0.00 0.00

ส่วนท่ี 5 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับปริญญาตรี

1.1.1 ร้อยละของผู้จ้างงานท่ีพอใจ

อย่างย่ิงในคุณลักษณะของบัณฑิต

ร้อยละ 93.00 โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนัน

ทา 4.0 (SSRU 4.0)

3,547,120.00

1.1.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ี

ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอสิระ

ภายใน 1 ปี

ร้อยละ 96.10

กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้าน

สังคมศาสตร์

กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

1,386,570.00

 งบประมาณ (บาท) 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล

ค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ

1.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัต

ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มี

ทักษะและวิชาชีพเฉพาะทาง

เป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและ

สังคม รวมท้ังได้งานตรงความ

ต้องการของประเทศ

1.1.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการการสอนด้วย

นวัตกรรมร่วมสมัยอย่างมีประสิทธิภาพใน

การสร้างคุณลักษณะและทักษะท่ีจ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21 ให้กับนักศึกษา

250คน1.1.4 จ านวนผู้เรียนสาขาวิชาท่ีเป็น

ความต้องการของประเทศ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

ศูนย์วิทยาศาสตร์
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 งบประมาณ (บาท) 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล

ค่าเป้าหมาย

1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการ

ยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/

หรือนานาชาติ

ร้อยละ ≥0.50 1.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาส่ง

ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และงาน

สร้างสรรค์เข้าประกวดในระดับชาติและ

นานาชาติ

โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การ

ประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ

0.00 0.00 0.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

1.2.2 ร้อยละนักศึกษาท่ีได้รับการ

พัฒนาให้มีทักษะทางด้านเทคโนโลยี

และภาษาต่างประเทศท่ีสอดคล้อง

กับสาขาเฉพาะทางท่ีจาเป็นใน

รูปแบบมหาวิทยาลัยดิจิทัล

ร้อยละ ≥0.50 1.2.2.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นไป

ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา และมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค์ มีทักษะด้านดิจิทัล รวมถึงมี

ความสามารถเฉพาะทางในศาสตร์ท่ีตนศึกษา

โครงการเพ่ิมทักษะนักศึกษาด้าน

เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ

0.00 0.00 0.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

0.00

1.2.4 จ านวนงานวิจัย บทความ

วิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม

และส่ิงประดิษฐ์ของนักศึกษาของ

หน่วยงานไปน าเสนอ/ประกวดใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

ผลงาน 5 1.2.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเสนอ 

ประกวดผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์ และ

ส่ิงประดิษฐ์ของนักศึกษาในระดับชาติและ

นานาชาติ

โครงการส่งเสริมการน าเสนอหรือ

ประกวดผลงานวิชาการของนักศึกษาใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

0.00 50,000.00 0.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.2.5 จ านวนการข้ึนทะเบียนการค้า 

(Start-Up) (2)

ราย 1 1.2.51 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็น

ผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-Up)

โครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็น

ผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-Up) (A)2
0.00 0.00 0.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

1.2.6 จ านวนอาจารย์ท่ีสร้าง

นักศึกษาท่ีมีผลงานวิจัย บทความ

วิชาการ งานสร้างสรรค์ หรือ

ส่ิงประดิษฐ์

คน 5 0.00 0.00 0.00

1.2.7 จ านวนนักศึกษาท่ีมีผลงานวิจัย

 บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ 

หรือส่ิงประดิษฐ์(3)

คน 5

1.2.8 ร้อยละนักศึกษาท่ีสอบผ่าน

มาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ต้ังแต่

ระดับ B1 ข้ึนไป

ร้อยละ 25.00 1.2.8.1 พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ

ให้กับนักศึกษา

โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้าน

ภาษาอังกฤษของนักศึกษา

0.00 20,000.00 0.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.2.3 ร้อยละนักศึกษาท่ีมี

ความสามารถเฉพาะตัวหรือ

พรสวรรค์ท่ีได้รับการพัฒนาให้มี

ทักษะหรือความสามารถพิเศษ

เฉพาะทางเพ่ิมข้ึน (1)

ร้อยละ 20 โครงการส่งเสริมนักศึกษาท่ีมีพรสวรรค์

หรือพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถ

พิเศษ (A)1

278,000.00 0.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ1.2.6.1 ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาร่วม

สร้างผลงาน ให้เกิดทักษะและความเช่ียวชาญ

ในศาสตร์ท่ีศึกษา

โครงการสร้างผลงานด้วยอาจารย์

ร่วมกับนักศึกษา (A)3

1.2.3.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มี

ความสามารถพิเศษเฉพาะทาง (Talent) และ

ทักษะอื่นๆ นอกเหนือจากศาสตร์ท่ีตนศึกษาอยู่

1.2 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีมีการส่งเสริมและ

สนับสนุนให้นักศึกษามี

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

 มีทักษะท่ีจ าเป็นในรูปแบบ

มหาวิทยาลัยดิจิทัล มี

ความสามารถเฉพาะทาง และ

เป็นท่ียอมรับในระดับชาติหรือ

นานาชาติ
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 งบประมาณ (บาท) 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล

ค่าเป้าหมาย

1.3 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีมีหลักสูตรและการ

จัดการเรียนการสอนด้วย

ระบบดิจิทัล

1.3.1 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีการ

จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ผสมผสานต่ออาจารย์ท้ังหมด

ร้อยละ 100 1.3.1.1 พัฒนาและปรับระบบกลไกการจัดการ

เรียนการสอนแบบออนไลน์ของอาจารย์ให้มี

ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน SSRU

 NEXT

0.00 0.00 0.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.4.1 จานวนหลักสูตร Top 10 

Thailand (4)

หลักสูตร 1 1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของสาขาวิชา

เอตทัคคะให้สามารถแข่งขันในระดับชาติหรือ

นานาชาติ

โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ (A)4 0.00 50,000.00 0.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรท่ีได้รับการ

รับรองประสิทธิผลการเรียนรู้ตาม

มาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติ

ร้อยละ 50.00 1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยให้เป็นท่ียอมรับในระดับชาติ 

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ

ของบัณฑิตด้าน Soft Skills และ Critical 

thinking

โครงการบริหารหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ 0.00 120,000.00 0.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.4.3 จ านวนหลักสูตรท่ีได้รับการ

ปรับปรุงตรงตามความต้องการของ

ประเทศ

หลักสูตร 1 1.4.3.1 ปรับปรุงหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นการพัฒนา

ทักษะและสมรรถนะของบัณฑิต ด้าน Soft 

Skills และ Critical thinking สอดคล้อง

สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต

โครงการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ 0.00 0.00 0.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.4.4 จ านวนหลักสูตรท่ีมีการ

ปรับปรุงรายวิชาบางรายวิชาให้

สอดคล้องกับความเช่ียวชาญเฉพาะ 

จาก 3(3-0-6) เป็น 3(2-2-5) (5)

หลักสูตร 1 1.4.4.1 ปรับปรุงรายวิชาบางรายวิชาใน

หลักสูตรท่ีมุ่งเน้นพัฒนาทักษะและสมรรถนะ

ของบัณฑิต ด้าน Soft Skills และ Critical 

thinking สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน

โครงการปรับปรุงรายวิชาบางรายวิชา

ในหลักสูตรให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะ

ทาง (A)5

0.00 0.00 0.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

0.00

1.4.6 จ านวนศิษย์เก่าหรือ

บุคคลภายนอกท่ีได้รับการพัฒนา

ทักษะท่ีตรงกับความต้องการของ

ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ

คน 1 1.4.6.1 จัดหลักสูตรเพ่ือบริการองค์ความรู้ใน

การพัฒนาทักษะหรือวิชาชีพกับศิษย์เก่า 

บุคคลท่ัวไป ให้สามารถน าไปใช้ในการท างาน

จริงได้

โครงการเพ่ิมทักษะหรือวิชาชีพส าหรับ

ศิษย์เก่าและบุคคลท่ัวไป

0.00 0.00 0.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.4.7 จ านวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียน

การสอนร่วมกับหน่วยงานหรือสถาน

ประกอบการ (7)

ร้อยละ 30 1.4.7.1 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับ

สถานประกอบการหรือเครือข่ายเพ่ือจัดการ

เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง

โครงการบริหารจัดการหลักสูตรร่วมกับ

เครือข่าย (A)7
0.00 0.00 0.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.4.8 จ านวนอาจารย์และนักศึกษาท่ี

จัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานใน

หน่วยงานหรือสถานประกอบการ (8)

ร้อยละ 100.00 1.4.8.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและ

อาจารย์ปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานหรือสถาน

ประกอบการ ให้มีความเช่ียวชาญและเป็นมือ

อาชีพ

โครงการจัดการเรียนรู้ผ่านการ

ปฏิบัติงานจริง (A)8
0.00 0.00 0.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการโครงการพัฒนาหลักสูตรระยะส้ันหรือ

หลักสูตร Non-Degree (A)6
60,000.00 0.00

1.4 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีมีหลักสูตรเอตะทัคคะ

 และหลักสูตรท่ีได้มาตรฐานเป็น

ท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและ

นานาชาติ และสามารถเรียนรู้ได้

ตลอดชีวิต รวมท้ังเกิดทักษะเพ่ือ

อนาคต (Reskill, Upskill)

1.4.5 หลักสูตรระยะส้ันหรือหลักสูตร

 Non-Degree(6)

หลักสูตร 1 1.4.5.1 พัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน 

(Non-Degree) ให้เป็นท่ียอมรับและสามารถ

บริการวิชาการจัดหารายได้
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 งบประมาณ (บาท) 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล

ค่าเป้าหมาย

0.00 220,000.00 0.00 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.5.2 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการท่ีเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน

คน 1 1.5.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน

โครงการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนของ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

0.00 20,000.00 0.00 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.5.3 ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่าน

เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลัย

ร้อยละ 72.00 1.5.3.1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ

ให้กับบุคลากร

โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษของบุคลากร

0.00 50,000.00 0.00 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.6 มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การ

ประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ : ITA

1.6.1 ผลการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ : ITA

คะแนน 91.50 1.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ

ด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงาน

โครงการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใส

0.00 0.00 0.00 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.8.2 ร้อยละของการประหยัด

งบประมาณจากการใช้ไฟฟ้าและน้ า

เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา

ร้อยละ 10.00 1.8.2.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานด าเนินการตาม

มาตรการประหยัดพลังงาน เพ่ือให้มี

งบประมาณส าหรับการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาเพ่ิมมากข้ึน

โครงการประหยัดพลังงาน 0.00 0.00 0.00 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.8.3 จ านวนของคณะ/วิทยาลัยท่ี

จัดต้ังห้องปฏิบัติการจริงหรือ

ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงหรือใช้

โปรแกรมซอฟแวร์ (Software)

หน่วยนับ 1.00 1.8.3.1 พัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

จริงหรือห้องปฏิบัติการเสมือนจริง หรือการนา

โปรแกรมซอฟแวร์ (Soft ware) มาใช้ส าหรับ

การจัดการเรียนการสอน

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการจริง

หรือห้องปฏิบัติการเสมือนจริง

0.00 0.00 0.00 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

หมายเหตุ : ( ) คือ ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ

                : (A) คือ โครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda)

0.00 923,080.00 265,860.00 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ประธานโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ 

พระภิกษุ สามเณร

1.5.1 ร้อยละของผู้สอนท่ีมีคุณภาพสูง

 (ต าแหน่งทางวิชาการ) (9)

ร้อยละ 35.00 โครงการเพ่ิมต าแหน่งทางวิชาการ (A)91.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าสู่

ต าแหน่งทางวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมี

ส่วนร่วมในการขับเคล่ือน

มหาวิทยาลัยตามทิศทางท่ี

ก าหนดไว้

1.7.1 ร้อยละความส าเร็จของการ

ถ่ายทอดทิศทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัย  (10)

ร้อยละ 90.00 1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการก ากับ

องค์กรโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลใน

การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีความ

ยืดหยุ่นและคล่องตัว

โครงการก ากับองค์การท่ีดี (A)10

1.8 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีมีการบริหารจัดการ

อาคารสถานท่ี และส่ิงอ านวย

ความสะดวกท่ีรองรับการ

ด าเนินการตามพันธกิจได้อย่าง

ครบถ้วนและเกิดความประหยัด

งบประมาณ รวมถึงมีการ

บริหารจัดการดัวยระบบดิจิทัล

1.8.1.1 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ และภูมิทัศน์ท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อมให้พร้อมส าหรับการจัดการเรียน

การสอนและภารกิจอื่นๆ

1.8.1 ร้อยละความส าเร็จของการ

จัดการข้อร้องเรียนเก่ียวกับอาคาร

สถานท่ี ส่ิงแวดล้อมและส่ิงอานวย

ความสะดวกตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย

ร้อยละ ≥90.00 โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์

และส่ืงอ านวยความสะดวกท่ีเป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดล้อม

0.00 7,468,990.00 898,500.00

1.5 บุคลากรมีคุณภาพสูง ท้ัง

ความรู้ ทักษะและทัศนคติในการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนมี

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
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2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและ

งานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์

 เผยแพร่ในระดับชาติ หรือ

นานาชาติ

2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ 

วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์ 

เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ

ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย (11)

ร้อยละ 55.00 2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน า

ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

ในระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ (A)11

0.00 120,000.00 0.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

2.2.1 จ านวนงานวิจัย งานนวัตกรรม 

งานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการท่ี

น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์หรือสร้างรายได้ลด

รายจ่าย หรือพัฒนาประชาชนและ

ชุมชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

ผลงาน 8 2.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ถ่ายทอดองค์

ความรู้จากงานวิจัย งานนวัตกรรม งาน

สร้างสรรค์ หรืองานวิชาการ ให้เกิดประโยชน์

กับชุมชน

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้จาก

การวิจัย นวัตกรรมและงานวิชาการ 

เพ่ือการพัฒนาชุมชน

0.00 50,000.00 0.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

2.2.2 จ านวนผลงานท่ีย่ืนจดอนุ

สิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร

ผลงาน 20 2.2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน า

ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์

ให้ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร

โครงการส่งเสริมการจดอนุสิทธิบัตร

หรือสิทธิบัตร

0.00 30,000.00 0.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

2.2.3 จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม

หรืองานสิทธิบัตรท่ีน าไปใช้ประโยชน์

เชิงพาณิชย์ สอดคล้องกับเป้าหมาย

การพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs)(12)

ผลงาน 2 2.2.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้น าผลงานวิจัย

 นวัตกรรมหรืองานสิทธิบัตรท่ีน าไปใช้

ประโยชน์เชิงพาณิชย์

โครงการน าผลงานวิจัย นวัตกรรม ไปใช้

ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (A)12
0.00 30,000.00 0.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

0.00 77,500.00 0.00

2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม 

งานสร้างสรรค์ท่ีย่ืนจดอนุ

สิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร หรือ

น าไปใช้ประโยชน์พัฒนาชุมชน

ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

รวมท้ังน าไปใช้ประโยชน์เชิง

พาณิชย์

2.3.1.1 ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยให้กับประชาคมและบุคลากร

ท่ัวไปได้รับรู้

2.3 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีมีศูนย์การเรียนรู้

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และ

มีการเผยแพร่ในระดับชาติและ

นานาชาติ

2.3.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ี

เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถ่ินและของ

ชาติ หรือส่งเสริมการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือ

ให้บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชน

และสังคม

โครงการ 4

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพ่ือคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างย่ังยืน

ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

 งบประมาณ (บาท) 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล

โครงการบริการแหล่งเรียนรู้และ

กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
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ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

 งบประมาณ (บาท) 
แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล

2.4.1 ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าร่วม

โครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจน

และ/หรือยกระดับรายได้ครัวเรือน

ร้อยละ 60.00 2.4.1.1 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ โดย

เน้นการสร้างความเข้มแข็งอย่างย่ังยืนให้กับ

ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ 

ผู้ประกอบการใหม่และท้องถ่ิน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

600,000.00 35,000.00 0.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

2.4.2 จ านวนผู้ประกอบการใหม่และ

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดรายย่อยท่ีได้รับการพัฒนา

ราย 1 2.4.2.1 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ โดย

เน้นการสร้างความเข้มแข็งอย่างย่ังยืนให้กับน

ผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดรายย่อย

โครงการถ่ายทอดองค์กรความรู้ให้กับ

ผู้ประกอบการ

0.00 0.00 0.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

0.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

2.6 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีสามารถบริหาร

จัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์ 

และระดมทุน เพ่ือใช้ในการ

ปฏิบัติตามภารกิจ

2.6.1 เงินรายได้จากการบริการ

วิชาการ เป็นท่ีปรึกษาต่ออาจารย์

ประจ า (13)

บาท/คน 25,000.00 2.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้

ของหน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ

โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการ

วิชาการ (A)13
0.00 0.00 0.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

หัวหน้าส านักงาน

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ2.7 วารสารวิชาการท่ีได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

2.7.1 จ านวนวารสารวิชาการท่ีได้รับ

การยอมรับในระดับชาติ

วารสาร 1 2.7.1.1 ยกระดับวารสารวิชาการให้ได้

คุณภาพและมาตรฐาน

20,000.00 0.00

0.00โครงการยกระดับคุณภาพ

วารสารวิชาการสู่มาตรฐานและ

คุณภาพท้ังระบบ

0.00 450,000.00

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและ

นักวิจัย

2.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหล่ง

ทุนงานวิจัย นวัตกรรม โดยอาศัยเครือข่าย

จากภาค อุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาค

บริการ

2.5 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีมีแหล่งทุนในการ

สนับสนุนการท างานวิจัย 

นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์

2.4 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีเป็นศูนย์กลางแห่งการ

เรียนรู้ และบริการทางวิชาการ

แก่ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจ

ชุมชน กลุ่มอาชีพ 

ผู้ประกอบการใหม่ และ

ท้องถิน่ให้มีความเข้มแข็งอย่าง

ย่ังยืนตามศาสตร์พระราชา

 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

บาท/คน ≥60,000

โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัยโดย

อาศัยเครือข่าย
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ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

 งบประมาณ (บาท) 
แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล

2.8.1 ร้อยละของการบริการวิชาการ

ท่ีมีการบูรณาการกับการจัดการ

เรียนการสอนหรือการวิจัย

ร้อยละ 95.00 0.00

2.8.2 ร้อยละอาจารย์ประจ าท่ี

ท างานบริการวิชาการแก่ชุมชนและ

ท้องถ่ิน

ร้อยละ 90.00

2.8.3 จ านวนชุมชน/ท้องถ่ินท่ี อววน. 

เข้าไปช่วยพัฒนา

ชุมชน 2

หมายเหตุ : ( ) คือ ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ

                : (A) คือ โครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda)

0.00

2.9 อาจารย์และนักวิจัยมี

ศักยภาพในการริเร่ิมสร้างสรรค์

 งานวิจัย นวัตกรรม และการ

บริการวิชาการอย่างมี

ประสิทธิภาพ

2.9.1 จ านวนชุดโครงการวิจัยท่ีเกิด

ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและ

สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ี

ย่ังยืน (SDGs)

ชุดโครงการ 1 2.9.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรหรือ

นักวิจัยให้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์งานวิจัย

และนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

120,000.000.00 0.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

2.8 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีมีกระบวนการ

บริการวิชาการ ท่ีได้มาตรฐาน 

สอดรับกับความต้องการของ

ท้องถ่ินและสังคม

2.8.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริการ

วิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการ และ

เป็นประโยชน์ต่อท้องถ่ินและสังคม

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการโครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ 30,000.00
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3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย(14)

0.00 10,000.00 0.00 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

(1) ด้านวิชาการและการเรียนการสอน

(2) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ

(3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ

(4) ด้านกิจการนักศึกษาและการจัดนิทรรศการ

(5) ก ากับและติดตามแผนการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย

3.2 เครือข่ายมส่ีวนร่วมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ท่ีดีกับมหาวิทยาลัย

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายท่ีมีผลผลิตร่วมกันและ

เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

ร้อยละ 90.00 3.2.1.1 สนับสนุนการให้เครือข่ายและท้องถ่ินมีส่วนร่วมใน

การพัฒนามหาวิทยาลัยตามภารกิจ (การผลิตบัณฑิต การ

วิจัย บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม)

โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและท้องถ่ิน

ในการพัฒนามหาวิทยาลัย

0.00 0.00 0.00 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

0.00

เร่ือง 2.00

3.4 อาจารย์ชาวต่างชาติท่ีปฏิบัติงานหรือมีการ

แลกเปล่ียนในสาขาวิชา

3.5.1 จ านวนอาจารย์ชาวต่างชาติหรืออาจารย์

แลกเปล่ียน/วิทยากร/บรรยายพิเศษ

คน 2 3.4.1.1 จัดจ้างหรือแลกเปล่ียนอาจารย์ชาวต่างชาติ โครงการจัดจ้างหรือแลกเปล่ียนอาจารย์

ชาวต่างชาติ

0.00 0.00 0.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

0.00 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

0.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

0.00

หมายเหตุ : ( ) คือ ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ

               : (A) คือ โครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ70,000.00 0.00

3.3.1.1 ด าเนินการประชาสัมพันธ์ท่ีหลากหลาย และบริการ

ให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายท้ังในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ 

(A)
15

3.5.1.2 สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตามข้อตกลงความ

ร่วมมือของเครือข่ายและท้องถ่ิน

โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือ

ภายในประเทศ

3.5.1.1 พัฒนาหรือเพ่ิมความร่วมมือกับเครือข่าย

ภายในประเทศเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัย

50,000.00 0.00

25,000.00 0.00

3.6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการ

ด าเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่าย

ต่างประเทศ

3.6.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือ

ต่างประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน
(15)

ร้อยละ 80.00 3.6.1.1 พัฒนาหรือเพ่ิมความร่วมมือกับเครือข่าย

ต่างประเทศเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัยและ

เครือข่าย

โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ

3.3 ความมช่ืีอเสียงของมหาวิทยาลัยโดยมี

นักเรียนเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

3.5.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศ

ท่ีมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน

3.5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการ

ด าเนินการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่าย

ในประเทศและท้องถ่ิน

ร้อยละ 100.00

3.3.2 จ านวนการประชาสัมพันธ์ผลงานท่ี

สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

3.3.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้ามาศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัยต่อแผนรับนักศึกษาประจ าปี

ร้อยละ 85.00

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล
ค่าเป้าหมาย

80ร้อยละ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร450,000.00 0.00

 งบประมาณ (บาท) 

3.1 มหาวิทยาลัยเป็นท่ียอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ

โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) (A)143.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการจัด

อันดับมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ
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1.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัต

ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มี

ทักษะและวิชาชีพเฉพาะทาง

เป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและ

สังคม รวมท้ังได้งานตรงความ

ต้องการของประเทศ

1.1.3 อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน ร้อยละ 92.50 1.1.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการการสอนด้วย

นวัตกรรมร่วมสมัยอย่างมีประสิทธิภาพใน

การสร้างคุณลักษณะและทักษะท่ีจ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21 ให้กับนักศึกษา

โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนัน

ทา 4.0 (SSRU 4.0)

0.00 0.00 150,000.00 ประธานหลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ

ส่ิงแวดล้อมเมืองและ

อุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน

1.4 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีมีหลักสูตรเอตะทัคคะ

 และหลักสูตรท่ีได้มาตรฐานเป็น

ท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและ

นานาชาติ และสามารถเรียนรู้ได้

ตลอดชีวิต รวมท้ังเกิดทักษะเพ่ือ

อนาคต (Reskill, Upskill)

1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรท่ีได้รับ

การรับรองประสิทธิผลการเรียนรู้

ตามมาตรฐานระดับชาติและ

นานาชาติ

ร้อยละ 50.40 1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยให้เป็นท่ียอมรับ

ในระดับชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและ

สมรรถนะของบัณฑิต

ด้าน Soft Skills และ Critical thinking

โครงการบริหารหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ 0.00 0.00 30,000.00 ประธานหลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ

ส่ิงแวดล้อมเมืองและ

อุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน

หมายเหตุ : ( ) คือ ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ

               : (A) คือ โครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda)

โครงการ/กิจกรรม

ระดับบัณฑิตศกึษา

 งบประมาณ (บาท) 
ผู้ก ากับดูแล

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

แผนงาน/ กลยุทธ์
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2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและ

งานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ 

เผยแพร่ในระดับชาติ หรือ

นานาชาติ

2.1.2 ร้อยละของผลงานนักศึกษา

และผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา

โท ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ใน

ระดับชาติ หรือนานาชาติ

ร้อยละ 50.00 2.1.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน า

ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษา

และผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังระดับปริญญาเอก 

และปริญญาโทให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ (A)11

0.00 0.00 23,230.00 ประธานหลักสูตร (วิทยาศาสตร

มหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ

ส่ิงแวดล้อมเมืองและ

อุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน)

หมายเหตุ : ( ) คือ ตัวช้ีวัดท่ีส าคัญ

                : (A) คือ โครงการวาระส าคัญประจ าปี (Agenda)

 งบประมาณ (บาท) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพ่ือคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างย่ังยืน

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล
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ส่วนที่ 6 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการ เพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือในการแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดท าแผนงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบข้อมูลและ
การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้
ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในเรื่อง
แนวคิดและสาระส าคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

2. เพ่ือปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ
การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือ

เป้าหมาย 
1.ผู้บริหารและบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความรู้ความเข้าใจใน แผนยุทธศาสตร์ และ

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และมีส่วนร่วมในกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 
2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดท าแผนงานและโครงการ

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัด 
3. ก าหนดเครื่ องชี้ วัดผลส า เร็ จขอ งแผนยุทธศาสตร์  และแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ

พ.ศ.2565 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
แนวทางการด าเนินการ 
เ พ่ื อ ให้ บ ร รลุ ต ามวั ตถุ ประส งค์ และ เป้ าหมายดั ง กล่ า ว  จึ ง ว า งมาตรการและก าหนดแนวทาง 

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล 
ดังนี้ 

1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมก าหนด
แนวทางในการบริหารจัดการ เพ่ือแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันขององค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน 
และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

1.1 ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ร่ ว ม กั น เ กี่ ย ว กั บ แ น ว คิ ด แ ล ะ ส า ร ะ ส า คั ญ ข อ ง แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย 
และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางของแผนงาน
และโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก 

1.3 ส่งเสริมให้สาขาวิชาต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงและ
ประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 

1.4 จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่วองค์กรทั้งระบบ พร้อมทั้ง
เชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  สู่การประเมินผลงาน 
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1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องผ่านสื่อ
ภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพ่ือกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

2. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนง าน/โครงการของหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ในลักษณะบู รณาการ
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 

2.1 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เก่ียวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา อาทิเช่น 

(1) แผนปฏิบัติการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 
(2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
(3) แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย 
(4) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 
(5) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 
(6) แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(7) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 
(8) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
(9) แผนพัฒนาบุคลากร 
(10) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
(11) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
(12) แผนการจัดการความรู้ 
(13) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
(14) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
(15) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
(16) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
(17) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

2.2 ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่การสร้างกระบวน
ทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรร
งบประมาณ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน 

2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการด าเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วยเทคโนโลยี 

 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากท่ีจะผลักดันการท างานของกลไกทั้งหมด
ให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม รวมทั้งต้อง
อาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกก าลังในหลายมิติในการประสานแผนงาน แผนเงิน และแผนคน ในการขับเคลื่อน
องค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคือวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ความส าเร็จของการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จ จึงประกอบด้วยส่วนส าคัญ ดังนี้ 

1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และสื่อสาร
ทิศทางองค์กรให้แก่บุคลากรทุกระดับได้มีความเข้าใจ 
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2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยน ากลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานมาแปลง
เป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบในการจูงใจให้ทุกคนมุ่งเน้นการท างานเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการขับเคลื่อนแผนงาน/
โครงการของแต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล และถ่ายทอด
ความรู้ซึ่งกันและกัน  

5. การจัดระบบการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการในทุกระดับ

การติดตามและประเมินผล 
เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แล้ว 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะต้องวางระบบที่จะวัดความส าเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่างๆ จ าเป็นต้องมี
การติดตามและประเมินผล เพ่ือช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะช่วยให้
ผู้รับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป การติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัดความส าเร็จ
ในหลายมิติ และหลายระดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการแนวใหม่ ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุปบทเรียน
แ ล ะ ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ส า ห รั บ น า ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ท า แ ผ น เ ชิ ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  
ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
เป็นประจ าทุกเดือน และจัดท ารายงานผลรายไตรมาสเพ่ือแสดงถึงความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหาร
ทุกระดับทราบและด าเนินการแก้ไขเพ่ือให้การด าเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงการจัดท ารายงานผลงานประจ าปี
เผยแพร่สู่สาธารณะ 

3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพ่ือ
เร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

4. การติดตามผลตามค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมีการก าหนดระยะเวลาการ
ติดตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพ่ือเชื่อมโยงกับผลงาน
ในระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือแสดงถึงผลส าเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล 



ภาคผนวก 



ภาคผนวก 1 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - 2569) 
และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565



คําสั่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ที่      ๔๕๕/๒๕๖๔

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙)

และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

___________________________

        ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาไดจัดทําแผนยุทธศาสตรระยะ ๑๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๔)เพื่อ
เปนแผนชี้นําในการกําหนดแผนยุทธศาสตรระยะ ๕ ปและแปลงไปสูการปฏิบัติในแผนยุทธศาสตรระยะ ๕ ป
รวมถึงแผนปฏิบัติการประจําปประกอบกับสภาพแวดลอมในปจจุบันที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วนั้น 
         ในการนี้คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงดําเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตรระยะ ๕ ป(พ.ศ. ๒๕๖๕
- ๒๕๖๙) และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ให
เปนไปในทิศทางที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กอใหเกิดประโยชนตอการ
ดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอแตงตั้งคณะ
กรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตรระยะ ๕ ป(พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) และจัดทําแผนปฏิบัติการประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

คณะกรรมการอํานวยการ

๑. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประธาน

๒. รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ รองประธาน

๓. รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ

๔. รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ

๕. รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ

๖. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ

๗. หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตร กรรมการ

๘. หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต กรรมการ

๙. ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตร กรรมการ

๑๐. หวัหนาสาํนักงานคณบดี  กรรมการ

๑๑. หวัหนาฝายแผนงานและประกันคณุภาพ กรรมการและเลขานการ



๑๒. บคลากรฝายแผนงานและประกันคณุภาพ ผูชวยเลขานการ

หนาท่ี

๑. สงเสริม สนับสนน และใหคาํปรึกษาแนะนาํในเรืองตางๆ กับคณะกรรมการดาํเนินงาน

๒. กํากับและติดตามการทบทวนแผนยทธศาสตร ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) และจัด

ทําแผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. พิจารณาการทบทวนแผนยทธศาสตร ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) และจัดทาํแผน

ปฏิบัตการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

คณะกรรมการดาํเนินงาน

            ๑. รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคณุภาพ                 ประธาน

   ๒. หวัหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตรและนวตัรกรรม กรรมการ

๒.๑ หัวหนาแขนงวิชาเคมี กรรมการ

๒.๒ หัวหนาแขนงคณิตศาสตรประยุกต กรรมการ

๒.๓ หัวหนาแขนงวิชาฟสิกส กรรมการ

๓. หวัหนาสาขาวิชาสาขาวชิาคหกรรมศาสตร กรรมการ

๔. หวัหนาสาขาวิชเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ

๕. หวัหนาสาขาวิชาสาขาวชิาวทิยาศาสตรการกฬีาและสขุภาพ กรรมการ

      ๖. หวัหนาสาขาวิชานติวิทิยาศาสตร                   กรรมการ

๗. หวัหนาสาขาวิชาจลชีววิทยาอตสาหกรรมอาหารและนวัตกรรมชีวภาพ กรรมการ

    ๗.๑ หวัหนาแขนงวิชาจลชีววิทยาอตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ   กรรมการ

    ๗.๒ หวัหนาแขนงวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑชีวภาพ กรรมการ

   ๘. หวัหนาสาขาวิชาชีววิทยาส่ิงแวดลอม   กรรมการ

    ๘.๑ หวัหนาแขนงวิชาชีววิทยา                                             กรรมการ

    ๘.๒. หวัหนาแขนงวิชาเทคโนโลยีสิงแวดลอม กรรมการ

๙. หวัหนาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและนวัตกรรมขอมูล กรรมการ

๙.๑ หัวหนาแขนงวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร กรรมการ

    ๙.๒ หัวหนาแขนงวิชาวิทยาการขอมูลและการวิเคราะหสถิติเชิงธุรกิจ กรรมการ

๑๐. หวัหนาสาขาวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร กรรมการ



๑๑. หัวหนาสาขาวิชาสาขาวิชาการจัดการนวัตรกรรมดิจิทัลและคอนเทนท  กรรมการ

๑๑.๑ หัวหนาแขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล กรรมการ
 

     ๑๑.๒ หัวหนาแขนงวิชาการจัดการดิจิทัลคอนเทนท กรรมการ

๑๒. ประธานโครงการจัดการศกึษาภาคพิเศษ กรรมการ

  ๑๓. หวัหนาฝายบริหารงานท่ัวไป                                                    กรรมการ

๑๔. หวัหนาฝายบริการการศกึษา                                              กรรมการ

๑๕. หวัหนาฝายคลังและพัสด ุ                                                 กรรมการ

๑๖. หัวหนาฝายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ
 

๑๗.  หวัหนาฝายกิจการนักศกึษาและศลิปวฒันธรรม                             กรรมการ

๑๘. หวัหนาฝายแผนงานและประกันคณุภาพ               กรรมการและเลขานการ

๑๙. บคลากรฝายแผนงานและประกันคณุภาพ                  ผูชวยเลขานการ

 

หนาท่ี

๑. วิเคราะหขอมลจากแผนยทธศาสตรระยะ ๑๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔) เพือ่

ทบทวนแผนยทธศาสตร ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) และจัดทาํแผนปฏิบัติการประจาํปงบ

ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. นําเสนอ แผนยทธศาสตร ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๕  – ๒๕๖๙) และแผนปฏิบัติการ
ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนอตอคณะกรรมการอาํนวยการหรือผูบริหารเพือ่พิจารณา

๓. ปฏบิตัหินาท่ีอืน่ๆ ตามที่คณะกรรมการอาํนวยการมอบหมาย
  

ทั้งน้ีตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
  

 
   สั่ง ณ  วันท่ี   ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

  (รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน)

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
16ส.ค.64  เวลา 13:21:28  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : QQAwA-DUARQ-A5ADM-AOQA4

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 2 
ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร ์

  
  



ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ 

จาการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งที่เป็น 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในทุกประเด็น มาให้น้ำหนักความสำคัญว่าประเด็นใดมีความสำคัญมาก
ที่สุดตามลำดับ โดยให้ผู้บริหารและบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 106 ท่าน เป็นผู้
ประเมิน ผลการประเมิน  ปรากฎน้ำหนักคะแนนตามลำดับจากมากไปหาน้อย  5 อันดับแรก ของ จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ปรากฎดังนี้ 

 น้ำหนักคะแนนของจุดแข็ง 

  มีคะแนนจากมากไปหาน้อย ดังตารางต่อไปนี้ 

ลำดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S2 8.89 อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ มีคุณวุฒิ และตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากข้ึน 
- บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความชำนาญเฉพาะทาง 
- คณาจารย์มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่จบการศึกษาท้ังในและ
ต่างประเทศ ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงต่างๆ ที่มีการจัดการเรียน
การสอน 
- มีระบบพี่เลี้ยง สำหรับให้อาจารย์ทำผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการมากข้ึน 

S1 7.79 มีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจำปีที่ชัดเจน    
- บุคลากรปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 
- ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 
- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ทำให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
คล่องตัว 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีกระบวนการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
และแผนปฏิบัติการให้กับบุคลากรได้รับทราบทุกระดับ 

S4 7.74 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีระบบและกลไกท่ีมีประสิทธิผลในการขับเคลื่อน
การดำเนินงานในภารกิจด้านการวิจัย ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย และมีผลการดำเนินงานบรรลุ
ตามเป้าหมายที่กำหนด ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การแก้ไขปัญหา
ตอบสนองความต้องการของชุมชน สร้างชื่อเสียงสร้างภาพลักษณ์ให้กับคณะและ
มหาวิทยาลัย 
- บุคลากรมีศักยภาพในการทำงานวิจัย ส่งผลให้มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ท่ีมี
การนำเสนอในเวทีวิชาการในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 
- เผยแพร่ผลงานวิจัยมากข้ึนทั้งจำนวนและคุณภาพ รวมทั้งมีจำนวนสิทธิบัตรเพ่ิม
มากขึ้น 
 

 



ลำดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S10 7.43 มีทำเล และบรรยากาศภูมิทัศน์ที่ดี 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความพร้อมด้าน วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ช่วยอำนวย
ความสะดวกในการทำงาน 
- มีบรรยากาศ และภูมิทัศน์ที่ดี เอื้อต่อการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา
และบุคลากร 
- การมีศูนย์การศึกษาภายนอกเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับชุมชนและ
ประเทศใกล้เคียงเกิดองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในระดับใหญ่ขึ้น 
- มหาวิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ที่มีระบบคมนาคมที่หลากหลาย ทำให้
นักศึกษาเดินทางมาเรียนอย่างสะดวก 
- เน้นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความเป็นไทยที่ยังคงคลาสิคและโมเดิร์น 
 

S3 6.30 มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและ
ตลาดแรงงาน- หลักสูตรหลากหลาย 
- มีระบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Knowledge Management Blended 
learning : SSRU Model for General Education Subjects) ที่ดีผ่านทาง
รายวิชาศึกษาท่ัวไปนักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ และมีความสุข 
- มีการกำหนดเกณฑ์เพ่ือคัดเลือกสาขาวิชาเอตทัคคะของคณะและของ
มหาวิทยาลัยที่ชัดเจน และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย และมีระบบและกลไกในการส่งเสริมสนับสนุนให้หลักสูตรที่เป็น
เอตทัคคะได้มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างเป็นรูปธรรม 
- การเปิดหลักสูตรที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ จะส่งผลต่อยอด
นักศึกษาและภาวะการมีงานทำ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



น้ำหนักคะแนนของจุดอ่อน 

  มีคะแนนจากมากไปหาน้อย ดังตารางต่อไปนี้ 

ลำดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

W6 2.90 การปรับตัวของบุคลากรเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ยังต้องได้รับ
การพัฒนา เช่น COVID-19  
- บุคลากรสายวิชาการไม่เชี่ยวชาญในการใช้อุปกรณ์การสอนระบบออนไลน์ 
 

W2 1.41 สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน 
- คณะ มีสถานที่และมีพ้ืนที่ไม่เพียงพอกับจำนวนนักศึกษา ทำให้ไม่สามารถบริการ
ได้อย่างเต็มท่ี 
- สถานที่จัดกิจกรรม เช่น สนามกีฬาทั้งในร่ม และกลางแจ้งยังมีไม่เพียงพอ 
- การย้ายสถานที่เรียน ทำให้จำนวนผู้สมัครลดลงจากเดิม 
 

W8 1.39 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีระบบสารสนเทศเฉพาะด้านหลายระบบ ข้อมูลที่
จัดเก็บในแต่ละระบบยังไม่สามารถเชื่อมโยงกันเท่าที่ควร ทำให้ใช้ประโยชน์ได้ไม่
เต็มที่ 
- ระบบข้อมูล สารสนเทศ การค้นคว้าข้อมูล  เทคโนโลยี และ ออนไลน์ มีข้อจำกัด 
 

W5 1.20 การจัดการเรียนการสอนในบางรายวิชาเป็นกลุ่มใหญ่ จำนวนผู้เรียนมีเป็นจำนวน
มากเกินไปส่งผลกระทบต่อคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 

W1 1.03 การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย 
- การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังมีน้อย ทำให้
ได้รับทุนอุดหนุนจากเอกชนมีน้อยด้วย 
- การนำผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญามี
น้อยและต้องใช้ระยะเวลานาน  
 

 

 

 

 

 

 

 



น้ำหนักคะแนนของโอกาส 

  มีคะแนนจากมากไปหาน้อย ดังตารางต่อไปนี้ 

ลำดับ คะแนน ประเด็นโอกาส 

O10 1.34 การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นตลาดเสรีทางความคิด ทำให้องค์กร
เอกชนมุ่งหาความรู้ผ่านสถาบันการศึกษาส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสในการ
สร้างสรรค์งานร่วมกับองค์กรเอกชน 
- ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ส่งผลกระทบต่อการผลิต
บัณฑิตเพ่ือตอบสนองประชากรกลุ่มสูงอายุ เช่น พยาบาล ท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์
สุขภาพและการแพทย์ และการบิน 
- มีความสามารถในการดำเนินงานเชิงรุกและสร้างเครือข่าย 
- สถานการณ์ปัจจุบัน ส่งผลให้มหาวิทยาลัยที่ปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว มีความ
ได้เปรียบในทุกเรื่อง 
 

O6 0.74 ภาครัฐสนับสนุนการวิจัยอย่างหลากหลาย 
- ภาครัฐให้การสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาทุนทางปัญญาของชาติมีแหล่งทุนวิจัยที่
รัฐบาลสนับสนุนผ่านสถาบัน/หน่วยงานส่งเสริมการวิจัย (เช่น สวทช. สกว.) และ
แหล่งทุนอื่นๆ อย่างหลากหลาย 
- ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติเอ้ือในการผลักดันให้เกิดงานวิจัยของคณะ 
 

O12 0.15 นักศึกษาท่ีมีภูมิลำเนาทั่วประเทศ เหมาะแก่การเข้าถึงการบริการวิชาการในระดับ
ชุมชน หมู่บ้าน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 

O2 0.14 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมต่อการเรียนรู้แบบ E-learning 
- เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพไร้ขีดจำกัด 
- เทคโนโลยีของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้บุคลากรต้องปรับตัวสูง 
เกิดการบูรณาการความรู้ใหม่ ต้องขวนขวายพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 
 

O11 0.07 มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีฐานข้อมูลปัญหาและความ
ต้องการของชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ จึงเป็นโอกาสที่คณะได้นำศาสตร์หรือองค์
ความรู้ในการแก้ปัญหาพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 

 

 

 



น้ำหนักคะแนนของภัยคุกคาม 

  มีคะแนนจากมากไปหาน้อย ดังตารางต่อไปนี้ 

ลำดับ คะแนน ประเด็นภัยคุกคาม 

T13 3.98 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ควรเร่งปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตให้มีความเร็ว
สูง เน็ตไม่หลุดบ่อย เพ่ือส่งเสริมการเรียนทั้ง On Site , On Line & On Demand 
  

T1 2.74 งบประมาณจากรัฐและรายได้ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำกัด ทำให้
การพัฒนาล่าช้า 
- งบประมาณจากภาครัฐในการบริหารจัดการมีอย่างจำกัดทำให้เกิดการพัฒนาที่
ล่าช้าขาดความทันสมัย 
- ขาดแหล่งรายได้ที่มั่นคงที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย
จึงเกิดความล่าช้าไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ทันเหตุการณ์ 
- เงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐลดน้อยลง แต่มีคำถามในเรื่องความคุ้มค่า  
 

T12 2.73 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศึกษาทำให้มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
สถานที่ศึกษาต่อของนักเรียน  
 

T2 2.54 รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมือง เป็นอุปสรรคต่อการบริหารการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
- นโยบายของรัฐบาลแต่ละยุคมีการเปลี่ยนแปลงทำให้ควบคุมไม่ได้ เกิดความไม่
มั่นคงทางการเมือง ทำให้นโยบายทางการศึกษาขาดความต่อเนื่องไม่สามารถ
แข่งขันในระดับนานาชาติได้ 
- การขาดเสถียรภาพทางการเมืองหรือความขัดแย้งทางการเมืองมีผลกระทบต่อ
การดำเนินงานวิจัยและบริการวิชาการ 
- ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศทำให้เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า ขาด
ความน่าเชื่อถือ ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนโดยตรง 
 

T5 2.52 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศมีการแปรเปลี่ยน
อยู่ตลอด ส่งผลต่อการบริหารจัดการของคณะ 
- สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือก
สถานศึกษาให้ผู้เรียน 
- ประเทศไทยกำลังอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการเกษตร ไปสู่
เกษตรอุตสาหกรรมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ส่งผลกระทบกับหลักสูตรของคณะ 
 

 

 



ตำแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน 

ตำแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบันของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้นำผลดังกล่าวข้างต้นมาทำ
การวิเคราะห์หาตำแหน่งปัจจุบันของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่าตำแหน่งยุทธศาสตร์ของ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปัจจุบันอยู่ในตำแหน่ง “ป้องกันตัว”ดังแสดงได้จากภาพข้างล่างนี้ 

 

 

 

 ทั้งนี้ในการวิเคราะห์ปรับปรุง SWOT ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้น คณะผู้บริหาร  คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเห็นพ้องต้องกันว่า  ในการเติมค่าคะแนน ในประเด็นโอกาส คือให้ความสำคัญกับ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลายความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมต่อการ
เรียนรู้แบบ E-learning ตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพไร้
ขีดจำกัด  ผนวกรวมนโยบายการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาการศึกษาและร่วมมือทาง
การศึกษามากขึ้น  รวมถึงการขยายความร่วมมือกับประเทศ กลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น  
มุ่งเปิดหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และรับนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นและทำความร่วมมือกับ
ประเทศในอาเซียนได้มากขึ้น  กอปรกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นตลาดเสรีทางความคิด  
จึงใช้โอกาสการที่มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีฐานข้อมูลปัญหาและความต้องการ
ของชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นโอกาสที่คณะได้นำศาสตร์หรือองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาพัฒนาท้องถิ่นให้มี



ความเข้มแข็งและยั่งยืน รวมถึงการที่นักศึกษามีภูมิลำเนาทั่วประเทศ เหมาะแก่การเข้าถึงการบริการวิชาการ
ในระดับชุมชน หมู่บ้าน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เป็นโอกาสสำคัญให้คณะวิทยาศาสตร์   และเติมค่าคะแนนให้
ความสำคัญกับภัยคุกคามในประเด็นสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศมีการ
แปรเปลี่ยนอยู่ตลอด ส่งผลต่อการบริหารจัดการของคณะ สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำส่งผลต่อการตัดสินใจ
ของผู ้ปกครองในการเลือกสถานศึกษาให้ผู ้เรียน กอปรกับการมีคู ่แข่งขันที ่เข้มแข็งภายในประเทศและ
ต่างประเทศมากขึ้น ทำให้คณะประสบกับปัญหาการรับนักศึกษาไม่ได้ตรงตามแผนที่กำหนดไว้ จึงต้องมีการ
ปรับหลักสูตรให้ทันสมัยและต้องปรับระบบการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นที่รู ้จักอย่าง
กว้างขวางมากยิ่งขึ้น เกิดภาวะการแข่งขันทางการศึกษาสูง และหลากหลายทั้งเชิงเนื้อหา และเชิงพื้นที่ส่งผล
ให้คณะต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้   การแข่งขันทางด้านหลักสูตร
ค่อนข้างสูงเมื ่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื ่นๆ รวมไปถึงความก้าวหน้าด้านสาธารณสุขอันเนื่องจาก
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประชากรมีอายุยืนยาว
มากขึ้น ขณะเดียวกันยังต้องเผชิญกับโรคระบาดและโรคอุบัติเหตุใหม่ที่มีความรุนแรงและเพิ่มมากขึ้น เช่น 
COVID-19 ทำให้ระบบการศึกษาต้องปรับปรุงรูปแบบและวิธีการจัดการศึกษาที่เปิดโอกาสให้เข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้หรือแสวงความรู้ด้วยตนเอง ผู้ปกครองและนักศึกษาเรียกร้องให้ลดค่าเทอม เนื่องจากสถานการณ์ 
Covid-19   ส่งผลให้งบประมาณจากรัฐและรายได้ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำกัด  รวมไปถึง
งบประมาณจากภาครัฐในการบริหารจัดการมีอย่างจำกัดทำให้เกิดการพัฒนาที่ล่าช้าขาดความทันสมัย  ขาด
แหล่งรายได้ที่มั่นคงที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยจึงเกิดความล่าช้าไม่สามารถ
แข่งขันในตลาดได้ทันเหตุการณ์  เงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐลดน้อยลง รวมไปถึงยังตระหนักในเรื่องของ
ค่านิยมและความต้องการของนักศึกษาเก่งๆ มักจะเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
มากกว่าสาขาที่ความต้องการของตลาดแรงงานน้อยกว่า  ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์พึงตระหนักเสมอ พยายาม
ค้นหาแนวทางและพลิกให้เป็นโอกาส  แต่อย่างไรก็ตามตำแหน่งยุทธศาสตร์ยังคงไว้ในตำแหน่ง คือ “ป้องกัน
ตัว” ทั้งนี้เพราะการบริหารงานในรูปแบบการป้องกันตัวนั้นจะส่งผลให้สามารถบริหารจัดการคณะฯ ในด้าน
ต่างๆ ให้สามารถก้าวข้ามผ่านสถาณการณ์ปัจจุบันไปได้เพื่อการพัฒนาต่อไปอีกระดับ  อันจะส่งผลต่อการเลือก
เข้าศึกษาต่อของนักเรียนและผู้สนใจ และเพ่ือให้เกิดการปรับตัวของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ทันกับ
กระแสและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งผู้บริหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถือเป็นหนึ่งในกระบวนการบริหารจัดการเพ่ือผลสัมฤทธิ์สูงสุดตามเป้าหมายที่
วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคู่กันไป  ดังภาพที่ 2 แสดงตำแหน่ งยุทธศาสตร์ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายหลังการปรับปรุง 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 3 
ประมวลภาพกิจกรรมการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 - 2569)  
และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

  



 

ประมวลภาพกจิกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2565 - 2569)  

และแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประมวลภาพกจิกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2565 - 2569)  

และแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประมวลภาพกจิกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2565 - 2569)  

และแผนปฏิบัตกิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 4 
รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)  
และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)  
และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี   ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดี 
2. อาจารย์ ดร. ชินวัฒน์  ศาสนนันทน์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฒาลิศา  เนียมมณ ี รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสพิศ  สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ  
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รินรดา   พัฒนใหญ่ยิ่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คมกฤช  รัตตะมณ ี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
7. รองศาสตราจารย์ ดร. นิศากร  สังวาระนท ี หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติคุณ     มีทองจันทร์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
9. รองศาสตราจารย์ พรรณทิพย์  กาหย ี ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  นามวงษ์   หัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมและ 
   นวัตกรรมชีวภาพ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร  ผ่อนผัน   หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิจันทร์ วิชิวานิเวศน์    หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ 
   นวัตกรรมข้อมูล 
13. อาจารย์ ดร.ณิช   วงศ์ส่องจ้า   หัวหน้าสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 
14. อาจารย์กัญญารัตน์   บุษบรรณ   หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 
15. อาจารย์ธนาเดช   โพธิ์ศรี   หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
   และสุขภาพ 
16. อาจารย์นันท์ยง   เฟ่ืองขจรฟุ้ง    หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
17. อาจารย์ชัชพล   ชอบวิทยาคุณ    หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
18. อาจารย์ณัฐพล   ประเทิงจิตต์    หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   การอาหาร 
19. อาจารย์ ดร.ธนากร   อุยพาณิชย์     หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล 
   และคอนเทนท์ 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนขวัญ  บุษบัน   หัวหน้าแขนงวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรมอาหาร 
    และผลิตภัณฑ์ 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  บุญมั่น   หัวหน้าแขนงวิชาชีววิทยา 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยดา  วงศ์วิวัฒน์   หัวหน้าแขนงวิชาวิทยาการข้อมูลและ 
   การวิเคราะห์สถิติเชิงธุรกิจ 
23. อาจารย์ ดร.จาริวัฒน์   พิษณุวงศ์   หัวหน้าแขนงวิชาเคมี 
24. อาจารย์ ดร.อเสข   ขันธวิชัย   หัวหน้าแขนงวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรัล  ลือวรศิริกุล   หัวหน้าแขนงวิชาฟิสิกส์ 
26.อาจารย์ภาชญา   เชี่ยวชาญ   หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล  
27. นางสุริยาภา   โสภณวสุ  รักษาการหัวหน้าส านักงาน 
28. นายวรงค์   ชื่นครุฑ  หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา 
29. นางกอบกูล  ข าสุวรรณ  หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ 



30. นางสาวทัศนียา   มีเปี่ยมสมบูรณ์  หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา 
31. นางสาวปาณิสรา  นิตุธร  รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
32. นางสาวรดาศา   โพธิ์จาด  รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
33. นายศุภกิจ   ขจรกิตติมศักดิ์  รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนงานและ 
   ประกันคุณภาพ 
34. นางสาวสุมิตรา  พรหมขุนทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

 
 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 5 
บันทึกข้อความ  

ขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2565 – 2569)  
และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2565 

และแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ จ านวน 17 แผน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
และประจ าปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จากอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 



สวนราชการ   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา

เลขที�รบั ๑๔๔๔๔/๒๕๖๔
วนัที� ๒๘ ก.ย. ๖๔
เวลา ๑๕:๓๓ น.

   บันทึกขอความ
 

ท่ี      วท ๓๔๕๖   วันท่ี    ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔

เร่ือง

 

ขออนุมัติแผนยุทธศาสตรระยะ ๕ ป  (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ

พ.ศ ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการดานตาง ๆ จํานวน ๑๗ แผน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และ

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เรียน  อธิการบดี

ตามท่ีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๕
- ๒๕๖๙) และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  และแผนปฏิบัติการดานตาง ๆ จํานวน ๑๗
แผน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับหนวยงาน เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด   อันจะสงผล
ใหการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว
น้ัน

 
ในการน้ี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงขอเสนอแผนยุทธศาสตรระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๕ -

๒๕๖๙)  และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการดานตาง ๆ จํานวน ๑๗
แผน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ (รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย) ตอ
ทานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อพิจารณาอนุมัติตามเกณฑฺการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  ดังนี้

 
             ๑. อนุมัตแิผนยุทธศาสตรระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๕ -  ๒๕๖๙) และแผนปฏิบัติการประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

             ๒. อนุมัติแผนปฏิบัติการดานตางๆ จํานวน ๑๗ แผน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และประจํา
ปการศึกษา ๒๕๖๔  

๒.๑ แผนปฏิบัติการพัฒนาสาขาวิชาสูเอตทัคคะ

๒.๒ แผนปฏิบัติการดานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

๒.๓ แผนปฏิบัติการดานการสรางความสัมพันธกับเครือขาย

๒.๔ แผนปฏิบัติการดานการวิจัย

๒.๕ แผนปฏิบัติการดานการบริการวิชาการ



๒.๖ แผนปฏิบัติการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

๒.๗ แผนปฏิบัติการดานการจัดหารายได

๒.๘ แผนปฏิบัติการดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

๒.๙ แผนพัฒนาบุคลากร

๒.๑๐ แผนบริหารทรัพยากรบุคคล

๒.๑๑ แผนกลยุทธทางการเงิน

๒.๑๒ แผนการจัดการความรู

๒.๑๓ แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน

๒.๑๔ แผนปฏิบัติการดานการจัดซื้อจัดจาง

๒.๑๕ แผนปฏิบัติการดานการปรับปรุงภูมิทัศนและส่ิงแวดลอม

๒.๑๖ แผนปฏิบัติการดานการประชาสัมพันธเชิงรุก

        ๒.๑๗ แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต

            ๓. สั่งการอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควร
 

  (รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน)

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
28  ก.ย.  64  เวลา 14:52:57  Non-PKI Server Sign

Signature Code : MQAwA-DAAMA-AyADk-AOQBB

 

 

อนุมัติ

(รศ.ดร.ชุติกาญจน ศรีวิบูลย)

อธิการบดี
28  ก.ย.  64  เวลา 15:51:40  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : OAAwA-DkAOQ-BBADI-AQwBG

 


	แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี(2565-2569)และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565



