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ค ำน ำ 
 

การพัฒนาองค์กรเพ่ือให้มีความก้าวหน้ามีคุณภาพ  และอยู่อย่างม่ันคงยั่งยืน  จะต้องมีแผนยุทธศาสตร์
และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน  มีตัวชี้วัด  มีกลยุทธ์มีโครงการสนับสนุนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์  
ระยะเวลาที่ก าหนดและผู้รับผิดชอบ  คณะวิทยาศาสตร์ได้ด าเนินการทบทวน  ศึกษา  และวิเคราะห์ข้อมูลต่าง  ๆ 
ส าหรับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  5 ปี โดยมีการปรับแผนยุทธศาสตร์ให้เหมาะสมกับสภาพทางการศึกษา  เศรษฐกิจ
และสังคมในปัจจุบัน สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร ์ของมหาวิทยาลัยและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ของชาติ  

คณะวิทยาศาสตร์ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  โดยระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์  และ
บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์  และได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์  จึงหวังว่า
แผนยุทธศาสตร์นี้ จะเป็นแผนแม่บทให้กับหน่วยงานต่าง  ๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์ได้ยึดถือและปฏิบัติในการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่อไป 

ขอขอบพระคุณท่านที่ปรึกษาคณะวิทยาศาสตร์  บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนตลอดจน
คณะกรรมการที่ช่วยกันด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ให้เป็นผลส าเร็จ 
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ยุทธศาสตร์  5  ปี  คณะวิทยาศาสตร์   
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2557) 

 
1.  ปรัชญา  (Philosophy) 

การศึกษา  คือ  ความเจริญงอกงาม 
 

2.  ปณิธาน  (Pledge) 
มุ่งม่ันวิจัยและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ศึกษา  และคณิตศาสตร์ศึกษา 

ที่มีคุณภาพสูง มีคุณธรรมและจริยธรรม ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต และมีจิตสาธารณะ  
 

3.  ค่านิยม  (Core Values) 
3.1 ยึดถือว่าผู้ใช้บริการของคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งบุคลากรภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์ 

เป็นบุคคลที่มีความส าคัญต่อการให้บริการอย่างดียิ่ง 
3.2 ยึดถือว่าชุมชนและประชาชนทั่วไป มีความส าคัญต่อคณะวิทยาศาสตร์ โดยต้องรับฟังความคิดเห็น 

และมีการสร้างความสัมพันธ์อันดี เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  
3.3 ยึดถือว่าวัฒนธรรมการศึกษา ระเบียบปฏิบัติและกฎหมาย เป็นสิ่งส าคัญที่คณะวิทยาศาสตร์

ควรยึดถือปฏิบัติ 
3.4 ยึดถือความสามัคคีในองค์กรและท างานร่วมกันอย่างมีความสุข 

 

4.  คุณลักษณะ  (Character) 
บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มีคุณลักษณะ มุ่งมั่นในการท างาน มีความรักในองค์กร เห็นแก่

ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตสาธารณะ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กร อยู่ร่วมกันแบบ
กัลยาณมิตร มีความรู้ ความสามารถในสาขาของตน และสามารถจะบูรณาการได้ มีความพร้อมที่จะรับการ
เปลี่ยนแปลง มีความสุภาพอ่อนโยน 
 

5.  สมรรถนะหลัก  (Core Competency) 
 S : Sensitive  พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง  

 C : Competent  รอบรู้ในศาสตร์     

 I : Integrated   บูรณาการทุกส่วน   

 E : Ethics    ภายใต้จรรยาบรรณ   

 N : Network   ร่วมสร้างเครือข่าย    

C : Cognition   ใฝ่หาความรู้ 

E : Efficiency   เน้นประสิทธิภาพในการท างาน   
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S :    Simplicity  เรียบง่าย 

W :    Work Hard  ท างานหนัก 

U :    Unity   เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 

 

6.  วิสัยทัศน์  (Vision) 

คณะวิทยาศาสตร์เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อย่างยั่งยืนสู่ความ
เป็นเลิศระดับสากล 

 
7.  พันธกิจ  (Mission) 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีพันธกิจ ดังนี้ 
7.1 ผลิตบัณฑิตท่ีมีศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตรศ์ึกษา             
      และวิทยาศาสตร์ศึกษาทีม่ีคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่สังคม 
7.2 วิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
7.3 บริการวิชาการเพ่ือสร้างความรู้และตอบสนองความต้องการของสังคม  
7.4 ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
7.5 บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 

 
8. ประเด็นยุทธศาสตร์   (Strategic Issues) 

8.1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรม 
8.2 สนับสนุนงานวิจัยและผลักดันงานวิจัยสู่ระดับสากล 
8.3 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยและการเรียนการสอนอย่างบูรณาการเพ่ือการบริการวิชาการ 
8.4 พัฒนาระบบบริหารและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
8.5 ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
9.  นโยบายและทิศทางการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์  (Policy and Direction  Faculty of Science) 

คณะวิทยาศาสตร์มีความเห็นร่วมกันว่าทิศทางการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ ในระยะเวลา 5 ปี
ข้างหน้า ควรจะพัฒนาในเชิง “คุณค่า” เพ่ือน าคณะวิทยาศาสตร์มุ่งสู่ 

9.1 องค์กรแห่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
9.2 องค์กรที่มีความพอเพียงและคุณธรรม 
9.3 องค์กรที่เป็นที่พ่ึงของสังคม 
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10. แนวคิดในการพัฒนา แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลัก   

10.1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
แนวคิด 
ตลอดระยะเวลา 60 ปีที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ และ

คณิตศาสตร์ และเป็นต้นแบบการผลิตครูวิทยาศาสตร์ให้สังคมไทย นอกจากนั้นยังผลิตวิทยาศาสตร์บัณฑิต  
มหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต เป็นที่ยอมรับของสังคม ทั้งนี้เนื่องมาจากความเข้มแข็งขององค์กร บุคลากร 
ตลอดจนความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิจัย ที่เป็นกลไกท าให้บุคลากรถ่ายทอด
องค์ความรู้ พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บัณฑิตดังกล่าว ท าให้สามารถขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
งานยุทธศาสตร์หลักนี้ให้บรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และผลจากการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์หลักจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ และการปฏิรูปการศึกษาของไทย 

10.2 สนับสนุนงานวิจัยและผลักดันงานวิจัยสู่ระดับสากล 
แนวคิด 
แนวปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลักด้านการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ได้ก าหนดการพัฒนางานวิจัยให้อยู่ใน

ระดับชาติและนานาชาติโดยการสร้างและพัฒนานักวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเน้นให้นักวิจัยมี
คุณธรรมและจริยธรรม น างานวิจัยมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมและตระหนักถึงผลกระทบของ
งานวิจัยต่อสิ่งแวดล้อมและประเทศชาติ  

10.3 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยและการเรียนการสอนอย่างบูรณาการเพ่ือการบริการวิชาการ 
แนวคิด 
แนวปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลักด้านการบริการวิชาการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมเป็น

พันธกิจหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์ โดยยึดถือว่าชุมชนและสังคมมีความส าคัญท่ีคณะวิทยาศาสตร์ต้องสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี และรับฟังความคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนั้น             
คณะวิทยาศาสตร์ก าหนดกลยุทธ์ พัฒนาระบบบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามความ
ต้องการของชุมชนและสังคม บูรณาการองค์ความรู้ในรูปแบบที่รองรับงานวิจัยและการอบรมสัมมนา น าความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีไปแก้ไขปัญหาของชุมชน สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงความรู้ทางวิชาการ
ระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ในปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ให้ความช่วยเหลือทางด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์แก่สถานศึกษาระดับพ้ืนฐาน โดยการให้บริการโรงเรียนเครือข่าย  (12 โรงเรียนเครือข่าย)  
การอบรมครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของสถานศึกษาระดับพื้นฐาน เพ่ือให้บุคลากรได้มีบทบาทในการ
ร่วมพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
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10.4 พัฒนาระบบบริหารและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
แนวคิด 
การพัฒนาระบบการบริหารที่สามารถส่งเสริมวัฒนธรรมขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพคือ     

ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม ( Participative management) โดยการปรึกษาหารือกับทุกฝ่ายโดยเฉพาะ
เรื่องพันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์กร เพ่ือให้ทุกคนรับทราบและร่วมกันกระท าให้เกิดผลเป็นรูปธรรม อนึ่ง
ปัญหาส าคัญขององค์กร จะปรึกษาผู้อาวุโสที่เป็นต้นแบบ ( modeling) ที่ดีนอกจากนั้นจะใช้เทคโนโลยีหรือ
ระบบ IT มาช่วยในการหาข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว และอยู่บนฐานข้อมูลด้วยวิธีทาง
วิทยาศาสตร์ (Scientific thinking) อนึ่งทางด้านมนุษยสัมพันธ์ต้องมีการสร้างความร่วมมือให้เกิดข้ึนในองค์กร
โดยมีทัศนะคติที่ดีต่อองค์กร เช่น เสียสละเพ่ือองค์กรในการท างานในภาระหน้าที่ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อสร้างความ
สามัคคีในองค์กรในการร่วมมือการคิดกระท าเพ่ือให้ภารกิจ พันธกิจขององค์กรส าเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดี และ
ตนเองจะมีความสุขเมื่อเห็นองค์กรมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิชาการและสามารถสืบต่อวัฒนธรรมองค์กรได้
เป็นอย่างดี 

10.5 ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
แนวคิด 
แนวปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลักด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมเป็นพันธกิจหนึ่ง ของคณะวิทยาศาสตร์ที่คณะวิทยาศาสตร์ตระหนักถึง และให้ความส าคัญ โดยมีการ
จัดกิจกรรมหรือโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อให้บุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์  ได้มีบทบาท
ในการร่วมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  รวมถึงได้มีการบูรณาการงานด้านนี้เข้ากับการท างาน  เพ่ือให้
บุคลากรมีจิตใจเบิกบาน  สนุกกับการท างาน และได้สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 

แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลัก (Strategic Action Plan – SAP) 
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มีระบบและกลไกในการพัฒนา
ศักยภาพของนิสิตสู่สังคมอย่างมี

คุณธรรมและจริยธรรม 

ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพทางวิชาการ มี
คุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ต้องการแก่สังคม 

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

การให้บริการทางวิชาการในรูปแบบ 
ต่าง ๆ ตามความถนัดและความเชี่ยวชาญ 

มีระบบและกลไกในการพัฒนา
หลักสูตรให้มีคุณภาพ 

มีระบบและกลไกสนับสนุนงานวิจัยท่ี
มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

มีระบบและกลไกในการ
บริการวิชาการของคณะฯ 

มีการก ากับดูแล 
การท างานด้วยระบบประกันคุณภาพ

การศึกษา 

ปรับปรุงกระบวนการ 
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
 

มีระบบและกลไกในการส่งเสริม
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

สร้างระบบเครือข่ายความร่วมมือท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

 

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ตรงตาม 
Core Competency 

 

พัฒนาให้เป็นองค์กร 
การเรียนรู ้

พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุน                  
การเรียนการสอน เพื่อการบริหารจัดการ 

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

มีระบบบริหารงบประมาณและทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ 

พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย  
และการเรียน การสอน อย่างบูรณาการ 

เพื่อบริการวิชาการ 

พัฒนาระบบบริหารและส่งเสริมวัฒนธรรม

องค์กร เพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ   

เพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ  

 

สนับสนุนการท าวิจัย และผลักดัน
งานวิจัยสู่ระดับสากล 

พัฒนากระบวนการเรียนรู ้
ที่มีประสิทธิภาพ และปลูกฝัง

คุณธรรมจริยธรรม 
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ยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร ์
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1. มีระบบและกลไกในการพัฒนา 1. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน ร้อยละ 0 50 100 100 100 1. ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหท้ันสมัย

   หลักสูตรใหม้ีคุณภาพ    คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ ต่อหลักสูตรทั้งหมด    และมีคุณภาพได้มาตรฐาน สกอ.

2. จ านวนโครงการด้านการเรียนการสอนที่มีความร่วมมือ โครงการ 0 1 2 3 4 2. สร้างและพัฒนาหลักสูตร

   กับสถาบนัอื่น ในระดับชาติหรือนานาชาติ    ระดับบณัฑิตศึกษา

3. ร้อยละของจ านวนหลักสูตรบณัฑิตศึกษา (ป.โท แผน ก ร้อยละ ≥50 ≥50 ≥50 ≥50 ≥50 3. ส่งเสริมการรับจ านวนนสิิต

    และป.เอก) ต่อหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา    ระดับบณัฑิตศึกษา

4. ร้อยละของจ านวนนสิิตระดับบณัฑิตศึกษา (ป.โท แผน ก ร้อยละ ≥5 ≥5 ≥5 ≥5 ≥5

   และ ป.เอก) ต่อจ านวนนสิิตทั้งหมด

2. การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุง 1. จ านวนงานวิจัยในชั้นเรียน ชิ้นงาน 2 2 2 2 2 1. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้าน

   การเรียนการสอน    การศึกษาและปรับปรุงกระบวน -

   การเรียนการสอน

2. บรูณาการกระบวนการวิจัยหรือ

   งานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียน

   การสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนากระบวนการเรียนรูท้ี่มีประสิทธภิาพและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

เป้าประสงค์ ตวัชีว้ัด หน่วยนับ
เป้าหมายปีงบประมาณ

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์_ยุทธศาสตร์ที่ 1  พฒันากระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 8
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3. มีระบบและกลไกในการพัฒนา 1. ส่งเสริมกิจกรรมนสิิตที่ครบทั้ง 5 ด้านและสอดคล้อง ด้าน 5 5 5 5 5 1. จัดกิจกรรมใหน้สิิตได้รับการพัฒนา

   ศักยภาพของนสิิตสู่สังคมอย่างมี    กับคุณลักษณะของบณัฑิตที่พึงประสงค์    สติปญัญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย 

   คุณธรรมและจริยธรรม 2. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพของ โครงการ ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1    และคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้อง

   นสิิตทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม    กับคุณลักษณะของบณัฑิต 

3. จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านอัตลักษณ์ของนสิิต โครงการ / ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1    จากกิจกรรม 5 ด้าน ดังต่อไปนี้

กิจกรรม    1.1 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริม

        คุณลักษณะที่พึงประสงค์

   1.2 กิจกรรมกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ

   1.3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชนห์รือ

         รักษาส่ิงแวดล้อม

   1.4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ

          จริยธรรม

   1.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ

        วัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนากระบวนการเรียนรูท้ี่มีประสิทธภิาพและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

เป้าประสงค์ ตวัชีว้ัด หน่วยนับ
เป้าหมายปีงบประมาณ

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์_ยุทธศาสตร์ที่ 1  พฒันากระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 9
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4. ผลิตบณัฑิตที่มีศักยภาพ 1. ร้อยละของบณัฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท า ร้อยละ 80 82 83 84 85 1. พัฒนาศักยภาพนสิิตทางด้านวิชาการ
   ทางวิชาการ มีคุณธรรม    ตรงสาขาและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี     และเพิ่มพูนทักษะทางด้านภาษาไทย
   จริยธรรม เปน็ที่ต้องการ 2. คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต คะแนน ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51     ภาษาอังกฤษ และด้านเทคโนโลยี
   แก่สังคม 3. ร้อยละของจ านวนรางวัลที่นสิิตหรือบณัฑิตได้รับการ ร้อยละ ≥0.36 ≥0.36 ≥0.36 ≥0.36 ≥0.36     สารสนเทศ

   ยกย่อง ชมเชย ประกาศเกียรติคุณทางวิชาการ และ 2. ส่งเสริมนสิิตเสนอผลงานวิชาการ
   วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ ในระดับชาติ หรือนานาชาติ     ในการประชุมระดับชาติและ
4. ร้อยละของจ านวนวิทยานพินธ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่หรือ ร้อยละ 100 100 100 100 100     นานาชาติ รวมถึงการส่งผลงาน
   น าเสนอผลงานในการประชุมระดับชาติ หรือนานาชาติ     เข้าประกวดในการแข่งขันต่าง ๆ
5. คะแนนความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพ คะแนน ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 3. ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
   การจัดการเรียนการสอนและส่ิงสนบัสนนุ    ที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียน

   การสอนและส่ิงสนบัสนนุ

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนากระบวนการเรียนรูท้ี่มีประสิทธภิาพและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

เป้าหมายปีงบประมาณ
เป้าประสงค์ ตวัชีว้ัด หน่วยนับ กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์_ยุทธศาสตร์ที่ 1  พฒันากระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 10
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1. มีระบบและกลไกสนบัสนนุงานวิจัย 1. ร้อยละของโครงการที่สนบัสนนุการบริหาร ร้อยละ 70 75 80 85 90 1. ก าหนดนโยบายและแผนพัฒนา

   ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ    งานวิจัยท่ีเปน็ไปตามแผน    งานวิจัย

2. จ านวนเงินสนบัสนนุงานวิจัยหรืองานสร้าง บาท 60,000 65,000 70,000 75,000 80,000 2. สร้างและพัฒนาระบบเพื่อผลิต

   สรรค์จากแหล่งทุนภายในและภายนอก    ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

   ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า    เชิงปริมาณและคุณภาพ

3. สนบัสนนุจัดหาแหล่งทุนวิจัย

2. สร้างระบบเครือข่ายความร่วมมือ 1. จ านวนโครงการวิจัยที่ร่วมกับสถาบนัอื่น โครงการ 1 2 2 3 4 1. สร้างความร่วมมือทางการวิจัย

   ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ    ในระดับชาติหรือนานาชาติ    ร่วมกับหนว่ยงานภายนอกและ

2. จ านวนการจัดประชุมวิชาการและร่วมจัด คร้ัง 1 1 1 1 1    สนบัสนนุใหบ้คุลากรท างานวิจัย

   ประชุมวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ    เปน็ทีมร่วมกับหนว่ยงานภายนอก

3. จ านวนผลงานที่ตีพิมพ์ร่วมกับสถาบนัอื่น ชิ้นงาน 1 2 3 4 5 2. ส่งเสริมการจัดประชุมวิชาการ

   ในระดับชาติหรือนานาชาติ    ในระดับชาติและนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สนับสนุนการท าวิจัยและผลักดนังานวิจัยสูร่ะดบัสากล

เป้าประสงค์ ตวัชีว้ัด หน่วยนับ
เป้าหมายปีงบประมาณ

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ _ยุทธศาสตร์ที่ 2  สนับสนุนการท าวิจัยและผลักดันงานวิจัยสู่ระดับสากล 11
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3. น าผลงานวิจัย หรือนวัตกรรม 1. จ านวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งใน ชิ้นงาน 40 40 45 50 55 1. สร้างแรงจูงใจในการตีพิมพ์

   ที่มีคุณภาพไปใช้ประโยชนท้ั์งใน    ระดับชาติหรือนานาชาติ    งานวิจัยในวารสารระดับชาติและ

   ระดับชาติและระดับนานาชาติ 2. จ านวนงานวิจัย นวัตกรรมหรือส่ิงประดิษฐ์ ชิ้นงาน 1 2 2 3 3    นานาชาติ

   ที่น าไปใช้ประโยชน์ 2. ส่งเสริมการน างานวิจัยไปใช้

3. จ านวนผลงานที่ยื่นค าขอการจดทรัพย์สิน ชิ้นงาน 1 1 1 1 1    ประโยชน์

   ทางปญัญา

4. จ านวนรางวัลที่ได้จากงานวิจัยในระดับชาติ รางวัล 1 1 1 1 1

   หรือนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สนับสนุนการท าวิจัยและผลักดนังานวิจัยสูร่ะดบัสากล

เป้าหมายปีงบประมาณ
เป้าประสงค์ ตวัชีว้ัด หน่วยนับ กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ _ยุทธศาสตร์ที่ 2  สนับสนุนการท าวิจัยและผลักดันงานวิจัยสู่ระดับสากล 12
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1. มีระบบกลไกในการบริการวิชาการ 1. ร้อยละจ านวนโครงการบริการวิชาการ ร้อยละ 80 80 85 85 85 1. มีระบบและกลไกบริการวิชาการใหม้ี

   แก่สังคม    แก่สังคม ท่ีบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ    ประสิทธิภาพตามความต้องการ

2. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ร้อยละ 60 70 70 75 80    ของสังคม

   ที่น ามาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 2. ประชาสัมพันธ์โครงการบริการ

   วิชาการสู่ผู้รับบริการ

3. ส่งเสริมคณาจารย์ใหน้ าความรู้และ

   ประสบการณ์จากการบริการวิชาการ

   มาบรูณาการกับการเรียนการสอน

   และการวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาองค์ความรู ้งานวิจัยและการเรียนการสอนอย่างบรูณาการเพ่ือการบริการวิชาการ

เป้าหมายปีงบประมาณ
เป้าประสงค์ ตวัชีว้ัด หน่วยนับ กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์_ยุทธศาสตร์ที่ 3  พฒันาองค์ความรู้ งานวิจัยและการเรียนการสอนอย่างบูรณาการเพื่อการบริการวิชาการ 13



2553 2554 2555 2556 2557

2. การบริการวิชาการ 1. คะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ คะแนน ≥4 ≥4 ≥4 ≥4 ≥4 1. ส่งเสริมการบริการวิชาการระดับ

   ที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ    ชาติหรือนานาชาติ

2. ส่งเสริมใหค้ณาจารย์เข้าร่วม

   โครงการบริการวิชาการ

3. สร้างระบบเครือข่ายความร่วมมือ 1. จ านวนโครงการบนัทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) จ านวน MOU 1 1 2 2 3 1. ส่งเสริมความร่วมมือการบริการ

   ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ    ในการบริการวิชาการร่วมกับสถาบนัอื่น    วิชาการร่วมกับสถาบนัอื่น

2. สร้างแรงจูงใจและพัฒนาศักยภาพ

   ของบคุลากรในการใหบ้ริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาองค์ความรู ้งานวิจัยและการเรียนการสอนอย่างบรูณาการเพ่ือการบริการวิชาการ

เป้าประสงค์ ตวัชีว้ัด หน่วยนับ
เป้าหมายปีงบประมาณ

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์_ยุทธศาสตร์ที่ 3  พฒันาองค์ความรู้ งานวิจัยและการเรียนการสอนอย่างบูรณาการเพื่อการบริการวิชาการ 14
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1. มีระบบบริหารงบประมาณที่มี 1. ร้อยละจ านวนโครงการของหนว่ยงานย่อย ร้อยละ ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥90 1. ก าหนดนโยบายและพัฒนาระบบ

   ประสิทธิภาพ    หรือของภาควิชาที่สอดคล้องกับ วิสัยทัศน ์    การบริหารการจัดการทุกด้าน

   พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ตามงบประมาณ    สอดคล้องกับวิสัยทัศน ์พันธกิจ

   ที่ได้รับการจัดสรร    ยุทธศาสตร์

2. ร้อยละของโครงการที่มีการใช้เงินงบประมาณ ร้อยละ 80 85 90 95 100 2. ส่งเสริมใหม้ีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

   เปน็ไปตามแผนที่ต้ังไว้ 3. ติดตามการใช้งบประมาณ (ทุกเดือน)

4. ติดตามผลการด าเนนิงานของ

   แผนปฏบิติัการประจ าปงีบประมาณ

   อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง

2. พัฒนาใหเ้ปน็องค์กรการเรียนรู้ 1. จ านวนองค์ความรู้ในรอบปกีารศึกษา เร่ือง ≥1 ≥2 ≥3 ≥4 ≥5 1. สร้างระบบและกลไกในการสร้าง

   (explicit knowledge)    องค์ความรู้

2. จัดพัฒนากิจกรรมเผยแพร่

   องค์ความรู้สู่สาธารณะชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างระบบและกลไกในการจัดการความรูแ้ละส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือการบริหารที่มีประสิทธภิาพ

เป้าหมายปีงบประมาณ
เป้าประสงค์ ตวัชีว้ัด หน่วยนับ กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์_ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างระบบและกลไกในการจัดการความรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 15
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3. พัฒนาระบบสารสนเทศ 1. จ านวนฐานข้อมูลที่เปน็ปจัจุบนั ฐานข้อมูล 1 2 3 4 5 1. พัฒนาระบบสารสนเทศ

   เพื่อการเรียนการสอนและ    การประกันคุณภาพเพื่อการบริหาร

   การบริหารที่มีประสิทธิภาพ 2. จัดท าฐานข้อมูลดังต่อไปนี้

   2.1 ฐานข้อมูลการเรียนการสอน

   2.2 ฐานข้อมูลวิจัย

   2.3 ฐานข้อมูลบริการวิชาการ

   2.4 ฐานข้อมูลบคุลากร

   2.5 ฐานข้อมูลประกันคุณภาพ

4. การพัฒนาสมรรถนะหลักของบคุลากร 1. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 50 55 60 60 60 1. ส่งเสริมบคุลากรใหม้ีการพัฒนาศักยภาพ

   เปน็ไปตาม core competency 2. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีต าแหนง่ ร้อยละ 40 42 43 44 45    ทุกด้าน

   ทางวิชาการ 2. สร้างแรงจูงใจใหบ้คุลากรเขียน KPI 

3. ร้อยละของจ านวนบคุลากรสายสนบัสนนุ ร้อยละ ≥55 ≥60 ≥65 ≥70 ≥75    ของงานที่รับผิดชอบ

   วิชาการที่ได้รับการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างระบบและกลไกในการจัดการความรูแ้ละส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือการบริหารที่มีประสิทธภิาพ

เป้าประสงค์ ตวัชีว้ัด หน่วยนับ
เป้าหมายปีงบประมาณ

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์_ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างระบบและกลไกในการจัดการความรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 16



2553 2554 2555 2556 2557

5. มีการก ากับดูแลการท างาน 1. คะแนนประเมินคุณภาพการศึกษา คะแนน 3.5 3.6 3.7 3.8 4.0 1. ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ

   ด้วยระบบประกันคุณภาพการศึกษา    ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

2. น าผลการประเมินประกันคุณภาพ -

   การศึกษามาปรับปรุงแผนการด าเนนิการ

   และแผนการจัดกิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างระบบและกลไกในการจัดการความรูแ้ละส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือการบริหารที่มีประสิทธภิาพ

เป้าประสงค์ ตวัชีว้ัด หน่วยนับ
เป้าหมายปีงบประมาณ

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์_ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างระบบและกลไกในการจัดการความรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 17
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1. มีการท านบุ ารุงศิลปะ 1. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมด้านท านบุ ารุงศิลปะ โครงการ 2 3 4 5 6 1. ส่งเสริมการท านบุ ารุงศิลปะ

   และวัฒนธรรม    และวัฒนธรรม หรือกิจกรรม    และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

เป้าประสงค์ ตวัชีว้ัด หน่วยนับ
เป้าหมายปีงบประมาณ

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์_ยุทธศาสตร์ที่ 5 ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 18




