


 
 

สารคณบดี 

 
การบริหารองค์กรเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลตามพันธกิจขององค์กรนั้น จ าเป็นต้องมีการวางแผน

และด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพนับเป็นเครื่องมือสาคัญต่อการบริหารงานเพราะเป็นแผนที่
การบริหารงานที่ก่อเกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร ที่ร่วมกันก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
ขับเคลื่อน เป้าหมาย และตัวชี้วัดผลส าเร็จไว้ที่ชัดเจน กรอปกับกระบวนการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่เป็นรูปธรรมเพ่ือให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจ มีส่วนร่วม และผลักดันองค์กร
ร่วมกัน 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการวิชาการ และการพัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และ
เป็นคนคุณภาพเพ่ือการรับใช้สังคม แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2562 - 2566) ฉบับนี้ได้จัดท าขึ้นจากการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน ต้องขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ทีปรึกษา คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ที่ร่วมกันก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์เพ่ือการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ให้บรรลุ
พันธกิจต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ไว้อย่างท้าทาย 

เอกสารแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้นอกจากจะใช้เป็นกรอบและแนวทางเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงาน
ของคณะวิทยาศาสตร์แล้ว คณะวิทยาศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนช่ วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศ
ทางการด าเนินการและประสานงานด้านการพัฒนาวิชาการ การพัฒนาวิจัย การพัฒนาบุคลากรและนิสิตด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งนับเป็นส่วนส าคัญต่อการพัฒนาพันธกิจของมหาวิทยาลัยโดยรวมต่อไป 
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ปรัชญา (PHILOSOPHY) 

การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม 
 

ปณิธาน (PLEDGE) 

มุ่งมั่นงานสอนและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพสูง มี
คุณธรรมและจริยธรรมใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตและมีจิตสาธารณะ 

 

วิสัยทัศน์ (VISION) 

“เป็นผู้น าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติที่มุ่งสร้างนวัตกรรมด้านการเรียนรู้และการ
วิจัยในระดับสากล” 

 

ค่านิยม (CORE VALUE) 

S  Scientific Excellence 
C  Corporate and Social Responsibility 
I  International Recognition 

 

พันธกิจ (MISSION) 

1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ท่ีมีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สู่สากล 

3. บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาชุมชนและ
สังคมอย่างยั่งยืน 

4. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 
5. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (STRATEGIC ISSUES) 

 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศ และเสริมสร้างความเป็นผู้น าทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเข้าสู่ระดับสากล 

เป้าประสงค์ (1)  บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีทักษะสื่อสาร 
ตัวชีวัด 1.1.1   จ านวนรางวัลทางวิชาการ ของนิสิตในระดับชาติ  
ตัวชีวัด 1.1.2   จ านวนรางวัลทางวิชาการ ของนิสิตในระดับนานาชาติ  
ตัวชีวัด 1.1.3   ร้อยละนิสิตระดับปริญญาตรีที่ได้คะแนนสอบภาษาอังกฤษ ระดับ B1 หรือสูงกว่า  
ตัวชีวัด 1.1.4   ร้อยละรายวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบ Active learning 
ตัวชีวัด 1.1.5   จ านวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบ online  
ตัวชีวัด 1.1.6   จ านวนนวัตกรรมการสอน สื่อการสอน 

กลยุทธ์ขับเคลื่อนของเป้าประสงค์ (1) 

1. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning  
2. ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะสื่อสาร 
3. ส่งเสริมให้นิสิตสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการเรียนการสอน

ยกระดับทักษะภาษาต่างประเทศ 

เป้าประสงค์ (2) หลักสูตรมีขีดความสามารถในการแข่งขันตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
ตัวชีวัด 1.2.1  ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่ งชาติ /ตามมาตรฐานผลการ เรี ยนรู้ ที่ คาดหวั ง  ( Expected Learning 
Outcomes) ของหลักสูตร (ภาพรวมทุกระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก) 

ตัวชีวัด 1.2.2  ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (จ านวนบัณฑิต
ปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ/บัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ) 

ตัวชีวัด 1.2.3  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าตรงสาขา 
ตัวชีวัด 1.2.4  จ านวนหลักสตูรสหกิจศึกษาหรือหลักสูตร 2 ภาษา 
ตัวชีวัด 1.2.5  ร้อยละหลักสูตรที่รับนิสิตได้ตามแผนรับนิสิตในระดับปริญญาตรี 
ตัวชีวัด 1.2.6  ร้อยละหลักสูตรที่บริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน AUNQA 
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กลยุทธ์ขับเคลื่อนของเป้าประสงค์ (2) 

1. พัฒนาหลักสูตรที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

2. พัฒนากระบวนการจัดการหลักสูตรที่มีคุณภาพ 
3. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง OBE 

เป้าประสงค์ (3) นิสิตมีความเป็นผู้น าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตัวชีวัด 1.3.1  ร้อยละงานวิจัยของบัณฑิตที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (นับ 
proceeding ด้วย) (เป็นจ านวนบทความ/บัณฑิต) 

ตัวชีวัด 1.3.2  จ านวนนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์ ของนิสิตหรือบัณฑิตท่ีได้รับรางวัล
หรือทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 

กลยุทธ์ขับเคลื่อนของเป้าประสงค์ (3) 

1. ส่งเสริมให้นิสิตสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการเรียนการสอน 
2. ผลักดันให้คณาจารย์และบุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ 
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2. สร้างงานวิจัยที่เข้มแข็ง มีบูรณาการ สร้างนวัตกรรม มีศักยภาพในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

เป้าประสงค์ (1) ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับสากล 
ตัวชีวัด 2.1.1  ร้อยละของงานผลงานตีพิมพ์ของคณาจารย์ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ ในฐานข้อมูล

ระดับนานาชาติ ตาม เกณฑ์คณะกรรมการข้ า ร าชการพล เรื อน ใน
สถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) (ผลงานตีพิมพ์ต่อจ านวนบุคลากรสายวิชาการ) 

ตัวชีวัด 2.1.2  จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์ ของคณาจารย์ ที่ยื่น
ขอรับการคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทผลงานอนุสิทธิบัตร
หรือสิทธิบัตร 

ตัวชีวัด 2.1.3  จ านวนรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ ของคณาจารย์ จากผลงานวิจัย/นวัตกรรม/
สิ่งประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์ 

ตัวชีวัด 2.1.4  ร้อยละของผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) 
ย้อนหลัง 5 ปี ต่อจ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสาร
ระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล กพอ. 

กลยุทธ์ขับเคลื่อนของเป้าประสงค์ (1) 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล 

2. สนับสนุนให้นักวิจัยได้รับแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก 
3. ผลักดันให้เกิดการจัดตั้งหน่วยวิจัยบูรณาการที่สามารถผลิตงานวิจัยที่สอดคล้อง

กับความต้องการของประเทศ 
4. สร้างระบบการใช้เครื่องมือวิจัยชั้นสูงร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

เป้าประสงค์ (2) ผลักดันให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานในการสร้าง
งานวิจัยแบบบูรณาการ 

ตัวชีวัด 2.2.1  ร้อยละของจ านวนโครงการวิจัยที่มีการบูรณาการมากกว่า 1 ศาสตร์ 
ตัวชีวัด 2.2.2  ร้อยละของจ านวนเงินอุดหนุนโครงการบูรณาการที่ได้รับ ต่อจ านวนเงินอุดหนุน

โครงการวิจัยทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน 
ตัวชีวัด 2.2.3  จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับโจทย์จากท างานร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก

มหาวิทยาลัย 
ตัวชีวัด 2.2.4  กิจกรรมหรือโครงการวิจัยที่มีความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน ๆ ในต่างประเทศ 
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กลยุทธ์ขับเคลื่อนของเป้าประสงค์ (2) 

1. สร้างระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการด้านงานวิจัย 
2. ส่งเสริมให้มีการบูรณาการงานวิจัยที่มีศาสตร์มากกว่า 1 ศาสตร์ 
3. ผลักดันให้เกิดผลงานวิจัยที่มีศักยภาพต่อยอดเชิงพาณิชย์/ถูกน าไปใช้ประโยชน์

เชิงประจักษ์ 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยกับบริษัทเอกชน/ต่าง

มหาวิทยาลัย/หน่วยงานรัฐ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและงานวิจัย 
5. สนับสนุนให้นักวิจัยได้รับแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก 
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3. สร้างงานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรศึกษาที่เป็นเลิศ 

เป้าประสงค์ (1) สร้างรายได้จากการบริการวิชาการ 

ตวัชีวัด 3.1.1  สร้างรายได้จากการบริการวิชาการ 
 

กลยุทธ์ขับเคลื่อนของเป้าประสงค์ (1) 

1. ผลักดันให้มีบริการวิชาการทางด้านเคร่ืองมือ/การวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์ 

2. จัดโครงการบริการวิชาการท่ีเก็บค่าลงทะเบียน 
3. จัดโครงการบริการวิชาการตามความต้องการของหน่วยงานภายนอก 

 

เป้าประสงค์ (2) สร้างความยั่งยืนต่อสังคมตามนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของพื้นที่ 

ตัวชีวัด 3.2.1  จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของพ้ืนที่อย่างยั่งยืน 
ตัวชีวัด 3.2.2  จ านวนโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนสูงขึ้นเมื่อเข้าร่วม

โครงการบริการวิชาการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
 

กลยุทธ์ขับเคลื่อนของเป้าประสงค์ (2) 

1. แสวงหาคู่ความร่วมมือในการบริการวิชาการเพ่ือให้สามารถพัฒนาพื้นที่ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

2. ส่งเสริมการบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของพื้นท่ี
แบบต่อเนื่องในเขตพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาท่ียัง่ยืนและเป็นรูปธรรม 

3. ส่งเสริมเครือข่ายโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่ 
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4. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธภิาพตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือน าไปสู่ความเป็นเลิศ 

เป้าประสงค์ (1) การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชีวัด 4.1.1  การใช้งบประมาณตามก าหนดเวลา 
ตัวชีวัด 4.1.2  จ านวนระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจที่ได้รับการปรับปรุง/พัฒนา 
ตัวชีวัด 4.1.3  จ านวนครั้งของเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิด

ขึ้นกับนิสิตและบุคลากร (ใช้แทนความเสี่ยงไหม) 
ตัวชีวัด 4.1.4  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ การสื่อสารของผู้บริหาร

ระดับสูง และภาพลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ 
 

กลยุทธ์ขับเคลื่อนของเป้าประสงค์ (1) 

1. มีการติดตามและควบคุมการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและสนับสนุนการบริหารจัดการ

องค์กร 
3. บริหารความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร 

เป้าประสงค์ (2) บุคลากรมีความภักดีต่อองค์กร มีความสามัคคีและสามารถท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
อย่างมีความสุข 

ตัวชีวัด 4.2.1  ร้อยละการคงอยู่ของบุคลากร 
ตัวชีวัด 4.2.2  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสายงาน 
ตัวชีวัด 4.2.3  จ านวนกระบวนการ การปฏิบัติงานที่ได้รับการพัฒนา 
ตัวชีวัด 4.2.4  จ านวนเรื่องร้องเรียน 
ตัวชีวัด 4.2.5  ร้อยละของบุคลากรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

กลยุทธ์ขับเคลื่อนของเป้าประสงค์ (2) 

1. สร้างและปรับปรุงการสื่อสารภายในองค์กร 
2. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
3. ปรับปรุงบรรยากาศในการท างานให้บุคลากรสามารถท างานได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพและมีความสุข 
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เป้าประสงค์ (3) พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว 
ตัวชีวัด 4.3.1  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการ 
ตัวชีวัด 4.3.2  จ านวนกระบวนการ การปฏิบัติงานที่ได้รับการพัฒนา 
ตัวชีวัด 4.3.3  จ านวนองค์ความรู้ใหม่ท่ีตอบสนองต่อภารกิจหลักของคณะ 

กลยุทธ์ขับเคลื่อนของเป้าประสงค์ (3) 

1. พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานที่เพ่ิมระดับความพึงพอใจ 
2. พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
3. พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานที่ลดค่าใช้จ่าย 

 

เป้าประสงค์ (4) เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร 

ตัวชีวัด 4.4.1  จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีได้รับการว่าจ้างหรือการสนับสนุน
จากหน่วยงานภายนอก 

ตัวชีวัด 4.4.2  อัตราส่วนของจ านวนรับต่อจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับ ป.ตรี 
(ร้อยละ) 

ตัวชีวัด 4.4.3  จ านวนโครงการที่คณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้แทนด าเนินการหรือเป็น
เจ้าภาพร่วม ของ สกอ./กระทรวง/สมาคมวิทย์/สสวท./สอวน. หรือ
เครือข่ายระดับประเทศ 

ตัวชีวัด 4.4.4  จ านวนข้อร้องเรียนด้านจริยธรรม 

ตัวชีวัด 4.4.5  จ านวนกิจกรรมที่ศิษย์เก่ามีส่วนร่วม 

ตัวชีวัด 4.4.5  จ านวนของบุคลากรที่ได้รับรางวัลหรือการยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือ
สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์ 

ตัวชีวัด 4.4.6  จ านวนของบุคลากรที่ได้รับรางวัลหรือการยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือ
สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์ 

 

    กลยุทธ์ขับเคลื่อนของเป้าประสงค์ (4) 

1. ส่งเสริมการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอกในรูปแบบต่าง ๆ 
2. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
3. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 



 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศ และเสรมิสร้างความเป็นผูน้ าทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขันเข้าสูร่ะดับสากล 
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2562 2563 2564 2565 2566

≥ 8 ≥ 9 ≥ 10 ≥ 11 ≥ 12

 2. ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะส่ือสาร

≥ 2 ≥ 3 ≥ 4 ≥5 ≥ 6

 4. ยกระดับทกัษะภาษาต่างประเทศ

≥ 70 ≥ 70 ≥ 80 ≥ 90 100

≥50 ≥60 ≥60 ≥70 ≥70

≥10 ≥12 ≥14

≥ 5 ≥6 ≥7 ≥8 ≥9

ยทุธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศ และเสริมสร้างความเป็นผู้น าทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเข้าสูร่ะดับสากล

 1.1.2 จ านวนรางวัลทางวิชาการ ของ

นิสิตในระดับนานาชาติ

 1.1.5 จ านวนรายวิชาที่มีการเรียนการ
สอนแบบ online

 1.1.3 ร้อยละนิสิตระดับปริญญาตรีที่ได้
คะแนนสอบภาษาอังกฤษ ระดับ B1 หรือ
สูงกว่า

 1.1.4 ร้อยละรายวิชาที่มีการเรียนการ

สอนแบบ Active learning

 1.1.6 จ านวนนวัตกรรมการสอน ส่ือการ
สอน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายสารสนเทศ

 หวัหน้าหน่วยงาน, ประธานหลักสูตร

 1. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
learning

 1.1 นิสิตมีความเปน็เลิศทาง
วิชาการและมีทกัษะส่ือสาร

ประเดน็ยทุธศาสตร์/

กลยทุธ์หลกั

  เปา้ประสงค์/วัตถุประสงค์

เชงิ  ยทุธศาสตร์/กลยทุธ์

1. ผลิตบณัฑิตที่มีความ
เปน็เลิศ และ
เสริมสร้างความเปน็
ผู้น าทางด้าน

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันเข้าสู่ระดับสากล

ตวัชีว้ัด  KPI

 1.1.1 จ านวนรางวัลทางวิชาการ ของ
นิสิตในระดับชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, หวัหน้า
หน่วยงาน, ประธานหลักสูตร

รองคณบดีฝ่ายพฒันาศักยภาพนิสิต

 3. ส่งเสริมใหน้ิสิตสร้างนวัตกรรมทาง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการเรียนการสอน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายสารสนเทศ

 หวัหน้าหน่วยงาน, ประธานหลักสูตร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,

รองคณบดีฝ่ายพฒันาศักยภาพนิสิต,
 หวัหน้าหน่วยงาน, ประธานหลักสูตร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,
 หวัหน้าหน่วยงาน, ประธานหลักสูตร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,

 หวัหน้าหน่วยงาน, ประธานหลักสูตร

ค่าเปา้หมายปงีบประมาณ พ.ศ.
กลยทุธ์ขบัเคลือ่น

  ผู้รับผิดชอบตวัชีว้ัด  (พัฒนา

และจดัเก็บ)

ยทุธศาสตรท์ี ่1 ผลติบัณฑติทีม่คีวามเป็นเลศิ และเสรมิสรา้งความเป็นผูน้ าทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขันเขา้สูร่ะดับสากล
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2562 2563 2564 2565 2566

ประเดน็ยทุธศาสตร์/

กลยทุธ์หลกั

  เปา้ประสงค์/วัตถุประสงค์

เชงิ  ยทุธศาสตร์/กลยทุธ์
ตวัชีว้ัด  KPI

ค่าเปา้หมายปงีบประมาณ พ.ศ.
กลยทุธ์ขบัเคลือ่น

  ผู้รับผิดชอบตวัชีว้ัด  (พัฒนา

และจดัเก็บ)

≥ 4.5 ≥ 4.5 ≥ 4.5 ≥ 4.50 ≥ 4.5

 2. พฒันากระบวนการจัดการหลักสูตรที่มีคุณภาพ

ภาพรวมทกุระดับ

      - ระดับปริญญาตรี

      - ระดับปริญญาโท

      - ระดับปริญญาเอก

≥ 75 ≥ 75 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80

≥5 ≥5 ≥5

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,
รองคณบดีฝ่ายพฒันาศักยภาพนิสิต,

 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพฒันาคุณภาพ,
ประธานหลักสูตร

 1.2.2 ร้อยละของบณัฑิตที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

(จ านวนบณัฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพ/บณัฑิตที่ตอบแบบ
ส ารวจ)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,
รองคณบดีฝ่ายพฒันาศักยภาพนิสิต,
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพฒันาคุณภาพ,

ประธานหลักสูตร

 1.2.4 จ านวนหลักสูตรสหกิจศึกษาหรือ
หลักสูตร 2 ภาษา

 1.2.1 ผลการประเมินคุณภาพบณัฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ/ตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected 
Learning Outcomes) ของหลักสูตร

1.2 หลักสูตรมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน

 1. พฒันาหลักสูตรที่มีขีดความสามารถในการ
แข่งขันตามความต้องการของตลาดแรงงาน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,
รองคณบดีฝ่ายพฒันาศักยภาพนิสิต,
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพฒันาคุณภาพ,

ประธานหลักสูตร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,
รองคณบดีฝ่ายพฒันาศักยภาพนิสิต,
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพฒันาคุณภาพ,

ประธานหลักสูตร

 1.2.3 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้
งานท าตรงสาขา

 3. พฒันาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวทาง OBE

ยทุธศาสตรท์ี ่1 ผลติบัณฑติทีม่คีวามเป็นเลศิ และเสรมิสรา้งความเป็นผูน้ าทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขันเขา้สูร่ะดับสากล
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ประเดน็ยทุธศาสตร์/

กลยทุธ์หลกั

  เปา้ประสงค์/วัตถุประสงค์

เชงิ  ยทุธศาสตร์/กลยทุธ์
ตวัชีว้ัด  KPI

ค่าเปา้หมายปงีบประมาณ พ.ศ.
กลยทุธ์ขบัเคลือ่น

  ผู้รับผิดชอบตวัชีว้ัด  (พัฒนา

และจดัเก็บ)

≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80

≥70 ≥80 ≥90 100 100

≥ 70 ≥ 70 ≥ 75 ≥ 75 ≥ 80

≥ 3 ≥ 3 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 5

หมายเหตุ :  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,
รองคณบดีฝ่ายพฒันาศักยภาพนิสิต,

 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพฒันาคุณภาพ,
ประธานหลักสูตร

1.2.6 ร้อยละหลักสูตรที่บริหารหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐาน AUNQA

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,
รองคณบดีฝ่ายพฒันาศักยภาพนิสิต,
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพฒันาคุณภาพ,

ประธานหลักสูตร

1.2.5 ร้อยละหลักสูตรที่รับนิสิตได้ตาม
แผนรับนิสิตในระดับปริญญาตรี

 1. ส่งเสริมใหน้ิสิตสร้างนวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการเรียนการสอน

 2. ผลักดันใหค้ณาจารย์และบคุลากรมีการ

พฒันาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ

1.3 นิสิตมีความเปน็ผู้น าทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข้อ 1.1.1  ใหเ้ขียนนิยาม รางวัลน าเสนอผลงานของนิสิตระดับชาติ

ข้อ 1.1.2  ใหเ้ขียนนิยาม รางวัลทางวิชาการ

1.3.2 จ านวนนวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐ์/
งานสร้างสรรค์ ของนิสิตหรือบณัฑิตที่
ได้รับรางวัลหรือทนุสนับสนุนจาก

หน่วยงานภายนอก

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย, 

หวัหน้าหน่วยงาน

1.3.1 ร้อยละงานวิจัยของบณัฑิตที่
ตีพมิพ์/เผยแพร่ ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ (นับ proceeding ด้วย) (เปน็
จ านวนบทความ/บณัฑิต)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ,
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย, 

หวัหน้าหน่วยงาน

ยทุธศาสตรท์ี ่1 ผลติบัณฑติทีม่คีวามเป็นเลศิ และเสรมิสรา้งความเป็นผูน้ าทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขันเขา้สูร่ะดับสากล



 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

สร้างงานวิจัยที่เข้มแข็ง มีบูรณาการ สร้างนวัตกรรม มีศกัยภาพในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
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≥ 55 ≥ 55 ≥ 60 ≥ 60 ≥ 65

≥ 1 ≥ 1 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 4

≥ ช 3 ≥ ช 3 ≥ ช 4 ≥ ช 4 ≥ ช 5

≥ น 1 ≥ น 1 ≥ น 2 ≥ น 2 ≥ น 2

≥ 30 ≥ 35 ≥ 40 ≥ 45 ≥ 50

ยทุธศาสตร์ที่ 2  สร้างงานวจิัยที่เข้มแข็ง มีบูรณาการ สร้างนวตักรรม มีศักยภาพในการต่อยอดเชิงพาณชิย ์เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

กลยทุธ์ขบัเคลือ่นตวัชีว้ัด  KPI

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตงานวิจัย
และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

 2. สนับสนุนใหน้ักวิจัยได้รับแหล่งทนุวิจัย
จากภายนอก

  ผู้รับผิดชอบตวัชีว้ัด  

(พัฒนาและจดัเก็บ)

 เปา้ประสงค์/วัตถุประสงค์

เชงิ ยทุธศาสตร์/กลยทุธ์

ประเดน็ยทุธศาสตร์/

กลยทุธ์หลกั
ค่าเปา้หมายปงีบประมาณ พ.ศ.

 2. สร้างงานวิจัยที่
เข้มแข็ง มีบรูณาการ 
สร้างนวัตกรรม มี
ศักยภาพในการต่อยอด

เชิงพาณิชย์ เปน็ที่
ยอมรับในระดับสากล

 2.1 ผลิตงานวิจัยและ
นวัตกรรม ที่มีคุณภาพเปน็ที่
ยอมรับระดับสากล

 2.1.2 จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐ์/
งานสร้างสรรค์ ของคณาจารย์ ที่ยืน่ขอรับการ
คุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปญัญา ประเภท
ผลงานอนุสิทธิบตัรหรือสิทธิบตัร

 2.1.1 ร้อยละของงานผลงานตีพมิพข์อง
คณาจารย์ที่ตีพมิพ์/เผยแพร่ ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามเกณฑ์คณะกรรมการข้าราชการพล
เรือนในสถาบนัอุดมศึกษา (กพอ.) (ผลงานตีพมิพ์

ต่อจ านวนบคุลากรสายวิชาการ)

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย, 
หวัหน้าหน่วยงาน

 3. ผลักดันใหเ้กิดการจัดต้ังหน่วยวิจัยบรูณา
การที่สามารถผลิตงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ

 4. สร้างระบบการใช้เคร่ืองมือวิจัยชั้นสูง

ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย, 
หวัหน้าหน่วยงาน

 2.1.3 จ านวนรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ ของ
คณาจารย์ จากผลงานวิจัย/นวัตกรรม/
ส่ิงประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์

 2.1.4 ร้อยละของผลงานตีพมิพใ์นระดับ

นานาชาติที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ย้อนหลัง 5
 ป ีต่อจ านวนผลงานวิจัยตีพมิพท์ี่ได้รับการเผยแพร่
ในวารสารระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล กพอ.

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย, 

หวัหน้าหน่วยงาน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย, 
หวัหน้าหน่วยงาน

ยทุธศาสตรท์ี ่2  สรา้งงานวจัิยทีเ่ขม้แข็ง มบีรูณาการ สรา้งนวตักรรม มศีักยภาพในการตอ่ยอดเชงิพาณชิย ์เป็นทีย่อมรับในระดับสากล
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กลยทุธ์ขบัเคลือ่นตวัชีว้ัด  KPI

  ผู้รับผิดชอบตวัชีว้ัด  

(พัฒนาและจดัเก็บ)

 เปา้ประสงค์/วัตถุประสงค์

เชงิ ยทุธศาสตร์/กลยทุธ์

ประเดน็ยทุธศาสตร์/

กลยทุธ์หลกั
ค่าเปา้หมายปงีบประมาณ พ.ศ.

≥ 30 ≥ 40 ≥ 50 ≥ 60 ≥ 70

≥ 50 ≥ 60 ≥ 65 ≥ 70 ≥ 75

≥3 ≥4 ≥5 ≥6 ≥7

≥3 ≥4 ≥5 ≥6 ≥7

หมายเหตุ :  

2.1.1 นิยาม ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ = ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556

2.1.2 นับปทีี่ยืน่

 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
และงานวิจัยกับบริษทัเอกชน/ต่าง
มหาวิทยาลัย/หน่วยงานรัฐ เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการและงานวิจัย

 2.2.3 จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รับโจทย์จาก
ท างานร่วมกันกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย,
รองคณบดีฝ่ายวางแผน

และวิเทศสัมพนัธ์

2.2.4 กิจกรรมหรือโครงการวิจัยที่มีความร่วมมือ
กับสถาบนัอืน่ ๆ ในต่างประเทศ  5. สนับสนุนใหน้ักวิจัยได้รับแหล่งทนุวิจัย

จากภายนอก

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย,
รองคณบดีฝ่ายวางแผน

และวิเทศสัมพนัธ์

 2. ส่งเสริมใหม้ีการบรูณาการงานวิจัยที่มี
ศาสตร์มากกว่า 1 ศาสตร์

 3. ผลักดันใหเ้กิดผลงานวิจัยที่มีศักยภาพต่อ
ยอดเชิงพาณิชย/์ถูกน าไปใช้ประโยชน์เชิง

ประจักษ์

 2.2.1 ร้อยละของจ านวนโครงการวิจัยที่มีการบรู
ณาการมากกว่า 1 ศาสตร์

 2.2 ผลักดันใหเ้กิดความ
ร่วมมือทางวิชาการทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงานในการ
สร้างงานวิจัยแบบบรูณาการ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย,
รองคณบดีฝ่ายวางแผน

และวิเทศสัมพนัธ์

 1. สร้างระบบสารสนเทศในการบริหาร
จัดการด้านงานวิจัย

 2.2.2 ร้อยละของจ านวนเงินอุดหนุนโครงการ
บรูณาการที่ได้รับ ต่อจ านวนเงินอุดหนุน
โครงการวิจัยทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย,
รองคณบดีฝ่ายวางแผน

และวิเทศสัมพนัธ์

ยทุธศาสตรท์ี ่2  สรา้งงานวจัิยทีเ่ขม้แข็ง มบีรูณาการ สรา้งนวตักรรม มศีักยภาพในการตอ่ยอดเชงิพาณชิย ์เป็นทีย่อมรับในระดับสากล



 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

สร้างงานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรศึกษาที่เป็นเลิศ 
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≥ 3 ≥ 3.5 ≥ 4 ≥ 4.5 ≥ 5

 2. จัดโครงการบริการวิชาการที่เก็บค่าลงทะเบยีน

≥ 4 ≥ 4 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 6

0 0 0 ≥ 2 ≥ 3

หมายเหตุ  :

3.1 จ านวนเงิน = จ านวนเงินทั้งหมดที่ว่าจ้าง

3.2 พื้นที่ = พื้นที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด หรือโรงเรียนเครือข่าย หรือหน่วยงานที่มีบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์

ยทุธศาสตร์ที่ 3  สร้างงานบริการวชิาการด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและวทิยาศาสตรศึกษาที่เป็นเลิศ

   ประเดน็ยทุธศาสตร์/ 

กลยทุธ์หลกั

  เปา้ประสงค์/วัตถุประสงค์

เชงิยทุธศาสตร์/กลยทุธ์

ค่าเปา้หมายปงีบประมาณ พ.ศ.  ผู้รับผิดชอบตวัชีว้ัด

  (พัฒนาและจดัเก็บ)
ตวัชีว้ัด  KPI กลยทุธ์ขบัเคลือ่น

 3. สร้างงานบริการวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร

ศึกษาที่เปน็เลิศ

 3.2.1 จ านวนโครงการบริการ
วิชาการที่ตอบสนองความต้องการ
ของพื้นที่อย่างยัง่ยืน

 1. ผลักดันใหม้ีบริการวิชาการทางด้านเคร่ืองมือ/
การวิเคราะหท์างวิทยาศาสตร์

 1. แสวงหาคู่ความร่วมมือในการบริการวิชาการ
เพื่อใหส้ามารถพฒันาพื้นที่ได้อย่างเปน็รูปธรรม

 2. ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของพื้นที่แบบต่อเนื่องในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเ้กิดการ
พฒันาที่ยัง่ยืนและเปน็รูปธรรม

 3.1 สร้างรายได้จากการ
บริการวิชาการ

 3. จัดโครงการบริการวิชาการตามความต้องการ
ของหน่วยงานภายนอก

คณบดี,
หวัหน้าหน่วยงาน

 3.2 สร้างความยัง่ยืนต่อสังคม
ตามนโยบายของรัฐบาลและ
ความต้องการของพื้นที่

 3.2.2 จ านวนโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของนักเรียนสูงขึน้เมื่อ
เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ 
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

 3. ส่งเสริมเครือข่ายโรงเรียนวิทยาศาสตร์ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่

 3.1.1  รายได้ที่ได้จากการบริการ
วิชาการ (ล้านบาท)

 หวัหน้าหน่วยงาน

คณบดี, หวัหน้า
หน่วยงาน

ยทุธศาสตรท์ี ่3  สรา้งงานบรกิารวชิาการดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและวทิยาศาสตรศ์กึษาทีเ่ป็นเลศิ



 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

บริหารจัดการองคก์รอย่างมีประสิทธภิาพตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อน าไปสู่ความเป็นเลศิ 
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100 100 100 100 100

≥ 1 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 3

0 0 0 0 0  3. บริหารความเส่ียงที่ส่งผลกระทบต่อ
องค์กร

≥3.5 ≥3.75 ≥4 ≥4.25 ≥4.25

90 90 90 90 90

≥ 90 ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90

≥ 4 ≥ 6 ≥ 8 ≥ 10 ≥ 10

รองคณบดีฝ่ายบริหาร,

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพฒันาคุณภาพ,
 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ

วิเทศสัมพนัธ์

 2. ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อใหเ้กิดความ

คล่องตัวและสนับสนุนการบริหารจัดการ
องค์กร

 3. ปรับปรุงบรรยากาศในการท างานให้
บคุลากรสามารถท างานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพและมีความสุข

 2. ส่งเสริมการพฒันาบคุลากรเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏบิติังาน

 1. สร้างและปรับปรุงการส่ือสารภายใน
องค์กร

 4.1.2 จ านวนระบบสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจที่ได้รับการปรับปรุง/พฒันา

 4.2.3 จ านวนกระบวนการ การ
ปฏบิติังานที่ได้รับการพฒันา

 4.2.2 ร้อยละของบคุลากรที่ได้รับการ
พฒันาศักยภาพตามสายงาน

 4.1.4 ระดับความพงึพอใจของบคุลากรที่

มีต่อ การส่ือสารของผู้บริหารระดับสูง 
และภาพลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์

ยทุธศาสตร์ที่ 4  บริหารจัดการองค์กรอยา่งมีประสิทธภิาพตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือน าไปสูค่วามเป็นเลิศ

ประเดน็ยทุธศาสตร์/

กลยทุธ์หลกั

  เปา้ประสงค์/วัตถุประสงค์

เชงิยทุธศาสตร์/กลยทุธ์

ค่าเปา้หมายปงีบประมาณ พ.ศ.
กลยทุธ์ขบัเคลือ่นตวัชีว้ัด  KPI

 4. บริหารจัดการองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภบิาล

เพื่อน าไปสู่ความเปน็เลิศ

ผู้รับผิดชอบตวัชีว้ัด

(พัฒนาและจดัเก็บ)

 4.1.3 จ านวนคร้ังของเหตุการณ์ความไม่
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดขึน้กับ
นิสิตและบคุลากร (ใช้แทนความเส่ียงไหม)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร,
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร,
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพฒันาคุณภาพ

 4.1 การบริหารจัดการองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร, 
ผู้อ านวยการส านักงานคณบดี, 

หวัหน้าหน่วยงาน

 4.1.1 การใช้งบประมาณตามก าหนดเวลา  1. มีการติดตามและควบคุมการใช้
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

 4.2 บคุลากรมีความภกัดีต่อ
องค์กร มีความสามัคคีและ

สามารถท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ อย่างมีความสุข

คณบดี, รองคณบดีฝ่ายบริหาร, 
หวัหน้าหน่วยงาน, ผู้อ านวยการ

ส านักงานคณบดี

คณบดี, รองคณบดีฝ่ายบริหาร, 
หวัหน้าหน่วยงาน, ผู้อ านวยการ

ส านักงานคณบดี

คณบดี, รองคณบดีฝ่ายบริหาร, 
หวัหน้าหน่วยงาน, ผู้อ านวยการ

ส านักงานคณบดี

 4.2.1 ร้อยละการคงอยูข่องบคุลากร

ยทุธศาสตรท์ี ่4  บรหิารจัดการองคก์รอยา่งมปีระสทิธภิาพตามหลักธรรมาภบิาลเพือ่น าไปสูค่วามเป็นเลศิ
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ประเดน็ยทุธศาสตร์/

กลยทุธ์หลกั

  เปา้ประสงค์/วัตถุประสงค์

เชงิยทุธศาสตร์/กลยทุธ์

ค่าเปา้หมายปงีบประมาณ พ.ศ.
กลยทุธ์ขบัเคลือ่นตวัชีว้ัด  KPI

ผู้รับผิดชอบตวัชีว้ัด

(พัฒนาและจดัเก็บ)

 4.2.4 จ านวนเร่ืองร้องเรียน คณบดี, รองคณบดีฝ่ายบริหาร 0 0 0 0 0

คณบดี, รองคณบดีฝ่ายบริหาร ≥ 55 ≥ 55 ≥ 60 ≥ 60 ≥ 65

≥ 3.75 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4.25 ≥ 4.25

≥ 4 ≥ 6 ≥ 8 ≥ 10 ≥ 10

≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3

≥ 2 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 4 ≥ 4

≤ 50 ≤ 40 ≤ 30 ≤ 20 ≤ 20

 3. ส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์หลักสูตร

≥ 3 ≥ 3 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 5

 4.4.1 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่
ได้รับการว่าจ้างหรือการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก

 4.3.1 ระดับความพงึพอใจของผู้รับบริการ
ในการใหบ้ริการ

 4.2.5 ร้อยละของบคุลากรที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ

 2. พฒันาหลักสูตรใหท้นัสมัยและเปน็ที่

ต้องการของตลาดแรงงาน

 3. พฒันากระบวนการปฏบิติังานที่ลด
ค่าใช้จ่าย

 1. ส่งเสริมการบริการวิชาการกับ
หน่วยงานภายนอกในรูปแบบต่าง ๆ

 2. พฒันากระบวนการปฏบิติังานที่ลด
ขัน้ตอนการปฏบิติังาน

 1. พฒันากระบวนการปฏบิติังานที่เพิ่ม
ระดับความพงึพอใจ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร, 
ผู้อ านวยการส านักงานคณบดี

คณบดี, รองคณบดีฝ่ายบริหาร, 
หวัหน้าหน่วยงาน, ผู้อ านวยการ

ส านักงานคณบดี

 4.3.2 จ านวนกระบวนการ การ
ปฏบิติังานที่ได้รับการพฒันา

 4.3.3 จ านวนองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบสนอง

ต่อภารกิจหลักของคณะ

คณบดี, รองคณบดีฝ่ายบริหาร, 

หวัหน้าหน่วยงาน, ผู้อ านวยการ
ส านักงานคณบดี

 4.4.3 จ านวนโครงการที่คณะวิทยาศาสตร์
เปน็ผู้แทนด าเนินการหรือเปน็เจ้าภาพร่วม
 ของ สกอ./กระทรวง/สมาคมวิทย/์

สสวท./สอวน. หรือเครือข่ายระดับประเทศ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 4.3 พฒันาระบบปฏบิติังานใหม้ี
ประสิทธิภาพและเกิดความ
คล่องตัว

 4.4 เสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
องค์กร

 4.4.2 อัตราส่วนของจ านวนรับต่อจ านวน
ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับ ป.ตรี (ร้อยละ)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและ

กิจการพเิศษ

หวัหน้าหน่วยงาน

ยทุธศาสตรท์ี ่4  บรหิารจัดการองคก์รอยา่งมปีระสทิธภิาพตามหลักธรรมาภบิาลเพือ่น าไปสูค่วามเป็นเลศิ
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ประเดน็ยทุธศาสตร์/

กลยทุธ์หลกั

  เปา้ประสงค์/วัตถุประสงค์

เชงิยทุธศาสตร์/กลยทุธ์

ค่าเปา้หมายปงีบประมาณ พ.ศ.
กลยทุธ์ขบัเคลือ่นตวัชีว้ัด  KPI

ผู้รับผิดชอบตวัชีว้ัด

(พัฒนาและจดัเก็บ)

 4.4.4 จ านวนข้อร้องเรียนด้านจริยธรรม 0 0 0 0 0

 4.4.5 จ านวนกิจกรรมที่ศิษย์เก่ามีส่วนร่วม ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3

≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5

คณบดี, รองคณบดีฝ่ายบริหาร, 
หวัหน้าหน่วยงาน

 4.4.6 จ านวนของบคุลากรที่ได้รับรางวัล

หรือการยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือสร้าง
ชื่อเสียงใหก้ับคณะวิทยาศาสตร์

คณบดี, รองคณบดีฝ่ายพฒันา
ศักยภาพนิสิต, หวัหน้าหน่วยงาน

คณบดี, รองคณบดีฝ่ายบริหาร, 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
วิเทศสัมพนัธ,์ หวัหน้าหน่วยงาน

ยทุธศาสตรท์ี ่4  บรหิารจัดการองคก์รอยา่งมปีระสทิธภิาพตามหลักธรรมาภบิาลเพือ่น าไปสูค่วามเป็นเลศิ






