
 
 

การรายงานการประเมินตนเอง 
ตามเกณฑ์เพ่ือผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 

ประจ าปีการศึกษา 2559 
 
 

ส ำหรับคณะ 
ที่เลือกเกณฑ์กำรประเมินแบบ Queue 2 (Q2) 

 
1. โครงร่างองค์กร (Organizational Profile) 
2. หมวด 7 ผลลัพธ์ (Results)   
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Queue 2 

โครงร่างองค์กร 
(Organizational Profile) 

 

1. ลักษณะองค์กร (Organizational Description) 
เมื่อวันที่ 22 สิงหำคม พ.ศ.2497 คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ก่อตั้งขึ้นจำกคณะวิชำ

วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ วิทยำลัยวิชำกำรศึกษำ ประสำนมิตร สังกัดกรมกำรฝึกหัดครู กระทรวงศึกษำธิกำร ต่อมำ
ในวันท่ี 28 มิถุนำยน พ.ศ.2517 วิทยำลัยวิชำกำรศึกษำได้รับกำรยกฐำนะเป็นมหำวิทยำลัย โดยได้รับพระมหำกรุณำธคิณุ
พระรำชทำนนำมเมื่อวันที่ 6 มีนำคม พ.ศ.2517 ว่ำ ศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งหมำยควำมว่ำ มหำวิทยำลัยที่เจริญเป็นศรีสง่ำ
แก่มหำนคร คณะวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์จึงได้เปลี่ยนช่ือเป็น  “คณะวิทยำศำสตร์” มำจนถึงปัจจุบัน โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะผลิตบัณฑิตในสำขำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ประยุกต์ วิทยำกำรและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ตลอดจนครูวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและรับใช้สังคมอย่ำงต่อเนื่อง 

 พันธกิจหลักของคณะวิทยำศำสตร์ คือ กำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย โดยมีหลักสูตรตั้งแต่ระดับปริญญำตรีจนถึง
ปริญญำเอก จ ำนวน 31 หลักสูตร ที่ครอบคลุมวิทยำศำสตร์บริสุทธิ์ วิทยำศำสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีทันสมัย และ
กำรศึกษำที่เกี่ยวข้องกับวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ โดยทุกหลักสูตรได้ด ำเนินกำรตำมกรอบคุณวุฒิมำต รฐำน 
ระดับอุดมศึกษำ ด้ำนกำรวิจัยคณะสนับสนุน/ส่งเสริมคณำจำรย์และนิสิตในกำรผลิตผลงำนวิจัยทั้งกำรสร้ำงองค์ควำมรู้
ใหม่และกำรแก้ไขปัญหำในศำสตร์ต่ำงๆ 

ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร (Organizational Environment) 
(1) หลักสูตร และบริการ 
 

คณะวิทยำศำสตร์ มีกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจหลักของมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒและส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) คือ ผลิตบัณฑิต วิจัย บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน และท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ในด้ำนกำรผลิตบัณฑิต คณะวิทยำศำสตร์เปิดสอนหลักสูตรทั้งสิ้น 31 หลักสูตร ดังรำยละเอียดคือ 

หลักสตูรระดับปริญญำตรี 14 หลักสูตร 
1. วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณติศำสตร์ 
2. วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร ์
3. วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสถติิ 
4. วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคหกรรมศำสตร ์
5. วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคม ี
6. วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ 
7. วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำจุลชีววิทยำ 
8. วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำฟิสกิส ์
9. วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอัญมณีและเครื่องประดับ 
10. กำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ (5 ปี) 
11. กำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำเคมี (5 ปี) 
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12. กำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ (5 ปี) 
13. กำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำฟสิิกส ์(5 ปี) 
14. กำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป (5 ปี) 

หลักสตูรระดับปริญญำโท 11 หลกัสูตร 
1. วิทยำศำสตรมหำบณัฑติ สำขำวิชำเคมี 
2. วิทยำศำสตรมหำบณัฑติ สำขำวิชำชีววิทยำ (งดรับนิสิตปีกำรศึกษำ 2559) 
3. วิทยำศำสตรมหำบณัฑติ สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ 
4. วิทยำศำสตรมหำบณัฑติ สำขำวิชำฟิสิกส ์
5. วิทยำศำสตรมหำบณัฑติ สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
6. วิทยำศำสตรมหำบณัฑติ สำขำวิชำวัสดุศำสตร์ 
7. กำรศึกษำมหำบณัฑติ สำขำวิชำคณิตศำสตร์ 
8. กำรศึกษำมหำบณัฑติ สำขำวิชำเคมี 
9. กำรศึกษำมหำบณัฑติ สำขำวิชำชีววิทยำ 
10. กำรศึกษำมหำบณัฑติ สำขำวิชำฟสิิกส์ 
11. กำรศึกษำมหำบณัฑติ สำขำวิทยำศำสตรศึกษำ 

หลักสตูรระดับปริญญำเอก 6 หลกัสูตร 
1. ปรัชญำดุษฎีบณัฑติ สำขำวิชำคณติศำสตร์ 
2. ปรัชญำดุษฎีบณัฑติ สำขำวิชำเคมปีระยุกต์ 
3. ปรัชญำดุษฎีบณัฑติ สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพ 
4. ปรัชญำดุษฎีบณัฑติ สำขำวิชำฟิสกิส์ 
5. กำรศึกษำดุษฎีบณัฑติ สำขำวิชำคณิตศำสตร์ 
6. กำรศึกษำดุษฎีบณัฑติ สำขำวิชำวทิยำศำสตรศึกษำ 

ทุกหลักสูตรเน้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท้ังภำคทฤษฎี ภำคปฏิบัติ กำรฝึกงำนในสถำนประกอบกำร กำร
ท ำโครงงำน รวมถึงส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้จำกกำรท ำวิจัยในกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ตำมสมรรถนะ SCI และ
จุดเน้นของแต่ละหลักสูตร ปัจจุบันคณะมีจ ำนวนนิสิตทั้งสิ้น 2,655 คน เป็นนิสิตระดับปริญญำตรี 2,378 คน ระดับ
ปริญญำโท 198 คน และระดับปริญญำเอก 79 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 เม.ย. 60) 

ในด้ำนกำรวิจัย คณะวิทยำศำสตร์ได้ผลิตองค์ควำมรู้และนวัตกรรมใหม่ผ่ำนโครงกำรวิจัยเพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรของสังคมและประเทศชำติ โดยเผยแพร่องค์ควำมรู้จำกงำนวิจัยผ่ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำร
ตีพิมพ์เผยแพร่และกำรจัดกิจกรรมทำงวิชำกำรต่ำงๆ เช่น กำรจัดฝึกอบรมสัมมนำ และประชุมวิชำกำร 

ในภำรกิจด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร คณะวิทยำศำสตร์จัดให้มีโครงกำรบริกำรวิชำกำรแบบมุ่งเป้ำ ณ จังหวัก
สระแก้วซึ่งเป็นพ้ืนท่ีเป้ำหมำยตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย รวมถึงกำรฝึกอบรมด้ำนวิชำกำร ได้แก่ กำรจัดค่ำย สอ
วน เคมี................................ (ขอข้อมูลรองบริหำรเพื่อเติมช่ือโครงกำร) 

ส ำหรับภำรกิจด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมนั้น คณะวิทยำศำสตร์ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประชำคม มศว โดยน ำศักยภำพและทรัพยำกรที่มีในองค์กรเข้ำร่วม
โครงกำรเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงำมของชำติทั้งทำงด้ำนศำสนำและประเพณีที่ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชำติ
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ไทย เช่น กำรไหว้ครู  กำรเข้ำร่วมถวำยเทียนพรรษำ  กำรจัดงำนรดน้ ำสงกรำนต์  กำรจัดกำรของเสียทำง
เคมี  โครงกำรประหยัด/อนุรักษ์พลังงำน เป็นต้น (ขอข้อมูลรองบริหำร/รองนิสิตเพื่อเติมช่ือโครงกำร) 

 
(2) พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม (MISSION, VISION and VALUES)   
 

คณะกรรมกำรบริหำรคณะวิทยำศำสตร์ ได้มีกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562)  โดย
ก ำหนดให้มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อยกร่ำงแผนยุทธศำสตร์ 5 ปี คณะวิทยำศำสตร์ ซึ่งมีบุคลำกรทุกภำค
ส่วนประกอบด้วย คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหำร บุคลำกรสำยวิชำกำร บุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร 
และนิสิต มำร่วมกันทบทวน รวบรวมและวิเครำะห์ปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงกำรวิเครำะห์ SWOT ของประเด็น
ยุทธศำสตร์แต่ละด้ำน เพื่อเป็นแนวทำงกำรปรับแผนยุทธศำสตร์ 5 ปี และเพื่อก ำหนดทิศทำงน ำคณะวิทยำศำสตร์
ไปสู่ควำมส ำเร็จ โดยร่วมกันก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ  ค่ำนิยม (ดังแสดงในตำรำง 1)  รวมถึงประเด็นยุทธศำสตร์ 
เป้ำประสงค์ และกลยุทธ์ขับเคลื่อนของคณะวิทยำศำสตร์ โดยมีควำมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ และแผน
ยุทธศำสตร์ 15 ปี มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567) โดย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม ประเด็น
ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ และกลยุทธ์ขับเคลื่อนของคณะวิทยำศำสตร์ที่ก ำหนดขึ้นได้ผ่ำนกำรประชำพิจำรณ์เพื่อรับ
ฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจำกประชำคมและที่ปรึกษำของคณะวิทยำศำสตร์ และน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำร
ประจ ำคณะวิทยำศำสตร์ เพื่อร่วมพิจำรณำข้อเสนอแนะต่ำง ๆ ที่ ได้รับมำ และท ำกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ
ดังกล่ำวให้ได้แผนยุทธศำสตร์ที่สมบูรณ์ และเผยแพร่ผ่ำนระบบ Digital Signage และ เว็บไซต์คณะวิทยำศำสตร์ 
(http://science.swu.ac.th) เพื่อให้บุคลำกรทุกภำคส่วนของหน่วยงำนย่อยได้รับทรำบร่วมกัน 

ตาราง 1 วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ 

วิสัยทัศน ์
(Vision) 

เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ กำรวิจยั และสร้ำงนวัตกรรมด้ำนวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยสีู่สำกล 

ค่านิยม 
(Core Value) 

S: Scientific Excellence 
C: Corporate and Social Responsibility 
I: International Recognition 

พันธกิจ 
(Mission) 

1. ผลิตบณัฑิตทีม่ีศักยภำพทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และคณติศำสตร์ทีม่คีุณธรรมและจรยิธรรม 
2. พัฒนำงำนวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสูส่ำกล 
3. บูรณำกำรองค์ควำมรู้ดำ้นวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยสีู่กำรพัฒนำชุมชนและสังคมอย่ำงยั่งยืน 
4. บริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมมำภิบำล 
5. ท ำนุบ ำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ 

 
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (WORKFORCE Profile)  
 

คณะวิทยำศำสตร์มีบุคลำกรรวมทัง้สิ้น 230 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษำยน 2560) โดยเป็นบุคลำกรสำยวิชำกำร
จ ำนวน 155 คน (ร้อยละ 67.40 ) และสำยสนับสนุนวิชำกำรจ ำนวน 75 คน (ร้อยละ 32.60 ) มีรำยละเอียดดังนี้ 
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Queue 2 

สายวิชาการ 

รายละเอียด จ านวน (คน) ร้อยละ 

ปริญญำเอก 131 84.52 

ปริญญำโท 24 15.48 

รองศำสตรำจำรย ์ 16 10.32 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ 45 29.03 

อำจำรย ์ 94 60.65 

หมำยเหตุ มีอำจำรย์ผูม้ีควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ ด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ 3 คน 

 

สายสนับสนนุวิชาการ  

รายละเอียด จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

บุคลำกร ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 1 1.33 

นักวิทยำศำสตร์ ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 1 1.33 

เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป ระดับช ำนำญกำร 1 1.33 

นักวิชำกำรเงินและบญัชี ระดับช ำนำญกำร    1 1.33 

กลุ่มนักวิทยำศำสตร ์

ผู้ปฏิบัติงำนวิทยำศำสตร ์

22 29.33 

กลุมนักวิชำกำรเงินและบัญชี 

นักวิชำกำรพัสดุ     

6 8.00 

นักวิชำกำรศึกษำ 

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์

7 9.33 

เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป 

นักประชำสัมพันธ์ 

นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ 

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 

12 16.00 

 

ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร 

พนักงำนบริกำรอัดส ำเนำ 

พนักงำนบริกำรเอกสำรทั่วไป 

14 18.67 

 

ช่ำงเครื่องคอมพิวเตอร ์

ช่ำงไฟฟ้ำ 

ช่ำงเทคนิค 

9 12.02 

พนักงำนขับรถยนต ์ 1 1.33 
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Queue 2 

คณะวิทยำศำสตร์มีนโยบำยส่งเสริมบุคลำกรทั้งสำยวิชำกำร และสำยสนับสนุนวิชำกำรในกำรพัฒนำ
ตนเองและมีส่วนร่วมในกำรผลักดันหน่วยงำนให้บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ โดยกำรน ำค่ำนิยม (Core values) ของ
ค ณ ะ ไ ด้ แ ก่  SCI (S: Scientific excellent, C: Corporate and social responsibility แ ล ะ I: International 
recognition) มำใช้พิจำรณำก ำหนดตัวบ่งช้ีในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตัวอย่ำงเช่นก ำหนดให้บุคลำกรสำย
วิชำกำรควรมีกำรพัฒนำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ท ำผลงำนทำงวิชำกำร งำนวิจัย ตีพิมพ์เผยแพร่ มีกำรบริกำร
วิชำกำรแก่สังคม และจัด/เข้ำร่วมกิจกรรมในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่วนสำยสนับสนุนวิชำกำรควรมีกำร
พัฒนำตนเองในกำรเข้ำร่วมประชุม อบรม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงำนที่ปฏิบัติ มีกำรเขียนคู่มือ/แนวปฏิบัติที่ดี เพื่อ
น ำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้มีควำมคล่องตัวและมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น จำกผลงำนเหล่ำนี้จะช่วยท ำให้พันธกิจต่ำง ๆ 
ของคณะวิทยำศำสตร์ส ำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์ 

 
(4) สินทรัพย์ (Assets)  
รำยกำรสินทรัพย์ทีส่ ำคัญ 

อำคำรสถำนท่ี คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวโิรฒ มีกำรใช้พื้นที่รวมทั้งสิ้น 
48,175.95 ตำรำงเมตร โดยแยกออกเป็น 3 อำคำรดังนี ้
อำคำร 10     มีพื้นท่ี   6,133.25 ตำรำงเมตร 
อำคำร 15     มีพื้นท่ี   5,042.70 ตำรำงเมตร 
อำคำร 19     มีพื้นท่ี   37,000.00 ตำรำงเมตร 

สินทรัพย์ทำงปัญญำ 
-สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 
-สิทธิบัตร 
-อนุสิทธิบัตร 
(คณำจำรย์ในคณะวิทยำศำสตรเ์ปน็
หัวหน้ำหรือผูร้่วมผลงำน) 

สิ่งประดิษฐ์และนวตักรรม 
1. ชุดตรวจ Lamp test ส ำหรับ Pseudomonas aeruginosa พัฒนำร่วมกับ

กำรใช้ gold nanoparticle (AuNPs) probe 
2. ชุดตรวจไวรัสแบบแถบสสี ำหรับตรวจเช้ือไวรสัแดงดวงขำว : WSSV-ICP11 
3. ชุดตรวจ duplex Lamp test ส ำหรับตรวจ Vibrio vulnifius และ Vibrio 

parahaemolyticus พร้อมกัน 
4. ชุดต้นแบบ:Smart Ads. 
อนุสิทธิบัตร 
1. โมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จ ำเพำะต่อโปรตีน VP28 และกำรน ำไปใช้

วินิจฉัยโรค WSSV 
2. ชุดตรวจไวรัส (MBV) แบบแถบส ี
3. กรรมวิธีกำรเตรียมสำรสกัดมังคุดทีมีปริมำณสำรแซนโทนสูง 
4. หน้ำกำกอนำมัยที่เคลือบด้วยสำรสกัดจำกเปลือกมังคุด 
5. แยมสำหร่ำยไก 
6. สำรอนุพันธ์ 13-เอริลอัลคิลีนออกซีเบอร์เบอรีนที่มีทธ์ิเป็นสำรต้ำนมะเร็งเตำ้

นม 
สิทธิบัตร 
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Queue 2 

1. Medical face mask coated with mangosteen shell extracts WO 
2013036210 A1  (สิทธิบัตร) 

2. แซนโทนที่แสดงฤทธ์ิต้ำนเช้ือวัณโรค  (สิทธิบัตร) 

ครุภณัฑ ์ จ ำนวนทั้งสิ้น .... รำยกำร 

 

 
(5) กฎระเบียบข้อบังคับ (Regulatory Requirements)  
 

คณะวิทยำศำสตร์ได้มีกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบข้อบังคับในกำรด ำเนินกำรตำมพันธกิจต่ำง ๆ ดังนี้ 

พันธกิจและ 
การบริหาร 

กฎระเบียบข้อบังคับ 

กำรเรยีนกำร
สอน 

 เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2548 

 กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษำแห่งชำติ 

 พระรำชบัญญัตมิหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 

 พระรำชบัญญัตมิหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 

 ข้อบังคับมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒว่ำด้วย กำรศึกษำระดับปรญิญำตรี พ.ศ. 2548 

 ข้อบังคับมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒว่ำด้วย กำรศึกษำระดับปรญิญำตรี พ.ศ. 2559 

 ข้อบังคับมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒว่ำด้วย กำรศึกษำระดับบณัฑิตศึกษำ พ.ศ. 2554 
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Queue 2 

กำรวิจัย  แนวทำงปฏิบัติ จรรยำบรรณนักวิจัย พ.ศ. 2541 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยัแห่งชำต ิ

 ระเบียบมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนำกำรวิจัย พ.ศ. 2547 
และ พ.ศ. 2549 

 ระเบียบมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนวิจัย พ.ศ. 2547 

กำรบริหำร
กำรเงิน 

 ระเบียบกรมบญัชีกลำง กระทรวงกำรคลัง 

 หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินรำยได้ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวโิรฒ พ.ศ. 2553 

 หลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินรำยได้ คณะวิทยำศำสตร์ พ.ศ. 2553 

 

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร (Organizational Relationship) 
(1) โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure)  
 

 คณะวิทยำศำสตร์รับนโยบำยจำกมหำวิทยำลยัมำปฏิบัติโดยมโีครงสร้ำงกำรบริหำรองค์กรโดยมี

คณะกรรมกำรประจ ำคณะเป็นกลุม่ผู้ดูแล ก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินงำนของคณะวิทยำศำสตร ์ดังแผนผังองค์กร  

 กำรบริหำรมผีู้บังคับบัญชำสูงสุดคอืคณบดีที่ก ำกับดูแลบุคลำกรรวมทั้งหน่วยงำนท้ังหมดที่ตั้งขึ้นภำยใต้

กำรดำเนินงำนของคณะวิทยำศำสตร์ โดยมีกำรแต่งตั้งท่ีปรึกษำโดยคณะกรรมกำรประจ ำคณะซึ่งมหีนำ้ที่ให้

ค ำปรึกษำในกำรด ำเนินงำน กำรบริหำรจดักำรโดยมีกำรมอบหมำยหน้ำท่ีตำมล ำดับสำยงำนแก่รองคณบดี ผู้ช่วย

คณบดี หัวหน้ำภำควิชำ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ เลขำนุกำร และบุคลำกรอื่น ๆ ตำมล ำดับ ท้ังนี้ระบบกำรก ำกับดูแลกำร

บริหำรจดักำร ผู้เกี่ยวข้องจะรำยงำนต่อหัวหน้ำหน่วยงำน เลขำนุกำร รองคณบดี และคณบดตีำมล ำดบั 
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Queue 2 

แผนผังองค์กรการบริหารองค์กร 

 

อธิการบดี

คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์

รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวางแผนและวิจัย

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ
นิสิต

ฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษาและวิเทศ

สัมพันธ์

หัวหน้าภาควิชา/ผู้
อ านวนการ

คณิตศาสตร์

คหกรรมศาสตร์

เคมี

จุลชีววิทยา

ชีววิทยา

ฟิสิกส์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

วัสดุศาสตร์

ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา

ผู้ช่วยคณบดี เลขานุการคณะ

หัวหน้างานบริหารและ
ธุรการ

หัวหน้างานคลังและ
พัสดุ

หัวหน้างานบริการ
การศึกษา

หัวหน้างานนโยบาย
และแผน
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Queue 2 

 
(2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (CUSTOMERS and STAKEHOLDERS)  
 

ในกำรด ำเนินกำรของคณะนั้นต้องค ำนึงถึงควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของกลุ่มผูร้ับบริกำรกลุ่มต่ำงๆ 

ดังนี ้

กลุ่มผู้เรียน มีสองกลุม่คือ นิสิต ระดับปรญิญำตรี และระดับบณัฑิตศึกษำ 
1. ระดับปริญญำตรี ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษำปลำยในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 
2. ระดับบณัฑติศึกษำ ได้แก่ บณัฑิตจบใหม่ระดับปรญิญำตรีจำกหลำกหลำยสำขำวิชำในด้ำนวิทยำศำสตร์

และคณิตศำสตร์ รวมถึงวิทยำศำสตร์ประยุกต ์เป็นต้น 
ลูกค้ากลุม่อื่น / กลุม่ผู้มีส่วนได้สว่นเสีย ได้แก่ ผู้ปกครองนิสิต กลุม่นำยจ้ำง/ผู้ประกอบกำรที่เป็นผู้ใช้บัณฑิต 
คู่ควำมร่วมมือของคณะเช่น โรงเรยีนเครือข่ำยของคณะวิทยำศำสตร์ โรงเรยีนมัธยมศึกษำ บุคลำกรสำยวิชำกำรและ
สำยสนบัสนุนวิชำกำร  หน่วยงำนภำครัฐ/ภำคเอกชน 

ความต้องการและความคาดหวัง 

บริการของ
หน่วยงาน 

ผู้รับบริการหลัก/รอง ความต้องการ / ความคาดหวัง 

กำรผลิตบณัฑิต กลุ่มผูเ้รียน 
- นิสิตระดับปรญิญำตร ี
- นิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ 
กลุ่มผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 
- ผู้ปกครองนิสิต 
- ผู้ใช้บัณฑิต 

(1) หลักสูตรได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ 
พ.ศ. 2558  กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึดษำแห่งชำติ  
(TQF)  และมำตรฐำนคุรุสภำส ำหรับหลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิตและ
กำรศึกษำมหำบัณฑิต 

(2) บัณฑิตมีคุณสมบัติดัง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมที่หลักสูตร
ระบุ  และสมรรถนะ SCI คือ มีควำมเป็นเลิศด้ำนวิทยำศำสตร์ 
(Scientific excellence)  มี ค ว ำม รั บผิ ด ชอบและ รั บ ใ ช้สั งคม 
(Cooperative and social responsibility) และได้รับกำรยอมรับใน
ระดับสำกล (International recognition) 

(3) กำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีคุณภำพตำมเกณฑ์ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ระดับหลักสูตร โดยนิสิตสำมำรถจบกำรศึกษำได้ตำม
แผนกำรศึกษำ และเป็นที่ต้องกำรของตลำดแรงงำนหรือสำมำรถ
ศึกษำต่อในระดับสูงได้ 

โรงเรียนเครือข่ำย/โรงเรียน
มัธยมศึกษำ 

กำรสื่อสำรข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและควำมเป็นไปของคณะวิทยำศำสตร์
ไปยังกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมหลำกหลำยและทันสมัย 

บุคลำกรสำยวิชำกำร (1) กำรเลื่อนต ำแหน่งทำงวิชำกำรของคณำจำรย์มีพัฒนำกำร และได้รับ
กำรพัฒนำตำมขีดควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ 

(2) ผลงำนวิชำกำร/วิจัยได้รับกำรยอมรับและน ำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
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Queue 2 

บริการของ
หน่วยงาน 

ผู้รับบริการหลัก/รอง ความต้องการ / ความคาดหวัง 

บุคลำกรสำยสนับสนุน
วิชำกำร 

กำรเข้ำสูต่ ำแหน่งช ำนำญกำร/เช่ียวชำญ เป็นไปตำมกรอบเวลำ และมี
ควำมก้ำวหน้ำตำมเส้นทำงอำชีพและเสรมิสรำ้งควำมมั่นคงในกำรท ำงำน 

ศิษย์เก่ำ (1) กำรสื่อสำรข้อมูลข่ำวสำรจำกคณะมีควำมหลำกหลำย ทันสมัย และ
สม่ ำเสมอ 

(2) คณะสนับสนุน/ให้ควำมช่วยเหลือในด้ำนวิชำชีพ และหลักสูตรอบรม
ในกรณีที่ร้องขอ 

กำรวิจัย 
(หำรือรอง NP) 

กลุ่มผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 
 หน่วยงำนภำครัฐท่ี

เกี่ยวข้อง 
  หน่วยงำนภำคเอกชน 

(1) งำนวิจัยมีมำตรฐำนทำงวิชำกำรเป็นที่ยอมรับในระดับชำติและ
นำนำชำติ 

(2) งำนวิจัยสำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ และบูรณำกำรสู่กำรจัดกำร
เรียนกำรสอนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

(3) ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมจำกงำนวิจัยมีส่วนช่วยในกำรพัฒนำ
ประเทศชำติตำมนโยบำย Thailand 4.0 

แหล่งทุน ได้แก่ สกว. / 
สวทช./ สกอ./สวก./ สสส. 
/วช. และงบประมำณ
แผ่นดิน 

(1) กำรด ำเนินงำนวิจัยเป็นไปตำมกรอบของโครงร่ำงและได้ผลกำรวิจัย
ตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนด รวมถึงกำรส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำและ
ฉบับสมบูรณ์ตำมระยะเวลำที่ระบุ 

(2) ผลงำนวิจัยสำมำรถตีพิมพ์เผยแพร่สู่แวดวงวิชำกำรและสำธำรณชน 

กำรบริกำร
วิชำกำร (หำรือ
รอง บริหำร) 

กลุ่มผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 
 หน่วยงำนท้องถิ่น 
 หน่วยงำนรัฐ/เอกชนท่ี

เกี่ยวข้อง 
 - บุคคลทั่วไป 

(1) โครงกำรบริกำรวิชำกำรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนด และมีคุณภำพ
เป็นที่ยอมรับจำกผู้รับบริกำร 

(2) ผลสัมฤทธ์ิของโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำรสำมำรถพัฒนำชุมชน
และกลุ่มเป้ำหมำยที่รับบริกำรให้มีควำมเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน 

 
(3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ (Suppliers and PARTNERS)  
 

ในกำรสื่อสำรระหว่ำงคณะกับคู่ควำมร่วมมือกลุ่มต่ำงๆ เพื่อด ำเนินกำรตำมภำรกิจหลักของคณะนั้น จะสื่อสำรผ่ำน
กำรประชุม ประชำสัมพันธ์ กำรให้บริกำรวิชำกำร และกำรจดัแสดงผลงำนวิชำกำร/นิทรรศกำรต่ำงๆ ของคณะ  โดย
สรุปผลกำรวิเครำะห์ควำมสมัพันธ์ระหว่ำงคู่ควำมร่วมมือต่ำงๆ ไวด้ังนี้ 

ผู้ส่งมอบ/คู่ความร่วมมือ บทบาทใน
ระบบงาน 

ข้อก าหนดส าคัญ
ของคณะ 

เสริมการแข่งขัน/
นวัตกรรม 

กลไกการสื่อสาร 

ผู้ส่งมอบ 
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Queue 2 

ผู้ส่งมอบ/คู่ความร่วมมือ บทบาทใน
ระบบงาน 

ข้อก าหนดส าคัญ
ของคณะ 

เสริมการแข่งขัน/
นวัตกรรม 

กลไกการสื่อสาร 

โรงเรียนเครือข่ำย/ 
โรงเรียนมัธยมศึกษำ 

ส่งมอบผู้เรียน
เข้ำสู่หลักสตูร 

ผู้เรยีนมีคณุภำพ 
และคณุสมบัติตำม
เกณฑ์ที่หลักสตูร
ก ำหนด 

กำรรับตรงประเภท
โครงกำรพิเศษส ำหรับ
คัดเลือกนักเรียนท่ีเรียน
ดี/มีทักษะวิทย์คณิต/
ประพฤติดี และ
ทุนกำรศึกษำดี SCI 

งำน Open House, 
Website, Social 
Media, สื่อ
ประชำสมัพันธ์ 

สถำบันกำรศึกษำท่ีผลติ
บัณฑิตระดบัปริญญำตรี/
โท 
หน่วยงำนต้นสังกัดทีส่่ง
บุคลำกรมำศึกษำต่อ 

บัณฑิตระดบั
ปริญญำตร/ีโท 

ผู้เรยีนมีคณุสมบัติใน
กำรรับเข้ำตำมเกณฑ์
ที่ก ำหนดของแต่ละ
หลักสตูร 

ทุนกำรศึกษำนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษำ, 
โครงกำร/กิจกรรมเสรมิ
หลักสตูรเพื่อพัฒนำ
ทักษะวิจัย, กำรอบรม
เพื่อพัฒนำสมรรถนะ 
SCI 

ข้อมูล/ประกำศ
ประชำสมัพันธ์
โครงกำร/ทุนใน
กำรศึกษำต่อ, ผลงำน
ทำงวิชำกำร/วิจัยของ
คณำจำรย์ที่แสดงควำม
เชี่ยวชำญเฉพำะทำง, 
Website, Social 
Media 

บริษัท/ตัวแทนจ ำหน่ำย
สินค้ำหรือเครื่องมือทำง
วิทยำศำสตร ์

จ ำหน่ำยสินค้ำ/
เครื่องมือทำง
วิทยำศำสตร์
และบริกำร
ให้แก่คณะ 

กำรส่งมอบสินค้ำท่ีมี
คุณภำพตำมเวลำ
ด้วยรำคำทีเ่หมำะสม
, 
บริกำรหลังกำรขำยที่
สะดวกและรวดเร็ว 
, ควำมโปร่งใสใน
กำรร่วมมือทำง
กำรค้ำ 

กำรเสนอเครื่องมือ
วิทยำศำสตร์/
ผลิตภณัฑ์/เทคโนโลยี
ใหม่ท่ีทันสมัยมำนำ
เสนอขำย/ทดลองใช้ 

โทรศัพท,์ โทรสำร, 
หนังสือรำชกำร, อีเมล ์
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Queue 2 

ผู้ส่งมอบ/คู่ความร่วมมือ บทบาทใน
ระบบงาน 

ข้อก าหนดส าคัญ
ของคณะ 

เสริมการแข่งขัน/
นวัตกรรม 

กลไกการสื่อสาร 

คู่ความร่วมมือ 

แหล่งทุนสนับสนุน
กำรศึกษำ/วิจยั เช่น 
สวทช. สกว. สกอ. วช. 
สสวท 
กระทรวงวิทยำศำสตรเ์ป็น
ต้น 

ทุนกำรศึกษำ, 
งบประมำณ
สนับสนุนกำร
วิจัย, โจทย์วิจัย 

หลักเกณฑ์กำรให้
ทุนกำรศึกษำ/ทุน
วิจัยของแต่ละแหล่ง
ทุน 

สนับสนุนงบประมำณ 
ก ำหนดโจทย/์ธีมวิจัย
สนับสนุนกำรต่อยอด
ผลงำนวิจัยไปสู่
ภำคอุตสำหกรรม 

ประกำศทุนใน
กำรศึกษำต่อตำมรอบ
เวลำที่ก ำหนด, กำร
รำยงำนติดตำมผล
กำรศึกษำ/วิจยั, 
Website, Social 
Media 

แหล่งฝึกงำน/โรงเรียนฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ 

ฝึกปฏิบัติงำน/
ฝึกสอน 
ให้ควำมรู้เชิง
ทักษะ
ประสบกำรณ์
วิชำชีพแก่นิสิต
ระดับปริญญำ
ตร ี

แหล่งฝึกได้มำตรฐำน
และสำมำรถรับนิสติ
เข้ำฝึกงำนได้ตำม
แผน, กำรปฐมนเิทศ
และให้ค ำแนะน ำแก่
นิสิตระหว่ำงฝึกงำน 
กำรนิเทศก ์

กำรให้ค ำแนะน ำ
ปรึกษำด้ำนวิชำกำร, 
กำรนิเทศก ์

กำรส ำรวจ/เยี่ยมแหล่ง
ฝึก, กำรนิเทศฝึกงำน, 
จดหมำย, อีเมล,์ 
หนังสือรำชกำร, 
โทรศัพท,์ โทรสำร 
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Queue 2 

2. สภาวการณ์ขององค์กร (Organizational Situation) 
 

ก. สภาพด้านการแข่งขัน (Competitive Environment) 
(1) ล าดับในการแข่งขัน (Competitive Position)  
 

 
 

(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Changes)  
 

1. จ ำนวนประชำกรของประเทศลดลง จ ำนวนที่นั่งเรียนมจี ำนวนมำก 
2. กำรได้รับกำรจัดสรรงบประมำณด้ำนงำนวิจัย จำกภำครัฐที่มีกำรแข่งขันสูง 
3. กำรขำดแคลนบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคุณภำพสถำบัน เนื่องจำกหลำย

สถำบันมีกำรออกนอกระบบท ำให้มีกำรพิจำรณำเรื่องสวัสดิกำร และผลตอบแทนที่สูงขึ้น 
 

(3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data)  
4. ข้อมูลกำรสอบเข้ำศึกษำ 
5. ข้อมูลจำกกำรส ำรวจ/งำนวิจัย 

 

ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context) 
 

1.กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ 

ขั้นตอนท่ี 1 : ทบทวนพันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่ำนิยม ประเด็นยุทธศำสตร์ และกลยุทธ์ขับเคลื่อน 

คณะวิทยำศำสตร์ได้มีกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) ซึ่งก ำหนดประเด็นยทุธศำสตร ์
เป้ำประสงค์ และกลยุทธ์ขับเคลือ่นของคณะวิทยำศำสตร์ โดยก ำหนดให้มีกำรประเมินแผนยุทธศำสตร์ฉบบัเดมิ (พ.ศ. 
2552-2557) เพื่อประมวลผลสัมฤทธ์ิของกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ ซึง่ได้เชิญผู้บริหำร คณำจำรย์ บุคลำกร นิสิตมำร่วมกัน
ทบทวน รวบรวมและวเิครำะห์ปญัหำต่ำง ๆ ท่ีเกดิขึ้น 

ขั้นตอนท่ี 2 : รวบรวมข้อมลูทั้งจำกภำยในและภำยนอกมำท ำกำรวิเครำะห์ จดุอ่อน จุดแข็ง โอกำส และภำวะคุกคำม 

ในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์มีกำรวิเครำะห ์ SWOT ของประเด็นยุทธศำสตร์แตล่ะด้ำน เพื่อวิเครำะห์ และ
รวบรวมข้อมลูทั้งปัจจัยภำยในและภำยนอก โดยมีกำรจัดโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำรพัฒนำแผนกลยุทธ์จำกผล
กำรวิเครำะห์วิเครำะห์ SWOT Analysis ของคณะวิทยำศำสตร”์ ซึ่งได้เชิญผู้บริหำร คณำจำรย์ บุคลำกร นิสติมำร่วมกัน
วิเครำะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค โดยเช่ือมโยงกับวิสยัทัศน์และยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย ตลอดจนเป็น
กำรสร้ำงบรรยำกำศกำรบริหำรงำนท่ีก่อให้เกิดจำกกำรมสี่วนร่วมของบุคลำกรภำยในองค์กร 

ขั้นตอนท่ี 3 : ยกร่ำงแผนยุทธศำสตร์และประชุมเพื่อรับฟังและแสดงควำมคิดเห็นต่อร่ำงแผนยุทธศำสตร ์
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Queue 2 

เพื่อให้กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) ของคณะวิทยำศำสตรส์ ำเร็จเป็นรูปธรรมจงึมีกำรจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อยกร่ำงแผนยุทธศำสตร์ 5 ปี คณะวิทยำศำสตร์ ฉบับใหม่ เพื่อก ำหนดทิศทำงน ำคณะวิทยำศำสตร์
ไปสู่ควำมส ำเร็จ เชื่อมโยง ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ คำ่นิยม พันธกิจและประเด็นยุทธศำสตร ์ ที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศำสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2553 – 2567) มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  และจุดเน้นของกลุม่สถำบัน กรอบแผนอุดมศึกษำ
ระยำว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
หลังจำกนั้นได้ท ำกำรประชำพิจำรณ์(ร่ำง) แผนยุทธศำสตร์ 5 ปี คณะวิทยำศำสตร์ ฉบับปีพ.ศ. 2558-2562 เพื่อรับฟัง
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจำกประชำคมคณะวิทยำศำสตร์และที่ปรึกษำของคณะวิทยำศำสตร์ และน ำเข้ำท่ีประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์ เพื่อร่วมพิจำรณำข้อเสนอแนะต่ำง ๆ ที่ได้รับมำ และท ำกำรปรับปรุงตำม
ข้อเสนอแนะดังกลำ่วให้ได้แผนยุทธศำสตร์ที่สมบรูณ ์

ขั้นตอนท่ี 4 : พิจำรณำอนุมัติและเผยแพร ่

คณะกรรมกำรบรหิำรคณะวิทยำศำสตรเ์ป็นผู้พิจำรณำอนุมัติแผนยุทธ์ศำสตร์ฉบับใหม่ (ฉบับปี พ.ศ. 2558-
2562)  และมมีติให้เผยแพรผ่่ำนระบบ Digital Signage และ เว็บไซต์คณะวิทยำศำสตร์ (http://science.swu.ac.th) 
เพื่อให้บุคลำกรทุกภำคส่วนของหน่วยงำนย่อยไดร้ับทรำบร่วมกัน 

โดยแผนยุทธศำสตร 5 ปคณะวิทยำศำสตร มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 – 2562 
(ฉบับปรับปรุง เดือนกุมภำพันธ 2560) ที่ประกำศใช้มีประเด็นยุทธศำสตร์หลักดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนำนิสิตและบคุลำกรไปสูส่ังคมกำรเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนำงำนวิจัยสหสำขำวิชำ และบรูณำกำรกำรวิจยักับพันธกิจอื่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้ำงควำมร่วมมอืกับพันธมิตรในกำรบริกำรวิชำกำรเพื่อพัฒนำชุมชนและสังคมอย่ำงยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้ำงระบบบริหำรที่มีคุณภำพโดยใช้เครื่องมือทำงกำรบริหำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศที่
เหมำะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสรมิกำรท ำนุบ ำรุงวัฒนธรรมและศลิปะอยำ่งยั่งยืน 

โดยในแตล่ะยุทธศำสตร์จะมีกำรก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์หลัก เปำ้ประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย และกลยุทธ์ขับเคลื่อน 

2. กำรน ำแผนกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัต ิ

คณะวิทยำศำสตร์ได้จัดกำรถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์ 5 ปี คณะวทิยำศำสตร์ ฉบับปีพ.ศ. 2558-2562 ลงสู่
ภำควิชำและหน่วยงำนย่อยต่ำงๆในคณะ  เพื่อให้ทุกหน่วยงำนน ำไปปฏิบัติและเป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร
หน่วยงำนให้มีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของคณะวิทยำศำสตร์ รวมถึงมีกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 
(Action Plan) เป็นประจ ำทุกปีและมีกำรแปลงแผนกลยุทธเ์ป็นแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีครบตำมพันธกิจของคณะ ซึ่ง
ก ำหนดตัวบ่งช้ีและคำ่เป้ำหมำยของแผนปฏิบัติกำร (Action Plan) ประจ ำปีท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ โดย
ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะ และถ่ำยทอดแผนปฏิบัติกำรประจ ำปสีู่กำรปฏบิัติงำนของหน่วยงำน
และบุคคล  

3.กำรจัดสรรทรัพยำกร 



 

[15] 
 

Queue 2 

คณะวิทยำศำสตร์มีจดัสรรทรัพยำกรเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบตัิกำร เพื่อให้บรรลุตวัช้ีวัดและ
เป้ำประสงค์ในแผนยุทธศำสตร์เปน็ไปตำมเป้ำหมำย รวมถึงกำรจัดกำรควำมเสี่ยงต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติกำร และ
เพื่อให้มั่นใจว่ำ องค์กรจะมีฐำนะที่มั่นคง คณะฯได้วำงแผนกำรจัดสรรทรัพยำกรเพื่อให้กำรด ำเนนิกำรตำมแผนกลยุทธ์
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ คณะฯมอบหมำยให้รองคณบดีและหนว่ยงำนท่ีเกี่ยวข้องก ำกับดูแลทรัพยำกรต่ำงๆ ดังแสดง
ในตำรำงที่ 2 

ตารางที่ 2 การวางแผนการจัดสรรทรัพยากร 

ทรัพยำกร ผู้บริหำร/หน่วยงำนที่รับผดิชอบ ควำมรับผิดชอบ 

บุคคล รองคณบดฝี่ำยบริหำรและหัวหน้ำกองกำรเจ้ำหน้ำที่คระ
วิทยำศำสตร ์

จัดท ำแผนพัฒนำ
บุคคลำกร 

กำรเงิน รองคณบดฝี่ำยบริหำรและหัวหน้ำกำรเงินและพสัดุ จัดท ำแผนกลยุทธ์ทำง
กำรเงิน 

พัสดุ/อำคำรสถำนท่ี รองคณบดฝี่ำยบริหำรและ....... 
 

ระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำร 

รองคณบดฝี่ำยประกันคณุภำพและวิเทศสัมพันธ์ จัดท ำระบบสำรสนเทศ 

4.กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 

คณะวิทยำศำสตร์ได้ด ำเนินกำรรำยงำนติดตำมผลกำรด ำเนินงำนแผนปฏิบัติกำร (Action Plan) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2559 (รอบ 6 เดือน) ครั้งที่ 1 ในช่วงสิ้นไตรมำศที่ 2 ของปีงบประมำณ และน ำเข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์ เพื่อพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนและวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนเพื่อปรับปรุง 
พัฒนำกำรด ำเนินงำนของแผนปฏิบัติกำร (Action Plan) ให้บรรลุตำมเป้ำประสงค์ หลังจำกนั้นก็มีกำรด ำเนินกำรรำยงำน
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนแผนปฏิบัติกำร (Action Plan) รอบ 12 เดือน (สิ้นไตรมำศที่ 4) ครั้งที่ 2 และน ำผลกำร
ด ำเนินงำนเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์ เพื่อพิจำรณำและวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนเพื่อพัฒนำ
และปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณต่อไป 

ในกรณีที่มีสถำนกำรณ์หรือปัจจัยที่ท ำให้ส่วนงำนไม่สำมำรถปฏิบัติและด ำเนินกำรจัดโครงกำรหรือกิจกรรมได้
ตำมแผนปฏิบัติกำร ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรมนั้นๆจะรำยงำนต่อหัวหน้ำส่วนงำนเพื่อน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำร
ประจ ำคณะเพื่อร่วมกันพิจำรณำถึงสำเหตุและแนวทำงที่จะปรับเปลี่ยนกำรด ำเนินงำนให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ หรือ
ยกเลิกกำรด ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรมดังกล่ำว 

5.กระบวนกำรทบทวนและกำรปรบัปรุงแผนกลยุทธ์ 

คณะวิทยำศำสตร์เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรปรับบริบทเพื่อให้แผนกลยุทธ์ของคณะวิทยำศำสตร์มีควำม
สอดคล้องและสอดรับกับกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพและปัจจัยแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอก คณะวิทยำศำสตร์จึงจัด
โครงกำรทบทวนวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค SWOT Analysis ของคณะวิทยำศำสตร์ ในทุกๆปี เพื่อ
พัฒนำแผนยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ขับเคลื่อนจำกผลกำรวิเครำะห์ SWOT ของคณะวิทยำศำสตร์ โดยเช่ือมโยงกับ
วิสัยทัศน์และยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย และปัจจัยภำยนอกที่คำดว่ำจะส่งผลกับกำรด ำเนินกำรตำมพันธกิจของคณะฯ 
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Queue 2 

เช่น ในเรื่องนโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ พ.ศ.2558-2564  กำรขับเคลื่อนและพัมนำเศรษฐกิจตำมนโยบำย Thailand 
4.0  และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ตลอดจนเป็นกำรสร้ำงบรรยำกำศกำร
บริหำรงำนที่ก่อเกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในองค์กร เนื่องจำกในกำรด ำเนินกำรประชุมดังกล่ำวจะมีกำรเชิญ
ผู้บริหำร คณำจำรย์ บุคลำกร นิสิต รวมถึงเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกหน่วยงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน
ตำมยุทธศำสตร์ของคณะฯ มำให้ข้อมูล ควำมรู้ และข้อเสนอแนะประกอบกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และ
อุปสรรค เช่น ผู้ ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำกิจกำรเพื่อสังคม ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวัฒนธรรมและศิ ลปะ และรอง
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันยุทธศำสตร์ทำงปัญญำและวิจัย เป็นต้น  

 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ (Performance Improvement System) 
 

คณะวิทยำศำสตร์ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรประกันคุณภำพโดยใช้วงจรกำรปรัปรุงตำมวิธี P (วำงแผน) – D 
(ปฏิบัติ) – C (ศึกษำตรวจสอบ) – A (ปรับปรุงพัฒนำ) ศึกษำเกณฑ์กำรประกันคุณภำพด้วยตนเอง completing 
accreditation self-studies ซึ่งเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรคุณภำพกำรศึกษำ เพื่อสร้ำงควำมเป็นเลิศในกำรผลิต
บัณฑิต กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได้มีกำรด ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง 

หมวด 7 ผลลพัธ ์
(Results) 

 

หัวข้อ ชื่อตัววัด ข้อมูล  
(ปีการศึกษา/ปีปฏิทนิ) 

หน่วยวัด 

7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ 
ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า (Customer Focused Product and 
Service Results) 

 ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนของ สกอ.  ร้อยละ 
 ร้อยละของผลงำนวิจัยที่มีกำรตีพิมพ์ /เผยแพร่ในระดับชำติ  ของ

อำจำรย์ประจ ำ 
 ร้อยละ 

 ร้อยละของผลงำนวิจัยที่มีกำรตีพิมพ์ /เผยแพร่ในระดับนำนำชำติ  
ของอำจำรย์ประจ ำ 

 ร้อยละ 

    
ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน (Work Process Effectiveness Results) 

 จ ำนวนงำนวิจัยที่แล้วเสร็จตำมก ำหนดเวลำของสัญญำทุนวิจัย  ชิ้นงำน 
 จ ำนวนงำนวิจัยที่ได้รับรำงวัลระดับชำติ/นำนำชำติ  ชิ้นงำน 
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Queue 2 

หัวข้อ ชื่อตัววัด 
ข้อมูล  

(ปีการศึกษา/ปีปฏิทนิ) 
หน่วยวัด 

ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply-Chain Management Results) 
 ร้อยละของจ ำนวนนิสิตที่เป็นไปตำมแผนกำรรับของหลักสูตร  ร้อยละ 
    
    
    

7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า (Customer-Focused Results)  
ก.  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน (Customer-Focused Results) 

 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตำมสมรรถนะหลักของ
หลักสูตร 

 ค่ำเฉลี่ย 

 ร้อยละกำรได้งำนท ำของบัณฑิตภำยใน 1 ปี  ร้อยละ 

    
    

7.3  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร (Workforce-Focused Results) 
ก.  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร (Workforce Focused Results) 
 อัตรำกำรคงอยู่ของบุคลำกร   
 ร้อยละต ำแหน่งทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำ (ปีปฏิทิน) จ ำแนก

ตำม 
  

 - อำจำรย์  ร้อยละ 
 - ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์   ร้อยละ 

 - รองศำสตรำจำรย์  ร้อยละ 

 - ศำสตรำจำรย์  ร้อยละ 

 ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรท่ีได้รับกำรพัฒนำ    
 - สำยวิชำกำร  ร้อยละ 

 - สำยปฏิบัติกำร  ร้อยละ 
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Queue 2 

หัวข้อ ชื่อตัววัด 
ข้อมูล 

(ปีการศึกษา/ปีปฏิทนิ) 
หน่วยวัด 

7.4  ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแล (Leadership and Governance Results) 
ก.  ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร การก ากับดูแล และความรับผิดชอบต่อสังคม (Leadership, Governance 
and Societal Responsibility Results) 
    
    
    
    
ข. ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation Results) 
    
    
    
    
7.5  ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด (Financial and Market Results) 
ก.  ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด (Financial and Market Results) 
    
    
    
    

 

 


