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(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปีงบประมาณ 2557 – 2560
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์และการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 1
พัฒนาการเรียน
การสอนที่มี
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 1. หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่
ใหม่ให้เป็นไปตามกรอบ
มีการปรับปรุง/พัฒนาตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
อุดมศึกษาแห่งชาติ :
และให้เป็นไปตามทักษะการ
หลักสูตร
เรียนรู้ในศตวรรษที่21 ที่
สอดคล้องตรงกับความ
ต้องการท้องถิน่ และการ
พัฒนาประเทศ (สกอ.1.1)
2.หลักสูตร ระดับปริญญาโทที่
มีการปรับปรุง/พัฒนาตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ : หลักสูตร
2. พัฒนาความรูค้ วามสามารถ 1. จานวนอาจารย์ที่เข้า
ของอาจารย์ในการใช้
โครงการ : ร้อยละ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
2. จานวนสื่อการสอน : เรื่อง
การศึกษา (สกอ.5.1)

เป้าหมาย
2557 2558

1

1

2559

2560

12

-

1

-

-

1

-

-

80

85

-

-

3

5

โครงการ/งาน
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 1 หลักสูตร วิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขา วิทยาศาสตร์
สุขภาพและความงาม

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ

2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร การ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
2. โครงการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร
ระดับปริญญาโท

1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใน
การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการ
สอน

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

3. การปรับสัดส่วนของอาจารย์ 1. สัดส่วนอาจารย์ต่อจานวน
ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเป็นไป
นักศึกษาเต็มเวลา : สัดส่วน
ตามเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.1.4)
เป้าประสงค์ที่ 2 1. ระบบการคัดเลือกนักศึกษา 1. มีระบบคัดเลือกนักศึกษาที่มี
มีระบบการ
โดยวิธีโควตาพิเศษ และ
คุณภาพ : ระบบ
คัดเลือก
ระบบปกติของมหาวิทยาลัย
2. จานวนนักศึกษาเป็นไปตาม
นักศึกษาด้วย
(สกอ.1.1)
วิธีการที่
แผนการรับ : ร้อยละ
หลากหลาย
2. การประชาสัมพันธ์หลักสูตร 1. การประชาสัมพันธ์หลักสูตร
เพื่อให้ได้
เชิงรุกของคณะวิทยาศาสตร์
เชิงรุก : ครัง้
นักศึกษาที่มี
และเทคโนโลยี (สกอ.1.1)
ศักยภาพตรง
ตามสาขาวิชา
เป้าประสงค์ที่ 3 1. การปรับพื้นฐานความรู้ดา้ น 1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
นักศึกษาสาเร็จ
วิทยาศาสตร์ และ
ปรับพื้นฐานความรู้ดา้ น
การศึกษาตาม
คณิตศาสตร์ (สกอ.1.6)
วิทยาศาสตร์และ
หลักสูตร
คณิตศาสตร์ : ร้อยละ
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ยังศึกษา
อยู่ : ร้อยละ

เป้าหมาย
2557 2558

2559

2560

โครงการ/งาน

ผู้รับผิดชอบ

1:
20

1:
20

1:
20

1:
18

1. งานบริหารบุคคล

คณบดี/
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ

3

3

3

3

1. งานรับนักศึกษาคณะวิทยาสาสตร์
และเทคโนโลยี

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ

90

90

70

75

2

2

2

2

1. งานประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์
ผลงานและหลักสูตรคณะ
วิทยาศาสตร์

รองคณบดีฝ่าย
วิจัยบริการ
วิชาการและ
วิเทศฯ

95

95

70

75

1. โครงการปรับพื้นฐานความรูด้ ้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. งานระบบติดตามและประเมินผล

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ

80

85

70

75
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2. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ดูแลผลการเรียน/งานวิจัย
ของนักศึกษา (สกอ.1.6)

1. นักศึกษามีผลการเรียนผ่าน
เกณฑ์ขนั้ ต่า : ร้อยละ
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่สาเร็จ
การศึกษา : ร้อยละ
3. มีการติดตามบัณฑิตที่สาเร็จ 1. บัณฑิตที่มีงานทา/การศึกษา
การศึกษาของคณะ
(สมศ. 1) : ร้อยละ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. ระดับความพึงพอใจของ
(สกอ.1.1)
นายจ้าง/ผู้ประกอบการ
(สมศ.2) : คะแนน
4. มีระบบการส่งเสริมความรู้ 1. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
การเสริมสร้างความรู้ : คน
เพื่อความสาเร็จด้าน

เป้าหมาย
2557 2558

2559

2560

-

-

70

75

50

55

55

60

โครงการ/งาน
1. งานระบบติดตามและประเมินผล

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ

1. งานฐานข้อมูลของนักศึกษาทีจ่ บ
การศึกษา
2. งานติดตามการทางาน/ศึกษาต่อ
ของบัณฑิต

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ

85

85

85

85

4.51

4.51

4.51

4.51

50

50

1. งานส่งเสริมความรู้ดา้ นวิชาการกับ
นักศึกษา

รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา
ฯ

1. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ

วิชาการให้แก่นักศึกษา
(สกอ.1.5,1.6)
5. มีการศึกษาดูงาน/ฝึก
ประสบการณ์เรียนรู้และฝึก
ปฏิบัตจิ ากแหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอก (สกอ.
1.6)

ผู้รับผิดชอบ

1. นักศึกษาที่ได้ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพที่ตรง
สาขา : ร้อยละ

100

100

100

100

2. หลักสูตรทีม่ รี ายวิชาที่
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน (สกอ.2.6) : ร้อย
ละ

100

100

100

100
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เป้าประสงค์

กลยุทธ์
6. ส่งเสริมการเข้าร่วมประชุม
วิชาการ และการนาเสนอ
ผลงานวิจัย (สกอ.1.6)

เป้าประสงค์ที่ 4 1. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม
จัดกิจกรรมและ
พัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี
บริการพัฒนาให้
คนเก่ง และอยูร่ วมกันใน
นักศึกษาเป็นคน
สังคมได้อย่างมีความสุข
ดี มีทักษะชีวิต มี (สกอ.1.5,1.6)
จิตสาธารณะ
2. ส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การบาเพ็ญ
ประโยชน์ การรักษา
สิ่งแวดล้อม และทักษะการ
ใช้ชวี ติ ในสังคมอย่างมี
ความสุข (สกอ.1.6)

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
2557 2558

2559

2560

1. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
ประชุมวิชาการและ/หรือ
นาเสนอผลงานวิจัย : คน

10

15

20

25

1. จานวนโครงการพัฒนา
นักศึกษาด้านคุณธรรม
จริยธรรม : โครงการ
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

1

1

1

1

80

80

85

90

3

3

3

3

75

80

85

90

โครงการ/งาน
1. โครงการสนับสนุนการเข้าร่วม
ประชุมวิชาการ การนาเสนอ
ผลงานวิจัย และการประกวดแข่งขัน
ของนักศึกษา

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการฯ/
รองคณบดีฝ่าย
วิจัยบริการ
วิชาการและ
วิเทศฯ
1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา
ฯ/รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการฯ

: ร้อยละ
1. จานวนโครงการที่จัดให้มี
การเข้าร่วมกิจกรรม :
โครงการ
2. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม : ร้อยละ

ผู้รับผิดชอบ

1. โครงการคณะวิทย์สวยด้วยมือเรา
2. โครงการพัฒนาคุณลักษณะ
นักศึกษา
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
“ความปลอดภัยในการใช้
ห้องปฏิบัตกิ าร/อาคารเรียน และภัย
ธรรมชาติ
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
2557 2558

2559

2560

3. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม 1. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม :
สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
คน
คณะ และศิษย์เก่า (สกอ.1.5)

100

200

200

250

4. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม 1. จานวนโครงการที่จัดให้
กิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองได้
นักศึกษาเข้าร่วม : ร้อยละ
เต็มศักยภาพ และเป็นไปตาม 2. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
โครงการ : ร้อยละ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
3. นักศึกษาเกิดผลการเรียนรู้
แห่งชาติ (สกอ.1.5,1.6)
ทั้ง 5 ด้าน : ร้อยละ

-

-

5

7

-

-

80

85

-

-

70

75

5. ยกย่องและให้ขวัญกาลังใจ
กับนักศึกษาผลการเรียนดี
กิจกรรมเด่น

10

10

10

10

1. จานวนนักศึกษาที่ได้รับการ
ประกาศเชิดชูเกียรติในด้าน
ผลการเรียนดี/กิจกรรมเด่น :
คน

โครงการ/งาน

ผู้รับผิดชอบ

1. งานจัดทาเว็บไซต์เพื่อบริการ
นักศึกษาและศิษย์เก่า
2. โครงการเสวนา เรื่อง การพัฒนา
ความรู้ และประสบการณ์แก่ศษิ ย์
เก่า
งานพัฒนานักศึกษา
- Sci & Tech คณะวิทย์สวยด้วยมือ
เรา
- เสวนา เรื่อง มั่นใจ เดินหน้าสู่
วิชาชีพ
- ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรมนักศึกษาระหว่างสถาบัน
- งานคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์
- งานสโมสรนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. โครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติ
นักศึกษา

รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา
ฯ

รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา
ฯ
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6. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (สกอ. 1.1)

7. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดบริการ สวัสดิการให้กับ
นักศึกษา และศิษย์เก่า
(สกอ. 1.5,1.6)

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
2557 2558

2559

2560

1. จานวนโครงการที่จัดให้มี
การเข้าร่วมกิจกรรม :
โครงการ
2. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรม : ร้อยละ

-

-

2

2

-

-

80

85

1. จานวนกิจกรรมที่จัดให้
นักศึกษาและ/หรือศิษย์เก่า
เข้าร่วม : กิจกรรม

-

-

3

3

2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : คะแนน

-

-

3.51

โครงการ/งาน

ผู้รับผิดชอบ

1. Sci & Tech มุง่ สู่ประชาคมอาเซียน
ครัง้ ที่ 4
2. อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารทักษะการคิด
วิเคราะห์เชิงตัวเลข และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

- งานอาจารย์ที่ปรึกษา
- งานประชาสัมพันธ์
- งานการจัดหาทุนศึกษา
3.51 - งานศิษย์เก่า

รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา
ฯ
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ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและแก้ปัญหาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

เป้าประสงค์ที่ 1
ผลงานวิจัยได้รับ
การยอมรับใน
ระดับชาติ และ
นานาชาติ

1. ส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัยทั้งด้านปริมาณ
และคุณภาพ (สกอ.2.1)

2. ส่งเสริมผลิตผลงานวิจัย
และสร้างนวัตกรรมที่
ได้รับการยอมรับ
ระดับชาติและ
นานาชาติ (สกอ.
2.1,2.3) และ (สมศ.5)
3. จัดหางบประมาณ
สนับสนุนจากแหล่ง
เงินทุนทั้งภายในและ
ภายนอก (สกอ.2.1,2.2)
4. พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
อย่างต่อเนื่อง
(สกอ.2.1)

เป้าหมาย
โครงการ/งาน
2557 2558 2559 2560
1. จานวนโครงการ/งานพัฒนา
2
2
2
2 1. มีระบบกลไกที่ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย : โครงการ
งานวิจัย
2. ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนา
80
85
80
80 2. งานส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์และบุคลากรในคณะมี
ศักยภาพนักวิจัย : ร้อยละ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น และ
ตีพิมพ์เผยแพร่
1. งานวิจัยที่ได้รับการตีพมิ พ์/
12
15
18
20 1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
เผยแพร่ : ร้อยละ
งานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์และเผยแพร่
ในระดับชาติและนานาชาติ
2. งานสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์
เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและ
นานาชาติ
1. จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย 40,000 45,000 50,000 55,000 1. งานจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ต่อจานวนอาจารย์ประจา:
งานวิจัย
บาท
2. งานฐานข้อมูลและข่าวสารแหล่งทุน
3. งานส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์
และบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนา
1. จานวนนักวิจัยที่เพิ่มขึ้น :
5
5
5
5
กับองค์กรด้านการวิจัย
คน/ปี
ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่าย
วิจัยบริการ
วิชาการและ
วิเทศฯ

รองคณบดีฝ่าย
วิจัยบริการ
วิชาการและ
วิเทศฯ
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เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
2. อาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัยเมื่อ
เทียบกับจานวนอาจารย์
ประจา : ร้อยละ
1. ร้อยละของโครงการวิจัยที่
บูรณาการกับการเรียนการ
สอนและการบริการวิชาการ
(สมศ. 8)

5. ส่งเสริมการนา
ผลงานวิจัยมาบูรณาการ
กับการเรียนการสอน
การบริการทางวิชาการ
แก่สังคม เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (สกอ.
1.1)
เป้าประสงค์ที่ 2
1. พัฒนาเครือข่ายด้านการ 1. งานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์
ส่งเสริมงานวิจัย
วิจัยแบบมีส่วนร่วมกับ
ต่อจานวนงานวิจัยทั้งหมด
และงาน
ท้องถิ่นและชุมชน
: ร้อยละ
สร้างสรรค์เพื่อ
(สมศ. 6, สกอ. 4.2)
2. จานวนงานวิจัยที่มีการ
การพัฒนาท้องถิ่น
ถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่
ท้องถิ่น : เรื่อง

เป้าหมาย
โครงการ/งาน
2557 2558 2559 2560
30
40
50
60 4. โครงการสร้างความร่วมมือด้าน
งานวิจัยกับหน่วยงานภายนอก

80

90

90

90

1. งานบูรณาการงานวิจัยกับการเรียน
การสอนและการบริการวิชาการแก่
สังคม
2. โครงการการจัดการเรียนรู้ด้านการ
วิจัย

7.5

10.0

12.0

15.0

1. โครงการสารวจภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
และสภาพปัญหาของสังคมเพื่อ
สร้างงานวิจัย
2. โครงการถ่ายทอดผลงานวิจยั สู่
ชุมชนและวิชาการสู่ชุมชน
3. งานส่งเสริมและติดตามการนา
ผลงานวิจัยสูช่ ุมชนเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

1

1

2

2

ผู้รับผิดชอบ

รองคณบดีฝ่าย
วิจัยบริการ
วิชาการและ
วิเทศฯ
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เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

2. ส่งเสริมงานวิจัยอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ

1. จานวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับแนวพระราชดาริ : เรื่อง

3. ส่งเสริมการทาวิจัยเชิง
บูรณาการศาสตร์ต่างๆ
(สกอ.2.1)

1. จานวนหน่วยวิจัย : หน่วย

เป้าหมาย
โครงการ/งาน
2557 2558 2559 2560
1
1
1
1 1. งานจัดสรรทุนสนับสนุนวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับแนวพระราชดาริ

-

-

1

1

1. งานส่งเสริมการทาวิจัยเชิงบูรณา
การ

ผู้รับผิดชอบ

รองคณบดีฝ่าย
วิจัยบริการ
วิชาการและ
วิเทศฯ
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ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ท่ี 3 การบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากฐานการวิจัยสู่สังคมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้าประสงค์ที่ 1
ส่งเสริมการ
บริการวิชาการ
และการถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่การ
พัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน

1. จัดทาแผนและพัฒนา
ระบบและกลไกการบริการ
วิชาการสูท่ ้องถิ่น
(สกอ. 3.1)

1. มีแผนและระบบและกลไก
การบริการวิชาการ
: แผน

2. บริการวิชาการและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่
ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น
(สกอ. 3.1)
เป้าประสงค์ที่ 2
1. ส่งเสริมคณาจารย์ให้นา
นาความรู้จากการ
ความรู้และประสบการณ์
บริการวิชาการมา
จากการบริการวิชาการ มา
ใช้ในการ
บูรณาการกับการเรียนการ
พัฒนาการเรียน
สอน และ/หรือการวิจัย
การสอนและ/หรือ
งานวิจัย

1. จานวนกิจกรรม/โครงการ
บริการวิชาการ/ถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น :
โครงการ
1. จานวนรายวิชาที่นา
โครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการมาใช้พัฒนา การ
เรียนการสอนและ/หรือการ
วิจัย : จานวน

เป้าหมาย
โครงการ/งาน
2557 2558 2559 2560
1
1
1
1 1. งานพัฒนาระบบและกลไกบริการ
วิชาการที่บูรณาการกับการเรียน
การสอนและการวิจัย
2. งานจัดทาแผนงานบริการวิชาการสู่
ท้องถิ่น
5
6
3
4 1. โครงการถ่ายทอดผลงานวิจยั และ
บริการสู่ชุมชน

-

-

3

4

- งานการจัดการเรียนการสอนที่มี
การบูรณาการทางวิชาการแก่สงั คม
กับการเรียนการสอนและ/หรือการ
วิจัย

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่าย
วิจัยบริการ
วิชาการและ
วิเทศฯ

รองคณบดีฝ่าย
วิจัยบริการ
วิชาการและ
วิเทศฯ
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เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 3
สร้างระบบ
เครือข่ายความ
ร่วมมือกับ
หน่วยงาน
ภายนอกและ
ท้องถิ่น

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมความร่วมมือการ
บริการวิชาการกับ
หน่วยงานท้องถิ่น

เป้าหมาย
โครงการ/งาน
2557 2558 2559 2560
1. จานวนโครงการ/บันทึก
2
2
2
3 1. โครงการบันทึกสร้างความร่วมมือ
ข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ใน
การบริการวิชาการกับหน่วยงานอื่น
การบริการวิชาการร่วมกับ
สถาบันอื่น : โครงการหรือ
MOU
ตัวชี้วัด

2. จานวนชุมชน/หมูบ่ ้านที่นา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมาพัฒนา
2. จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ทางด้าน 1. จานวนแหล่งเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา
ทางด้านวิทยาศาสตร์ :
ท้องถิ่น/ที่ปรึกษาด้าน
แหล่ง
วิชาการแก่ท้องถิ่น
3. ส่งเสริมงานบริการ
1. จานวนโครงการบริการ
วิชาการที่สบื สานโครงการ
วิชาการที่สง่ เสริมและสืบ
อันเนื่องมาจากแนว
สานโครงการอัน
พระราชดาริ
เนื่องมาจากแนว
พระราชดาริ : โครงการ

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1. โครงการจัดตั้งหอดูดาวภูมภิ าค
2. โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนา
การแพทย์แผนไทย
3. โครงการจัดตั้งคลินกิ เทคโนโลยี
1. งานสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์
พันธ์พืชตามแนวพระราชดาริ

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่าย
วิจัยบริการ
วิชาการและ
วิเทศฯ
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ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ท่ี 4 ส่งเสริมทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นตลอดจนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

เป้าประสงค์ที่ 1
1. จัดทาระบบและกลไก
ส่งเสริม อนุรักษ์
ด้านทานุบารุงศิลปะและ
ทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (สกอ.4.1)
วัฒนธรรมของ
2. สนับสนุนให้นักศึกษา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
และ บุคลากรเข้าร่วม
หรือจัดโครงการ/
กิจกรรมด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

เป้าประสงค์ที่ 2
ส่งเสริม รักษา และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ให้ยั่งยืน

ตัวชี้วัด

1. มีระบบและกลไกด้านการ
ทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม: ระบบ
1. จานวนโครงการ/กิจกรรม
ด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม : โครงการ
2. นักศึกษาและบุคลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
ด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม : ร้อยละ
3. มีการเผยแพร่ข้อมูลด้าน 1. จานวนช่องทางการ
ทานุศลิ ปะและวัฒนธรรม เผยแพร่ด้านศิลปะและ
(สกอ.4.1)
วัฒนธรรม : ช่องทาง
1. สนับสนุนให้นักศึกษาและ 1. จานวนโครงการ/กิจกรรม
บุคลากรเข้าร่วมหรือจัด
ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม :
โครงการ/กิจกรรมด้าน
โครงการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. นักศึกษาและบุคลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม:
ร้อยละ

เป้าหมาย
โครงการ/งาน
2557 2558 2559 2560
1
1 1. งานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. โครงการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
5
6 3. งานประชาสัมพันธ์

70

75

80

85

1
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1. งานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา
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ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและงบประมาณให้สามารถดาเนินงานตามพันธกิจให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 1
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
โครงการ/งาน
2557 2558 2559 2560
1. พัฒนาระบบการบริหารและ 1. ระดับความพึงพอใจของ 3.51 3.51 3.51 3.51 1. งานพัฒนาระบบการบริหารงานคณะ
การบริการสู่ความเป็นเลิศ
ผู้รับการบริการ : คะแนน
2. งานพัฒนาระบบการให้บริการ
2. จัดสรรงบประมาณและ
2. มีการใช้เงินงบประมาณ 80
85
90
95 1. งานแผนและนโยบายของคณะ
ทรัพยากรให้เป็นธรรม มี
อย่างมีประสิทธิภาพและ
2. งานพัฒนาระบบบริหารงานของคณะ
ประสิทธิภาพให้เกิด
เป็นไปตามไตรมาส
ประโยชน์สูงสุด และมีความ
: ร้อยละ
โปร่งใส่ ชัดเจน (สกอ. 5.1)
3. มีการใช้หลักธรรมาภิบาล
1. ผลการประเมินการ
3.51 4.00 4.00 4.20 1. งานบริหารจัดการ
และการสร้างแรงจูงใจให้
ดาเนินงานของคณะตาม
2. งานพัฒนาระบบบริหารงานของคณะ
บุคลากรภายในคณะมีความ หลักธรรมาภิบาล
รัก/สามัคคี (สกอ. 5.1)
: คะแนน
2. จานวนอาจารย์/
10
10
10
20
บุคลากรที่ได้รับการเชิดชู
เกียรติ : คน

ผู้รับผิดชอบ

4. มีการนาระบบบริหารความ
เสี่ยงมาใช้ในการบริหาร
จัดการ (สกอ. 5.1)

คณบดี/รอง
คณบดีฝ่าย
วิชาการฯ

1. ผลการดาเนินการด้าน
การบริหารความเสี่ยง
: ข้อ

6

6

6

6

1. งานบริหารจัดการ
2. งานพัฒนาระบบบริหารงานของคณะ

คณบดี/รอง
คณบดี
คณบดี/รอง
คณบดี

คณบดี/รอง
คณบดี

คณบดี/รอง
คณบดี
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เป้าประสงค์

เป้าประสงค์ที่ 2
การพัฒนา
ศักยภาพของ
อาจารย์และ
บุคลากร

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

5. พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
(สกอ. 5.1)

1. ผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน:
คะแนน
2. ผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายนอก :
คะแนน
1. อาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร :
ร้อยละ
2. บุคลากรที่มีคุณวุฒิตรง
ตามสายงาน : ร้อยละ
1. ผลการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากร (สกอ. 5.1) :
ร้อยละ

1. สรรหา/คัดเลือกอาจารย์
และบุคลากรที่เป็นคนดีมี
ความ สามารถเข้าสูร่ ะบบ

2. พัฒนาศักยภาพอาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน
ตามแผน พัฒนาอาจารย์
และบุคลากร

เป้าหมาย
โครงการ/งาน
2557 2558 2559 2560
4.51 3.90 4.00 4.10 1. งานประกันคุณภาพการศึกษา
2. โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพ
การศึกษา
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
เสริมสร้างความรู้ดา้ นการประกัน
3.51 3.51 3.51 3.51
คุณภาพการศึกษา
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95

90

90

95

95
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ผู้รับผิดชอบ
คณบดี/รอง
คณบดี
ฝ่ายวิชาการฯ

1. งานการบริหาร/พัฒนาบุคลากร

คณบดี/รอง
คณบดี

1. งานประเมินผลการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากร
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร/
อาจารย์/บุคลากร
3. งานประเมินการปฏิบัตงิ านของ
บุคลากร สายสนับสนุน

คณบดี/รอง
คณบดี
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เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
2. อาจารย์ประจาที่มี
คุณวุฒปิ ริญญาเอก
(สกอ.1.2) : ร้อยละ
3. อาจารย์ประจาที่มี
ตาแหน่งทางวิชาการ
(สกอ.1.3) : ร้อยละ

เป้าหมาย
โครงการ/งาน
2557 2558 2559 2560
18
20
25
27 1. งานการบริหาร/พัฒนาบุคลากร

20

25

25

28

ผู้รับผิดชอบ

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง
การผลิตเอกสารประกอบการสอน/คา
สอน/และหนังสือ/ตาราด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. งานส่งเสริมสนับสนุนการเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ

3. พัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรเพื่อเพิ่มความรู้
ความสามารถด้านวิชาการ
วิชาชีพ ตามสายงานอย่าง
ต่อเนื่อง (สกอ. 5.1)

1. อาจารย์ที่ได้รับการ
อบรม/ประชุมสัมมนา :
ร้อยละ

80

85

90

95

1. โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์มุ่งสูก่ ารจัดการความรู้
2. โครงการศึกษาดูงานคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. โครงการสร้างความร่วมมือทาง
วิชาการกับหน่วยงานทั้งในและ
ต่างประเทศ
4. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร การ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

คณบดี/รอง
คณบดี
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เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
2. บุคลากรที่ได้รับการ
อบรม/ประชุมสัมมนา :
ร้อยละ

เป้าประสงค์ที่ 3
การนาเอา
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

4. พัฒนาอาจารย์และ
1. กิจกรรมแลกเปลี่ยน
บุคลากรเพื่อเข้าสูส่ ังคมแห่ง
เรียนรู้ภายในหน่วยงาน
การเรียนรู้ (สกอ. 5.1)
ด้านการเรียนการสอน
และการวิจัย : ครัง้
1. พัฒนาระบบสารสนเทศมา 1. จานวนระบบสารสนเทศ
ใช้เพื่อการบริหารจัดการที่มี
เพื่อการบริหาร: ระบบ
คุณภาพ (สกอ. 3.1,5.1)

เป้าหมาย
โครงการ/งาน
2557 2558 2559 2560
80
85
90
95 1. งานพัฒนาบุคลากรคณะ
2. โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อ
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
2

2

2

3

1. โครงการการจัดการความรู้ดา้ นการ
เรียนการสอนและการวิจัย

1

1

1

1

1. งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ
2. งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวิจัย

2. ส่งเสริมให้มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การประชาสัมพันธ์
ประสานงานทั้งภายในและ
ภายนอก

1. อาจารย์/บุคลากรที่เข้าใช้
ระบบสารสนเทศเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ : ร้อยละ
2. จานวนช่องทางที่ใช้ใน
การประชาสัมพันธ์ :
ช่องทาง

70

80

90

95

4

4

4

4

1. งานจัดทาสารประชาสัมพันธ์คณะฯ
2. งานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ

ผู้รับผิดชอบ
คณบดี/หัวหน้า
สานักงาน
คณบดี
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการฯ/
รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย
คณบดี/รอง
คณบดีฝ่ายวิจัย
บริการวิชาการ
และวิเทศฯ
คณบดี/รอง
คณบดีฝ่ายวิจัย
บริการวิชาการ
และวิเทศฯ
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ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ท่ี 6 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สากล
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 1
ส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับการศึกษา
ระดับนานาชาติและ
เตรียมความพร้อมสู่
สากล

กลยุทธ์
1. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่
การศึกษาระดับนานาชาติ

2.พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์ที่ 2
1. ส่งเสริมความร่วมมือ/
ส่งเสริมความร่วมมือ แลกเปลี่ยนทางวิชาการและ
ทางด้านวิชาการและ งานวิจัยระหว่าง
งานวิจัยทั้งใน
สถาบันการศึกษาทัง้ ในและ
ประเทศและ
ต่างประเทศโดยผ่านกลไกที่
ต่างประเทศ
หลากหลาย

ตัวชี้วัด
1. จานวนอาจารย์และ
บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนา : คน
1. จานวนอาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนา : คน
1. จานวนกิจกรรม/โครงการ
ความร่วมมือ/แลกเปลี่ยน
ทางวิชาการและงานวิจัย
ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ : โครงการ

เป้าหมาย
โครงการ/งาน
2557 2558 2559 2560
3
4 1. งานส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์
บุคลากร และนักศึกษาเพื่อเตรียม
ความพร้อมสูก่ ารศึกษาระดับ
นานาชาติ
40
50

1

1

1

1

ผู้รับผิดชอบ
คณบดี/รองคณบดี
ฝ่ายวิจัยบริการ
วิชาการและวิเทศ
ฯ

1. โครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยน คณบดี/รองคณบดี
แนวความคิดและทาความร่วมมือกับ ฝ่ายวิจัยบริการ
หน่วยงานต่างประเทศ
วิชาการและวิเทศ
2. โครงการสัมมนาความร่วมมือด้าน
ฯ
วิชาการและงานวิจัยกับหน่วยงานใน
ประเทศและ/หรือต่างประเทศ

