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(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ปีงบประมาณ 2557 – 2560 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตสายวิทยาศาสตร์และการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

โครงการ/งาน ผู้รับผิดชอบ 
2557 2558 2559 2560 

เป้าประสงค์ท่ี 1  

พัฒนาการเรียน

การสอนท่ีมี

คุณภาพและ

ประสิทธิภาพ 

1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

ใหมใ่ห้เป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ 

และให้เป็นไปตามทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี21 ที่

สอดคล้องตรงกับความ

ตอ้งการท้องถิน่และการ

พัฒนาประเทศ (สกอ.1.1) 

1. หลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ี

มกีารปรับปรุง/พัฒนาตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศกึษาแหง่ชาติ : 

หลักสูตร 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรระดบั

ปริญญาตรี 1 หลักสูตร วิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขา วทิยาศาสตร์

สุขภาพและความงาม 

 

2. โครงการสัมมนาเชงิปฏบัิตกิาร การ

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 

รองคณบดีฝ่าย

วชิาการฯ 

2.หลักสูตร ระดับปริญญาโทท่ี

มกีารปรับปรุง/พัฒนาตาม

มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

แห่งชาติ : หลักสูตร 

1 - - 1 2. โครงการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร

ระดับปริญญาโท 

2. พัฒนาความรูค้วามสามารถ

ของอาจารย์ในการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ

การศึกษา (สกอ.5.1) 

1. จ านวนอาจารย์ท่ีเข้า

โครงการ : ร้อยละ 

2. จ านวนสื่อการสอน : เร่ือง 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

80 

 

3 

85 

 

5 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใน

การใช้เทคโนโลยใีนการเรียนการ

สอน 

 

รองคณบดีฝ่าย

วชิาการฯ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

โครงการ/งาน ผู้รับผิดชอบ 
2557 2558 2559 2560 

 3. การปรับสัดสว่นของอาจารย์

ตอ่นักศกึษาเต็มเวลาเป็นไป

ตามเกณฑ์ของส านักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศกึษา (สกอ.1.4) 

1. สัดส่วนอาจารย์ต่อจ านวน

นักศกึษาเต็มเวลา : สัดสว่น 

1 : 

20 

1 : 

20 

1 : 

20 

1 :  

18 

1. งานบริหารบุคคล คณบดี/ 

รองคณบดีฝ่าย

วชิาการฯ 

เป้าประสงค์ท่ี 2 

มรีะบบการ

คัดเลอืก

นักศกึษาดว้ย

วธีิการท่ี

หลากหลาย

เพื่อให้ได้

นักศกึษาท่ีมี

ศักยภาพตรง

ตามสาขาวิชา 

1. ระบบการคัดเลอืกนักศึกษา

โดยวิธีโควตาพิเศษ และ

ระบบปกติของมหาวทิยาลัย  

   (สกอ.1.1) 

1. มีระบบคัดเลอืกนักศึกษาที่มี

คุณภาพ : ระบบ 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

1. งานรับนักศกึษาคณะวิทยาสาสตร์

และเทคโนโลย ี

รองคณบดีฝ่าย

วชิาการฯ 

2. จ านวนนักศกึษาเป็นไปตาม

แผนการรับ : ร้อยละ 

90 90 70 75 

2. การประชาสัมพันธ์หลักสูตร

เชงิรุกของคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี(สกอ.1.1) 

 

1. การประชาสัมพันธ์หลักสูตร

เชงิรุก : ครัง้ 

2 2 2 2 1. งานประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ ์

ผลงานและหลกัสูตรคณะ

วทิยาศาสตร์ 

รองคณบดีฝ่าย

วจิัยบริการ

วชิาการและ

วเิทศฯ 

เป้าประสงค์ท่ี 3 

นักศกึษาส าเร็จ

การศึกษาตาม

หลักสูตร 

1. การปรับพื้นฐานความรู้ดา้น

วทิยาศาสตร์ และ

คณิตศาสตร์ (สกอ.1.6) 

1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

ปรับพื้นฐานความรู้ดา้น

วทิยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ : ร้อยละ 

95 

 

 

 

95 

 

 

 

70 

 

 

 

75 

 

 

 

1. โครงการปรับพื้นฐานความรู้ด้าน

วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

2. งานระบบตดิตามและประเมินผล 

 

รองคณบดีฝ่าย

วชิาการฯ 

2. นักศกึษาช้ันปีท่ี 2 ที่ยังศึกษา

อยู่ : ร้อยละ 

80 85 70 75 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AD&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mua.go.th%2F&ei=70UYUoT9Ks2Nrge8ooGoDQ&usg=AFQjCNHa7h6H2TpBprwGsGrSO07nwMecPA&bvm=bv.51156542,d.bmk
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AD&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mua.go.th%2F&ei=70UYUoT9Ks2Nrge8ooGoDQ&usg=AFQjCNHa7h6H2TpBprwGsGrSO07nwMecPA&bvm=bv.51156542,d.bmk
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AD&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mua.go.th%2F&ei=70UYUoT9Ks2Nrge8ooGoDQ&usg=AFQjCNHa7h6H2TpBprwGsGrSO07nwMecPA&bvm=bv.51156542,d.bmk
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

โครงการ/งาน ผู้รับผิดชอบ 
2557 2558 2559 2560 

 2. มีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา

ดูแลผลการเรียน/งานวจิัย

ของนักศกึษา (สกอ.1.6) 

1. นักศึกษามีผลการเรียนผ่าน

เกณฑ์ขัน้ต่ า : ร้อยละ 

2. นักศกึษาช้ันปีท่ี 4 ท่ีส าเร็จ

การศึกษา : ร้อยละ 

- 

 

50 

- 

 

55 

70 

 

55 

75 

 

60 

1. งานระบบตดิตามและประเมินผล 

 

รองคณบดีฝ่าย

วชิาการฯ 

 3. มีการตดิตามบัณฑิตท่ีส าเร็จ

การศึกษาของคณะ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

(สกอ.1.1) 

 

1. บัณฑติท่ีมีงานท า/การศึกษา 

(สมศ. 1)  : ร้อยละ 

85 

 

85 

 

85 

 

85 

 

1. งานฐานข้อมูลของนักศึกษาทีจ่บ

การศึกษา 

2. งานตดิตามการท างาน/ศึกษาต่อ

ของบัณฑิต 

รองคณบดีฝ่าย

วชิาการฯ 

2. ระดับความพงึพอใจของ

นายจ้าง/ผู้ประกอบการ  

   (สมศ.2) : คะแนน 

4.51 4.51 4.51 4.51 

4. มีระบบการส่งเสรมิความรู้

เพื่อความส าเร็จด้าน

วิชาการให้แก่นักศึกษา 

(สกอ.1.5,1.6) 

1. จ านวนนักศกึษาท่ีเข้าร่วม

การเสริมสร้างความรู้ : คน 

  50 50 1. งานสง่เสริมความรู้ดา้นวชิาการกับ

นักศกึษา 

รองคณบดีฝ่าย

พัฒนานักศกึษา

ฯ 

5. มีการศกึษาดูงาน/ฝึก

ประสบการณ์เรียนรู้และฝึก

ปฏบัิตจิากแหล่งเรียนรู้

ภายในและภายนอก (สกอ.

1.6) 

1. นักศึกษาที่ได้ฝึก

ประสบการณ์วิชาชพีท่ีตรง

สาขา : ร้อยละ 

100 100 100 100 1. โครงการฝกึประสบการณ์วิชาชพี 

2. โครงการศกึษาดูงานนอกสถานท่ี 

 

รองคณบดีฝ่าย

วชิาการฯ 

  2. หลักสูตรท่ีมรีายวชิาท่ี

ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้นอก

ห้องเรียน (สกอ.2.6) : ร้อย

ละ 

100 100 100 100   
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

โครงการ/งาน ผู้รับผิดชอบ 
2557 2558 2559 2560 

 6. ส่งเสริมการเข้าร่วมประชุม

วชิาการ และการน าเสนอ

ผลงานวจิัย (สกอ.1.6) 

 

 

1. จ านวนนักศกึษาท่ีเข้าร่วม

ประชุมวิชาการและ/หรือ

น าเสนอผลงานวจิัย : คน 

10 15 20 25 1. โครงการสนับสนุนการเข้าร่วม

ประชุมวิชาการ การน าเสนอ

ผลงานวจิัย และการประกวดแขง่ขัน

ของนักศกึษา 

รองคณบดีฝ่าย

วชิาการฯ/ 

รองคณบดีฝ่าย

วจิัยบริการ

วชิาการและ

วเิทศฯ 

เป้าประสงค์ท่ี 4 

จัดกิจกรรมและ

บริการพัฒนาให้

นักศกึษาเป็นคน

ดี มทัีกษะชีวิต มี

จิตสาธารณะ 

1. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม 

พัฒนานักศกึษาให้เป็นคนดี 

คนเก่ง และอยูร่วมกันใน

สังคมได้อย่างมคีวามสุข 

(สกอ.1.5,1.6) 

1. จ านวนโครงการพัฒนา

นักศกึษาดา้นคุณธรรม 

จรยิธรรม  : โครงการ 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรม 

 

 

รองคณบดีฝ่าย

พัฒนานักศกึษา

ฯ/รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการฯ 

 

2. นกัศกึษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 

: ร้อยละ 

80 80 85 90 

2. ส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งเสริม

คุณภาพชีวิต การบ าเพ็ญ

ประโยชน ์การรักษา

สิ่งแวดลอ้ม และทักษะการ

ใชช้วีติในสังคมอยา่งมี

ความสุข (สกอ.1.6) 

1. จ านวนโครงการท่ีจัดให้มี

การเข้าร่วมกิจกรรม : 

โครงการ 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

1. โครงการคณะวิทยส์วยด้วยมือเรา 

2. โครงการพัฒนาคุณลกัษณะ

นักศกึษา 

3. โครงการอบรมเชงิปฏบัิตกิาร 

“ความปลอดภัยในการใช้

ห้องปฏบัิตกิาร/อาคารเรียน และภัย

ธรรมชาติ 

2. จ านวนนกัศกึษาท่ีเข้าร่วม

กิจกรรม  : ร้อยละ 

75 80 85 90 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

โครงการ/งาน ผู้รับผิดชอบ 
2557 2558 2559 2560 

 3. ส่งเสริมให้มีการจดักิจกรรม

สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

คณะ และศษิยเ์ก่า (สกอ.1.5) 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 

คน 

100 200 200 250 1. งานจัดท าเว็บไซต์เพื่อบริการ

นักศกึษาและศิษยเ์ก่า 

2. โครงการเสวนา เร่ือง การพัฒนา

ความรู้ และประสบการณ์แกศ่ษิย์

เก่า 

รองคณบดีฝ่าย

พัฒนานักศกึษา

ฯ 

4. ส่งเสริมให้นักศกึษาเข้าร่วม

กิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองได้

เต็มศักยภาพ และเป็นไปตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แห่งชาติ (สกอ.1.5,1.6) 

1. จ านวนโครงการท่ีจัดให้

นักศกึษาเข้าร่วม : ร้อยละ 

- - 5 7 งานพัฒนานักศึกษา 

 - Sci & Tech  คณะวทิยส์วยดว้ยมอื

เรา 

 - เสวนา เร่ือง มั่นใจ เดนิหนา้สู่

วชิาชีพ 

 - ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรมนักศึกษาระหวา่งสถาบนั 

 - งานคุณลกัษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค์  

 - งานสโมสรนักศกึษาคณะ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

รองคณบดีฝ่าย

พัฒนานักศกึษา

ฯ 2. จ านวนนักศกึษาท่ีเข้าร่วม

โครงการ : ร้อยละ 

- - 80 85 

3. นักศกึษาเกิดผลการเรียนรู้ 

   ท้ัง 5 ด้าน : ร้อยละ 

 

- - 70 75 

5. ยกยอ่งและให้ขวัญก าลังใจ

กับนักศกึษาผลการเรียนด ี

กิจกรรมเด่น 

1. จ านวนนักศกึษาท่ีได้รับการ

ประกาศเชดิชูเกียรตใินดา้น

ผลการเรียนด/ีกิจกรรมเด่น : 

คน 

 

 

10 10 10 10 1. โครงการยกย่องและเชดิชูเกียรติ

นักศกึษา 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

โครงการ/งาน ผู้รับผิดชอบ 
2557 2558 2559 2560 

 6. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่ี

พัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 (สกอ. 1.1) 

1. จ านวนโครงการท่ีจัดให้มี

การเข้าร่วมกิจกรรม : 

โครงการ 

- - 2 2 1. Sci & Tech มุง่สู่ประชาคมอาเซียน 

ครัง้ท่ี 4 

2. อบรมเชงิปฏบัิตกิารทักษะการคิด

วเิคราะห์เชงิตัวเลข และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

2. จ านวนนักศกึษาท่ีเข้าร่วม

กิจกรรม : ร้อยละ 

- - 80 85 

7. ส่งเสริมและสนับสนุนการ

จัดบริการ สวัสดิการใหก้ับ

นักศกึษา และศิษยเ์ก่า  

   (สกอ. 1.5,1.6) 

 

 

 

 

1. จ านวนกจิกรรมท่ีจัดให้

นักศกึษาและ/หรือศษิยเ์ก่า

เข้าร่วม : กิจกรรม 

- - 3 3 - งานอาจารยท่ี์ปรึกษา 

- งานประชาสัมพันธ์ 

- งานการจัดหาทุนศกึษา 

- งานศิษยเ์ก่า 

รองคณบดีฝ่าย

พัฒนานักศกึษา

ฯ 

2. ระดับความพงึพอใจของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : คะแนน 

- - 3.51 3.51 
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ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 2  ส่งเสรมิและพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและแก้ปัญหาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 
 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

โครงการ/งาน ผู้รับผิดชอบ 
2557 2558 2559 2560 

เป้าประสงค์ท่ี 1 

ผลงานวจิัยได้รับ

การยอมรับใน

ระดับชาติ และ

นานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ส่งเสริมและพัฒนา

งานวจิัยท้ังดา้นปริมาณ

และคุณภาพ (สกอ.2.1) 

1. จ านวนโครงการ/งานพัฒนา

ศักยภาพนักวิจัย : โครงการ 

2 2 2 2 1. มีระบบกลไกที่ส่งเสริมและพัฒนา

งานวจิัย 

2. งานส่งเสริมและสนับสนุนให้

อาจารย์และบุคลากรในคณะมี

ผลงานวจิัยและนวัตกรรมท่ีสามารถ

น าไปใชป้ระโยชนใ์นท้องถิ่น และ

ตีพิมพ์เผยแพร ่

รองคณบดีฝ่าย

วจิัยบริการ

วชิาการและ

วเิทศฯ 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนา

ศักยภาพนักวิจัย : ร้อยละ 

80 85 80 80 

2. ส่งเสริมผลิตผลงานวจิัย

และสร้างนวัตกรรมท่ี

ได้รับการยอมรับ

ระดับชาติและ

นานาชาติ (สกอ.

2.1,2.3) และ  (สมศ.5) 

1. งานวจิัยท่ีได้รับการตพีมิพ/์

เผยแพร่ : ร้อยละ 

 

 

12 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุน

งานวจิัยเพื่อการตีพิมพแ์ละเผยแพร่

ในระดับชาติและนานาชาต ิ

2. งานสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์

เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาตแิละ

นานาชาต ิ

รองคณบดีฝ่าย

วจิัยบริการ

วชิาการและ

วเิทศฯ 

3. จัดหางบประมาณ

สนับสนุนจากแหล่ง

เงินทุนท้ังภายในและ

ภายนอก (สกอ.2.1,2.2) 

1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัย

ตอ่จ านวนอาจารย์ประจ า: 

บาท  

 

40,000 

 

 

45,000 

 

 

50,000 

 

 

55,000 

 

 

1. งานจัดสรรงบประมาณสนับสนุน

งานวจิัย 

2. งานฐานขอ้มูลและขา่วสารแหลง่ทุน 

3. งานส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์

และบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนา

กับองค์กรด้านการวจิัย 

4. พัฒนาศักยภาพนักวจิัย

อย่างตอ่เนื่อง 

    (สกอ.2.1) 

1. จ านวนนักวจิัยท่ีเพิ่มขึ้น :  

   คน/ปี 

5 5 5 5 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

โครงการ/งาน ผู้รับผิดชอบ 
2557 2558 2559 2560 

  2. อาจารย์ท่ีได้รับการพัฒนา

ศักยภาพดา้นการวจิัยเมื่อ

เทียบกับจ านวนอาจารย์

ประจ า : ร้อยละ 

30 40 50 60 4. โครงการสร้างความร่วมมอืดา้น

งานวจิัยกับหนว่ยงานภายนอก 

 

5. ส่งเสริมการน า

ผลงานวจิัยมาบูรณาการ

กับการเรียนการสอน 

การบริการทางวิชาการ

แก่สังคม เพื่อพัฒนา

ท้องถิ่นอยา่งยั่งยืน (สกอ.

1.1) 

1. รอ้ยละของโครงการวจิัยท่ี

บูรณาการกับการเรียนการ

สอนและการบริการวิชาการ      

(สมศ. 8) 

80 90 90 90 1. งานบูรณาการงานวจิัยกับการเรียน

การสอนและการบริการวิชาการแก่

สังคม 

2. โครงการการจัดการเรียนรู้ด้านการ

วจิัย 

 

เป้าประสงค์ท่ี 2 

ส่งเสริมงานวจิัย

และงาน

สร้างสรรค์เพื่อ

การพัฒนาท้องถิ่น 

1. พัฒนาเครือข่ายด้านการ

วจิัยแบบมสี่วนร่วมกับ

ท้องถิ่นและชุมชน  

   (สมศ. 6, สกอ. 4.2) 

1. งานวจิัยท่ีน าไปใชป้ระโยชน์

ตอ่จ านวนงานวจิัยท้ังหมด  

   : ร้อยละ 

2. จ านวนงานวจิัยท่ีมีการ

ถ่ายทอดผลงานวจิัยสู่

ท้องถิ่น : เร่ือง 

7.5 

 

 

1 

10.0 

 

 

1 

12.0 

 

 

2 

15.0 

 

 

2 

1. โครงการส ารวจภูมปัิญญาทอ้งถิ่น

และสภาพปัญหาของสังคมเพื่อ

สร้างงานวจิัย 

2. โครงการถ่ายทอดผลงานวจิยัสู่

ชุมชนและวิชาการสู่ชุมชน 

3. งานส่งเสริมและตดิตามการน า

ผลงานวจิัยสูชุ่มชนเพื่อการพัฒนา

อย่างย่ังยนื 

รองคณบดีฝ่าย

วจิัยบริการ

วชิาการและ

วเิทศฯ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

โครงการ/งาน ผู้รับผิดชอบ 
2557 2558 2559 2560 

 2. ส่งเสริมงานวจิัยอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ 

1. จ านวนงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง

กับแนวพระราชด าร ิ: เร่ือง 

1 1 1 1 1. งานจัดสรรทุนสนับสนุนวจิัยท่ี

เกี่ยวข้องกับแนวพระราชด าร ิ

 

3. ส่งเสริมการท าวิจัยเชงิ

บูรณาการศาสตร์ต่างๆ 

(สกอ.2.1) 

1. จ านวนหนว่ยวจิัย : หนว่ย - - 1 1 1. งานสง่เสริมการท าวิจัยเชงิบูรณา

การ 

รองคณบดีฝ่าย

วจิัยบริการ

วชิาการและ

วเิทศฯ 
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ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 3  การบรกิารวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากฐานการวิจัยสู่สังคมเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

โครงการ/งาน ผู้รับผิดชอบ 
2557 2558 2559 2560 

เป้าประสงค์ท่ี 1 

ส่งเสริมการ

บริการวิชาการ

และการถ่ายทอด

เทคโนโลยสีู่การ

พัฒนาทอ้งถิ่น

อย่างยั่งยืน 

1. จัดท าแผนและพัฒนา

ระบบและกลไกการบริการ

วชิาการสูท้่องถิ่น  

   (สกอ. 3.1) 

1. มแีผนและระบบและกลไก

การบริการวิชาการ  

  : แผน 

1 1 1 1 1. งานพัฒนาระบบและกลไกบริการ

วชิาการท่ีบูรณาการกับการเรียน

การสอนและการวิจัย 

2. งานจัดท าแผนงานบริการวิชาการสู ่

ท้องถิ่น 

รองคณบดีฝ่าย

วจิัยบริการ

วชิาการและ

วเิทศฯ 

2. บริการวิชาการและการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยท่ีี

ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น 

(สกอ. 3.1) 

1. จ านวนกจิกรรม/โครงการ

บริการวิชาการ/ถ่ายทอด

เทคโนโลยสีู่ท้องถิ่น : 

โครงการ 

5 6 3 4 1. โครงการถ่ายทอดผลงานวจิยัและ

บริการสู่ชุมชน 

 

เป้าประสงค์ท่ี 2 

น าความรู้จากการ

บริการวิชาการมา

ใชใ้นการ

พัฒนาการเรียน

การสอนและ/หรือ

งานวจิัย 

 

1. ส่งเสริมคณาจารย์ให้น า

ความรู้และประสบการณ์

จากการบริการวิชาการ มา

บูรณาการกับการเรียนการ

สอน และ/หรือการวจิัย 

1. จ านวนรายวชิาท่ีน า

โครงการ/กิจกรรมบริการ

วชิาการมาใชพ้ัฒนา การ

เรียนการสอนและ/หรือการ

วจิัย : จ านวน 

- 

 

- 

 

3 

 

4 

 

- งานการจัดการเรียนการสอนท่ีมี

การบูรณาการทางวิชาการแก่สงัคม

กับการเรียนการสอนและ/หรือการ

วจิัย 

รองคณบดีฝ่าย

วจิัยบริการ

วชิาการและ

วเิทศฯ 
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เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

โครงการ/งาน ผู้รับผิดชอบ 
2557 2558 2559 2560 

เป้าประสงค์ท่ี 3

สร้างระบบ

เครอืขา่ยความ

ร่วมมอืกับ

หนว่ยงาน

ภายนอกและ

ท้องถิ่น 

1. ส่งเสริมความร่วมมอืการ

บริการวิชาการกับ

หนว่ยงานท้องถิ่น 

1. จ านวนโครงการ/บันทึก

ข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ใน

การบริการวิชาการร่วมกับ

สถาบันอื่น : โครงการหรือ 

MOU 

2 2 2 3 1. โครงการบันทึกสร้างความร่วมมอื

การบริการวิชาการกับหน่วยงานอ่ืน 

รองคณบดีฝ่าย

วจิัยบริการ

วชิาการและ

วเิทศฯ 

2. จ านวนชุมชน/หมูบ้่านท่ีน า

วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยมีาพัฒนา 

1 1 1 1 

 2. จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ทางด้าน

วทิยาศาสตร์เพื่อพัฒนา

ท้องถิ่น/ท่ีปรึกษาด้าน

วชิาการแกท้่องถิ่น 

1. จ านวนแหลง่เรียนรู้

ทางด้านวทิยาศาสตร์ : 

แหลง่ 

2 2 2 2 1. โครงการจัดตั้งหอดูดาวภูมภิาค 

2. โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนา

การแพทยแ์ผนไทย 

3. โครงการจัดตั้งคลนิกิเทคโนโลยี  

 

 3. ส่งเสริมงานบริการ

วชิาการท่ีสบืสานโครงการ

อันเนื่องมาจากแนว

พระราชด าร ิ

1. จ านวนโครงการบริการ

วชิาการท่ีสง่เสริมและสบื

สานโครงการอัน

เนื่องมาจากแนว

พระราชด าร ิ: โครงการ 

1 1 1 1 1. งานสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์

พันธ์พืชตามแนวพระราชด าริ 
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ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 4  ส่งเสรมิท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นตลอดจนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใหย้ั่งยืน 
 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

โครงการ/งาน ผู้รับผิดชอบ 
2557 2558 2559 2560 

เป้าประสงค์ท่ี 1 

ส่งเสริม อนุรักษ ์

ท านุบ ารุงศลิปะและ

วัฒนธรรมของ

ท้องถิ่นอย่างย่ังยนื 

1. จัดท าระบบและกลไก

ด้านท านุบ ารุงศลิปะและ

วัฒนธรรม (สกอ.4.1) 

1. มรีะบบและกลไกด้านการ

ท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม: ระบบ 

- 

 

- 1 1 1. งานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2. โครงการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

3. งานประชาสัมพันธ์ 

 

 

 

รองคณบดีฝ่าย

พัฒนานักศกึษา 

2. สนับสนุนให้นักศกึษา

และ บุคลากรเข้าร่วม

หรือจัดโครงการ/

กิจกรรมดา้นท านุบ ารุง

ศลิปะและวัฒนธรรม 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม

ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม : โครงการ 

2. นักศกึษาและบุคลากรท่ี

เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ

ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม : ร้อยละ 

- 

 

 

70 

- 

 

 

75 

5 

 

 

80 

6 

 

 

85 

3. มกีารเผยแพร่ข้อมูลดา้น

ท านุศลิปะและวัฒนธรรม 

(สกอ.4.1) 

1. จ านวนชอ่งทางการ

เผยแพร่ด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม : ชอ่งทาง 

1 1 1 1 

เป้าประสงค์ท่ี 2 

ส่งเสริม รักษา และ

อนุรักษส์ิ่งแวดลอ้ม

ให้ยั่งยืน 

1. สนับสนุนให้นักศกึษาและ 

บุคลากรเข้าร่วมหรือจัด

โครงการ/กิจกรรมดา้น

อนุรักษส์ิ่งแวดลอ้ม 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม

ด้านอนุรักษส์ิ่งแวดลอ้ม : 

โครงการ 

2. นักศกึษาและบุคลากรท่ี

เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ

ด้านอนุรักษส์ิ่งแวดลอ้ม: 

ร้อยละ 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

2 

 

 

80 

3 

 

 

85 

1. งานดา้นอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม 
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ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและงบประมาณให้สามารถด าเนินงานตามพันธกิจให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 

เป้าประสงค ์

 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/งาน ผู้รับผิดชอบ 

2557 2558 2559 2560 

เป้าประสงค์ท่ี 1 

การพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ

ท่ีมีประสิทธิภาพ 

1. พัฒนาระบบการบริหารและ

การบริการสู่ความเป็นเลิศ 

1. ระดับความพงึพอใจของ

ผู้รับการบริการ : คะแนน 

3.51 3.51 3.51 3.51 1. งานพัฒนาระบบการบริหารงานคณะ 

2. งานพัฒนาระบบการให้บริการ 

คณบดี/รอง

คณบดี 

2. จัดสรรงบประมาณและ

ทรัพยากรให้เป็นธรรม มี

ประสิทธิภาพให้เกิด

ประโยชนส์ูงสุด และมีความ

โปร่งใส่ ชัดเจน (สกอ. 5.1) 

2. มีการใชเ้งินงบประมาณ

อย่างมปีระสิทธิภาพและ

เป็นไปตามไตรมาส  

   : ร้อยละ  

 

80 85 90 95 1. งานแผนและนโยบายของคณะ 

2. งานพัฒนาระบบบริหารงานของคณะ 

 

คณบดี/รอง

คณบดี 

3. มีการใชห้ลักธรรมาภบิาล 

และการสร้างแรงจูงใจให้

บุคลากรภายในคณะมีความ

รัก/สามัคค ี(สกอ. 5.1) 

1. ผลการประเมินการ

ด าเนนิงานของคณะตาม

หลักธรรมาภบิาล  

   : คะแนน  

3.51 4.00 4.00 4.20 1. งานบริหารจัดการ 

2. งานพัฒนาระบบบริหารงานของคณะ 

คณบดี/รอง

คณบดี 

 2. จ านวนอาจารย์/

บุคลากรท่ีได้รับการเชดิชู

เกียรติ : คน 

 

10 10 10 20  คณบดี/รอง

คณบดี 

4. มีการน าระบบบริหารความ

เสี่ยงมาใชใ้นการบริหาร

จัดการ (สกอ. 5.1) 

1. ผลการด าเนนิการด้าน

การบริหารความเสี่ยง  

   : ข้อ 

6 6 6 6 1. งานบริหารจัดการ 

2. งานพัฒนาระบบบริหารงานของคณะ 

คณบดี/รอง

คณบดีฝ่าย

วชิาการฯ 
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เป้าประสงค ์

 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/งาน ผู้รับผิดชอบ 

2557 2558 2559 2560 

 

 

5. พัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพอย่างตอ่เนื่อง

(สกอ. 5.1) 

1. ผลการประเมินการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน: 

คะแนน 

4.51 3.90 4.00 4.10 1. งานประกันคุณภาพการศึกษา 

2. โครงการพัฒนางานประกันคณุภาพ 

การศึกษา 

3. โครงการอบรมเชงิปฏบัิตกิาร

เสริมสร้างความรู้ดา้นการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

คณบดี/รอง

คณบดี 

ฝ่ายวิชาการฯ 

 

2. ผลการประเมินการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษาภายนอก : 

คะแนน 

3.51 3.51 3.51 3.51 

เป้าประสงค์ท่ี 2 

การพัฒนา

ศักยภาพของ

อาจารย์และ

บุคลากร 

1. สรรหา/คัดเลอืกอาจารย์ 

และบุคลากรท่ีเป็นคนดีมี

ความ สามารถเข้าสูร่ะบบ 

1. อาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิ

สอดคล้องกับเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร : 

ร้อยละ 

90 90 95 95 1. งานการบริหาร/พัฒนาบุคลากร 

 

คณบดี/รอง

คณบดี 

2. บุคลากรท่ีมีคุณวุฒิตรง

ตามสายงาน : ร้อยละ 

90 90 95 95 

2. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ 

และบุคลากรสายสนับสนุน

ตามแผน พัฒนาอาจารย์

และบุคลากร 

1. ผลการด าเนนิงานตาม

แผนพัฒนาอาจารย์และ

บุคลากร (สกอ. 5.1) :  

   ร้อยละ 

70 75 80 85 1. งานประเมินผลการด าเนนิงานตาม

แผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากร 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร/

อาจารย์/บุคลากร 

3. งานประเมินการปฏบัิตงิานของ

บุคลากร  สายสนับสนุน 

คณบดี/รอง

คณบดี 
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เป้าประสงค ์

 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/งาน ผู้รับผิดชอบ 

2557 2558 2559 2560 

  

 

 

2. อาจารยป์ระจ าที่มี

คุณวุฒปิริญญาเอก 

(สกอ.1.2) : ร้อยละ  

18 20 25 27 1. งานการบริหาร/พัฒนาบุคลากร 

 

 

3. อาจารย์ประจ าที่มี

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

(สกอ.1.3) : ร้อยละ  

20 25 25 28 1. โครงการอบรมเชงิปฏบัิตกิาร เร่ือง 

การผลิตเอกสารประกอบการสอน/ค า

สอน/และหนังสือ/ต าราด้าน

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

2. งานสง่เสริมสนับสนุนการเข้าสู่

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

 

 3. พัฒนาอาจารยแ์ละ

บุคลากรเพื่อเพิ่มความรู้

ความสามารถดา้นวชิาการ 

วชิาชีพ ตามสายงานอยา่ง

ตอ่เนื่อง (สกอ. 5.1) 

1. อาจารย์ท่ีได้รับการ

อบรม/ประชุมสัมมนา : 

ร้อยละ 

 

 

80 85 90 95 1. โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์มุ่งสูก่ารจัดการความรู้ 

2. โครงการศกึษาดูงานคณะ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

3. โครงการสร้างความร่วมมอืทาง

วชิาการกับหนว่ยงานท้ังในและ

ตา่งประเทศ 

4. โครงการสัมมนาเชิงปฏบัิตกิาร การ

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

คณบดี/รอง

คณบดี 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2557 - 2560 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา 

41 

 

เป้าประสงค ์

 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/งาน ผู้รับผิดชอบ 

2557 2558 2559 2560 

  2. บุคลากรท่ีได้รับการ

อบรม/ประชุมสัมมนา : 

ร้อยละ 

80 85 90 95 1. งานพัฒนาบุคลากรคณะ 

2. โครงการสัมมนาและศกึษาดงูานเพื่อ

การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

 

คณบดี/หัวหน้า

ส านักงาน

คณบดี 

4. พัฒนาอาจารยแ์ละ

บุคลากรเพื่อเข้าสูส่ังคมแหง่

การเรียนรู้ (สกอ. 5.1) 

1. กิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ภายในหนว่ยงาน 

ด้านการเรียนการสอน 

และการวจิัย : ครัง้  

2 2 2 3 1. โครงการการจัดการความรู้ดา้นการ

เรียนการสอนและการวจิัย 

 

รองคณบด ี

ฝ่ายวิชาการฯ/ 

รองคณบด ี

ฝ่ายวิจัย 

เป้าประสงค์ท่ี 3 

การน าเอา

เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศมา

ใชเ้พื่อการบริหารจัดการท่ีมี

คุณภาพ (สกอ. 3.1,5.1) 

1. จ านวนระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหาร: ระบบ 

1 1 1 1 1. งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการ 

2. งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารงานวจิัย 

คณบดี/รอง

คณบดีฝ่ายวจิัย

บริการวิชาการ

และวิเทศฯ 

2. ส่งเสริมให้มีการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ

การประชาสัมพันธ์

ประสานงานท้ังภายในและ

ภายนอก 

1. อาจารย์/บุคลากรท่ีเข้าใช้

ระบบสารสนเทศเพื่อ

ประชาสัมพันธ์ : ร้อยละ 

70 80 90 95 1. งานจัดท าสารประชาสัมพันธ์คณะฯ 

2. งานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ 

คณบดี/รอง

คณบดีฝ่ายวจิัย

บริการวิชาการ

และวิเทศฯ 2. จ านวนชอ่งทางที่ใชใ้น

การประชาสัมพันธ์ : 

ชอ่งทาง 

4 4 4 4  
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ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 6 การเตรยีมความพร้อมเข้าสู่สากล 
 

เป้าประสงค ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

โครงการ/งาน ผู้รับผิดชอบ 
2557 2558 2559 2560 

เป้าประสงค์ท่ี 1  

ส่งเสริมความรู้

เกี่ยวกับการศกึษา

ระดับนานาชาตแิละ

เตรียมความพร้อมสู่

สากล 

1. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

เพื่อเตรียมความพร้อมสู่

การศึกษาระดับนานาชาต ิ

1. จ านวนอาจารย์และ

บุคลากรท่ีได้รับการ

พัฒนา : คน 

- - 3 4 1. งานสง่เสริมและสนับสนุนอาจารย์ 

   บุคลากร และนักศึกษาเพื่อเตรียม

ความพร้อมสูก่ารศึกษาระดับ

นานาชาต ิ

 

คณบดี/รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยบริการ

วชิาการและวิเทศ

ฯ 

    

2.พัฒนาทักษะทางภาษาเพ่ือ

เตรียมความพร้อมเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 

1. จ านวนอาจารย์ บุคลากร 

และนักศกึษาท่ีได้รับการ

พัฒนา : คน 

- - 40 50 

เป้าประสงค์ท่ี 2  

ส่งเสริมความร่วมมอื

ทางด้านวชิาการและ

งานวจิัยท้ังใน

ประเทศและ

ตา่งประเทศ 

1. ส่งเสริมความร่วมมอื/

แลกเปลี่ยนทางวิชาการและ

งานวจิัยระหว่าง

สถาบันการศึกษาทัง้ในและ

ตา่งประเทศโดยผ่านกลไกที่

หลากหลาย 

 

1. จ านวนกจิกรรม/โครงการ

ความร่วมมอื/แลกเปลี่ยน

ทางวิชาการและงานวจิัย

ท้ังในประเทศและ

ตา่งประเทศ : โครงการ 

1 1 1 1 1. โครงการศกึษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยน

แนวความคิดและท าความร่วมมอืกับ

หนว่ยงานตา่งประเทศ 

2. โครงการสัมมนาความร่วมมอืดา้น

วชิาการและงานวิจัยกับหน่วยงานใน

ประเทศและ/หรือตา่งประเทศ 

คณบดี/รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยบริการ

วชิาการและวิเทศ

ฯ 

 


