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คำนำ
แผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2560 – 2564 จัดทาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของคณะวิทยาศาสตร์ให้เป็นคณะวิชาชั้นนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศ โดยในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ นั้น คณะวิทยาศาสตร์ได้ให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่ว นร่วมของ
บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงใช้การระดมความคิดเห็นร่วมกันเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลต่อการ
ดาเนินงานและการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ กาหนดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ภายใต้กรอบทิศทางการพัฒนาของคณะวิทยาศาสตร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์นาแนวคิดที่ได้จากการระดมความคิดเห็น
ไปเป็นส่วนประกอบสาคัญในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งเน้นความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้มีความ
สอดคล้ องและบรรลุ วิสั ย ทัศน์ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิล ปากร ที่ว่ า “ผู้ ส ร้างสรรค์สั งคมคุณค่าด้ว ย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
อย่างไรก็ตาม การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2560 – 2564 สาเร็จลุล่วง
ด้วยความร่วมมือของคณะทางานจัดทาแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์
ผู้บริหาร บุคลากรทุกท่าน นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความร่วมมือ จึงใคร่ขอขอบคุณ มา ณ
โอกาสนี้
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บทสรุปผู้บริหาร
การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมและทิศทางของแผนยุทธศาสตร์
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม
ส่วนที่ 1
ข้อมูลองค์กร
แผนที่ยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2560 – 2564
ส่วนที่ 2
แผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2560 – 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนเรียนรู้ให้เป็นคณะวิชา
ชั้นนาทางด้านวิทยาศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 สนับสนุนการขับเคลื่อนและพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
และได้รับการยอมรับในระดับสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาการเรียนการสอนให้สูงกว่ามาตรฐานการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 ส่งเสริมและบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์คณะฯ กับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/นโยบายและยุทธศาสตร์
การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555 – 2559)/Thailand 4.0
การติดตามและประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์
ภาคผนวก
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
- แผนการจัดทายุทธศาสตร์
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บทสรุปผู้บริหำร
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2560 – 2564 ได้ประมวลผลการ
ดาเนินงานในช่วงเวลาที่ผ่านมาก พร้อมกับนาทิศทางของกรอบแนวคิดแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2551 – 2565) กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 –
2564) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555 – 2559) กรอบแนวคิด Thailand 4.0 และ
แผนยุ ทธศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ย ศิล ปากร พ.ศ. 2556 – 2563 นโยบายของผู้ บริห าร และข้อ มูล จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมโดยบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงานและการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์เพื่อ
กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสาเร็จ สาหรับใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ให้เป็นคณะวิชาชั้นนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศภายใต้วิสัยทัศน์
ที่ว่า “ผู้สร้ ำ งสรรค์สังคมคุณ ค่ำด้ วยวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี ” โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้กาหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์หลัก 4 ประเด็น ดังนี้
1. พัฒนาสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เป็นคณะวิชาชั้นนาทางด้านวิทยาศาสตร์
2. สนับสนุนการขับเคลื่อนและพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศและได้รับการยอมรับในระดับสากล
3. การพัฒนาการเรียนการสอนให้สูงกว่ามาตรฐานการศึกษา
4. ส่งเสริมและบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
พร้อมกับเป้าประสงค์ 4 เป้าประสงค์ ดังนี้
1. คณะวิทยาศาสตร์มีความพร้อมในการแข่งขันด้านการจัดการศึกษาทางวิทยาศาสตร์
2. คณาจารย์สามารถผลิตผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพระดับสากล
3. คณะเป็ น องค์ กรจั ดการศึก ษาทางวิ ทยาศาสตร์ที่ ดีส ามารถผลิ ตบัณ ฑิตที่ มีคุณ ภาพตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงาน
4. คณะเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
โดยใช้กลยุทธ์จานวน 23 กลยุทธ์ต่อไปนี้ในการบรรลุความสาเร็จ
1. กระบวนการจัดการงานการเงินและพัสดุที่มีประสิทธิภาพ
2. กระบวนการจัดการงานอาคาร สถานที่ และพาหนะที่มีประสิทธิภาพ
3. กระบวนการจัดการงานนโยบายและแผนที่มีประสิทธิภาพ
4. กระบวนการจัดการงานวิเทศสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ
5. กระบวนการจัดการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ
6. กระบวนการจัดการงานประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ
7. กระบวนการจัดการงานบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
8. กระบวนการจัดการงานสารบรรณที่มีประสิทธิภาพ
9. กระบวนการจัดการศูนย์เครื่องมือฯ ที่มีประสิทธิภาพ
10. กระบวนการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศของทุกหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
11. กระบวนการจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
12. ระบบบริหารงานที่มีธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพ
13. ผู้นาบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
14. กระบวนการสนับสนุนการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ
15. ผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ค

16. การพัฒนาเครือข่ายที่สนับสนุนการวิจัยของบุคลากร
17. กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีคุณภาพ
18. บัณฑิตมีคุณภาพตรงกับลักษณะที่พึงประสงค์
19. การจัดการศึกษาได้รับความเชื่อถือจากนักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
20. มีการจัดการความรู้ทั่วทั้งองค์กร
21. การให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชน
22. คณะเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
23. กระบวนการสนับสนุนการให้บริการมีประสิทธิภาพ
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การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมและทิศทางของแผนยุทธศาสตร์
นโยบายภาครัฐ กรอบแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษา
1. กรอบแนวคิดแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565)
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่สอนและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชนและผู้เรียนพร้อมๆ กับทา
หน้าที่รวบรวม สังเคราะห์วิเคราะห์ สร้าง และเผยแพร่ “ความรู”้ ผ่านกระบวนการศึกษาวิจัยโลกในอดีต สิ่งที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน และสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ผลที่สังคมควรได้รับจากมหาวิทยาลัยคือ “บัณฑิต” ที่มีความรู้ สามารถเข้าสู่
ชีวิตการทางาน เป็นพลเมืองที่ได้รับการขัดเกลาทางสังคมและวัฒนธรรมมาเป็นอย่างดี ส่วนความรู้และองค์ความรู้ที่เป็น
ผลิตผลจากมหาวิทยาลัย นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเศรษฐกิจแล้ว ยัง
จะต้องช่วยนาพาสังคมไปสู่ความเป็นอารยประเทศอย่างยั่งยืนอีกด้วย
จุดเด่นของกระบวนการจัดทาแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 อยู่ที่ “การมีส่วนร่วม” อย่างกว้างขวางของ
ประชาคมกลุ่มต่างๆ แผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 ภาค ภาคแรกวิเคราะห์ภาพอนาคตที่คาดว่าจะ
มีผลกระทบต่อโลก ต่อประเทศ และต่ออุดมศึกษาไทย การที่แผนฯ มีภาคอนาคต ก็เพราะบ่อยครั้งที่อุดมศึกษาถูก
ผลกระทบของปัจจัยภายนอกอุดมศึกษาทาให้เกิดอุปสรรค และความไม่พร้อมที่จะรับมือกับสภาพการณ์ต่างๆ
จนกระทั่งอุดมศึกษาอยู่ในภาวะตั้งรับอยู่เนืองๆ นอกจากนี้ยังทาให้มีปัญหาในการบริหารแผนเนื่องจากขาดจุดเน้น การ
จัดลาดับความสาคัญและพลวัตในการปรับตัว ภาคที่สองเป็นประเด็นเชิงนโยบายของอุดมศึกษาไทย ซึ่งครอบคลุมมิติ
ต่างๆ ทั้งที่เป็นการแก้ปัญหาที่ดารงอยู่ในอุดมศึกษา และการพัฒนาอุดมศึกษาไปสู่อนาคตอย่างมั่นคงแข็งแรง มิติทาง
นโยบายเหล่านี้ยังมีความเชื่อมโยงระหว่างกัน ทั้งในลักษณะของการต่อยอดซึ่งกันและกัน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรและ
กระบวนการเดียวกันในการรองรับเป้าหมายหลายด้านพร้อมๆ กัน ทั้งนี้นอกเหนือจากการออกแบบแผนเพื่ออุดมศึกษา
แล้ว กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) ฉบับนี้ยังคานึงถึงบทบาทของอุดมศึกษาที่มี
ต่อการพัฒนาประเทศโดยรวมอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทบาทอุดมศึกษาที่เอื้อต่อการกระจายอานาจการปกครองสู่
ท้องถิ่น และบทบาทของอุดมศึกษาที่สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงเศรษฐกิจของประเทศ
2. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกาลังประสบอยู่ ทาให้การกาหนดวิสัยทัศน์
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผน
ที่น้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การ
พัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ให้ความสาคัญกับการกาหนดทิศ
ทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลีย่ นผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง
และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
โดยมีเป้าหมายดังต่อไปนี้
1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
3. การลดความเหลื่อมล้าในสังคม
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4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5. การบริหารราชการแผ่นดินทีม่ ีประสิทธิภาพ
โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้นายุทธศาสตร์จานวน 3 ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มาใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2560 – 2564 ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
เป้าหมายที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น
เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
เป้าหมายที่ 3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมายที่ 4 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น
เป้าหมายที่ 5 สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ
สถาบั น ครอบครั ว สถาบั น การศึ ก ษา สถาบั น ทางศาสนา ชุ ม ชน สื่ อ มวลชน และ
ภาคเอกชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
เป้าหมายที่ 1 ลดปัญหาความเหลื่อมล้าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่าง
กัน และแก้ไขปัญหาความยากจน
เป้าหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
เป้าหมายที่ 3 เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่ งพาตนเอง
และได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
เป้าหมายที่ 1 เพิ่ม อั นดับความสามารถการแข่งขั นโครงสร้า งพื้นฐานด้า นวิทยาศาสตร์และด้า น
เทคโนโลยี
เป้าหมายที่ 2 เพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
เป้าหมายที่ 3 เพิ่มจานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน
เป้าหมายที่ 4 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ของเกษตรกร
รายย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เป้าหมายที่ 5 เพิ่มจานวนนวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมสาหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ผลิตได้เอง
ภายในประเทศ
3. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)
นโยบายการวิจัยของชาติมุ่งเน้นให้เป็นแนวทางในการรองรับวิสัยทัศน์การวิจัยของชาติ คือ “ประเทศไทยมี
และใช้งานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน” โดยมีพันธกิจการวิจัยของชาติ คือ “พัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศให้สูงขึ้น และสร้างฐานความรู้ที่มีคุณค่า สามารถประยุกต์และพัฒนา
วิทยาการที่เหมาะสมและแพร่หลาย รวมทั้งให้เกิดการเรียนรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์เชิง
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พาณิชย์และสาธารณะ ตลอดจนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้ทรัพยากรและเครือข่ายวิจัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ ที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม”
โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้นายุทธศาสตร์จานวน 3 ยุทธศาสตร์ของนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) มาใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2560 – 2564
ได้แก่
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 การพัฒนาศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม
เป้าประสงค์การวิจัย สร้างเสริมองค์ความรู้ ให้เป็นพื้นฐานเพื่อความมั่นคงของประเทศโดยการสร้าง
ความเข้มแข็งของสังคม การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต และความผาสุก
ของประชาชน
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เป้าประสงค์การวิจัย สร้างเสริมองค์ความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานสู่การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจที่เท่าเทียมและเป็นธรรมอย่างสร้างสรรค์ สมดุลและยั่งยืน
โดยคานึงถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากรทางการ
วิจัย
เป้าประสงค์การวิจัย พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการพึ่งพาตนเอง โดยใช้
ฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และวิทยาการต่างๆ อย่างสมดุล
และเหมาะสม
4. Thailand 4.0 หรือประเทศไทย 4.0
“ประเทศไทย 4.0” เป็ น ความมุ่ ง มั่ น ที่ ต้ อ งการปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ไปสู่ “Value-Based
Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” กล่าวคือ ในปัจจุบันเรายังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทา
มาก ได้น้อย” เราต้องการปรับเปลี่ยนเป็น “ทาน้อย ได้มาก” นั่นหมายถึงการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
น้อยใน 3 มิติสาคัญ คือ
1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสูส่ ินค้าเชิง “นวัตกรรม”
2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม
3. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเนินภาคบริการมากขึ้น
“ประเทศไทย 4.0” เป็นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบสาคัญ คือ
1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้น
การบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกร
แบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)
2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การ
เป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง
3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่า ไปสู่ High Value Services
4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง
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“ประเทศไทย 4.0” เป็นการพั ฒนา “เครื่ องยนต์ เพื่อ ขับเคลื่อ นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ชุดใหม่ ” (New
Engines of Growth) ด้วยการแปลง “ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ของประเทศที่มีอยู่ 2 ด้าน คือ “ความ
หลากหลายเชิงชีวภาพ” และ “ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม” ให้เป็น “ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน” โดยการเติม
เต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น “5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย” ประกอบด้วย
1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech)
2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med)
3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart
Devices, Robotics &Mechatronics)
4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology)
5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value
Services)
ทั้ง 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย จะเป็นแพลทฟอร์มในการสร้าง “New Startups” ต่างๆ
มากมาย อาทิ เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) ในกลุ่มที่ 1 เทคโนโลยีสุขภาพ
(Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Meditech) สปา ในกลุ่มที่ 2 เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) ในกลุ่มที่ 3
เทคโนโลยีด้านการเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech)
อี-มาร์เก็ตเพลส (E-Marketplace) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) ในกลุ่มที่ 4 เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech)
ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยีการท่องเที่ยว (Traveltech) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
(Service Enhancing) ในกลุ่มที่ 5 เป็นต้น
5. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556 - 2563
มหาวิทยาลัยศิลปากรประกาศวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาแห่งการสร้างสรรค์” เพื่อให้
เป็นไปตามภารกิจและบรรลุวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยจึงกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 8 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์
เป้ า ประสงค์ มี ห ลั ก สู ต รบู ร ณาการระหว่ า งศาสตร์ แ ละศิ ล ป์ ที่ ส ามารถผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพของหลักสูตร เพื่อสร้างผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 2 ปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อสร้างความตระหนักรู้
ของบัณฑิตเรื่องประชาคมอาเซียน สังคมพหุวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ศิลปากร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
เป้าประสงค์ นักศึกษามีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดขอบต่อ
สังคม
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มขีดสมรรถนะสากลของบัณฑิต
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสมรรถนะศิษย์เก่า รองรับการทางาน การประกอบอาชีพ ในประชาคม
อาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์
เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัย ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒ นาการวิจัย และการสร้างสรรค์ เพื่อก้ าวสู่การเป็ นมหาวิท ยาลัยที่ ได้รั บการยอมรั บ
ระดับชาติและนานาชาติ
เป้าประสงค์ เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเชิงสร้างสรรค์
กลยุทธ์ที่ 1 การวิจัยและสร้างสรรค์ในระดับชาติ และนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อการใช้ประโยชน์ในทุก
ระดับ
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างมูลค่าและองค์ความรู้จากการวิเคราะห์และสร้างสรรค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบริการวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
เป้าประสงค์ เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนและสังคม
กลยุทธ์ที่ 1 บูรณาการข้ามศาสตร์ในกิจกรรมการบริการวิชาการ การวิจัย และการจัดการเรียน
การสอนในระดับชาติและนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการประยุกต์ใช้เพื่อ
รักษาคุณค่าและเพิ่มมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ
เป้าประสงค์ เป็นผู้นาในการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าใน
ระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาด้านศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานการบูรณาการ
บริการวิชาการและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
กลยุทธ์ที่ 2 การเป็นผู้นาด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์
เป้าประสงค์ที่ 1 บุคลากรมีทักษะและขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
เป้าประสงค์ที่ 2 มีโครงสร้างการบริหารจัดการทีม่ ีประสิทธิภาพและคล่องตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพตามแนวทางการบริหารงานหลากหลายรูปแบบ
กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความรับรู้ในภาพลักษณ์ และการยอมรับในมาตรฐานการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน
กลยุทธ์ที่ 4 การปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการตามพันธกิจให้มีประสิทธิภาพ
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เป้าประสงค์ที่ 1 มีระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพและครอบคลุมในการบริหารจัดการทรัพยากรและการ
ดาเนินการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ที่ 2 มีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับการดาเนินการตามพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 1 จัดทาฐานข้อมูลและปรับปรุงระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านงบประมาณ การเงินและการคลัง
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ปรับปรุงระบบการเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ ระบบการเงินงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 การเงินและงบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติด้านศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 พัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสู่นานาชาติ
เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับด้านศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบในระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 1 การขยายพื้นที่ทางการศึกษาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคี
โดยมีวัตถุประสงค์คือ
1. เพื่อกาหนดทิศทางการดาเนินงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรในระยะเวลา 8 ปี ระหว่างปี พ.ศ.
2556 ถึงปี พ.ศ. 2563 ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง การพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศไทยให้รองรับการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านศิลปะและการ
ออกแบบ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นรากฐานสาคัญในการพัฒนาสังคม ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
3. เพื่อให้มหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถปฏิบัติภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาบนศักยภาพของมหาวิทยาลัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องเหมาะสม ครบถ้วน สามารถเป็นที่พึ่งทางวิชาการของชุมชนและสังคมไทย ได้รับการ
ยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ อาเซียน และระดับนานาชาติ

6

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม (SWOT Analysis)
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัจจัย
แวดล้อมภายนอก (External Environment) และการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายใน (Internal Environment) มี
รายละเอียดดังนี้
1. ปัจจัยแวดล้อมภายนอก (External Environment)
การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอก (Environmental Analysis) เป็นการพิจารณาแนวโน้มของปัจจัยต่างๆ
เพื่อแสวงหาโอกาส (Opportunity) ที่คณะวิทยาศาสตร์สามารถนามาสร้างผลงาน สร้างรายได้และภัยคุกคาม (Threat)
ซึ่งเป็นอุปสรรคจากภายนอกที่ขัดต่อความเจริญก้าวหน้าและส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของคณะวิทยาศาสตร์ สรุปได้
ดังนี้
ประเด็นโอกาส (Opportunities)
1. สภาพแวดล้อมของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีความร่มรื่น มีองค์ประกอบย่อยรองรับค่อนข้างครบ
ครัน ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ค่าครองชีพไม่สูงนักเป็นโอกาสให้คณะฯ สามารถรับนักศึกษาได้มากขึ้น
2. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทาให้เกิดการบูรณาการทางการเรียนรู้ ได้มาก
ขึ้น
3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอย่างเร่งด่วนจาเป็นต้องใช้ผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
4. ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเครือข่ายความเร็วสูง สร้างโอกาสให้คณะฯ ประชาสัมพันธ์
วิจัย และการสร้างรายได้จากการบริการวิชาการ รวมทั้งมหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศข้อมูลเชิงบริหาร
จัดการ งบประมาณ การเงิน พัสดุ สามมิติ
5. ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ชะลอการจ้างงาน จึงทาให้บัณฑิตส่วนหนึ่งตัดสินใจศึกษาต่อให้สูงขึ้น
6. สถานที่ตั้งของคณะฯ เอื้อต่อการบริการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ตอบโจทย์ปัญหาให้กับชุมชน
ประเด็นภัยคุกคาม (Threats)
1. นโยบายและเกณฑ์ต่างๆ ของ สกอ. / สมศ. เช่น เกณฑ์การบริหารจัดการหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ
เกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรที่ไม่ชัดเจน และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ได้สร้างภาระงานที่
เพิ่มขึ้นให้กับคณาจารย์ในคณะฯ ภายในประเทศ
2. นักเรียน/นักศึกษาทีเ่ ลือกคณะฯมีคุณภาพลดลงซึง่ อาจมีสาเหตุจากระบบรับเข้า ทาให้จานวนนักศึกษาที่
สาเร็จการศึกษาตามเวลาในหลักสูตรไม่สูงมากนัก
3. คุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่จะเข้ามาเรียนในคณะฯ มีคุณภาพต่า
4. ยังไม่มีความชัดเจนของกฎ ระเบียบเพื่อการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย ส่งผลให้ไม่สามารถวางแผน
ด้านการกาหนดและพัฒนากาลังคนรุ่นใหม่เพื่อทดแทนอัตราเดิมได้
5. มหาวิทยาลัยยังขาดการเป็นมืออาชีพในการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอในด้านต่างๆ ให้กับคณะวิชา ทา
ให้งบประมาณที่คณะได้รับในแต่ละปีไม่สอดคล้องกับความต้องการจาเป็น
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2. ปัจจัยแวดล้อมภายใน (Internal Environment)
การวิเคราะห์สถานการณ์ภายในองค์กร (Organization Analysis) เป็น การพิจารณาถึงแนวโน้มของปัจจัย
ต่างๆ เพื่อระบุจุดแข็ง (Strength) ที่คณะวิทยาศาสตร์ทาได้ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคณะและหน่วยงานอื่นๆ หรือข้อ
ได้เปรียบของคณะวิทยาศาสตร์และจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง (Weaknesses) ซึ่งส่งผลในทางลบต่อการดาเนินงานของ
คณะวิทยาศาสตร์ สรุปได้ดังนี้
ประเด็นจุดแข็ง (Strengths)
1. มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก มากกว่า ร้อยละ 87 ทาให้มีบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถสูงใน
การผลิตผลงานทางวิชาการมีศักยภาพในการสร้างงาน และทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. หลั ก สู ต รของคณะฯ มี ค วามเข้ ม แข็ ง มี จุ ด เด่ น มี ค วามหลากหลายสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานและสังคม และอยู่ในกรอบเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ซึ่งเปิดสอน
ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอก หลักสูตรมีความเข้มแข็งด้านทฤษฎีพื้นฐานที่ชัดเจน รวมทั้ง
มีส่วนของการประยุกต์สอดแทรก
3. คณาจารย์ของคณะฯ มีศักยภาพในการทางาน มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และการทาวิจัย มี
ประสบการณ์ตรงกับสายวิชาที่สอน ทาให้สอนได้ทั้งแนวกว้างและลึก มีความอดทน มุ่งมั่น ใฝ่รู้ และได้รับ
รางวัลเชิดชูเกียรติเป็นที่ยอมรับของสังคม คณาจารย์สามารถถ่ายทอดความรู้ด้วยสองภาษาได้ทุกระดับชั้น
ตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก
4. บัณฑิตของคณะฯ สามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี เป็นที่ยอมรับจากผู้ประกอบการ มีอัตราการว่างงานต่า
มาก (น้อยกว่าร้อยละ 5) คุณภาพของบัณฑิตได้รับการยอมรับ/ความพึงพอใจไม่ว่าจะเป็นการเรียนต่อ
หน่วยงานที่เป็นผู้ใช้บัณฑิต สถิติการมีงานทา เป็นจุดหนึ่งที่สาคัญที่ดึงดูดลูกค้าในปีต่อๆ ไป
5. มีกลุ่มวิจัยที่โดดเด่น เช่น หน่วยวิจัยด้านพลังงานแสงอาทิตย์ หน่วยวิจัยปรสิตวิทยาและสังขวิทยาทาง
การแพทย์ กลุ่มวิจัยทางด้านพฤกษศาสตร์
6. คณะฯ มีต้นทุนทางความรู้และองค์ความรู้ที่ดี เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ
7. บริเวณโดยรอบคณะฯ มีบรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่ สถานที่ตั้งมีความเหมาะสม
8. คณะฯ สนับสนุนเงินทุนเพื่อทาการวิจัยหลายรูปแบบและมีระบบประเมินผลสาเร็จของการสนับสนุนทุน
วิจัยในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
9. คณะฯ มีฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อรวบรวมบทความวิจัยที่ได้การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการต่างๆ ทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ รวมไปถึงฐานข้อมูลงานวิจัยของคณะฯ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการงานวิจัยได้
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
10. คณะฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาทาให้สามารถบริการวิชาการแก่สังคมได้หลาย
ด้าน

8

ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses)
1. คณะฯ ไม่ ส ามารถตอบสนองความต้ องการของคณาจารย์ ในด้า นอาคารสถานที่ ครุ ภัณ ฑ์ อุ ปกรณ์
เครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร์ และห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ ทั น สมั ย และมี ส มรรถนะสู ง รวมไปถึ ง ระบบฐานข้ อ มู ล
วารสารวิชาการระดับนานาชาติซึ่งอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ และ/หรือ ทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศในการเอื้อการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการที่ทันสมัยและจาเป็นต่อการเรียน
การสอนได้อย่างเต็มที่และเพียงพอกับการทางาน
2. อาจารย์ในคณะฯ มีสัดส่วนของผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการน้อย
3. คณาจารย์ของคณะฯ มีภาระงานสอนและภาระงานอื่นๆ มากจนทาให้ไม่สามารถทุ่มเทในการทาวิจัยได้
อย่างเต็มที่และติดพันธะสัญญากับแหล่งทุนจนไม่สามารถขอรับทุนวิจัยใหม่ได้
4. อาจารย์บางส่วนเมื่อไม่มีการเรียนการสอน มักไม่ค่อยเข้ามาที่ภาควิชา คณะฯ ควรใช้ระบบอาจารย์พี่เลี้ยง
ให้เป็นประโยชน์เพื่อถ่ายทอดการทาหน้าที่ของอาจารย์ที่ดีให้กับอาจารย์รุ่นใหม่โดยร่วมกันสร้างให้เป็น
วัฒนธรรมองค์กรที่ดี
5. คณะฯ ขาดระบบประชาสัมพันธ์งานด้านต่างๆ ผ่านสื่อภายในและภายนอกคณะฯ ยังไม่มีการวางแผน
ล่วงหน้า ทาให้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เช่น การสร้างกลไกการจูงใจที่มีประสิทธิภาพในการรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกให้เข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์การประชาสัมพันธ์
ระหว่างศิษย์เก่าและคณะ เป็นต้น
6. คณะฯ มีสัดส่วนของจานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อจานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีค่อนข้างต่า
(15 : 85) และขาดแผนงานรวมถึงกลไกที่ชัดเจนในการเพิ่มจานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงขึ้น
ตรงตามที่มหาวิทยาลัยต้องการ
7. หัวข้อการวิจัยของคณาจารย์ตอบโจทย์สังคมได้น้อยทาให้จานวนการนาผลงานวิจัยของคณะฯ ไปใช้โดย
ภาครัฐและภาคเอกชนมีจานวนน้อยเมื่อเทียบกับผลงานวิจัยทั้งหมดของคณะฯ
8. นักศึกษาไม่ค่อยตั้งใจเรียน และนักศึกษาบางส่วนติดอุปกรณ์โทรศัพท์ ทาให้ขาดความสนใจในเวลาเรียน
ด้วย
9. คณะฯ ขาดระบบกลางในการจัดการให้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯ ทาหน้าที่บริการวิชาการที่เป็นแนว
ปฏิบัติและสร้างรายได้ให้กับคณะฯ อย่างชัดเจน
10. ภาระการเรียนการสอนของคณาอาจารย์และนักศึกษามีมากส่งผลกระทบต่อการดาเนินการและการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่คณะฯ จัดขึ้น
11. บุคลากรของคณะขาดความพร้อมในการยอมรับการเปลี่ยนแปลง และการทางานเชิงรุก
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลองค์กร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรตั้งอยู่ ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ได้รับมติ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยศิลปากรให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2514 จากนโยบายที่จะขยายงานทางด้าน
วิชาการและการศึกษาของมหาวิทยาลัยไปสู่ด้านอื่นนอกเหนือไปจากด้านศิลปะและโบราณคดี คณะฯ เริ่มรับนักศึกษา
รุ่นแรกปี พ.ศ. 2515 ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ และสาขาวิชาชีววิทยา ต่อมาปี พ.ศ. 2517 มีการแบ่ง
ส่วนราชการเป็นหน่วยงานภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์ และสานักงานเลขานุการ
ในปี พ.ศ. 2532 ได้จัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมขึ้นอีก 1 ภาควิชา และในปีการศึกษา 2548 เมื่อมหาวิทยาลัย
ศิลปากรสนองรับนโยบายของรัฐบาลให้มหาวิทยาลัยของรัฐออกนอกระบบราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
หน่ ว ยงานที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ใหม่ ภ ายในคณะฯ จึ ง มี ฐ านะเป็ น หน่ ว ยงานในก ากั บ ประกอบด้ ว ย ภาควิ ช าสถิ ติ ภาควิ ช า
คอมพิวเตอร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา (หน่วยงานในสานักงานคณบดี) และศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีฐานะเป็นหน่วยงานในกากับคณะวิทยาศาสตร์
ในปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์มีการแบ่งส่วนงานออกเป็น 10 ส่วน ประกอบด้วย สานักงานคณบดี ภาควิชา
คณิตศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาควิชาสถิติ ภาควิชา
คอมพิวเตอร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
ภาควิชาคณิตศาสตร์
เปิดสอนในระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา จัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา คือ
คณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 2 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาฯ มีเป้าหมายที่สาคัญ คือ มุ่งเน้นให้
นักศึกษามีความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและการประยุกต์ใช้กับศาสตร์แขนงอื่นๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้สาหรับการพัฒนา
สังคมและประเทศชาติเป็นสาคัญ นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตแล้ว ภาควิชาคณิตศาสตร์ยังให้บริการการสอนทาง
คณิตศาสตร์กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์สาขาอื่นๆ นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม อีกทั้งมีการจัดอบรมทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ให้กับอาจารย์โรงเรีย นมัธยมในภูมิภาคตะวันตก รวมทั้ง
การจัดอบรมโอลิมปิกให้กับนักเรียนในภูมิภาคตะวันตกด้วย
ภาควิชาเคมี
เปิดสอนในระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา จัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา คือ
เคมี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 2 สาขาวิชา คือ เคมี เคมีศึกษา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 1 สาขาวิชา คือ เคมี ใน
การจัดการศึกษานั้น ภาควิชามุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานในเคมีทุกแขนงและได้รับการพัฒนาทักษะด้านการทา
ปฏิบัติการทดลอง การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในงานด้าน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ นอกจากนี้ภาควิชาเคมี มีโครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในเขตภูมิภาค
ตะวันตก อาทิเช่น การวิเคราะห์น้า อาหาร หรือสารตัวอย่างด้วยเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ การเป็นที่ปรึกษาและการ
แก้ปัญหาทางเคมีให้แก่ภาคอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ การจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์สาขา
เคมีแก่นักเรียน ครูอาจารย์ และผู้ที่สนใจ ภาควิชาเคมียังมีหน่วยปฏิบัติการวิจัยที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
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และนานาชาติ เช่น หน่วยปฏิบัติการวิจัยสารจากผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ หน่วยปฏิบัติการวิจัยสังเคราะห์ ทางเคมี
อินทรีย์ และอนินทรีย์ หน่วยปฏิบัติการวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ หน่วยวิจัยด้านการอนุรักษ์ศิลปะ และศูนย์วิจัยวัสดุเพื่อ
งานศิลปะ การออกแบบและโฆษณา เป็นต้น
ภาควิชาชีววิทยา
เปิดสอนในระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา จัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา คือ
ชีววิทยา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 1 สาขาวิชา คือ ชีววิทยา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 1 สาขาวิชา คือ ชีววิทยา
การศึกษาของภาควิชาชีววิทยามุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง สามารถใช้ความรู้และเครื่องมือทาง
ชีววิทยาเพื่อศึกษาสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางชีววิทยาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อ
ประโยชน์ในด้านต่างๆ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถวิเคราะห์ ค้นคว้า และวิจัยเพื่อร่วมพัฒนาประเทศอย่าง
สร้างสรรค์ด้วยชีววิทยาพื้นฐาน ชีววิทยาประยุกต์ เทคโนโลยีชีว ภาพและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ นอกจากนี้ภาควิชาชีววิทยายังมีโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ได้รับการยอมรับในสังคมอย่างกว้างขวาง มี
บุคลากรที่มีศักยภาพในการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อประโยชน์ต่อสังคม
ภาควิชาฟิสิกส์
เปิดสอนในระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา จัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา คือ
ฟิสิกส์ และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา คือ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 1 สาขาวิชา คือ ฟิสิกส์ และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 1 สาขาวิชา คือ ฟิสิกส์ การศึกษาของภาควิชามุ่งเน้นให้นักศึ กษามีความรู้ทางภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ รวมทั้งมีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย ภาควิชาฟิสิกส์บริการการสอนวิชา
พื้นฐานให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมทั้งยังมีหน่วย
วิจัยที่มีผลงานในระดับสากล อาทิ หน่วยวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ หน่วยวิจัยฟิสิกส์บรรยากาศ หน่วยวิจัย ด้านวัสดุ
ศาสตร์ เป็นต้น
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เปิดสอนในระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา จัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา คือ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 1 สาขาวิชา คือ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภาควิชาฯ มุ่งเน้นการศึกษา
เพื่ อผลิ ตบั ณฑิ ตที่ สามารถเข้ าใจปั ญหาสิ่ งแวดล้ อม แก้ ไขปั ญหามลพิ ษและจั ดการทรั พยากรได้ อย่ างรวดเร็ วและมี
ประสิทธิภาพ มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถทางานได้ทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม ตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ มีการเสริมสร้างประสบการณ์จาก
การฝึกงาน การดูงานจากโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท และหน่วยงานต่างๆ
ภาควิชาสถิติ
เปิดสอนในระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา จัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา คือ
สถิติ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 1 สาขาวิชา คือ สถิติประยุกต์ การจัดการเรียนการสอนของภาควิชามุ่งเน้นให้นักศึกษามี
ความรู้ในภาคทฤษฎีแ ละสามารถนาไปประยุกต์ ใช้กั บข้อ มูลจริงได้ รวมทั้ง สามารถทาการประมวลผลข้อมู ลด้ว ย
คอมพิวเตอร์ และมีการส่งนักศึกษาไปฝึกงานในหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้ทางภาควิชายังมีหน่วยให้คาปรึกษาทางสถิติ
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แก่บุคคลทั่วไป ทาให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในการทาวิจัย และ
เตรียมความพร้อมในการทางาน
ภาควิชาคอมพิวเตอร์
เปิดสอนในระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา จัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา คือ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 1 สาขาวิชา คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 1 สาขาวิชา คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาดาเนินการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งให้
นักศึกษาได้มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพซึ่งเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์แขนงต่างๆ สนองความต้องการด้าน
กาลังคนในการพัฒนาประเทศ
ภาควิชาจุลชีววิทยา
เปิดสอนในระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา จัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา คือ
จุลชีววิทยา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 1 สาขาวิชา คือ จุลชีววิทยา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 1 สาขาวิชา คือ จุล
ชีววิทยา การศึกษาของภาควิชาฯ ว่าด้วยศาสตร์ของจุลินทรีย์ทั้งที่มีประโยชน์และโทษต่อมนุษย์ ได้แก่ ไวรัส แบคทีเรีย
และเห็ดรา มุ่งให้ความสาคัญต่อความรู้ความเข้าใจขั้นพื้นฐานของจุลชีพ ตลอดจนถึงการศึกษาเทคโนโลยีชั้นสูง
สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมได้ บัณฑิตจุลชีววิทยาเป็นผู้พร้อมที่จะประกอบอาชีพทั้งในภาครัฐ
และเอกชนมีทักษะในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยสาหรับงานทางด้านจุลชีววิทยา อุตสาหกรรม และ
เทคนิคต่างๆ ในการศึกษาระดับชีวโมเลกุล
สานักงานคณบดี
สานักงานคณบดีมีหน้าที่หลักในการสนับสนุนการดาเนินการและประสานงานภารกิจต่างๆ ของคณะฯ ให้
ประสบผลสาเร็จ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ สานักงานคณบดีมีภาระงานที่เกี่ยวข้องแบ่งเป็น 4
หน่วยงาน คือ งานบริหารและธุรการ งานบริการการศึกษา งานคลังและพัสดุ และงานแผนและประกันคุณภาพ
การศึกษา
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์
ศูนย์ เครื่ องมื อวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ฯ เป็นศู นย์ กลางในการให้บ ริการการใช้ เครื่ องมื ออุป กรณ์ ทาง
วิทยาศาสตร์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน และงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ภารกิ จ ของทางศู น ย์ ฯ ประกอบด้ ว ยการตรวจวั ด การทดสอบ การวิ เ คราะห์ และให้ ค าปรึ ก ษาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการบริการทางวิชาการแก่หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก ภาคเอกชน และ
ภาคอุตสาหกรรม
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1. สถานภาพด้านการจัดการเรียนการสอน
ในปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์ จัดการเรียนการสอนรวม 30 หลักสูตร โดยจาแนกตามระดับการศึกษา
ดังนี้
ระดับปริญญาบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 10 สาขาวิชา ได้แก่
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 12 สาขาวิชา ได้แก่
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์
สาขาวิชาเคมีศึกษา
สาขาวิชาเคมีอินทรีย์
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาจุลชีวิทยา
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 8 สาขาวิชา ได้แก่
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (นานาชาติ)
สาขาวิชาเคมีชีวอนินทรีย์ (นานาชาติ)
สาขาวิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเคมีอินทรีย์
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม

นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรดังกล่าวแล้ว คณะฯ มีโครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อสร้างหลักสูตรที่มีลักษณะสหสาขาวิชา โดยเน้นการใช้ทรัพยากรและบูรณาการความรู้ในศาสตร์ด้านต่างๆ
ร่ ว มกั น โดยเปิ ด สอนหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาโท สาขาวิ ช านิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ และระดั บ ปริ ญ ญาเอกสาขาวิ ช านิ ติ
วิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม ซึ่งเป็นหลักสูตรความร่วมมือระหว่างโรงเรียนนายร้อยตารวจ และคณะวิทยาศาสตร์
เพื่อให้บุคลากรด้านพิสูจน์หลักฐาน กระบวนการยุติธรรมและการสืบสวนสอบสวนที่ปฏิบัติงานในภูมิภาคตะวันตก
บริเวณใกล้เคียง และบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะศึกษาเพิ่มเติมได้เข้าศึกษาในโครงการความร่วมมือดังกล่าว
คณะฯ ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นศูนย์ผลิตนักเรียนผู้มี ความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก
ผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อพัฒนาเป็นฐานนักวิจัยซึ่งเป็น
กาลังสาคัญในการเพิ่มผลิตภาพ และสร้างนวัตกรรมในภาคการผลิตและบริการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มี
ประสิทธิผลของประเทศต่อไปในอนาคต โดยดาเนินงานภายใต้โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
โดยการกากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) มหาวิท ยาลัยศิลปากร จัดการเรียนการสอนรายวิชาทางด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายรุ่นละ 30 คน
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2. สถานภาพด้านการวิจัย
พันธกิจด้านการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ บูรณาการความเชี่ยวชาญระหว่างสาขา เพื่อตอบสนองความต้องการของภาครัฐ เอกชน ชุมชน
และสังคม และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ให้การสนับสนุนการทาวิจัยของคณาจารย์
มาอย่างต่อเนื่อง มีคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ที่มี ผู้แทนจากทุกสาขาวิชาร่วมเป็นกรรมการทา
หน้าที่ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านการวิจัยของคณะฯ ร่างระเบียบและหลักเกณฑ์การสนับสนุนการวิจัยที่
จาแนกเป็นทุนประเภทต่างๆ ตามนโยบายและแนวทางการวิจัยของคณะฯ ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการ
บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งคณะฯ ให้การสนับสนุนทุนแบ่งตามประเภทต่างๆ ได้ดังนี้
-

ทุนอุดหนุนการวิจัยสาหรับอาจารย์หลังสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากกองทุน วิจัยและสร้างสรรค์คณะ
วิทยาศาสตร์
ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย เพื่ อ ผลิ ต ผลงานวิ จั ย ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการจากกองทุ น วิ จั ย และสร้ า งสรรค์ ค ณะ
วิทยาศาสตร์
ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะวิทยาศาสตร์
ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนางานหรืองานวิจัยสถาบันจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะวิทยาศาสตร์
ทุนสนับสนุนการเขียนตาราจากกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์คณะวิทยาศาสตร์

สาหรับการนาผลจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ และตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ คณะฯ ได้มีกลไกในการ
สนับสนุนเพื่ อกระตุ้นและสร้ างขวัญ กาลั งใจแก่ค ณาจารย์และบุค ลากรผู้เกี่ย วข้อ ง ให้ ดาเนิ นการวิจัย ควบคู่ ไปกั บ
ภาระหน้าที่หลักด้านผลิตบัณฑิต โดยมีการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
-

สนับสนุนค่าตอบแทนสาหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อพิจารณาผลงานวิจัยทั้งใน
ด้านวิชาการ และด้านการใช้ภาษา ก่อนการส่งผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
สนับสนุนค่า Page Charges ในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ให้รางวัลตอบแทนสาหรับผู้ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ใน
รูปแบบต่างๆ ทั้งวารสารวิชาการ การนาเสนอในที่ประชุมวิชาการแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ การจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และการมีผลงานวิจัยที่ได้รับการรับรองการนาไปใช้ประโยชน์
ส่งเสริมให้บุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ขอตาแหน่งทางวิชาการ โดยสนับสนุนเป็น
ค่าใช้จ่ายในการขอตาแหน่ง
คิดภาระงานให้สาหรับคณาจารย์ที่ทาวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการ โดยคิดภาระงานให้ไม่เกิน 15 ชั่วโมงทา
การ/สัปดาห์

คณะฯ มีโครงการวิจัยในลั กษณะของโครงการต่อเนื่อง และโครงการวิจัยใหม่ที่อยู่ระหว่างดาเนินงาน ซึ่งได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน
78 โครงการ เป็นเงิน 44,497,541.48 บาท (คิดเฉพาะงบประมาณที่ได้รับในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559) จาแนกเป็น
แหล่งทุน
- งบประมาณแผ่นดิน
- คณะวิทยาศาสตร์
- ความร่วมมือสนับสนุนวิจัยระหว่าง
คณะวิทยาศาสตร์ กับ สกว. หรือ วช

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
19 โครงการ
(7,074,983.33 บาท)
32 โครงการ
(3,182,500.00 บาท)
7 โครงการ
(2,158,472.22 บาท)
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- แหล่งทุน หน่วยงานรัฐหรือเอกชน ในประเทศ

20 โครงการ

(30,581,585.92 บาท)

แผนภูมิแสดงงบประมาณด้านการวิจัยที่ได้รับจาแนกตามประเภทแหล่งทุน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
นอกเหนือจากงบประมาณที่คณะฯ ได้จัดสรรเพื่อเป็นเงินทุนสาหรับดาเนินการวิจัยแล้ว คณะฯ ยังสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตผลงานทางวิชาการอื่นๆ ดังนี้
- ทุนสนับสนุนการเขียนตารา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 5 โครงการ (250,000.00 บาท)
- ให้รางวัลสาหรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย/บทความวิชาการ การนาเสนอแบบบรรยาย/แบบโปสเตอร์
ในการประชุมทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกาลังใจ และเป็นแรงจูงใจในการ
ผลิตผลงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจานวนเงิน 998,500.00 บาท
และรางวัลสาหรับผู้มีผลงานวิจัยได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จานวน 90,000.00 บาท
- สนั บ สนุ น การตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย /ผลงานวิ ช าการ ในวารสารวิ ช าการ โดยสนั บ สนุ น เป็ น ค่ า page
charges ในการตีพิมพ์ผลงาน จานวน 63,070.40 บาท
- ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสาหรับผู้ที่จะขอตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 55,000.00 บาท
จากงบประมาณด้านการวิจัยที่คณะฯ ได้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง และการสนับสนุนให้บุคลากรขอรับทุน
วิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ทาให้บุคลากรของคณะฯ สามารถผลิตผลงานวิจัย และผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งใน
ระดับนานาชาติ และระดับชาติ ในปี พ.ศ. 2558 เป็นจานวนทั้งสิ้น 137 เรื่อง โดยจาแนกเป็น
ประเภทผลงาน

ปี พ.ศ. 2558

- บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ISI&SCOPUS)

43 เรื่อง

- บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ

17 เรื่อง

- บทความวิจัยฉบับเต็มที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน Proceedings ระดับนานาชาติ

38 เรื่อง

- บทความวิจัยฉบับเต็มที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน Proceedings ระดับชาติ

39 เรื่อง

นอกจากนี้คณาจารย์ของคณะฯ ยังได้เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ในรูปแบบ
ของการนาเสนอแบบบรรยาย และโปสเตอร์อีกด้วย
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ด้ า นการสร้ า งผลงานสื่ อ ความรู้ เ พื่ อ ถ่ า ยทอดส าหรั บ การเรี ย นการสอนของสาขาวิ ช าต่ า งๆ คณะฯ เห็ น
ความสาคัญโดยส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตตาราที่มีคุณภาพเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งมีตาราที่ผ่านการประเมินจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับการเผยแพร่ ในปี พ.ศ. 2558 จานวน 1 เรื่อง
ผลงานของคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ถือว่าได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมี ผลงานที่ถูก
นาไปอ้างอิงจากการสืบค้นในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (ISI และ SCOPUS) ในปี พ.ศ. 2558จานวน 182 เรื่อง (นับ
เฉพาะผลงานย้อนหลัง 5 ปี จานวน 104 เรื่อง)
แผนภูมิแสดงผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์จาแนกตามประเภทการเผยแพร่

ปี พ.ศ. 2558
3. สถานภาพด้านการบริการวิชาการ
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าแก่
คณะฯ ต่อชุมชนและท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งแก่สังคม ประเทศชาติ และพัฒนาองค์ความรู้ไปสู่ระดับสากล
ซึ่ง
กิจกรรมที่คณะฯ ดาเนินงานอยู่ได้แก่ การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ การจัดอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ การเป็น
ที่ปรึกษา และการวิเคราะห์ด้านวิทยาศาสตร์ โดยคณะฯ มีนโยบายสนับสนุนคณาจารย์ในการให้บริการรูปแบบต่างๆ
ตามความถนัดและความเชี่ยวชาญ ซึ่งนอกจากเป็นการทาประโยชน์ให้แก่สังคมแล้ว คณะฯ ยังได้ประโยชน์ ทั้งเป็นการ
เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์อันจะนามาสู่การพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตร และพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
งานวิจัย ซึ่งเป็นการบูรณาการทางวิชาการเข้ากับภารกิจอื่นของคณะฯ
3.1 การให้บริการด้านจัดอบรม สัมมนา และการบริการตรวจวิเคราะห์
กิจกรรมที่คณะฯ ดาเนินการในปีการศึกษา 2558 ได้แก่ การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ การจัดอบรม
สัมมนา ประชุมทางวิชาการ การให้บริการวิเคราะห์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และวิเคราะห์ทางสถิติ ซึ่งคณะฯ
ได้ดาเนินการทั้งหมด 13 โครงการ โดยมีผู้เข้ารับบริการ 16,504 คน จานวนเงิน 11,770,987 บาท จาแนกเป็นเงิน
งบประมาณแผ่นดิน 980,000 บาท งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 459,671 บาท และงบประมาณจากแหล่งอื่นๆ
10,331,316 บาท
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ตารางที่ 1 ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัยในปีการศึกษา 2558
การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

จานวนโครงการ

1. จานวนโครงการบริการทางวิชาการ ทั้งหมด
2. จานวนโครงการบริการทางวิชาการที่บูรณาการเฉพาะกับการวิจัย
3. จานวนโครงการบริการทางวิชาการที่บูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน
4. จานวนโครงการบริการทางวิชาการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสังคม

13
6
4
3

3.2 การให้บริการด้านบุคลากร
การสนับสนุนบุคลากรของคณะฯ ไปเป็นวิทยากร อาจารย์พิเศษ เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ เป็น
กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ แก่หน่วยงานทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
4. สถานภาพด้านการบริหาร
4.1 จานวนอาจารย์และบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์มีบุคลากรซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว พนักงาน ใน
สถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ และอาจารย์ตามโครงการจ้างผู้ มีความรู้ความสามารถพิเศษ รวมทั้งสิ้น 272 คน
(คิดตามนิยาม สกอ.) จาแนกเป็น
ข้าราชการ
สายวิชาการ
78 อัตรา
สายวิชาชีพเฉพาะ
33 อัตรา
ลูกจ้างประจา
16 อัตรา
ลูกจ้างชั่วคราว (จากงบประมาณเงินรายได้)
สายวิชาการ
1 อัตรา
สายบริหารงานและปฏิบัติงานทั่วไป
31 อัตรา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สายวิชาการ
80 อัตรา
สายบริหารงานและปฏิบัติงานทั่วไป
29 อัตรา
พนักงานราชการ
3
อัตรา
อาจารย์ตามโครงการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถฯ
1
อัตรา
(สารวจ ณ วันที่ 14 ก.ค.59)
ภาพรวม - สายวิชาการ
- สายสนับสนุนวิชาการ
- สายสนับสนุน (หมวดฝีมือ-แรงงาน)

160
78
34

อัตรา
อัตรา
อัตรา
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ตารางที่ 2

จานวนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนจาแนกตามประเภท
บุคลากร

รวมจานวน (คน)

78

33

111

28.68

12.13

40.81

80

29

109

29.41

10.66

40.07

-

16

16

0.00

5.88

5.88

1

31

32

0.00

11.40

11.76

-

3

3

0.00

1.10

1.10

1

-

1

ร้อยละ

0.37

0.00

0.37

คน

160

112

272

ร้อยละ

58.82

41.18

100.00

ร้อยละ

พนักงานมหาวิทยาลัย

คน
ร้อยละ
คน

ลูกจ้างประจา

ร้อยละ

ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ
อาจารย์โครงการจ้างฯ
รวม

ภาควิชา

สายสนับสนุน

คน

ข้าราชการ

ตารางที่ 3

สายวิชาการ

คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน

จานวนอาจารย์ประจาที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ
อาจารย์
ประจา
ทั้งหมด

อาจารย์
ประจา
ปฏิบัติงาน
จริง

อาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ
ลาศึกษาภายในประเทศ

รวม
ทั้งหมด

ลาศึกษาต่อต่างประเทศ

โท

เอก

โท-เอก

รวม

โท

เอก

โท-เอก

รวม

คณิตศาสตร์

27

26

-

1

-

1

-

-

-

0

1

เคมี

28

28

-

-

-

0

-

-

-

0

0

ชีววิทยา

20

20

-

-

-

0

-

-

-

0

0

ฟิสิกส์

24

24

-

-

-

0

-

-

-

0

0

สิ่งแวดล้อม

15

15

-

-

-

0

-

-

-

0

0

สถิติ

12

12

-

-

-

0

-

-

-

0

0

คอมพิวเตอร์

21

20

-

-

-

0

-

1

-

1

1

จุลชีววิทยา

13

13

-

-

-

0

-

-

-

0

0

รวมระดับคณะ

160

158

0

1

0

1

0

1

0

1

2

18

ตารางที่ 4

จานวนอาจารย์จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา

ภาควิชา

อาจารย์

ผศ.

รศ.

รวม

ศาสตราจารย์

ตรี

โท

เอก

ตรี

โท

เอก

ตรี

โท

เอก

ตรี

โท

เอก

คณิตศาสตร์

-

2

16

-

-

6

-

-

2

-

-

1

27

เคมี

-

3

11

-

-

11

-

-

3

-

-

-

28

ชีววิทยา

-

-

10

-

2

4

-

-

4

-

-

-

20

ฟิสิกส์

-

3

16

-

-

2

-

-

1

-

-

2

24

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

-

1

3

-

-

7

-

-

4

-

-

-

15

สถิติ

-

-

4

-

1

5

-

1

1

-

-

-

12

คอมพิวเตอร์

-

3

13

-

3

1

-

-

1

-

-

-

21

จุลชีววิทยา

-

-

6

-

-

4

-

-

3

-

-

-

13

รวมทั้งสิ้น

-

12

79

-

6

40

-

1

19

-

-

3

160

คิดเป็นร้อยละ

-

7.50

49.38

-

3.75

25.00

-

0.63

11.88

-

-

1.88

100

4.2 งบประมาณ
งบประมาณที่ ค ณะวิท ยาศาสตร์ ได้ รับการจัด สรร ได้แ ก่ งบประมาณแผ่ นดิ น และงบประมาณเงิน รายได้
นาเสนอในรูปของตารางดังนี้
ตารางที่ 5
งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรจาแนกตามประเภทของแหล่งงบประมาณ
ปี

2559
2558
2557
2556
2555
2554

ตารางที่ 6

งบประมาณแผ่นดิน

112,391,700
99,109,500
100,546,832
92,830,779
89,975,300
94,634,700

ประเภทของแหล่งงบประมาณ
เงินรายได้ (โครงการปกติ)

36,583,500
24,688,900
22,335,112
23,769,236
25,990,063
26,542,662

2557

ค่าจ้าง
ชั่วคราว
980,100
980,100
878,190

ค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ
12,484,200
12,393,500
8,848,749

2556
2555
2554

72,730,809
69,411,600
73,940,100

980,040
980,100
980,000

8,070,400
8,780,900
9,378,100

2559
2558

34,392,400
60,377,300
34,076,143
42,376,369
60,305,473
59,249,080

รวม

183,367,600
184,175,700
156,958,087
158,976,384
176,270,836
180,426,442

สรุปงบประมาณแผ่นดินจาแนกตามหมวดรายจ่าย
เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจา
73,874,000
71,577,400
75,087,006

ปี

เงินรายได้ (โครงการพิเศษ)

96,300
96,300
96,245

ค่าครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง
21,306,300
2,158,100
2,297,120

100,000
100,000
100,000

1,633,500
3,047,300

ค่าสาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

รวม

3,650,800
11,904,100

112,391,700

13,339,522
10,949,530
9,069,200
7,189,200

99,109,500
100,546,832
92,830,779
89,975,300
94,634,700
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4.3 การประกันคุณภาพการศึกษา
ในปี ก ารศึ ก ษา 2558 คณะวิ ท ยาศาสตร์ ใ ช้ ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ หลั ก สู ต รที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดทาขึ้น และเป็นไปในทิศทางเดียวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2552 มี ค ณะกรรมการบริ ห ารคณะวิ ทยาศาสตร์ และคณะกรรมการ และ
คณะอนุกรรมการกากับดูแลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2558 และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรของคณะจานวน 30 หลักสูตร เป็นกลไกในการกากับดูแล
4.4 อาคารและสถานที่
คณะวิทยาศาสตร์มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการกระจายอยู่ในอาคารต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งปัจจุบัน มี
อาคารที่สาคัญ 7 หลัง ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยจาแนกเป็นดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

อาคารวิทยาศาสตร์ 1
อาคารวิทยาศาสตร์ 2
อาคารวิทยาศาสตร์ 3
อาคารวิทยาศาสตร์ 4
อาคารปฏิบัติการฟิสิกส์
อาคารเก็บสารเคมี
อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์
รวม
และมีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการขนาดต่างๆ ดังนี้
ห้องเรียนขนาดใหญ่ (ขนาด 500 ที่นั่ง)
ห้องเรียนขนาดกลาง (ขนาด 100 – 300 ที่นั่ง)
ห้องเรียนขนาดเล็ก (ขนาดน้อยกว่า 100 ที่นั่ง)
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ( ขนาด 70 ที่นั่ง)

16,000
1,692
5,175
17,740
996
432
1,820
43,855

ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

2
10
11
70
1

ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง

สาหรับห้องบรรยายของคณะฯ มีโสตทัศนูปกรณ์เพื่อเป็นสื่อการสอน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอด
สัญญาณจากคอมพิวเตอร์ขึ้นจอภาพ เป็นต้น อุปกรณ์เหล่านี้มีประจาอยู่ในห้องเรียนทุกห้อง และยังมีอุปกรณ์เสริมการ
เรียนการสอนอื่นๆ เช่น ทีวี วีดีโอ และเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพจากวัตถุ นอกจากนี้คณะฯ ยังจัดบริการ video
on demand เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐาน มีพื้นที่สาหรับให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ให้กับนักศึกษา สาหรับการดูแลห้องเรียนนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของสานักงานเลขานุการคณะฯ ซึ่งจะคอยอานวย
ความสะดวกด้านสถานที่ให้กับอาจารย์ทั้งในและนอกเวลาราชการ
สาหรับการจัดการสอนในรายวิชาปฏิบัติการส่วนใหญ่จะอยู่ในความดูแลของภาควิชาฯ โดยมีนักวิทยาศาสตร์
เป็นผู้ช่วยเตรียมปฏิบัติการ รวมทั้งการซ่อมบารุงเครื่องมือและประสานงานกับคณะฯ ในเรื่องการดูแลสภาพห้อ ง และ
ยังมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ดูแลโดยภาควิชาด้วย
นอกจากห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการแล้ว คณะฯ ยังจัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์ขนาด 70 ที่นั่ง พร้อม
เจ้าหน้าที่สาหรับบริการนักศึกษาในการศึกษาด้วยตนเอง และให้บริการแก่อาจารย์ในการเตรียมสื่อการสอนเพื่อช่วย
แก้ปัญหาในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาหรือสอบถามข้อมูลด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาเพิ่มเติม และมีเจ้าหน้าที่
ของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เป็นผู้ดูแลระบบเน็ตเวิร์ค ระบบอินเตอร์เน็ตของคณะฯ เพื่อช่วยในการทางานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
20

ปณิธาน
คณะวิทยาศาสตร์มุ่งพัฒนาการศึกษา การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่ระดับสากล เพื่อผลิตบัณฑิตผู้
รอบรู้วิชาการ ยึดมั่นคุณธรรม เพียบพร้อมด้วยจริยธรรมและมีจิตสานึกรับผิดชอบสังคม อีกทั้งยังมุ่งค้นคว้าวิจัย
เสริมสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความเป็นเลิศทางวิช าการ
ตลอดจนเพื่อการพัฒนา
ประเทศชาติเป็นสาคัญ
วิสัยทัศน์
ผู้สร้างสรรค์สังคมคุณค่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พันธกิจ
1. พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ ในวิชาชีพ
มีสติปัญญา ความคิด และความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคม
2. ค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน และพัฒนาความสามารถในการ
แข่งขันระดับชาติ และนานาชาติ
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และประชาคมมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการ
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
และการศึกษาสาธารณะ
6. สืบสาน และทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมต่อความต้องการของสังคม และการพัฒนาประเทศ
2. เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ และสังคม
3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมทั้งชุมชนและท้องถิ่น
4. เพื่อให้บริการทางวิชาการและประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น นาไปสู่รากฐานการพัฒนาที่
ยั่งยืน
5. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และกระแสโลกาภิวัฒน์ และพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
6. เพื่อกาหนดแนวทางการอนุรักษ์ สืบสาน วิจัย พัฒนาทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม
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ค่านิยมองค์กร
S = Scientific Leader
C = Creativity
S = Society Improvement
U = Uniqueness
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แผนที่ยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2560 - 2564
23

ส่วนที่ 2
แผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทาขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียในการระดมความคิดเห็น กาหนดทิศทางของแผนยุทธศาสตร์ อันประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการและตัวชี้วัดความสาเร็จ เพื่อให้การดาเนินงานของคณะมีทิศทางเดียวกันและบรรลุวิสัยทัศน์
องค์กรที่ได้ประกาศไว้ มีรายละเอียดดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนเรียนรู้ให้เป็นคณะวิชาชั้นนาทางด้าน
วิทยาศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 สนับสนุนการขับเคลื่อนและพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศและได้รับการยอมรับใน
ระดับสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาการเรียนการสอนให้สูงกว่ามาตรฐานการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 ส่งเสริมและบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของสังคม
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์มีความพร้อมในการแข่งขันด้านการจัดการศึกษาทางวิทยาศาสตร์
เป้าประสงค์ที่ 2 คณาจารย์สามารถผลิตผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคณ
ุ ภาพระดับสากล
เป้าประสงค์ที่ 3 คณะเป็นองค์กรจัดการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่ดีสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและตลาดแรงงาน
เป้าประสงค์ที่ 4 คณะเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1

กระบวนการจัดการงานการเงินและพัสดุทมี่ ีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2

กระบวนการจัดการงานอาคาร สถานที่ และพาหนะที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 3

กระบวนการจัดการงานนโยบายและแผนที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 4

กระบวนการจัดการงานวิเทศสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 5

กระบวนการจัดการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 6

กระบวนการจัดการงานประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 7

กระบวนการจัดการงานบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 8

กระบวนการจัดการงานสารบรรณที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 9

กระบวนการจัดการศูนย์เครื่องมือฯ ที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 10

กระบวนการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศของทุกหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
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กลยุทธ์ที่ 11

กระบวนการจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 12

ระบบบริหารงานที่มีธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 13

ผู้นาบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 14

กระบวนการสนับสนุนการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 15

ผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

กลยุทธ์ที่ 16

การพัฒนาเครือข่ายที่สนับสนุนการวิจัยของบุคลากร

กลยุทธ์ที่ 17

กระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 18

บัณฑิตมีคุณภาพตรงกับลักษณะที่พึงประสงค์

กลยุทธ์ที่ 19

การจัดการศึกษาได้รับความเชื่อถือจากนักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลยุทธ์ที่ 20

มีการจัดการความรู้ทั่วทั้งองค์กร

กลยุทธ์ที่ 21

การให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชน

กลยุทธ์ที่ 22

คณะเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ

กลยุทธ์ที่ 23

กระบวนการสนับสนุนการให้บริการมีประสิทธิภาพ
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แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2560 – 2564
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ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนเรียนรู้ให้เป็นคณะวิชาชั้นนําทางด้านวิทยาศาสตร์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

2561
80

เป้าหมาย
2562
100

1. ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน *

ร้อยละ

2560
40

2563
100

2564
100

2. ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริ าชการประจําปี

ร้อยละ

85

85

85

85

85

3. ประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรสาย
สนับสนุน (สํานักงานคณบดี 4 งาน)

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจ

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

ผู้รับผิดชอบ
- คณบดี
- รองคณบดีท่ไี ด้รับมอบหมาย
- หัวหน้าภาควิชา
- หัวหน้างาน
- คณบดี
- รองคณบดีท่ไี ด้รับมอบหมาย
- หัวหน้าภาควิชา
- หัวหน้างาน
- คณบดี
- รองคณบดีท่ไี ด้รับมอบหมาย
- หัวหน้างาน

* ฐานข้อมูลในแผนพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะฯ
1. ฐานข้อมูลประชาสัมพันธ์

6. ฐานข้อมูลสืบค้นวาระการประชุมกรรมการบริหาร/กรรมการประจํา

11. ฐานข้อมูลงานวิจัย

2. ฐานข้อมูลการเงินและพัสดุ

7. ฐานข้อมูลคลังความรู้

12. ฐานข้อมูลอาคาร-สถานที่ ยานพาหนะ และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

3. ฐานข้อมูลความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ

8. ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา (หลักฐาน,ข้อมูลประกอบตัวชี้วัด)

13. ฐานข้อมูลบริการทางวิชาการ

4. ฐานข้อมูลสําหรับระบบ E-document

9. ฐานข้อมูลการจัดการเรียนการสอนและการสอบ

14. ฐานข้อมูลทะเบียนนักศึกษา

5. ฐานข้อมูลสําหรับระบบคลังเอกสาร

10. ฐานข้อมูลบริหารงานบุคคล

15. ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนเรียนรู้ให้เป็นคณะวิชาชั้นนําทางด้านวิทยาศาสตร์
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของกลยุทธ์
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ตัวชี้วัดของกลยุทธ์
แผนงานเริ่มต้น
โครงการ/กิจกรรม
2560
2561
2562
2563
2564
1. คณะวิทยาศาสตร์มีความ 1. กระบวนการจัดการงาน 1. ระดับความสําเร็จตาม
5
5
5
5
5
1. การสร้างความรู้ความ
1. โครงการชีแ้ จงเพื่อสร้าง
พร้อมในการแข่งขันด้านการ การเงินและพัสดุท่มี ี
แผนการจัดการงานการเงิน
เข้าใจด้านการเงินให้กับ
ความเข้าใจด้านการเงิน
จัดการศึกษาทาง
ประสิทธิภาพ
และพัสดุท่มี ีประสิทธิภาพ
ภาควิชา/หลักสูตร/หน่วยงาน ให้กับภาควิชา/หลักสูตร/
วิทยาศาสตร์
หน่วยงาน
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00 2. ปรับปรุงและพัฒนา
2. จัดทํา/ปรับปรุงแผนผัง
2. ผลประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการใน
ระบบงาน
กระบวนการการปฏิบัติงาน
กระบวนการขออนุมัติและ
เพื่อขออนุมัติและเบิกจ่ายให้
เบิกจ่าย
ครบถ้วน
3. ผลประเมินความพึงพอใจ
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00 3. พัฒนางานบัญชีเงิน
3. แจ้งเร่งรัดให้ภาควิชา/
ในการให้บริการของงาน
รายรับรายจ่ายของ
หน่วยงานส่งเอกสารภายใน
การเงิน
หน่วยงานในคณะ
กําหนด
100
100
100
100
100 4. พัฒนาระบบสารสนเทศ 4. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้า
4. ร้อยละของจํานวน
เพื่อการเบิกจ่ายเงินรายได้ อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้
รายการที่จัดซื้อจัดจ้างได้
ถูกต้องตามระเบียบ
ให้กับหน่วยงานภายในคณะ ด้านการเงิน
5. ร้อยละของจํานวน
100
100
100
100
100 5. ปรับปรุงกระบวนการ/
5. โครงการพัฒนาบัญชี
รายการที่จัดซื้อจัดจ้าง และ
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อ รายรับรายจ่ายของ
ส่งมอบได้ทันตามความ
จัดจ้าง
หน่วยงานในคณะ
6. ร้อยละของจํานวน
100
100
100
100
100 6. ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
6. ติดตาม หน่วยงานภายใน
รายการที่จัดทําเอกสารการ
จัดซื้อจัดจ้าง
คณะให้ใช้เงินให้เป็นไปตาม
กําหนดราคากลางได้
เป้าหมายและแผนรายจ่าย
ถูกต้องตามระเบียบ
7. จํานวนรายการพัสดุท่มี ี
0
0
0
0
0
7. ปรับปรุงกระบวนการ/
7. ติดตามการนําส่งเงินของ
ความผิดพลาด
แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานภายในระยะเวลา
ที่กําหนด
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
8. โครงการระบบสารสนเทศ
8. ผลประเมินความพึงพอใจ
เพื่อ การเบิก/แจ้งเตือนการ
ในการบริการจัดซื้อจัดจ้าง
จ่ายเงินรายได้ให้กับ
บุคลากรหรือหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ
- คณบดี
- รองคณบดีท่ไี ด้รับ
มอบหมาย
- หัวหน้าภาควิชา
- หัวหน้างานคลัง
และพัสดุ
- หัวหน้าศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีฯ
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. คณะวิทยาศาสตร์มีความ 1. กระบวนการจัดการงาน
พร้อมในการแข่งขันด้านการ การเงินและพัสดุท่มี ี
ประสิทธิภาพ (ต่อ)
จัดการศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์ (ต่อ)

ตัวชี้วัดของกลยุทธ์
9. จํานวนครั้งที่สง่ รายงาน
การจําหน่ายพัสดุไม่ทันตาม
กําหนดเวลา

2560
0

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของกลยุทธ์
2561
2562
2563
0
0
0

2564
0

แผนงานเริ่มต้น

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

- คณบดี
- รองคณบดีท่ไี ด้รับ
มอบหมาย
- หัวหน้าภาควิชา
10. ผลประเมินความพึง
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
- หัวหน้างานคลัง
พอใจในการให้บริการของ
และพัสดุ
งานพัสดุ
- หัวหน้าศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
2. กระบวนการจัดการงาน 1. จํานวนครั้งที่ภารกิจหลัก ไม่เกิน 15 ไม่เกิน 15 ไม่เกิน 15 ไม่เกิน 15 ไม่เกิน 15 1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบ 1. สํารวจและวิเคราะห์
- รองคณบดีท่ไี ด้รับ
อาคาร สถานที่ และพาหนะ ของคณะได้รับผลกระทบ
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง การจัดการงานซ่อมบํารุง
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน มอบหมาย
ที่มีประสิทธิภาพ
จากความไม่พร้อมของระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานและ และอาคารสถานที่ ออกแบบ - หัวหน้าภาควิชา
โครงสร้างพื้นฐาน (ปัจจัย
อาคารสถานที่ด้วย
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงให้ - หัวหน้างานบริหาร
ภายใน)
ระบบปฏิบัติการทีท่ ันสมัย มีสภาพพร้อมใช้งานตาม
และธุรการ
และออนไลน์
- หัวหน้าศูนย์
พันธกิจของคณะ
2. จํานวนครั้งที่เกิด
0
0
0
0
0
2. ระบบมาตรการป้องกัน 2. จัดทําระบบสารสนเทศ เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย
ปัญหาขัดข้องจากระบบ
ของแผนที่สาธารณูปโภค
และเทคโนโลยีฯ
ในชีวิตและทรัพย์สิน
สาธารณูปโภคพื้นฐานของ พื้นฐานของแต่ละอาคารเพื่อ
หน่วยงานภายนอกคณะ ลด สามารถนํามาตรวจสอบ
ความเสี่ยงจากการเสียหาย และแก้ปัญหาได้อย่างมี
จากอุปกรณ์เครื่องมือของ ประสิทธิภาพ
หน่วยงานภายในคณะ
3. ผลประเมินความพึงพอใจ
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00 3. ทบทวนปรับปรุงระบบ
3. วางแผนและกําหนด
ของผู้ใช้บริการ
การจัดการด้านความ
กรอบระยะเวลาการซ่อม
ปลอดภัยในชีวิตและ
บํารุงและแก้ไขปัญหาของ
ทรัพย์สินและพัฒนาให้เป็น สาธารณูปโภคพื้นฐานและ
ระบบออนไลน์
อาคารสถานที่
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัดของกลยุทธ์

1. คณะวิทยาศาสตร์มีความ 2. กระบวนการจัดการงาน 4. ผลประเมินความพึงพอใจ
พร้อมในการแข่งขันด้านการ อาคาร สถานที่ และพาหนะ ในบริการการกําจัดของเสีย
ที่มีประสิทธิภาพ (ต่อ)
และสารเคมี
จัดการศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์ (ต่อ)

5. ผลประเมินความพึงพอใจ
ในการให้บริการด้านงาน
อาคารและสถานที่

2560
3.51

4.00

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของกลยุทธ์
2561
2562
2563
3.75
3.75
3.75

4.00

4.00

4.00

2564
4.00

4.00

แผนงานเริ่มต้น
4. สํารวจความพร้อมด้าน
ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมโดย
มีจุดเน้นที่สะอาด ปลอดภัย
ร่มรื่น และสวยงามและ
จัดทําแผนพัฒนาภูมิทัศน์
และสิ่งแวดล้อม
5. ทบทวนและปรับปรุง
ระบบจัดการของเสียและ
สารเคมีใช้แล้ว
6. จัดโครงการคัดแยกขยะ
เพื่อนํามาใช้ประโยชน์

7. ทบทวนและปรับปรุง
ระบบสนับสนุนยานพาหนะ

โครงการ/กิจกรรม
4. โครงการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าและประปาในอาคาร
เก่า

5. จัดทําระบบสต็อกวัสดุ
เพื่อการซ่อมบํารุงที่มี
ประสิทธิผล
6. โครงการระบบสารสนเทศ
เพื่อตอบรับการซ่อมบํารุง
และตรวจสอบความถูกต้อง
เรียบร้อยและสร้างความ
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน
7. จัดสถานที่เพื่อเก็บวัสดุ
และครุภัณฑ์เก่าเพื่อรอ
จําหน่าย
8. โครงการฝึกอบรมและให้
ความรู้กับบุคลากรเกี่ยวกับ
ระบบรักษาความปลอดภัย
ในหน่วยงานให้สามารถแก้ไข
ได้ทันท่วงที
9. โครงการฝึกอบรมการใช้
อุปกรณ์ดับเพลิงและซ้อม
แผนป้องกันอัคคีภัย
10. กําหนดจุดเฝ้าระวัง
สําคัญในคณะ

ผู้รับผิดชอบ
- รองคณบดีท่ไี ด้รับ
มอบหมาย
- หัวหน้าภาควิชา
- หัวหน้างานบริหาร
และธุรการ
- หัวหน้าศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีฯ
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. คณะวิทยาศาสตร์มีความ 2. กระบวนการจัดการงาน
พร้อมในการแข่งขันด้านการ อาคาร สถานที่ และพาหนะ
ที่มีประสิทธิภาพ (ต่อ)
จัดการศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์ (ต่อ)

ตัวชี้วัดของกลยุทธ์

2560

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของกลยุทธ์
2561
2562
2563

2564

แผนงานเริ่มต้น

โครงการ/กิจกรรม
11. จัดระบบการตรวจสอบ
ความปลอดภัยภายในคณะ

12. โครงการติดป้ายบอก
ทางหนีไฟและพื้นที่รวมพล
เมื่อเกิดอัคคีไฟ
13. การติดตั้งระบบการ
ตรวจสอบการเข้าออกของ
บุคคลและยานพาหนะใน
เขตพื้นที่ของคณะ
14. พัฒนาระบบการสื่อสาร
ด้านความปลอดภัยโดยใช้
ระบบ IT
15. จัดโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนพัฒนาภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อม
16. อบรม/ให้ความรู้การ
จัดเก็บของเสียและสารเคมี
ใช้แล้วกับเจ้าหน้าที่ซึ่ง
รับผิดชอบ
17. สํารวจปริมาณของเสีย
และสารเคมีท่สี ะสมใน
หน่วยงานต่างๆ เพื่อความ
รวดเร็ว ในการส่งกําจัดผ่าน
เครือข่ายการจัดการของเสีย
18. อบรม/ให้ความรู้วิธีการ
คัดแยกขยะเพื่อนํามาใช้
ประโยชน์

ผู้รับผิดชอบ
- รองคณบดีท่ไี ด้รับ
มอบหมาย
- หัวหน้าภาควิชา
- หัวหน้างานบริหาร
และธุรการ
- หัวหน้าศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีฯ
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. คณะวิทยาศาสตร์มีความ 2. กระบวนการจัดการงาน
พร้อมในการแข่งขันด้านการ อาคาร สถานที่ และพาหนะ
ที่มีประสิทธิภาพ (ต่อ)
จัดการศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์ (ต่อ)

ตัวชี้วัดของกลยุทธ์

2560

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของกลยุทธ์
2561
2562
2563

2564

แผนงานเริ่มต้น

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

19. รณรงค์/เชิญชวน
หน่วยงานภายในคณะเข้า
ร่วมโครงการคัดแยกขยะ
เพื่อนํามาใช้ประโยชน์
20. ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเพื่อขอใช้
ยานพาหนะ
21. จัดทําแผนบํารุงรักษา
ยานพาหนะ
22. จัดฝึกอบรมให้กับ
พนักงานขับรถ เรื่อง จิต
บริการ การบํารุงรักษา
ยานพาหนะ ความปลอดภัย
และการปฐมพยาบาล
23. จัดหารถยนต์ทดแทน
หรือระบบจ้างเหมา
ยานพาหนะจาก
ผู้ประกอบการภาคเอกชน
เพื่อทดแทนรถยนต์ท่มี ีสภาพ
เก่าเกิน 15 ปีและ/หรือ
ทดแทนพนักงานขับรถที่

- รองคณบดีท่ไี ด้รับ
มอบหมาย
- หัวหน้าภาควิชา
- หัวหน้างานบริหาร
และธุรการ
- หัวหน้าศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีฯ
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. คณะวิทยาศาสตร์มีความ 3. กระบวนการจัดการงาน
พร้อมในการแข่งขันด้านการ นโยบายและแผนที่มี
ประสิทธิภาพ
จัดการศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์ (ต่อ)

ตัวชี้วัดของกลยุทธ์
1. ระดับความสําเร็จของ
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์

2560
5

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของกลยุทธ์
2561
2562
2563
5
5
5

2564
5

2. ระดับความสําเร็จของ
การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับ
องค์กร ลงสู่ระดับหน่วย
งาน/บุคลากร

3

5

5

5

5

3. ร้อยละของโครงการที่
ได้รับอนุมัติ หรือจัดสรร
งบประมาณที่ดําเนินการ
เป็นไปตามระยะเวลาที่
กําหนดในโครงการ
4. ร้อยละของโครงการ /
กิจกรรมที่เสนอขอ ได้รับ
อนุมัติให้ดําเนินการได้

90

95

100

100

100

100

100

100

100

100

95

98

100

100

100

5. ร้อยละของส่วนที่นําข้อมูล
ไปใช้ในงานได้ถูกต้องและ
ทันเวลา

แผนงานเริ่มต้น

โครงการ/กิจกรรม

1. ศึกษาแนวทาง และจัดทํา 1. อบรมแนวทางการจัดทํา
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
แผนยุทธศาสตร์
คํานวณต้นทุนระดับหลักสูตร
2. ศึกษาแนวทางการจัด
อันดับสถาบันอุดมศึกษา

2. จัดทําแผนยุทธศาสตร์
และกําหนดตัวชี้วัด
ความสําเร็จที่ ท้าทาย
สอดคล้องกับการพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ
3. โครงการประชุมเชิง
3. วิเคราะห์และจําแนก
ภารกิจของหน่วยงาน และ ปฏิบัติการยุทธศาสตร์การ
กําหนดเป้าประสงค์ในแต่ละ พัฒนาองค์กร
มิติของการปฏิบัติราชการ
4. ทบทวน กรอบ/แนวทาง
การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการระดับหน่วยงานและ
ระดับบุคคล
5. ศึกษาสาระสําคัญของ
แผน/ยุทธศาสตร์ต่างๆของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ทบทวนแผนงบประมาณ
เพื่อ นําเสนอแนวทางการทํา
แผนที่มีประสิทธิภาพ และ
สอดรับกับการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ
- รองคณบดีท่ไี ด้รับ
มอบหมาย
- หัวหน้าภาควิชา
- หัวหน้างานแผน
และประกันคุณภาพ
การศึกษา
- หัวหน้าศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีฯ

4. จัดทําเอกสาร/สื่อ
ประชาสัมพันธ์

5. ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ
ในระดับบุคคล และหน่วยงาน
6. ติดตาม/รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการ
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัดของกลยุทธ์

1. คณะวิทยาศาสตร์มีความ 3. กระบวนการจัดการงาน
พร้อมในการแข่งขันด้านการ นโยบายและแผนที่มี
ประสิทธิภาพ (ต่อ)
จัดการศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์ (ต่อ)

6. ผลประเมินความพึงพอใจ
ในการให้บริการของงาน
นโยบายและแผน

4. กระบวนการจัดการงาน 1. ระดับความพึงพอใจ
วิเทศสัมพันธ์ท่มี ีประสิทธิภาพ สารสนเทศ MOU

2560
4.00

-

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของกลยุทธ์
2561
2562
2563
4.00
4.00
4.00

-

3.51

3.75

2564
4.00

4.00

แผนงานเริ่มต้น
7. ศึกษารูปแบบ แนว
ทางการจัดสรรงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ตอบสนองความต้องการ
ของหน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม

7. จัดทําแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ให้สอดคล้อง
กับแผนการปฏิบัติราชการ
ประจําปี และแนวทางการใช้
จ่ายงบประมาณแต่ละหมวด
ของมหาวิทยาลัย
8. รวบรวม ประมวลผล
8. จําแนกแนวทางการ
และวิเคราะห์ข้อมูล ใน
จัดสรรงบประมาณ เป็นงาน
รูปแบบที่สามารถนําไปใช้ใน ประจําตามภารกิจพื้นฐาน
การบริหารจัดการได้ในทุก ของหน่วยงาน การพัฒนา
ระดับ
งานตามยุทธศาสตร์ และ
งานในลักษณะการบูรณา
การ เพื่อให้สอดรับกับการ
พัฒนางานตามยุทธศาสตร์
9. ทบทวนข้อมูลให้มีความ 9. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ถูกต้องครบถ้วน
เพื่อให้หน่วยงานทุกระดับ
10. วางแผนพัฒนาระบบ
10. ปรับปรุงฐานข้อมูลให้มี
การจัดเก็บข้อมูลให้มีความ ความทันสมัย
ทันสมัย เพื่อลดภาระงาน
ของบุคลากรในการกรอก
11. รายงานข้อมูลที่สามารถ
นําไปใช้งานได้กับหน่วยงาน
1. จัดทําสารสนเทศ MOU 1. โครงการจัดทําสารสนเทศ
ซึ่งสามารถแจ้งเตือนการ
MOU
หมดอายุของ MOU เดิม
และอัฟเดท MOUใหม่

ผู้รับผิดชอบ
- รองคณบดีท่ไี ด้รับ
มอบหมาย
- หัวหน้าภาควิชา
- หัวหน้างานแผน
และประกันคุณภาพ
การศึกษา
- หัวหน้าศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีฯ
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. คณะวิทยาศาสตร์มีความ 4. กระบวนการจัดการงาน
พร้อมในการแข่งขันด้านการ วิเทศสัมพันธ์ท่มี ี
ประสิทธิภาพ (ต่อ)
จัดการศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์ (ต่อ)

ตัวชี้วัดของกลยุทธ์
2. จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่มีร่วมมือทาง
วิชาการกับต่างประเทศ

2560
5

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของกลยุทธ์
2561
2562
2563
5
6
6

2564
6

3. จํานวน visiting professor

1

1

1

1

1

4. จํานวน visiting student

1

1

1

1

1

5. จํานวนกิจกรรม/โครงการ
จาก MOU

5

5

5

5

5

6. จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ของบุคลากรสายสนับสนุน
7. ร้อยละของจํานวน
บุคลากรสายสนับสนุนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม/โครงการที่
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษต่อจํานวน
บุคลากรสายสนับสนุน

1

1

2

2

2

80

80

80

80

80

แผนงานเริ่มต้น
2. จัดกิจกรรมทางวิชาการ
ภายใต้ MOU

โครงการ/กิจกรรม

2. สนับสนุนและส่งเสริม
การจัดกิจกรรม/โครงการ
ร่วมกับสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ
3. พิจารณาช่องทางการ
3. จัดโครงการแลกเปลี่ยน
สนับสนุนการเดินทางของ บุคลากรทางการศึกษาและ
อาจารย์ชาวต่างประเทศเพื่อ พิจารณาการให้ทุนสนับสนุน
การเรียนการสอน และ/หรือ
การวิจัย
4. จัดโครงการแลกเปลี่ยน
4. พิจารณาช่องทางการ
สนับสนุนการเดินทางของ นักศึกษาต่างชาติและ
พิจารณาการให้ทุนสนับสนุน
นักศึกษาชาวต่างประเทศ
เพื่อการเรียนการสอน และ/
หรือการวิจัย
5. วิเคราะห์ MOU เพื่อวาง 5. ศึกษาข้อดีและข้อด้อย
แผนการใช้งานแบบมุ่งเป้า ของสถาบันที่ทํา MOU เพื่อ
สร้างกิจกรรมความร่วมมือ
6. จัดทําแผนกิจกรรม
6. ประชาสัมพันธ์และเชิญ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ชวนให้บุคลากรสาย
ของบุคลากรสายสนับสนุน สนับสนุนทราบและเข้าร่วม
โครงการพัฒนาทักษะ
7. จัดทําข้อมูลและระบบ
7. ประสานงานและ
สารสนเทศเพื่อการ
ดําเนินการประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุม หลักสูตรสองภาษาและ
ไปยังสถาบันการศึกษา
หลักสูตรนานาชาติท่เี ปิด
เป้าหมายในต่างประเทศ
สอนในคณะ

ผู้รับผิดชอบ
- รองคณบดีท่ไี ด้รับ
มอบหมาย
- หัวหน้าภาควิชา
- หัวหน้างานแผน
และประกันคุณภาพ
การศึกษา
- หัวหน้าศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีฯ
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัดของกลยุทธ์

1. คณะวิทยาศาสตร์มีความ 4. กระบวนการจัดการงาน
พร้อมในการแข่งขันด้านการ วิเทศสัมพันธ์ท่มี ี
ประสิทธิภาพ (ต่อ)
จัดการศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์ (ต่อ)

8. จํานวนกิจกรรม/
โครงการประชาสัมพันธ์การ
จัดการศึกษาของคณะเพื่อ
เพิ่มจํานวนผู้เรียนจาก
ต่างประเทศ
9. ผลประเมินความพึง
พอใจการให้บริการของงาน
วิเทศสัมพันธ์

5. กระบวนการจัดการ
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพ

2560
1

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของกลยุทธ์
2561
2562
2563
1
1
1

2564
1

แผนงานเริ่มต้น

โครงการ/กิจกรรม

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

1. ผลประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่อการ
บริการงานโสตทัศนูปกรณ์

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

1. สํารวจ จัดทําแผนการ
1. โครงการจัดทําคู่มือฉบับ
ปรับปรุง/ปรับเปลี่ยน/จัดหา ย่อสําหรับแสดงวิธีการใช้
ทดแทนในส่วน
โสตทัศนูปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ห้อง
2. โครงการปรับปรุงระบบ
บรรยาย/ห้องประชุม ตาม โสตทัศนูปกรณ์สําหรับห้อง
ความจําเป็นเร่งด่วนระดับ บรรยาย และห้องประชุม
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

2. ผลประเมินความพึงพอใจ
ต่อระบบสารสนเทศของการ
บริการด้านโสตทัศนศึกษา

-

-

-

3.75

4.00

2. การบริหารเจ้าหน้าที่ให้
สามารถทํางานแทนกันได้

ผู้รับผิดชอบ
- รองคณบดีท่ไี ด้รับ
มอบหมาย
- หัวหน้าภาควิชา
- หัวหน้างานแผน
และประกันคุณภาพ
การศึกษา
- หัวหน้าศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีฯ
- รองคณบดีท่ไี ด้รับ
มอบหมาย
- หัวหน้างานที่ได้รับ
มอบหมาย

3. โครงการทดแทน/
สับเปลี่ยนความสามารถใน
การทํางานของบุคลากร
3. จัดทําระบบสารสนเทศที่ 4. พัฒนาระบบสารสนเทศ
ตอบสนองความต้องการ
เพื่อการจองห้องบรรยาย
ผ่านระบบ IT ของคณะ
และห้องประชุม
5. การให้บริการ การขอใช้
บริการ/การแจ้งปัญหาและ
อุปสรรค/ข้อเสนอแนะผ่าน
ระบบ IT ของคณะ
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัดของกลยุทธ์

1. คณะวิทยาศาสตร์มีความ 6. กระบวนการจัดการงาน
พร้อมในการแข่งขันด้านการ ประชาสัมพันธ์ท่มี ี
ประสิทธิภาพ
จัดการศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์ (ต่อ)

1. ผลประเมินความพึงพอใจ
ของการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของ
คณะประเภทต่างๆ

7. กระบวนการจัดการงาน
บริหารทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ

2560
3.51

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของกลยุทธ์
2561
2562
2563
3.55
3.58
3.6

2. ผลประเมินความพึงพอใจ
การให้บริการของงาน
ประชาสัมพันธ์

4.00

4.00

1. ร้อยละของอาจารย์ท่ี
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ

45

47

2. จํานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ได้รับตําแหน่ง
สูงขึ้น

0

0

100

100

50

55

3. ร้อยละของอาจารย์ท่มี ี
คุณสมบัติเป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตรตามเกณฑ์
สกอ.
4. ร้อยละของจํานวน
บุคลากรที่มีแผนการพัฒนา
รายบุคคลที่ชัดเจน

4.00

แผนงานเริ่มต้น

โครงการ/กิจกรรม

1. จัดทํากําหนดการ
1. โครงการพัฒนาเว็บไซด์
ประชาสัมพันธ์และระบบการ ประชาสัมพันธ์คณะ
จัดการข้อมูลข่าวสารที่แยก
หมวดหมู่ข่าวสารอย่างชัดเจน
เหมาะแกการเข้าถึงทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2. วางแผนการกระจาย
2. การจัดทําทําเนียบ
ข่าวสารไปยังสื่อมวลชนและ ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ
สื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบอื่นๆ
3. การจัดทํากําหนดการ
บริการวิชาการ
4. โครงการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์และการ
พัฒนางานประชาสัมพันธ์
49
50
50
1. การจัดทําระบบคัดเลือก 1. โครงการปฐมนิเทศ
บุคลากรที่ประกอบด้วย
บุคลากรใหม่
เครื่องมือการคัดเลือกที่มี
ประสิทธิภาพและผู้รับผิดชอบ
ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 2. ระบบพี่เลี้ยง แนะนําให้ 2. โครงการพัฒนาตําแหน่ง
1 คน
1 คน
1 คน คําปรึกษาและกระตุ้นให้มี ทางวิชาการ
การขอตําแหน่งทางวิชาการ
ที่สูงขึ้น
100
100
100 3. ระบบพี่เลี้ยง แนะนําให้ 3. โครงการพัฒนาด้านการ
คําปรึกษาและกระตุ้นให้มี จัดการเรียนการสอน และ
การขอตําแหน่งที่สูงขึ้น
การวิจัย
60

4.00

2564
3.62

65

ผู้รับผิดชอบ
- รองคณบดีท่ไี ด้รับ
มอบหมาย
- หัวหน้างานที่ได้รับ
มอบหมาย

4.00

70

4. จัดทําระบบสารสนเทศ
บุคลากรสายวิชาการ

- คณบดี
- รองคณบดีท่ไี ด้รับ
มอบหมาย
- หัวหน้าภาควิชา
- หัวหน้างานบริหาร
และธุรการ
- หัวหน้าศูนย์
เครือ่ งมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีฯ

4. โครงการพัฒนาปรับปรุง
การทํางาน
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. คณะวิทยาศาสตร์มีความ 7. กระบวนการจัดการงาน
พร้อมในการแข่งขันด้านการ บริหารทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ (ต่อ)
จัดการศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์ (ต่อ)

ตัวชี้วัดของกลยุทธ์
5. ร้อยละบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา
ตามทักษะวิชาชีพ
6. ผลประเมินความพึง
พอใจด้านสวัสดิการ สิทธิ
ประโยชน์ และ
สภาพแวดล้อมในการ
7. จํานวนกิจกรรม/โครงการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของ
บุคลากร
8. ผลประเมินความพึงพอใจ
ในการให้บริการของงานการ
เจ้าหน้าที่

2560
70

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของกลยุทธ์
2561
2562
2563
72
75
78

2564
80

แผนงานเริ่มต้น
5. จัดทําแผนการพัฒนา
รายบุคคล

3.51

3.75

3.75

3.75

4.00

6. จัดทําระบบสารสนเทศ
บุคลากรสายสนับสนุน

2

2

2

2

2

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

7. ทบทวนสวัสดิการและ
สนับสนุนกิจกรรมชมรม
ข้าราชการและพนักงาน
8. จัดทํากําหนดการจัด
กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

5. โครงการอบรมเชิง
- คณบดี
ปฏิบัติการเพื่อจัดทําคู่มือ
- รองคณบดีท่ไี ด้รับ
ปฏิบัติงานเพื่อขอตําแหน่งที่ มอบหมาย
สูงขึ้น
- หัวหน้าภาควิชา
6. โครงการฐานข้อมูล
- หัวหน้างานบริหาร
บุคลากรสายวิชาการ
และธุรการ
- หัวหน้าศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
7. โครงการจัดทําแผนการ และเทคโนโลยีฯ
พัฒนารายบุคคล
8. โครงการพัฒนาทักษะ
ทางวิชาชีพ
9. โครงการระบบ
สารสนเทศบุคลากรสาย
สนับสนุน
10. โครงการจัดทํา
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ของบุคลากร
11. โครงการ Science Happy
Workplace
12. โครงการกีฬาสี SCSU
Game
13. โครงการ Big cleaning
day
14. โครงการ 5 ส.
15. โครงการตรวจสุขภาพ
ประจําปี
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัดของกลยุทธ์

2560

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของกลยุทธ์
2561
2562
2563

2564

แผนงานเริ่มต้น

1. คณะวิทยาศาสตร์มีความ 7. กระบวนการจัดการงาน
พร้อมในการแข่งขันด้านการ บริหารทรัพยากรบุคคลที่มี
จัดการศึกษาทาง
ประสิทธิภาพ (ต่อ)
วิทยาศาสตร์ (ต่อ)

8. กระบวนการจัดการงาน
สารบรรณที่มีประสิทธิภาพ

1. มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อจัดการ
เอกสาร
2. ผลประเมินความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของงาน
สารบรรณ
9. กระบวนการจัดการศูนย์ 1. มีสัดส่วนของรายรับและ
เครื่องมือฯ ที่มีประสิทธิภาพ รายจ่ายแบบเกินดุล
(+ = เกินดุล, - = ขาดดุล)
2. จํานวนครั้งของการ
ให้บริการทางวิชาการแก่
ชุมชนที่ไม่เกิดรายได้
3. ผลประเมินความพึง
พอใจต่อการให้บริการของ
ศูนย์เครื่องมือวิจัยฯ

-

-

-

มี

มี

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

-

-

-

+

+

2

2

2

2

2

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

1. แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อ
ออกแบบระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อจัดการ

1. โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศสําหรับศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีฯฯ
2. โครงการพัฒนางาน

3. วิเคราะห์ศักยภาพและ
ทิศทางการบริการวิชาการ
แก่ชุมชน

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

16. โครงการเกษียณอายุ
ราชการ
17. โครงการทํานุบํารุงพุทธ
ศาสนา
18. โครงการอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

- คณบดี
- รองคณบดีท่ไี ด้รับ
มอบหมาย
- หัวหน้าภาควิชา
- หัวหน้างานบริหาร
และธุรการ
- หัวหน้าศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีฯ
- รองคณบดีท่ไี ด้รับ
มอบหมาย
- หัวหน้างานที่ได้รับ
มอบหมาย

1. จัดทําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อจัดการ
เอกสาร
2. อบรมการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
จัดการเอกสาร
1.โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่ครอบคลุมทั้ง
ระบบ และการรายงานผล
2. โครงการการขยายงาน
การให้บริการวิชาการเพื่อ
สร้างรายได้
3. โครงการพัฒนาบุคลากร

- รองคณบดีท่ไี ด้รับ
มอบหมาย
- หัวหน้าศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีฯฯ
- หัวหน้าภาควิชา

4. โครงการให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง
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1. คณะวิทยาศาสตร์มีความ
พร้อมในการแข่งขันด้านการ
จัดการศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์ (ต่อ)

10. กระบวนการสนับสนุน
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
ทุกหน่วยงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดของกลยุทธ์
1. ร้อยละของระบบ
สารสนเทศที่แล้วเสร็จเมื่อ
เทียบกับแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศของคณะ
2. ผลประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ

2560
40

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของกลยุทธ์
2561
2562
2563
80
100
100

2564
100

3.51

3.51

3.51

3.51

3.51

3. ผลประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานระบบเครือข่าย

3.51

3.51

3.51

3.51

3.51

4. ผลประเมินความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการหน่วย IT

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

แผนงานเริ่มต้น

โครงการ/กิจกรรม

1. แต่งคณะทํางานจัดทํา
1. จัดทําระบบสารสนเทศ
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ตามแผนแผนพัฒนาระบบ
ของคณะ
สารสนเทศของคณะ
2. แต่งคณะทํางานเพื่อ
จัดทําระบบสารสนเทศตาม
แผนที่วางไว้
3. มีแผนงานสําหรับบํารุง
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้
สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
4. จัดโครงการอบรมเพิ่ม
ทักษะการทําสื่อการเรียน
การสอน
5. มีระบบและกลไกการให้
ให้บริการซ่อมบํารุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อ
พ่วง และอุปกรณ์เครือข่าย
6. จัดทําระบบจัดการความรู้
เกี่ยวกับการแก้ปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ผู้รับผิดชอบ
- รองคณบดีท่ไี ด้รับ
มอบหมาย
- หัวหน้างานที่ได้รับ
มอบหมาย

2 จัดอบรมการใช้ระบบ
สารสนเทศให้แก่บุคลากร
และนักศึกษา
3. จัดทําแผนพัฒนา
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
4. จัดทําโครงการ
บํารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย
ให้สามารถใช้งานได้
5. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมการดูแลและพัฒนา
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
6. จัดอบรมโปรแกรม
สําหรับนํามาใช้ทําสื่อการ
เรียนการสอน
7. ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ให้คณาจารย์ร่วมจัดทําสื่อ
การเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์
8. กําหนดกรอบ/ควบคุม
การปฏิบัติระยะเวลา
แก้ปัญหาด้านอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และเครือข่าย
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. คณะวิทยาศาสตร์มีความ
พร้อมในการแข่งขันด้านการ
จัดการศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์ (ต่อ)

ตัวชี้วัดของกลยุทธ์

2560

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของกลยุทธ์
2561
2562
2563

2564

แผนงานเริ่มต้น

โครงการ/กิจกรรม
9. สร้างคลังความรู้การ
แก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น

10. กระบวนการสนับสนุน
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
ทุกหน่วยงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ (ต่อ)

11. กระบวนการจัดการงาน 1. คะแนนประเมินตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ IQA ระดับคณะของ สกอ.
มีประสิทธิภาพ
(คาดว่าปี 2560 จะเป็น
ตัวชี้วัดตามเกณฑ์ใหม่)

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

2. ร้อยละของหลักสูตรที่มี
ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในได้ระดับคะแนน 3.01
ขึ้นไป

100

100

100

100

100

3. ผลประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการระบบ
สารสนเทศของงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
4. ผลประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการจากงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา

-

3.51

3.75

3.75

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

ผู้รับผิดชอบ
- รองคณบดีท่ไี ด้รับ
มอบหมาย
- หัวหน้างานที่ได้รับ
มอบหมาย

10. โครงการให้คําปรึกษา
การแก้ไขปัญหา
คอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา
1. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ 1. กิจกรรมการทบทวนและ - รองคณบดีท่ไี ด้รับ
โดยนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนการพัฒนา
มอบหมาย
พัฒนาปรับปรุงผลการ
คุณภาพ
- หัวหน้าภาควิชา
ดําเนินงาน
- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. กํากับติดตามผลการ
2. การศึกษาดูงานและ
- หัวหน้างานแผน
ดําเนินงานและจัดทํา
แลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ รื่องการ และประกันคุณภาพ
รายงานการประเมินตนเอง ประกันคุณภาพแบบ iQA
การศึกษา
เพื่อรับการตรวจประเมินตาม CUPT และ EdPEx
เกณฑ์ iQA
3. พัฒนาระบบรายงานโดย 3. โครงการพัฒนาและ
ใช้เครื่องมือ PDCA
ปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงาน
4. สร้างความเข้าใจในตัว
บ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพ การรวบรวมข้อมูล
และการรายงานผลการ
ดําเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้อง

4. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัตกิ ารเรื่อง “ระบบการ
ประกันคุณภาพคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร”
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ตัวชี้วัดของกลยุทธ์

2560

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของกลยุทธ์
2561
2562
2563

2564

1. คณะวิทยาศาสตร์มีความ 11. กระบวนการจัดการงาน
พร้อมในการแข่งขันด้านการ ประกันคุณภาพการศึกษาที่
มีประสิทธิภาพ (ต่อ)
จัดการศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์ (ต่อ)

12. ระบบบริหารงานที่มี
ธรรมาภิบาลและมี
ประสิทธิภาพ

แผนงานเริ่มต้น
5. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพ และการค้นหา
แนวทางปฏิบัติท่ดี ี
6. ทบทวนและพัฒนาเว็บ
ไซด์งานประกันคุณภาพให้
เป็นปัจจุบัน
7. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ความรูเ้ รื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

1. ร้อยละของจํานวนข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ผา่ น
ช่องทางต่างๆ โดยได้รับการ
แก้ไขตามระบบการจัดการ
ข้อร้องเรียนของคณะต่อ
จํานวนข้อร้องเรียนทั้งหมด

90

90

95

95

100

8. พัฒนาและปรับปรุง
ระบบสารสนเทศในการ
รวบรวมหลักฐานและ
รายงานผลการดําเนินงาน
ได้ครบถ้วน ถูกต้อง และ
ทันเวลา
1. จัดโครงการเพื่อส่งเสริม
เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล
2. จัดโครงการเพื่อส่งเสริม
การบริหารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
3. สนับสนุนผูบ้ ริหารใหม่ให้
เข้าอบรมการเรียนรู้
ระบบงานและการ
บริหารงานด้วยหลักธรร
มาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

5. โครงการอบรมการกรอก - รองคณบดีท่ไี ด้รับ
CHE-QA online
มอบหมาย
- หัวหน้าภาควิชา
- อาจารย์
6.โครงการหาแนวทาง
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ปฏิบัติท่ดี ีในการบริหาร
- หัวหน้างานแผน
จัดการหลักสูตร
และประกันคุณภาพ
7. โครงการจัดทําระบบ
การศึกษา
สารสนเทศในการรวบรวม
หลักฐานและรายงานผล
การดําเนินงาน

1. โครงการพัฒนาผู้บริหาร
คณะ
2. โครงการเรียนรู้ระบบงาน
สําหรับผูบ้ ริหารใหม่

- คณบดี

3. โครงการอบรมหลักการ
บริหารแบบมีธรรมาภิบาล
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ตัวชี้วัดของกลยุทธ์

1. คณะวิทยาศาสตร์มีความ 13. ผู้นําบริหารงานด้วยหลัก
พร้อมในการแข่งขันด้านการ ธรรมาภิบาล
จัดการศึกษาทาง
วิทยาศาสตร์ (ต่อ)

1. ผลประเมินความพึงพอใจ
ของคณะ กรรมการประจํา
คณะที่มีต่อการบริหารงาน
ของคณบดี (ใส่ธรรมาภิบาล
ให้ครบในแบบประเมิน)

2560
4.00

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของกลยุทธ์
2561
2562
2563
4.00
4.00
4.00

2564
4.00

แผนงานเริ่มต้น

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
- คณบดี
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ยุทธศาสตร์ ที่ 2 สนับสนุนการขับเคลื่อนและพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศและได้รับการยอมรับในระดับสากล

ผลงาน

2560
50

2561
50

เป้าหมาย
2562
60

จํานวนเรื่อง

150

150

180

180

200

ร้อยละ

6

6

8

8

10

ผลงาน

2

2

4

4

6

ร้อยละ

40

42

42

45

50

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

4. จํานวนผลงานวิจัยที่ปรากฏในฐานข้อมูล
SCOPUS/ISI ต่อจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด
(QS)
5. จํานวนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัย
(citation/paper) ที่ปรากฏในฐาน ข้อมูล
SCOPUS/ISI (QS)
6. ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
นําไปใช้ประโยชน์ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
ทั้งหมด
7. จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปต่อยอดในเชิง
พาณิชย์
8. ร้อยละของอาจารย์ที่มีตําแหน่งทาง
วิชาการต่อจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด

2563
60

2564
70

ผู้รับผิดชอบ
- คณบดี
- รองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย
- หัวหน้าภาควิชา
- คณบดี
- รองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย
- หัวหน้าภาควิชา
- คณบดี
- รองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย
- หัวหน้าภาควิชา
- คณบดี
- รองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย
- หัวหน้าภาควิชา
- คณบดี
- รองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย
- หัวหน้าภาควิชา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 สนับสนุนการขับเคลื่อนและพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศและได้รับการยอมรับในระดับสากล
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของกลยุทธ์
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ตัวชี้วัดของกลยุทธ์
แผนงานเริ่มต้น
โครงการ/กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
2560
2561
2562
2563
2564
2. คณาจารย์สามารถ
14. กระบวนการสนับสนุน 1. จํานวนเงินสนับสนุน
220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 1. พัฒนาระบบสนับสนุน
1. กิจกรรมพบปะนักวิจัย
- รองคณบดีท่ไี ด้รับ
การสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ งานวิจัยต่ออาจารย์ประจํา
ผลิตผลงานวิจัยด้าน
การจัดทําผลงานวิจัยที่มี
เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาการ มอบหมาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(บาท)
คุณภาพ
สร้างกลุ่มวิจัยใหม่เพิ่มขึ้นใน - หัวหน้าภาควิชา
ที่มีคุณภาพระดับสากล
รูปแบบ เครือข่ายวิจัย
- หัวหน้างานแผน
และประกันคุณภาพ
(หน่วยวิจัย เป็นต้น)
การศึกษา
2. จํานวนเงินสนับสนุน
10 ล้าน 10 ล้าน 10 ล้าน 10 ล้าน 10 ล้าน 2. แผนพัฒนางานวิจัยและ 2. สนับสนุนกิจกรรมของ
งานวิจัยจากแหล่งทุนภายใน
นวัตกรรม
เครือข่ายวิจัยในการไป
(บาท)
นําเสนอผลงาน/รับรางวัลใน
เวทีระดับนานาชาติ
3. จํานวนเงินสนับสนุน
20 ล้าน 20 ล้าน 20 ล้าน 20 ล้าน 20 ล้าน
งานวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก (บาท)
4. ผลประเมินความพึงพอใจ
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
ในการรับบริการด้านวิจัย
15. ผลงานวิจัยที่ได้รับการ 1. ร้อยละผลงานที่ได้รับการ
30
30
30
35
35
1. โครงการถ่ายทอดองค์
1. อบรมการเขียนบทความ
ยอมรับในระดับชาติและ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับ
ความรู้การทําวิจัย
สําหรับการเผยแพร่ใน
นานาชาติ
นานาชาติ (ISI/Scopus) ต่อ
วารสารและการนําเสนอ
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด
ผลงานทางวิชาการ
2. จํานวนผลงานวิจัยที่
ตีพิมพ์/บทความทาง
วิชาการที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล ISI/Scopus 5 ปี
3. จํานวนอาจารย์ท่ไี ด้รับ
รางวัลจากงานวิจัยในระดับ
นานาชาติ

100

100

120

120

140

2

2

2

2

3

2. กิจกรรมเริ่มสร้าง
เส้นทางสู่ความสําเร็จในการ
ทํางานด้านการวิจัย
3. อบรมจรรยาบรรณใน
การทําวิจัย

- รองคณบดีท่ไี ด้รับ
มอบหมาย
- หัวหน้าภาควิชา
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัดของกลยุทธ์

15. ผลงานวิจัยที่ได้รับการ
2. คณาจารย์สามารถ
ผลิตผลงานวิจัยด้าน
ยอมรับในระดับชาติและ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นานาชาติ (ต่อ)
ที่มีคุณภาพระดับสากล (ต่อ)

4. ร้อยละของอาจารย์
ประจําที่ได้ รับการเชิญให้
เป็น Speaker
5. จํานวนโครงการวิจัยที่
นําไปใช้ประโยชน์ด้านการ
เรียนการสอน และด้านอื่นๆ
6. ร้อยละของอาจารย์ที่
ได้รับทุนวิจัยจากภายในภายนอกสถาบัน ต่อจํานวน
อาจารย์ประจําทั้งหมด
7. จํานวนอาจารย์ท่เี ป็น
reviewer/editor/editorial
board ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ
8. จํานวนผลงานวิจัยของ
อาจารย์ที่จดทะเบียน
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (ยื่น
จดใหม่)
9. จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับ
รางวัลในระดับชาติ/นานาชาติ

16. การพัฒนาเครือข่ายที่
สนับสนุนการวิจัยของ
บุคลากร

1. ร้อยละผลงานวิจัยที่
ตีพิมพ์ของเครือข่ายวิจัยที่
ร่วมมือกับต่างประเทศต่อ
ผลงานวิจัยทั้งหมด
2. จํานวนโครงการที่
เครือข่ายวิจัยมีความร่วมมือ
กับต่างประเทศ

2560
1

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของกลยุทธ์
2561
2562
2563
1
1
1

2564
2

แผนงานเริ่มต้น

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

4. อบรมเทคนิคการทบทวน - รองคณบดีท่ไี ด้รับ
วรรณกรรมและค้นหาหัวข้อ มอบหมาย
งานวิจัย
- หัวหน้าภาควิชา
5. อบรมการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย

10

10

10

10

10

50

50

55

55

60

6. อบรมเขียนบทความ
อย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์

20

20

25

25

30

7. อบรมการทําวิจัยอย่างไร
ให้สําเร็จทันเวลา

2

2

2

2

2

8. โครงการเน้นทางนักวิจัย
สําหรับอาจารย์ใหม่

2

2

2

2

2

9. โครงการ English
Language Service (ELS)
10. จัดประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ

50

50

50

50

50

5

5

5

5

5

- รองคณบดีท่ไี ด้รับ
มอบหมาย
- หัวหน้าภาควิชา
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ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาการเรียนการสอนให้สูงกว่ามาตรฐานการศึกษา

ร้อยละ

2560
90

2561
90

เป้าหมาย
2562
90

10. ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการรับรอง
คุณภาพโดยองค์กรระดับชาติหรือระดับสากล
ต่อจํานวนหลักสูตรทั้งหมด (QS)

ร้อยละ

-

45

75

100

100

11. ระดับคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท
และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจ

4.23

4.23

4.23

4.23

4.23

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

9. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่หางานและ
ได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
(QS)

2563
90

2564
90

ผู้รับผิดชอบ
- คณบดี
- รองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย
- หัวหน้าภาค
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- คณบดี
- รองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย
- หัวหน้าภาค
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- คณบดี
- รองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย
- หัวหน้าภาค
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาการเรียนการสอนให้สูงกว่ามาตรฐานการศึกษา
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของกลยุทธ์
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ตัวชี้วัดของกลยุทธ์
แผนงานเริ่มต้น
2560
2561
2562
2563
2564
3. คณะเป็นองค์กรจัด
17. กระบวนการบริหาร
1. ร้อยละการบริหารจัดการ
100
100
100
100
100 1. ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ จัดการหลักสูตรที่มีคุณภาพ หลักสูตรตามเกณฑ์
ให้ได้ มาตรฐานตามที่ สกอ
ที่ดีสามารถผลิตบัณฑิตที่มี
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด
กําหนด.
คุณภาพตรงกับความ
โดย สกอ. (ผ่านองค์1)
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและ
2. มีการนําเสนอผล
มี
มี
มี
มี
มี
2. จัดให้มีการอบรมเชิง
ตลาดแรงงาน
ดําเนินการด้านการเรียน
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
การสอนให้คณะกรรมการ
หลักสูตรตามเกณฑ์ที่ สกอ
ประจําคณะ/หลักสูตร ครบ
กําหนด.
ตามกําหนดเวลา *
3. ผลประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อหลักสูตร
(ปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา)
4. จํานวนทุนสนับสนุน
การศึกษา

5. จํานวนรายวิชาระดับ
ปริญญาตรีท่สี อนเป็น
ภาษาอังกฤษ
(ถามภาควิชาเพิ่มเติม)

3.51

3.51

3.75

4.00

4.25

3. จัดทําแผนพัฒนา
หลักสูตรที่มกี ารสร้าง
เอกลักษณ์ของหลักสูตรที่
ตอบสนองความต้องการ
ไม่ต่ํากว่า ไม่ต่ํากว่า ไม่ต่ํากว่า ไม่ต่ํากว่า ไม่ต่ํากว่า 4. สํารวจข้อมูลนักเรียนและ
100 ทุน 100 ทุน 100 ทุน 100 ทุน 100 ทุน ข้อมูลความต้องการของ
นักเรียนและผู้ปกครอง
(คะแนนแรกเข้า จําแนกตาม
รายวิชาหลัก โครงการที่
รับเข้า) อัตราการคงอยู่ของ
นักเรียนในแต่ละโครงการ
3
3
3
3
3
5. ดําเนินการประชาสัมพันธ์
เชิงรุก

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

- รองคณบดีท่ไี ด้รับ
มอบหมาย
- หัวหน้าภาควิชา
- อาจารย์
2. จัดทําระบบฐานข้อมูล
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
- หัวหน้างานบริการ
อาจารย์และมีระบบการแจ้ง การศึกษา
เตือนกรณีที่มีความเสี่ยงที่
- หัวหน้างานแผน
คุณสมบัติจะไม่เป็นไปตาม และประกันคุณภาพ
เกณฑ์
การศึกษา
3. วิเคราะห์ข้อมูลนักเรียน
และข้อมูลความต้องการ
ของนักเรียนและผู้ปกครอง
1. ระดมความคิดเห็นเชิงรุก
เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐาน
สกอ. เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ

4. โครงการแนะแนว
หลักสูตรในโรงเรียน
เป้าหมายในภูมิภาคตะวันตก

5. กิจกรรมประชาสัมพันธ์
ทุนเพชรสนามจันทร์ รวมทั้ง
ทุนอื่นๆ ที่จัดสรรโดยคณะ
หรือภาควิชาในระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

- รองคณบดีท่ไี ด้รับ
มอบหมาย
- หัวหน้าภาควิชา
- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- หัวหน้างานบริการ
การศึกษา
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัดของกลยุทธ์

3. คณะเป็นองค์กรจัด
17. กระบวนการบริหาร
6. จํานวนรายวิชาระดับ
การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ จัดการหลักสูตรที่มีคุณภาพ บัณฑิตศึกษาที่สอนเป็น
ที่ดีสามารถผลิตบัณฑิตที่มี (ต่อ)
ภาษาอังกฤษ
คุณภาพตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและ
ตลาดแรงงาน (ต่อ)

2560
4

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของกลยุทธ์
2561
2562
2563
4
4
4

2564
4

แผนงานเริ่มต้น

โครงการ/กิจกรรม

6. สร้างแรงจูงใจในการการ 6. โครงการรับนักศึกษา
เข้าศึกษาต่อในคณะ
กลุ่มเป้าหมายช่องทางใหม่
วิทยาศาสตร์
ทั้งในระดับภูมิภาค/ประเทศ
(ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
และการรับเข้าตามเว็บไซต์
เช่น Dek-D.com Unigang
เป็นต้น)
7. สํารวจข้อมูลผลการเรียน 7. วิเคราะห์ข้อมูลผลการ
รายวิชาพื้นฐานของคณะ
เรียนรายวิชาพื้นฐานของ
ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1
คณะของนักศึกษาชั้นปีท่ี 1
(โดยมีรายละเอียดถึงการ
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีต่อผลการ
เรียนในรายวิชาพื้นฐาน)

7. ร้อยละของหลักสูตรที่มี
รายวิชาที่มีการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ
(ไม่นับสัมมนา/โครงงาน)

100

100

100

100

100

8. จํานวนรายวิชาที่มีการ
เรียนการสอนแบบศตวรรษที่
21 (การใช้ภาษาสากล,
active learning, และ 4C
(critical thinking,
communication,
collaboration, creativity))
9. จํานวนอาจารย์ท่สี อน
แบบศตวรรษที่ 21

50

55

60

65

70

8. จัดให้มีการระดมความ 8. โครงการเสริมทักษะการ
คิดเห็นเพื่อเพิ่ม
เรียนรู้รายวิชาพื้นฐานของ
ประสิทธิภาพการเรียนการ คณะ
สอนรายวิชาพื้นฐานของคณะ

10

20

30

40

50

10. ผลการประเมินตนเอง
ของนักศึกษาต่อการเรียนรู้
แบบศตวรรษที่ 21 และ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์

3.51

3.51

3.51

3.51

3.51

9. ส่งเสริมกระบวนการที่
สนับสนุนให้การจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพ
10. สนับสนุน ให้คณาจารย์
มีรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ

ผู้รับผิดชอบ
- รองคณบดีท่ไี ด้รับ
มอบหมาย
- หัวหน้าภาควิชา
- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- หัวหน้างานบริการ
การศึกษา

9.โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนรายวิชาพื้นฐาน
10. ติดตั้งตูย้ า ถังดับเพลิง
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3. คณะเป็นองค์กรจัด
17. กระบวนการบริหาร
การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ จัดการหลักสูตรที่มีคุณภาพ
ที่ดีสามารถผลิตบัณฑิตที่มี (ต่อ)
คุณภาพตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและ
ตลาดแรงงาน (ต่อ)

11. ผลประเมินผู้ใช้บัณฑิต
ต่อคุณลักษณะแบบ
ศตวรรษที่ 21 และ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์

12. จํานวนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีท่ไี ด้รับรางวัล/
ประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ด้านวิชาการ คุณธรรม
จริยธรรม หรือด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวกับคุณภาพของการ
เรียนการสอนในระดับชาติ
และนานาชาติ
13. จํานวนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัล/
ประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ด้านวิชาการ คุณธรรม
จริยธรรม หรือด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวกับคุณภาพของการ
เรียนการสอนในระดับชาติ
และนานาชาติ

2560
3.51

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของกลยุทธ์
2561
2562
2563
3.51
3.51
3.51

2564
3.51

แผนงานเริ่มต้น

โครงการ/กิจกรรม

11. ส่งเสริมให้มีการเปิด
หลักสูตรของคณะเป็นแบบ
สองภาษา (ไทย/อังกฤษ)

11. จัดซื้อหนังสือ ตํารา e
book

10

12

15

15

15

12. ส่งเสริมกระบวนการที่
พัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา

12. จัดสรรทุนการศึกษา

3

3

5

5

5

13. สนับสนุน ให้คณาจารย์
มีรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนในศตวรรษที่ 21

13. โครงการอบรม/สัมมนา
การจัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ

14. จัดทุนเพื่อผลิต
นวัตกรรมการเรียนรูใ้ น
ศตวรรษที่ 21
15. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาในทักษะที่
จําเป็นในศตวรรษที่ 21

14. โครงการอบรมเทคนิค
การจัดทําสื่อการเรียนการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษ
15. โครงการภาควิชานําร่อง
ในการใช้ภาษาอังกฤษในการ
เรียนการสอน

ผู้รับผิดชอบ
- รองคณบดีท่ไี ด้รับ
มอบหมาย
- หัวหน้าภาควิชา
- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- หัวหน้างานบริการ
การศึกษา
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2560

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของกลยุทธ์
2561
2562
2563

2564

3. คณะเป็นองค์กรจัด
17. กระบวนการบริหาร
การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ จัดการหลักสูตรที่มีคุณภาพ
ที่ดีสามารถผลิตบัณฑิตที่มี (ต่อ)
คุณภาพตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและ
ตลาดแรงงาน (ต่อ)

18. บัณฑิตมีคุณภาพตรง
กับลักษณะที่พงึ ประสงค์

แผนงานเริ่มต้น

โครงการ/กิจกรรม

16. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ประกวดผลงานทางด้าน
วิชาการ
17. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม

1. ร้อยละนักศึกษา (ชั้นปีท่ี
4) ผ่านการทดสอบ
ภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย

-

-

100

100

100

2. ร้อยละของนักศึกษา
ปริญญาตรี ที่สําเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาใน
หลักสูตร
3. ร้อยละของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาตามเกณฑ์

60

65

70

70

70

5

5

5

5

5

16. โครงพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 สําหรับ
นักศึกษา
17. โครงการอบรม/สัมมนา
การจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21
18. โครงการทุนสนับสนุน
การสร้างนวัตกรรมการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
19. โครงการ The SCSU
Student Science Project
Conference
20. โครงการประชุมวิชาการ
และนําเสนอผลงานทาง
วิชาการ (โครงการเตรียม
ความพร้อมในการนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ)
1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม 1. โครงการ Tell me more
หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา อื่นๆ ที่พัฒนาทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา
2. วางแผนงานพัฒนา
2. โครงการสอบวัดความรู้
นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึง พื้นฐานภาษาอังกฤษของ
ประสงค์
นักศึกษาชั้นปีท่ี 3
3. โครงการแนะแนวการใช้
ชีวิตนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
- รองคณบดีท่ไี ด้รับ
มอบหมาย
- หัวหน้าภาควิชา
- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- หัวหน้างานบริการ
การศึกษา

3. โครงการแนะแนวการ
เรียนอย่างไรให้สําเร็จ
การศึกษาตามแผน
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3. คณะเป็นองค์กรจัด
18. บัณฑิตมีคุณภาพตรง
4. ร้อยละของจํานวนบัณฑิต
การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ กับลักษณะที่พงึ ประสงค์ (ต่อ) ระดับบริญญาตรีที่ได้งานทํา
ที่ดีสามารถผลิตบัณฑิตที่มี
ใน 1 ปีหลังสําเร็จการศึกษา
ต่อจํานวนบัณฑิตทั้งหมด
คุณภาพตรงกับความ
5. ร้อยละของผลงานตีพิมพ์
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและ
ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ตลาดแรงงาน (ต่อ)
ในฐานข้อมูล (ISI/Scopus)
ต่อจํานวนบัณฑิตที่จบ
19. การจัดการศึกษาได้รับ 1. ผลประเมินความพึงพอใจ
ความเชื่อถือจากนักเรียน
ของผู้ปกครองต่อการส่ง
ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และผู้มี บุตรหลานมาเรียนที่คณะ
ส่วนได้ส่วนเสีย
(ส่งแบบประเมินให้ผู้ปกครอง)

2560
85

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของกลยุทธ์
2561
2562
2563
85
85
85

2564
85

5

5

10

10

15

3.51

3.51

3.51

3.51

3.51

แผนงานเริ่มต้น

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

4. ส่งเสริมความร่วมมือกับ
สถานประกอบการ

- รองคณบดีท่ไี ด้รับ
มอบหมาย
- หัวหน้าภาควิชา
- อาจารย์
5. โครงการเสริมทักษะการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ทํางานก่อนจบการศึกษา
- หัวหน้างานบริการ
(ด้านการจัดการฐานข้อมูล) การศึกษา

1. วางกระบวนการเพื่อ
ส่งเสริม ภาพลักษณ์การจัด
การศึกษาของคณะ
วิทยาศาสตร์
2. จัดทําแบบสํารวจการเข้า
ศึกษาต่อ-ของนักเรียนและ
ผู้ปกครอง

1. โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง/Science Open
House สําหรับผู้ปกครอง

3.จัดทําแบบสํารวจความ
พึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต

4. โครงการเสริมทักษะเพื่อ
การสมัครงานก่อนจบ
การศึกษา

- รองคณบดีท่ไี ด้รับ
มอบหมาย
- หัวหน้างานบริการ
การศึกษา

2. วิเคราะห์ข้อมูลการเข้า
ศึกษาต่อจากนักเรียนและ
ผู้ปกครองเพื่อหาข้อสรุป
ทางด้านภาพลักษณ์การจัด
การศึกษาของคณะ
วิทยาศาสตร์
3. วิเคราะห์ข้อมูลความพึง
พอใจผู้ใช้บัณฑิตและ
เผยแพร่ลงในช่องทาง
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3. คณะเป็นองค์กรจัด
20. มีการจัดการความรู้ทั่ว
การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ทั้งองค์กร
ที่ดีสามารถผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและ
ตลาดแรงงาน (ต่อ)

ตัวชี้วัดของกลยุทธ์
1. จํานวนองค์ความรู้ที่
ตอบสนองพันธกิจของคณะ
และจัดเก็บในคลังความรู้
2. ร้อยละขององค์ความรู้ที่
นําไปใช้ประโยชน์ต่อจํานวน
องค์ความรู้ที่จัดเก็บในคลัง
จัดการความรู้
3. ร้อยละของบุคลากรที่นํา
ความรู้ในคลังความรู้ไปใช้
ประโยชน์
4. ผลความเมินความพึง
พอใจต่อระบบสารสนเทศ
การจัดการความรู้

2560
3

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของกลยุทธ์
2561
2562
2563
3
3
3

2564
3

25

25

10

10

10

10

10

-

-

3.51

3.51

3.51

แผนงานเริ่มต้น

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1. จัดตั้งคณะกรรมการการ 1. โครงการ Sci Café
- รองคณบดีท่ไี ด้รับ
จัดการความรูค้ ณะ
มอบหมาย
วิทยาศาสตร์
- หัวหน้างานแผน
2. กําหนดประเด็นความรู้ที่ 2. โครงการจัดทําฐานข้อมูล และประกันคุณภาพ
จําเป็นของคณะและจัดทํา การจัดการความรู้
การศึกษา
แผนจัดการความรู้
3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน 3. โครงการอบรมการใช้
เรียนรู้ และจัดเก็บองค์
ระบบสารสนเทศการจัดการ
ความรู้ในระบบสารสนเทศ ความรู้
การจัดการความรู้
4. สํารวจการนําองค์ความรู้
จากระบบสารสนเทศไปใช้
ประโยชน์
5. ประเมินผลการจัดการ
ความรูข้ องคณะ

หมายเหตุ * รายการที่ต้องมีการนําเสนอผลดําเนินการด้านการเรียนการสอนให้คณะกรรมการประจําคณะ/หลักสูตร ครบตามกําหนดเวลา
1. รายวิชาที่เปิดและปิดโดยคณะ + มคอ.3 + มคอ.5 + ผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษา

13. จํานวนผลงานวิชาการอาจารย์ในหลักสูตรระดับ ป.เอก ที่ได้รับการอ้างอิง

2. รายวิชาภายนอกคณะที่นักศึกษาของคณะวิทย์ลงทะเบียนเรียนทัง้ หมด โดยจําแนกตามสาขาวิชา + มคอ.3 + มคอ.5 + ผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษา

14. จํานวนผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร

3. สรุปผลการศึกษาของนักศึกษาระดับ ตรี-โท-เอก โดยจําแนกตามสาขาวิชา

15. ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มคี ุณวุฒิ ป.เอกและที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ

4. ผลการดําเนินงานของหลักสูตรภาคต้น + SAR ประจําปี (ทุกสาขาวิชา)

16. รายชื่อของนักศึกษาและอาจารย์ท่ปี รึกษาทางวิชาการแต่ละชัน้ ปี (ตรี-โท-เอก)

5. วิเคราะห์จํานวนนักศึกษาแต่ละชั้นปีจําแนกตามสาขาวิชา (ตรี-โท-เอก) รวมจํานวนนักศึกษาตกค้าง + สาเหตุการลาออกหรือพ้นสภาพ

17. รายชื่อนักศึกษาและอาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

6. วิเคราะห์นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจําแนกตามสาขาวิชา (ตรี-โท-เอก)

18. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร (ตรี-โท-เอก)

7. จํานวนและสถานะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์ท่ปี รึกษาวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา

19. ผลการดําเนินงานตามแผนปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

8. วิเคราะห์ผลความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์ บัณฑิต จําแนกตามสาขาวิชา (ตรี-โท-เอก)

20. ผลการดําเนินงานตามแผนการเปิดหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตรเดิมตามรอบ

9. วิเคราะห์ผลความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตต่อบัณฑิตจําแนกตามสาขาวิชา (คุณภาพบัณฑิต)

21. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนล่าช้า พ้นสภาพ ขาดสอบ ทุจริตการสอบ

10. ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาและอาจารย์ + ความพึงพอใจในด้านการจัดการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ22. วิเคราะห์แผนการรับนักศึกษา (ตรี-โท-เอก)
11. จํานวนวันลาหยุดของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจําหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ในแต่ละภาคการศึกษา
12. ผลงานวิชาการของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพมิ พ์เผยแพร่

23. สรุปการใช้ประโยชน์พน้ื ที่ใช้สอย (เฉพาะห้องเรียน)
24. วิเคราะห์ภาวะการมีงานทําภายใน 1 ปี จําแนกตามสาขาวิชา
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ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ส่งเสริมและบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

12. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่
แก้ไขหรือตอบปัญหาสังคม หรือตอบโจทย์
การพัฒนาประเทศ ต่อโครงการบริการ
วิชาการทั้งหมด

ร้อยละ

2560
80

13. ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนงานด้านการบริการวิชาการ

ร้อยละ

100

2561
80

เป้าหมาย
2562
90

100

100

2563
90

2564
90

100

100

ผู้รับผิดชอบ
- คณบดี
- รองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย
- หัวหน้าภาค
- หัวหน้าศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
- คณบดี
- รองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย
- หัวหน้าภาค
- หัวหน้าศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 ส่งเสริมและบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของกลยุทธ์
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ตัวชี้วัดของกลยุทธ์
แผนงานเริ่มต้น
โครงการ/กิจกรรม
2560
2561
2562
2563
2564
4. คณะเป็นศูนย์กลางการ 21. การให้บริการวิชาการที่ 1. จํานวนชุมชนที่ได้รับ
20
20
30
30
30
1. แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อ 1. จัดอบรม/สัมมนา/
ให้บริการทางวิชาการด้าน ตอบสนองความต้องการ
บริการทางวิชาการ
จัดทําแผนการบริการ
โครงการ/ กิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ของผู้รับบริการและเสริม
วิชาการแก่ชุมชน
วิทยาศาสตร์ตามแผนการ
ความเข้มแข็งให้ชุมชน
บริการวิชาการและ
เป้าหมายที่กําหนดไว้- เพิ่ม
การตรวจวิเคราะห์ ระบุชนิด
ของจุลินทรีย์โดยใช้เทคนิค
ทางอณูพันธุศาสตร์
2. ร้อยละของรายรับที่ได้
10
10
10
10
10
2. สํารวจความต้องการของ 2. จัดตั้ง culture collection
จากการให้บริการทาง
ชุมชนเพื่อกําหนดทิศทาง
บริการรับฝากเชื้อจุลินทรีย์
วิชาการต่อเงินรายได้
ของแผนบริการวิชาการ
ในสภาพแช่แข็ง
3. โครงการอบรมสุขาภิบาล
ในกระบวนการผลิตอาหาร
และเครื่องดื่ม
4. โครงการบริการวิชาการ
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติ (ขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นสูง)
- การให้คําปรึกษาทาง
สถิติต่อบุคคลทั่วไป
22. คณะเป็นศูนย์กลางการ 1. จํานวนเครือข่าย/ศูนย์
4
4
6
6
6
1. วิเคราะห์ศักยภาพของ
1. จัดอบรม/สัมมนา/
ให้บริการทางวิชาการด้าน ประสาน งานการให้บริการ
คณะในการเป็นศูนย์กลาง โครงการ/ กิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ระดับประเทศ วิชาการ
การให้บริการทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
ด้านวิทยาศาสตร์
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้คณะ
เป็นศูนย์กลางการให้บริการ
ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
2. จํานวนสาขาการ
5
5
6
6
6
2. สร้างเครือข่ายความ
ให้บริการวิชาการใน
ร่วมมือด้านการบริการ
ระดับประเทศ
วิชาการ

ผู้รับผิดชอบ
- รองคณบดีท่ไี ด้รับ
มอบหมาย
- หัวหน้าภาควิชา
- หัวหน้าศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีฯฯ
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
4. คณะเป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการทางวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
(ต่อ)

ตัวชี้วัดของกลยุทธ์

2560

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของกลยุทธ์
2561
2562
2563

2564

โครงการ/กิจกรรม

3. สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดการเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยในการ
ให้บริการทางวิชาการ

22. คณะเป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการทางวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
(ต่อ)

23. กระบวนการสนับสนุน 1. ผลประเมินความพึงพอใจ
การให้บริการมีประสิทธิภาพ ของผู้รับบริการจาก
โครงการบริการวิชาการ
ทั้งหมด (เป็นค่าเฉลี่ยเพื่อ
แสดงภาพรวมของคณะ)

แผนงานเริ่มต้น

3.51

3.51

3.51

3.51

3.51

1. ส่งเสริมให้หน่วยงาน
ภายในคณะมีศักยภาพใน
การจัดอบรม/สัมมนา/
โครงการ/กิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์
2. สนับสนุนงบประมาณใน
การจัด บริการทางวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ
- รองคณบดีท่ไี ด้รับ
มอบหมาย
- หัวหน้าภาควิชา
- หัวหน้าศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีฯ

1. สํารวจและจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และสิ่ง
สนับสนุนต่างๆ ให้เพียงพอ
ต่อการบริการทางวิชาการ
2. ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้
เหมาะสมต่อการเปลี่ยน
สถานที่จัดบริการทางวิชาการ

3. พัฒนาบุคลากรให้มคี วาม 3. สนับสนุนให้บุคลากรเข้า
เป็นเลิศเฉพาะทาง
รับการอบรมเพ่อสร้างความ
ชํานาญในการให้บริการทาง
วิชาการ
4. กําหนดกฎระเบียบ/แนว 4. กําหนดกฎระเบียบ/แนว
ปฏิบัติทางการเงินสําหรับ ปฏิบัติทางการเงินสําหรับ
การบริการทางวิชาการ
การบริการทางวิชาการให้
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
5. กําหนดขั้นตอน แนว
5. จัดอบรม ให้ความรู้การ
ทางการให้บริการทาง
จัดจัดอบรม/สัมมนา/
วิชาการที่ชัดเจน
โครงการ/ กิจกรรมทาง
6. มีระบบติดตามความ
6. พัฒนาระบบ online
คืบหน้าของการให้บริการ
service ในการรับผลการ
ตรวจวิเคราะห์
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
4. คณะเป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการทางวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
(ต่อ)

23. กระบวนการสนับสนุน
การให้บริการมีประสิทธิภาพ
(ต่อ)

ตัวชี้วัดของกลยุทธ์

2560

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของกลยุทธ์
2561
2562
2563

2564

แผนงานเริ่มต้น
7. ประชาสัมพันธ์หน่วยให้
คําปรึกษาต่างๆ ต่อคณะ
ต่างๆในมหาวิทยาลัยรวมถึง
หน่วยงานภายนอก
8. ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการจาก
โครงการบริการวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
- รองคณบดีท่ไี ด้รับ
มอบหมาย
- หัวหน้าภาควิชา
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ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์กับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร/
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8/Thailand 4.0
แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์
(พ.ศ. 2560 - 2564)

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยลัย
ศิลปากร
(พ.ศ. 2556 - 2563)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาสภาพแวดล้อม
และสิ่งสนับสนุนเรียนรู้ให้เป็นคณะวิชา
ชัน้ นําทางด้านวิทยาศาสตร์
กลยุทธ์ที่ 1 กระบวนการจัดการงาน
การเงินและพัสดุท่มี ีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการจัดการงาน
อาคาร สถานที่ และพาหนะที่มี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 กระบวนการจัดการงาน
นโยบายและแผนที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 กระบวนการจัดการงาน
วิเทศสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 กระบวนการจัดการ
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ท่มี ี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 6 กระบวนการจัดการงาน
ประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนา
สภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เอือ้
ให้เกิดการเรียนรู้ และความคิด
สร้างสรรค์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อม
มหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้
และความคิดสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาการวิจัย
และการสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการ
ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อ
การใช้ประโยชน์ในทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)

นโยบายและยุทธศาสตร์การ
วิจัยของชาติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2555 - 2559)

Thailand 4.0
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แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์
(พ.ศ. 2560 - 2564)

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยลัย
ศิลปากร
(พ.ศ. 2556 - 2563)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาสภาพแวดล้อม
และสิ่งสนับสนุนเรียนรู้ให้เป็นคณะวิชา
ชัน้ นําทางด้านวิทยาศาสตร์ (ต่อ)
กลยุทธ์ที่ 7 กระบวนการจัดการงาน
บริหารทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 8 กระบวนการจัดการงาน
สารบรรณที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 9 กระบวนการจัดการศูนย์
เครื่องมือฯ ที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 10 กระบวนการสนับสนุน
เทคโนโลยีสารสนเทศของทุก
หน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 11 กระบวนการจัดการงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ

แก่สังคมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 1 บูรณาการข้ามศาสตร์
ในกิจกรรมการบริการวิชาการ การ
วิจัย และการจัดการเรียนการสอน
ในระดับชาติและนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การอนุรักษ์และ
ส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการ
ประยุกต์ใช้เพื่อรักษาคุณค่าและ
เพิ่มมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสู่ความเป็น
มหาวิทยาลัยชัน้ นําด้าน
ศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานการ
บูรณาการบริการทางวิชาการและ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)

นโยบายและยุทธศาสตร์การ
วิจัยของชาติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2555 - 2559)

Thailand 4.0
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แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์
(พ.ศ. 2560 - 2564)

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยลัย
ศิลปากร
(พ.ศ. 2556 - 2563)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาสภาพแวดล้อม
และสิ่งสนับสนุนเรียนรู้ให้เป็นคณะวิชา
ชัน้ นําทางด้านวิทยาศาสตร์ (ต่อ)
กลยุทธ์ที่ 12 ระบบบริหารงานที่มี
ธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 13 ผู้นําบริหารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การบริหารจัดการ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการ
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็น
มืออาชีพตามแนวทางการ
บริหารงานหลากหลายรูปแบบ
กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงโครงสร้าง
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ศิลปากร
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความรับรู้ใน
ภาพลักษณ์ และการยอมรับใน
มาตรฐานการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน
กลยุทธ์ที่ 4 การปรับเปลี่ยนสถานะ
เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)

นโยบายและยุทธศาสตร์การ
วิจัยของชาติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2555 - 2559)
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แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์
(พ.ศ. 2560 - 2564)

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยลัย
ศิลปากร
(พ.ศ. 2556 - 2563)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)

นโยบายและยุทธศาสตร์การ
วิจัยของชาติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2555 - 2559)

Thailand 4.0

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาสภาพแวดล้อม ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การพัฒนาระบบ
และสิ่งสนับสนุนเรียนรู้ให้เป็นคณะวิชา สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ชัน้ นําทางด้านวิทยาศาสตร์ (ต่อ)
ตามพันธกิจให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 จัดทําฐานข้อมูลและ
ปรับปรุงระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ท่ี 9 ปรับปรุงระบบ
การเงินและงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์การเงินและ
งบประมาณ
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แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์
(พ.ศ. 2560 - 2564)

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยลัย
ศิลปากร
(พ.ศ. 2556 - 2563)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)

นโยบายและยุทธศาสตร์การ
วิจัยของชาติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2555 - 2559)

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาบุคลากรสู่ความ
เป็นเลิศและได้รับการยอมรับในระดับ
สากล
กลยุทธ์ที่ 14 กระบวนการสนับสนุน
การสร้างงานวิจัยที่มคี ุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 15 ผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 16 การพัฒนาเครือข่ายที่
สนับสนุนการวิจัยของบุคลากร

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาการวิจัย
และการสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการ
ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 1 การวิจัยและสร้างสรรค์
ในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อ
การใช้ประโยชน์ในทุกระดับ
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างมูลค่าและ
องค์ความรู้จากการวิจัยและ
สร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม
เป้าหมายที่ 2 เพิ่มสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัย
และพัฒนา
เป้าหมายที่ 3 เพิ่มจํานวนบุคลากร
ด้านการวิจัยและพัฒนาเป็น 25
คนต่อประชากร 10,000 คน
เป้าหมายที่ 4 เพิ่มโอกาสการ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย
และเทคโนโลยีพร้อมใช้ของ
เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4 การ
สร้างศักยภาพและความสามารถ
เพื่อการพัฒนานวัตกรรมและ
บุคลากรทางการวิจัย
กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 พัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ รวมทั้ง
องค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์
สังคมศาสตร์ และการพัฒนา
องค์ความรู้ใหม่ในวิทยาการต่างๆ
กลยุทธ์การวิจัยที่ 2 สร้าง
ศักยภาพและความสามารถของ
ทรัพยากรบุคคลทางการวิจัยใน
วิทยาการต่างๆ
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 การ
สร้างศักยภาพและความสามารถ
เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

Thailand 4.0

สอดคล้องในบริบทการจัด
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยการหาแนวทางในการสร้าง
นวัตกรรมที่จะต่อยอดไปสู่การ
นําไปใช้
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แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์
(พ.ศ. 2560 - 2564)

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยลัย
ศิลปากร
(พ.ศ. 2556 - 2563)

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาบุคลากรสู่ความ
เป็นเลิศและได้รับการยอมรับในระดับ
สากล (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การบริหารจัดการ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการ
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็น
มืออาชีพตามแนวทางการ
บริหารงานหลากหลายรูปแบบ
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความรับรู้ใน
ภาพลักษณ์และการยอมรับใน
มาตรฐานการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)

นโยบายและยุทธศาสตร์การ
วิจัยของชาติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2555 - 2559)

Thailand 4.0
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แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์
(พ.ศ. 2560 - 2564)

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยลัย
ศิลปากร
(พ.ศ. 2556 - 2563)

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการศึกษาให้สูงกว่า
มาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 17 กระบวนการบริหาร
จัดการหลักสูตรที่มคี ุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 18 บัณฑิตมีคุณภาพตรงกับ
ลักษณะที่พึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 19 การจัดการศึกษาได้รับ
ความเขื่อถือจากนักเรียน ผู้ปกครอง
ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลยุทธ์ที่ 20 มีการจัดการความรู้ทั่ว
ทั้งองค์กร

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความคิด
สร้างสรรค์
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพของ
หลักสูตรเพื่อสร้างผลการเรียนรู้
ตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 2 ปฏิรูปการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป
เพื่อสร้างความตระหนักรู้ของ
บัณฑิตเรื่องประชาคมอาเซียน
สังคมพหุวัฒนธรรม และ
เอกลักษณ์ศิลปากร

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)

นโยบายและยุทธศาสตร์การ
วิจัยของชาติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2555 - 2559)

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 การ
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
สร้างศักยภาพและความสามารถ
เป้าหมายการพัฒนาที่ 2.1.3 คน เพื่อการพัฒนาทางสังคม
ไทยได้รับการศึกษาที่มคี ุณภาพสูง
ตามมาตรฐานสากล และสามารถ
เรียนรูด้ ว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่อง

Thailand 4.0

สอดคล้องในบริบทการจัด
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยการหาแนวทางในการสร้าง
นวัตกรรมที่จะต่อยอดไปสู่การ
นําไปใช้
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แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์
(พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการศึกษาให้สูงกว่า
มาตรฐานการศึกษา (ต่อ)

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยลัย
ศิลปากร
(พ.ศ. 2556 - 2563)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)

นโยบายและยุทธศาสตร์การ
วิจัยของชาติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2555 - 2559)

Thailand 4.0

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนา
นักศึกษาเพื่อเสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์ ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อ
สังคม
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มขีดสมรรถนะสากล
ของบัณฑิต
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการจัด
กิจกรรมนักศึกษาที่รองรับการเป็น
ประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสมรรถนะศิษย์
เก่า รองรับการทํางาน การ
ประกอบอาชีพ ในประชาคมอาเซียน
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แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์
(พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการศึกษาให้สูงกว่า
มาตรฐานการศึกษา (ต่อ)

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยลัย
ศิลปากร
(พ.ศ. 2556 - 2563)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)

นโยบายและยุทธศาสตร์การ
วิจัยของชาติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2555 - 2559)

Thailand 4.0

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การอนุรักษ์และ
ส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการ
ประยุกต์ใช้เพื่อรักษาคุณค่าและ
เพิ่มมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสู่ความเป็น
มหาวิทยาลัยชัน้ นําด้าน
ศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานการ
บูรณาการบริการทางวิชาการและ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์
(พ.ศ. 2560 - 2564)

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยลัย
ศิลปากร
(พ.ศ. 2556 - 2563)

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส่งเสริมและบูรณา
การความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของสังคม
กลยุทธ์ที่ 21 การให้บริการวิชาการที่
ตอบสนองความต้องของผู้รับบริการ
และเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชน
กลยุทธ์ที่ 22 คณะเป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการทางวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
กลยุทธ์ที่ 23 กระบวนการสนับสนุน
การให้บริการมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนในการเสริมความเข้มแข็งแก่
สังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
กลยุทธ์ที่ 1 บูรณาการข้ามศาสตร์
ในกิจกรรมการบริการวิชาการ การ
วิจัย และการจัดการเรียนการสอน
ในระดับชาติและนานาชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)

นโยบายและยุทธศาสตร์การ
วิจัยของชาติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ. 2555 - 2559)

Thailand 4.0

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความ
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 การ
เป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําใน
สร้างศักยภาพและความสามารถ
สังคม
เพื่อการพัฒนาทางสังคม
เป้าหมายที่ 3 เพิ่มศักยภาพชุมชน
และเศรษฐกิจฐานรากให้มีความ
เข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเอง
และได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจมากขึ้น

67

การติดตามและประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์
1. เพื่อทราบผลส าเร็จของการดาเนินการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. เพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินการการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภายในคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. เพื่อให้เกิดการพัฒนายกระดับความสามารถในการสร้างประโยชน์และตอบสนองความต้องการของนักศึกษา
และบุคลากรได้เป็นอย่างดี
4. เพื่อเป็นข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
5. เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับทิศทางของแผนยุทธศาสตร์ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม
การติดตามและประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์
การติ ด ตามตรวจสอบและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อ ให้ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งและ
รั บ ผิ ด ชอบการด าเนิ น งานยุ ท ธศาสตร์ ข องคณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ทราบถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประสิทธิผลของการดาเนินยุทธศาสตร์ จึงกาหนดให้มีการติดตามตรวจสอบและการประเมินผลยุทธศาสตร์ในช่วงครึ่ง
แผนและสิ้นสุดแผน โดยมีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อให้ทราบสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา พร้อมทั้งวิเคราะห์ สถานการณ์
ควบคู่กันไปกับการดาเนินยุทธศาสตร์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความเป็นปัจจุบัน และสามารถวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่อาจ
เกิ ด ขึ้ น ในระหว่ า งการด าเนิน ยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อ เป็ น พื้ น ฐานในการจั ด ท าข้ อ เสนอแนะเพื่ อ การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
ยุทธศาสตร์ในอนาคตต่อไป
แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2560 – 2564 มีประเด็นยุทธศาสตร์รวม 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ มี
ผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนงานของประเด็นยุทธศาสตร์ โดยให้ผู้รับผิดชอบดาเนินการทบทวนปรับปรุงจัดทาแผนงานหลัก
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของโครงการ/กิจกรรม รายงานความก้าวหน้าและความสาเร็จของการดาเนินงานในแต่
ละโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งวิเคราะห์คุณภาพของการจัดทาแผนงานที่ รับผิดชอบเพื่อให้คณะฯ สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในด้านการบริหารและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในพันธกิจด้านต่างๆ

68

ภาคผนวก
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ปฏิทินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2559 - 2563
ลําดับ

ช่วงเวลา

กิจกรรม / รายการ

กลุ่มเป้าหมาย

สถานที่

1

ก.ย. – ต.ค. 58

จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการจัดทําแผน

ภาควิชา + สนง.เลขา

-

2

18 พ.ย. 58

ประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 1 เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงาน ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา
กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (ภาควิชา และ หรือผู้แทน หัวหน้างาน และ
บุคลากรทั้งคณะพิจารณา SWOT โดยตั้งต้นจากฉบับที่เป็น ฝ่ายเลขานุการคณะทํางานฯ
ผลการระดมความคิดจัดทําแผนกลยุทธ์จากการวิเคราะห์
เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 58)

3

ธ.ค. 58

สํารวจ และรวบรวม SWOT จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4

ม.ค. 59

ประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 2

บุคลากรทั้งคณะ

- ฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมและสรุปผลของการ SWOT จาก
ภาควิชา และ / หรือ
- ฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมผลการ SWOT จากบุคลากรทั้ง
คณะฯ จากแบบสอบถาม
5

ก.พ. 59
(ประชุมจริง15
มิย59)

(ใช้เวลาเก็บข้อมูลจากภาควิชา
หรือ บุคลากรทั้งคณะ ประมาณ
2 เดือน)

(บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ เป็ น ผู้
กําหนดค่าน้ําหนักSWOT)

ประชุมคณะทํางานฯ ครั้งที่ 3 (ตามพันธกิจผลิตบัณฑิต บริการ

ผู้ บ ริ ห าร หั ว หน้ า ภาควิ ช า

วิชาการ ทํานุบํารุงฯ การวิจัย การบริหารจัดการ) เพือ่ กําหนด

หรือผู้แทน หัวหน้างาน และ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ (ข้อมูล

ฝ่ายเลขานุการคณะทํางานฯ

ประกอบการพิจารณา คือ ผลการดําเนินงานของคณะย้อนหลัง)
73

ลําดับ

ช่วงเวลา

กิจกรรม / รายการ

กลุ่มเป้าหมาย

สถานที่

เพิ่มประชุมครั้งที่ 4 (3/2559) วันที่ 20 มิ.ย. 59 ต่อจากครั้งที่ 3
วาระพิจารณาประเด็น/หัวข้อที่จะแจกให้บุคลากรร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นเพื่อไปนําเสนอในวันประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กร ครั้งที่ 12 วันที่ 23-24 มิ.ย. 59)
6

ต้นเดือนมี.ค. 59 จั ด โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “กระบวนการจั ด ทํ า แผน ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา
(ใช้เวลา 2 วัน)

ยุทธศาสตร์” โดยวิทยากร / ผู้เชี่ยวชาญ จากภายนอกสถาบัน
(สรุปผลการวิเคราะห์ SWOT แล้ว เพื่อให้วิทยากรเห็นแนวทาง
ของคณะ : ได้ร่างตัวเล่มแผนยุทธศาสตร์)

7

หรือผู้แทน และผู้จัดทํา
แผนปฏิบตั ิราชการของภาค
หัวหน้างาน และฝ่าย

นอกสถานที่
(จัดจริง 24-25 มี.ค.59 ใน
คณะฯ)

เลขานุการคณะทํางานฯ

(ปลาย Midterm) จัดสัมมนาผู้บริหารเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์คณะ 5 ปี (พ.ศ. ผู้ บ ริ ห าร หั ว หน้ า ภาควิ ช า
2559-2563)

หรือผู้ แ ท น แ ละ ผู้ จั ด ทํ า
แผนปฏิบัติราชการของภาค
หั ว ห น้ า ง า น แ ล ะ ฝ่ า ย
เลขานุการคณะทํางานฯ

8

พ.ค. 59 (ในวัน

จัดสัมมนาเพื่อพิจารณาแผนยุทธศาสตร์คณะ 5 ปี (พ.ศ. 2559- บุคลากรทั้งคณะ

ประชุมยุทธศาสตร์ 2563) (รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากร่างตัวเล่มแผน
ประจําปี)
ยุทธศาสตร์ที่ได้ในลําดับที่ 6 )
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ลําดับ
9

ช่วงเวลา
ก.ย. 59

กิจกรรม / รายการ

กลุ่มเป้าหมาย

สถานที่

ประชุ ม คณะทํ า งานฯ ครั้ ง ที่ 4 พิ จ ารณากลั่ น กรอง (ยกร่ า ง) คณะทํางานฯ
(เปลี่ยนเป็นครั้งที่ 5)

10

ต.ค. 59

เสนอแผนยุทธศาสตร์คณะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ต่อที่ประชุม คณะกรรมการประจําคณะ
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์

11

ต.ค. 59

วิทยาศาสตร์

เสนอแผนยุ ท ธศาสตร์ ค ณะ 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563) ต่ อ ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย

และผู้ที่เกี่ยวข้อง
บุคคลทั่วไป

12

ต.ค. 59

เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์คณะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

13

พ.ย. – ธ.ค. 59

จัดทําแผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ผู้ บ ริ ห า ร ค ณ ะ ฯ แ ล ะ
พ.ศ. 2560

บุ ค ล า ก ร ง า น แ ผ น แ ล ะ
ประกันคุณภาพการศึกษา

14

ธ.ค. 59

เสนอแผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2560 ต่อมหาวิทยาลัย และที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการประจํา
คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
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ลําดับ
15

ช่วงเวลา
ธ.ค. 59

กิจกรรม / รายการ

กลุ่มเป้าหมาย

สถานที่

เผยแพร่ แผนปฏิ บั ติ ร าชการคณะวิ ท ยาศาสตร์ ประจํ า ปี ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย
งบประมาณ พ.ศ. 2560

และผู้ที่เกี่ยวข้อง

คณะทํางานฯ หมายถึง คณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2559 – 2563
ตามคําสั่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 144/2558 ลว. 23 กันยายน 2558
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