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ส่วนที่  1 
บทนํา 

1.1  ประวัติความเป็นมาคณะวิทยาศาสตร์  

คณะวิทยาศาสตร์ได้ต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.  2518 โดยการดําเนินการในระยะแรก
ได้เปิดสอนในระดับ ปกศ. ช้ันสูง และปริญญาตรีเฉพาะสาขาการศึกษา โครงสร้างการบริหารประกอบด้วย 9 
ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์
และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ ภาควิชาสุขศึกษา 
และภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ 

ในปี พ.ศ. 2524 เป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเศรษฐกิจ มีประชาชนต้องการเข้าศึกษาใน
วิทยาลัยครูเป็นจํานวนมาก ประกอบด้วยนโยบายของรัฐบาลต้องการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับ
ประชาชน  จึงมีโครงการให้คณะวิชาเปิดสอนสาขาอื่นที่ไม่ใช่วิชาชีพครูขึ้นเป็นคร้ังแรก เรียกว่า หลักสูตร
เทคนิคการอาชีพ โดยคณะวิชาวิทยาศาสตร์ได้เปิดสอนในสาขา ก่อสร้าง  ช่างยนต์  คหกรรม  และเกษตร   ปี 
พ.ศ. 2527 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) มีผลให้วิทยาลัยครูสามารถผลิตกําลังคน
โปรแกรมวิชาชีพอ่ืนอย่างชัดเจน  และในปี พ.ศ. 2528 คณะวิชาวิทยาศาสตร์จึงได้เปิดสอนนักศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์นอกเหนือจากโปรแกรมวิชาการศึกษา ตามหลักสูตรวิทยาลัย
ครู พ.ศ. 2528 และได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารภายในบางส่วน ได้แก่ ภาควิชาคณิตศาสตร์
เปลี่ยนเป็นภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ภาควิชาสุขศึกษาเปลี่ยนเป็นภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  และให้
ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการสังกัดในคณะวิชาครุศาสตร์  ปี พ.ศ. 2530 คณะวิชาวิทยาศาสตร์ได้เปลี่ยน
ช่ือเป็นคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้จัดต้ังภาควิชาคอมพิวเตอร์ ทําการเปิดสอนหลักสูตร
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ในระดับอนุปริญญา  ปี พ.ศ. 2536   ได้เปิดสอนโดยใช้หลักสูตรปริญญาตรีสาขา
วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรวิทยาลัยครูฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2536  ปี พ.ศ. 2538 ได้มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ และได้ยกฐานะวิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏ และคณะวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้เปลี่ยนช่ือเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ปี พ.ศ. 2541  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารเป็นแบบโปรแกรมวิชา โดยแบ่งออกเป็น 17 โปรแกรมวิชา ได้แก่
โปรแกรมวิชาฟิสิกส์ โปรแกรมวิชาเคมี โปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ โปรแกรม
วิชาสถิติประยุกต์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ โปรแกรมวิชา คหกรรมศาสตร์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ก่อสร้าง) โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(อิเล็กทรอนิกส์)  
โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โปรแกรมวิชาพืชศาสตร์ 
โปรแกรมวิชาสัตวบาล โปรแกรมวิชาสัตวรักษ์  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
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ในปี พ.ศ. 2548 ได้จัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ เป็น 
10 ส่วนราชการ โดยจัดต้ังส่วนราชการคณะวิทยาศาสตร์และคณะเทคโนโลยี แยกออกจากกัน ซึ่งในปี
การศึกษา 2548 คณะวิทยาศาสตร์ มีสาขาวิชาที่เปิดสอน คือ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชา
ชีววิทยาประยุกต์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  สาขาวิชาสุขศึกษา 

ในปี พ.ศ. 2549 คณะวิทยาศาสตร์มีสาขาวิชาที่เปิดสอน คือ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชา
ชีววิทยาประยุกต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และสาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์และสุขศึกษา  

ในปี พ.ศ. 2550 คณะวิทยาศาสตร์มีสาขาที่เปิดสอน คือ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชา
ชีววิทยาประยุกต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  และสาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ 

ในปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน ทางคณะวิทยาศาสตร์ได้ศึกษา วิเคราะห์สภาพและการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนความต้องการของท้องถิ่นเพ่ือนําผลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร ซึ่งมีสาขาวิชาที่เปิดสอน คือ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
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1.2  ข้อมูลพืน้ฐาน 

ปรัชญา   
 

ปรัชญา 
มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่มาตรฐาน บูรณาการและพัฒนาองค์ความรู้ นําเทคโนโลยีสู่ชุมชน พัฒนา

คนและท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 
 
    ตราประจําคณะวิทยาศาสตร์     
  

     
สีประจํา 
สีเหลือง 
 
วิสัยทัศน ์
คณะวิทยาศาสตร์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มุ่งผลิตบัณฑิตด้าน

วิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ คู่จรยิธรรม พัฒนางานวิจัย และบูรณาการศาสตร์สากลกับภูมิปัญญาไทย เพ่ือการ
พัฒนาที่ย่ังยืน 

 
พันธกิจ 
1.จัดการศึกษาเพ่ือสร้างบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม โดยพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการปฏิรูประบบการเรียนรู้ มีความตระหนักถึงคุณค่าความเป็นไทย
และวัฒนธรรมไทย มีความรักและความผูกพันในท้องถิ่น 

2.พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ดี 

3.สร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ โดยการบูรณาการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมกับภูมิปัญญาไทยอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 

4.เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของสังคมโดยการให้บริการวิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
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1.3  โครงสร้างส่วนราชการคณะวิทยาศาสตร์  
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1.4  คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร ์
 
 

 
 
 
 
 

ผศ.เพียร  สิงห์จานสุงค ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

 
 
   นายชาคริต  วังคะออม 
   รองคณบดีฝา่ยแผนงานและงบประมาณ 
 
 
 
  

  นายภาคภูมิ  แจ้งโพธิ์นาค 
      รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 
 
 
 
นางวรรณา  ภาจําปา 
รองคณบดีฝา่ยวิชาการ 
 
 

 
 

   นางสาวศรีสุภาพ  พูนลาภเดชา 
  รองคณบดีฝา่ยวิจัยและวิเทศสัมพนัธ ์
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หัวหน้าสาขาวิชา 
 
 
 
   นายวัฒนพงษ์  พันอินากูล 
   หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 
 
 
       นายทรงกฎ  อุตรา 
       หัวหน้าสาขาวิชาเคมี 
 

 
 
ผศ.นวภัทร  นวกะคาม 
หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา 
 
 
 

 
 
       นายสมชาย  ชุมพลกุลวงศ ์
       หัวหน้าสาขาวิชาฟสิิกส ์
 
 
 
 
    นางสาวรุง่ใจ  แสงทอง 
    หัวหน้าสาขาวิชาสถิติประยุกต์ 
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    นายจิรเดช  อย่าเสียสัตย์ 
    หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 
 
 
 
 
 
     นางสุทธิกานต์  บ่อจักรพันธ ์
 หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
    นายกฤษฎา  นามบุญเรือง 
    หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตรส์ิง่แวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
     นางศริญญา  จริงมาก 
     หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
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1.6  การจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา  2555  (จําแนกตามหลกัสูตรสาขาวิชา และระดับการศึกษา) 
ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร  4 ปี 
1.  วิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ 
2.  วิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาเคมี 
3.  วิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา 
 3.1  แขนงวิชาจุลชีววิทยา 
 3.2  แขนงวิชาชีววิทยาทั่วไป 
4.  วิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 
 4.1  แขนงวิชามลพิษสิ่งแวดลอ้ม 
 4.2  แขนงวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
5.  วิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์
6.  วิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
7.  วิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
8.  วิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 
9.  วิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
10.  วิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 10.1  แขนงวิชาระบบอินเทอร์เน็ตและการพาณิชย์ 
 10.2  แขนงวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
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1.6.1 จํานวนนักศึกษา  
จํานวนนักศึกษา (ทั้งหมดทกุชั้นปี) 

ระดับการศึกษา 
จํานวนนักศึกษา 

ภาคปกต ิ ภาคพเิศษ (กศ.บป.) รวม ร้อยละ 
ประกาศนียบตัร     
อนุปริญญา     
ปริญญาตร ี 4,877 1,442 6,319 63.19 
ปริญญาโท     
ปริญญาเอก     

รวม 4,877 1,442 6,319 63.19 
ที่มา :  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.พ. 2556 

 
จํานวนนักศึกษา  (สําเร็จการศึกษา ในปกีารศึกษา 2555) 

ระดับการศึกษา จํานวนนักศึกษา 
ภาคปกต ิ ภาคพเิศษ (กศ.บป.) รวม ร้อยละ 

ประกาศนียบตัร     
อนุปริญญา     
ปริญญาตร ี 384 142 526 5.26 
ปริญญาโท     
ปริญญาเอก     

รวม 384 142 526 5.26 
ที่มา :  สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.พ. 2556 
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1.7  บุคลากร 
 คณะวิทยาศาสตร์  มีบุคลากรท้ังสิน้  132  คน  จําแนกตามสายงาน  คือ 

 บุคลากรสายผูส้อน   จํานวน  110  คน 

 บุคลากรสายสนับสนนุ   จํานวน  22  คน 
 

จํานวนอาจารย์ (จําแนกตามสถานะภาพ) 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
สถานะภาพ 

ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้าง
สัญญา 

รวม 

1. สาขาวิชาฟิสิกส์ 5 7   12 
2. สาขาวิชาเคมี 3 11   14 
3. สาขาวิชาชีววิทยา 2 17   19 
4. สาชาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 1 11   12 
5. สาชาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ 2 9   11 
6. สาชาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา - 4   4 
7. สาชาวิชาคณติศาสตร์ 5 8   13 
8. สาชาวิชาสถิติประยุกต์ 1 3   4 
9. สาชาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

10 11   21 

รวมทั้งสิ้น 29 81   110 

 
จํานวนอาจารย์ (จําแนกตามวุฒิการศึกษา) 

หลักสูตรสาขาวิชา วุฒิการศึกษา 
ป.โท ป.เอก รวม 

1. สาขาวิชาคณติศาสตร์ 11 2 13 
2. สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 4 - 4 
3. สาขาวิชาชีววิทยา 14 5 19 
4. สาขาวิชาเคมี 10 4 14 
5. สาขาวิชาฟิสิกส์ 7 5 12 
6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 12 - 12 
7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 9 2 11 
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  4 - 4 
9. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 19 2 21 

รวมทั้งสิ้น 90 20 110 
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จํานวนอาจารย์ (จําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการ) 
หน่วยงาน ตําแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ 

รวม 

1. สาขาวิชาฟิสิกส์ 10 2 - 12 
2. สาขาวิชาเคมี 12 2 - 14 
3. สาขาวิชาชีววิทยา 17 2 - 19 
4. สาชาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 11 1 - 12 
5. สาชาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ 9 2 - 11 
6. สาชาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 4 - - 4 
7. สาชาวิชาคณติศาสตร์ 7 3 3 13 
8. สาชาวิชาสถิติประยุกต์ 3 1 - 4 
9. สาชาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

18 3 - 21 

รวมทั้งสิ้น 91 16 3 110 

 

จํานวนอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ  
ลําดับ รายชื่อบุคคล หลักสูตรปริญญาเอก สาขาท่ีศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยท่ีศึกษาต่อ 

1 นายสไว มัฐผา วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์ชีววิทยา University of Reading 
2 นางสาวศศิธร ใฝ่สัจจะธรรม วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3 นายอาทิตย์ ใจช่วง วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

4 นางนัทธมน ประจุดทะศรี วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เคมี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

5 นางสาวชัญญา ทิศกลาง วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณิตศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
6 นายจิรเดช  อย่าเสียสัตย์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์การออก

กําลังกายและการ
กีฬา 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน (จําแนกตามสถานะภาพ) 

หน่วยงาน 
สถานะภาพ 

ข้าราชการ 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
ลูกจ้าง 
ประจํา 

ลูกจ้าง
สัญญา 

รวม 

คณะวิทยาศาสตร์ - 18 4 - 22 
รวมทั้งสิ้น - 18 4 - 22 

 
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน (จําแนกตามวุฒิการศึกษา) 

หน่วยงาน 
วุฒิการศึกษา 

ตํ่ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท รวม 
คณะวิทยาศาสตร์ 6 16 - 22 

รวมทั้งสิ้น 6 16 - 22 
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อาคารสถานท่ี และพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  

ชื่ออาคาร/
ห้องเรียน 

ชื่อห้อง 
ประเภทห้อง ขนาด 

(กว้างxยาว) 
ตร.ม. 

ห้องเรียน 
ห้อง 

ปฏิบัติการ 
ห้องอื่นๆ 

อาคาร 9      
910 ห้องถ่ายเอกสาร    4*8 
911 ห้องเรียน    8*8 
912 ห้องเรียน    8*8 
913 ห้องเรียน    8*8 
914 ห้องประกันคุณภาพการศึกษา    8*8 
914 ห้องพัสดุ    8*8 
920 ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาคณิต-สถิติ    4*8 
921 ห้องเรียน    8*8 
922 ห้องเรียน    8*8 
923 ห้องเรียน    8*8 
924 ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาคณิต-สถิติ    4*8 
925 ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาคณิต-สถิติ    4*8 
926 ห้องปฏิบัติการสถิติ    8*8 
927 ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา    12*8 
928 ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส ์    10*10 
929 ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาเคมี    10*10 
9210 ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาคณิต-สถิติ    10*10 
930 ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์    4*4 
931 ห้องสัมมนาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์    12*8 
932 ห้องศึกษาค้นคว้า    8*8 
933 ห้องนําเสนอผลงานคอมพิวเตอร์    8*8 
934 ห้องปฏิบัติการดิจิตอลคอมพิวเตอร์    8*8 
935 ห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์    8*8 
936 ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (2)    4*8 
937 ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (2)    10*10 
938 ห้องปฏิบัติการฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์    7*10 
939 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 

   9*5 
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ชื่ออาคาร/
ห้องเรียน 

ชื่อห้อง 
ประเภทห้อง ขนาด 

(กว้างxยาว) 
ตร.ม. 

ห้องเรียน 
ห้อง 

ปฏิบัติการ 
ห้องอื่นๆ 

940 ห้องเก็บของ    4*8 
941 ห้องเรียน    12*8 
942 ห้องเรียน    8*8 
943 ห้องเรียน    8*8 
944 ห้องเรียน    8*8 
945 ห้องเรียน    8*8 
946 ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์    4*8 
947 ห้องประชุม 2    8*8 
948 ห้องประชุมสัมมนา    10*10 
949 ห้องประชุม 1     16*10 
1011 ห้องเก็บสารเคมี    4*8 
1012 ห้องเก็บเคร่ืองแก้ว    4*8 
1013 ห้องปฏิบัติการเคมี 1    12*8 
1014 ห้องเคร่ืองมือและเจ้าหน้าท่ี    8*8 
1015 ห้องปฏิบัติการเคมี 2    12*8 
1021 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์     16*8 
1023 ห้องเก็บอุปกรณ์    8*8 
1024 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์    16*8 
1031 ห้องเก็บสารเคมี    2*4 
1032 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1     12*8 
1033 ห้องเก็บอุปกรณ์    4*8 
1034 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 2    12*8 
1035 ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ    8*8 
1036 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา    12*8 
1042 ห้องเรียน    12*8 
1043 ห้องเรียน    8*8 
1044 ห้องเรียน    8*8 
1045 ห้องเรียน    8*8 
1046 ห้องเรียน    8*8 
1047 ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา    4*8 
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ชื่ออาคาร/
ห้องเรียน 

ชื่อห้อง 
ประเภทห้อง ขนาด 

(กว้างxยาว) 
ตร.ม. 

ห้องเรียน 
ห้อง 

ปฏิบัติการ 
ห้องอื่นๆ 

1016 ห้องปฏิบัติการเคมี    8*12 
1017 ห้องปฏิบัติการเคมี    8*12 
1018 A ห้องปฏิบัติการเทคโนอาหาร    8*12 
1018 B ห้องปฏิบัติการเทคโนอาหาร    9*15 
1019 A ห้องปฏิบัติการเทคโนอาหาร    9*15 
1019 B ห้องเรียน    8*8 
1019 D ห้องพักอาจารย์เทคโนโลยีอาหาร    8*8 
1029 F ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม    8*8 
1029 D ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม 4    12*8 
1029 E ห้องเรียน    8*8 
1029 C ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม 3    8*8 
1029 A ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม 1    9*15 
1029 B ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม 2    8*8 
1028 ห้องเรียน    8*8 
1027 D ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส ์    4*8 
1027 A ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม    4*8 
1027 B ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม    4*8 
1027 C ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม    4*8 
1039 F ห้องอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    8*8 
1039 E ห้องเรียน    8*8 
1039 D ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ    8*8 
1039 C ห้องเรียน    8*8 
1039 A ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ    10*8 
1039 B ห้องอาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา    8*8 
1038 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา    12*8 
1037 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา    13*8 
1049 G ห้องพักอาจารย์วิทยาศาสตร์กีฬา    8*8 
1049 E ห้องเรียน    12*8 
1049 F ห้องเรียน    8*8 
1049 C ห้องเรียน    8*8 
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ชื่ออาคาร/
ห้องเรียน 

ชื่อห้อง 
ประเภทห้อง ขนาด 

(กว้างxยาว) 
ตร.ม. 

ห้องเรียน 
ห้อง 

ปฏิบัติการ 
ห้องอื่นๆ 

1049 D ห้องเรียน    8*8 
1049 B ห้องปฏิบัติการแพทย์แผนไทย 2    8*8 
1049 A ห้องเรียน    8*8 
1049 ห้องปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้น    12*8 
1048 ห้องปฏิบัติการแพทย์แผนไทย 1    12*8 
 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

สาขา/หน่วยงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(จํานวน) 

Notebook 
(จํานวน) 

Mobile device 
(จํานวน) 

คณะวิทยาศาสตร์ 186 505 226 
รวม 186 505 226 

 
งบประมาณ      

งบรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 
งบบุคลากร   
งบดําเนินงาน 
งบค่าตอบแทนใช้สอย 
งบสาธารณูปโภค 

- 
334,400 

- 

4,632,201 
6,231,100 
1,220,000 

งบลงทุน 
ครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

 
800,500 

- 

 
900,000 

- 
งบเงินอุดหนุน   
งบรายจ่ายอื่น - 3,716,160 
ค่าวัสดุ 6,312,662.03 731,900 
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ส่วนที่  2 
แผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 

2556 
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ส่วนที่  2 
 

แผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตร์  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556   
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มุ่งผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ คู่จริยธรรม  
พัฒนางานวิจัย และบูรณาการศาสตร์สากลกับภูมิปัญญาไทย เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 

พันธกิจ (Mission) 

1. จัดการศึกษาเพ่ือสร้างบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม โดยพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับการปฏิรูประบบการเรียนรู้ มีความตระหนักถึงคุณค่าความเป็นไทยและ
วัฒนาธรรมไทย มีความรักและความผูกพันในท้องถิ่น 

2. พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ดี 
3. สร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ โดยการบูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

กับภูมิปัญญาไทยอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของสังคมโดยการให้บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะวัฒนา

ธรรมในท้องถิน่ 

ประเด็นยุทธศาสตรค์ณะวิทยาศาสตร์   

1. การผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
2. การสร้างผลงานวิจัย และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
3. การสร้างศักยภาพและมาตรฐานคุณภาพวิชาการและบริการสังคม 
4. การส่งเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5. การบริการจัดการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพในการแข่งขัน 

เอกลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร ์

 สร้างคนวิทยาศาสตร์ เพ่ือชาติ เพ่ือชุมชน         

อัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์   

 ผู้นําวิทยาศาสตร์    อาสาพัฒนาท้องถิ่น 
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เป้าหมาย (Target) 
 
 1. มีการจัดการศึกษาเพ่ือผลติบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม โดยพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการปฏิรูประบบการเรียนรู้ มีความตระหนักในคุณค่าความเป็นไทย
และวัฒนธรรมไทย มีความรักและความผูกพันกับท้องถิ่น 
 2. พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ให้เป็นสังคมแหง่การเรียนรู้ ด้วยระบบบริหารจัดการที่ดี 
 3. สร้างสรรค์งานวิจัยและพัฒนางานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ บูรณาการงานวิจัยกับ
นวัตกรรมภูมิปัญญาไทยอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของสังคมท้องถิ่นและประเทศชาติเพ่ือการพัฒนา
ที่ย่ังยืน 
 4. เสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของสังคมโดยการให้บริการเชิงวิชาการที่มีคุณภาพ และทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
หลักธรรมาภิบาล  10  องค์ประกอบ 
1.  หลักประสทิธิผล (Effectiveness) 
2.  หลักประสทิธิภาพ (Efficiency)  
3.  หลักการตอบสนอง (Responsiveness)   
4.  หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  
5.  หลักความโปร่งใส (Transparency)  
6.  หลักการมสี่วนร่วม (Participation) 
7.  หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)  
8.  หลักนิติธรรม (Rule of Law)  
9.  หลักความเสมอภาค (Equity)  
10.  หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  และกลยุทธ์  (Strategies)  คณะวิทยาศาสตร ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ ์

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  :  การผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค ์
1.1  บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ กลยุทธ์ที่ 1 : ปรับปรุงพัฒนารูปแบบการรับและการคัดเลือกนักศึกษา  มีการ

ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายรูปแบบ 
1.2  บัณฑิตสามารถประยุกต์ถ่ายทอดความรู้และส่ือสารเชิงวิชาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่  2 : ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สอน 

1.3  บัณฑิตที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  และอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข กลยุทธ์ที่ 3 : มีกระบวนการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา 
1.4  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบัณฑิตตามอัตลักษณ์ กลยุทธ์ที่  4  การสร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิต 
1.5  การประกันคุณภาพการศึกษา กลยุทธ์ที่  5  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
1.6  พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องตามความต้องการของ
ตลาดและเพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ์ที่  6  สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาของกลุ่มประเทศอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  :  การสร้างผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
2.1  ด้านการบริหารจัดการงานวิจัย กลยุทธ์ที่ 7 : มีคณะทํางานด้านการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
2.2  ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี กลยุทธ์ที่ 8 : มีการส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างศกัยภาพและมาตรฐานคุณภาพทางวิชาการและบริการสังคม 
3.1  ด้านศักยภาพของบุคลากรในการบริการสังคม กลยุทธ์ที่ 9 : สนับสนุนการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ

วิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
3.2  ด้านศักยภาพและมาตรฐานคุณภาพในการบริการสังคมของบุคลากร กลยุทธ์ที่ 10 : สนับสนุนการนําความรู้และประสบการณ์การให้บริการวิชาการ

เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
3.3  สร้างมาตรฐานคุณภาพทางวิชาการของบุคลากรในการบริการสังคม กลยุทธ์ที่ 11: ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาทางวิชาการในสาขา

เฉพาะที่หลากหลาย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสรมิทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1  ส่งเสริมสนับสนุนผลงานทํานุบํารุงศิลปะ  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญา
พ้ืนบ้านบูรณาการกับพันธกิจหลัก 

กลยุทธ์ที่ 12 ส่งเสริมกิจกรรมโครงการด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาพ้ืนบ้านบูรณาการกับพันธกิจหลัก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 :  การบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพในการแข่งขนั 
6.1 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี 

กลยุทธ์ที่ 13 : ส่งเสริมระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามแนวทางการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

6.2  ระบบจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด กลยุทธ์ที่ 14 : พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
6.3  อาจารย์และบุคลากรมีความเช่ียวชาญ และมีสมรรถนะที่จําเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ที่ 15 : พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ  และมี
สมรรถนะสูง 

6.4 ห้องสมุดและห้องสืบค้นมีคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 16 : พัฒนาห้องสมุดและห้องสืบค้นให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ได้
มาตรฐาน 

6.5 เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการมีเพียงพอและพร้อมใช้ กลยุทธ์ที่ 17 : วางระบบการดูแล ซ่อมบํารุงเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์ 
และอุปกรณ์  ให้พร้อมใช้งาน 

6.6 วัฒนธรรมองค์กรที่ดี กลยุทธ์ที่ 18 : พัฒนาคณะฯ/สาขาวิชาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
6.7 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหารและการ
ดําเนินงาน 

กลยุทธ์ที่ 19 : ส่งเสริมให้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล 
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ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมาย  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ กลยุทธ์ (16 กลยุทธ์) 
ตัวชี้วัดหลักคณะ 

(ตัวชี้วัด) 
ผลการดําเนินงาน 

ปี 2555 
ค่าเป้าหมาย 
ปี 2556 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  1  :  การผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
1.1  บัณฑิตมีความรู้ความสามารถใน
เชิงวิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 1 : ปรับปรุงพัฒนารูปแบบการ
รับและการคัดเลือกนักศึกษา  มีการ
ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายรูปแบบ 

ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ได้งานทาํ
หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

ปีการศึกษา 2554 ร้อยละของ
บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้
งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปีเท่ากับ 4.54 
จากคะแนนเต็ม 5 

85 % 

1.2  บัณฑิตสามารถประยุกต์ถ่ายทอด
ความรู้และสื่อสารเชิงวิชาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่  2 : ด้านการจัดการเรียนการ
สอน  จัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญและส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้สอน 

ร้อยละของความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

ปีการศึกษา 2555 ร้อยละของ
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การจัดการเรียนการสอน
เท่ากับ 4.08 จากคะแนนเต็ม 
5 

90 % 

1.3  บัณฑิตที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  
และอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข 

กลยุทธ์ที่ 3 : มีกระบวนการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา 

นักศึกษาหรือกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
ได้รับการยกย่องชมเชย  
ประกาศเกียรติคุณด้าน
คุณธรรมจริยธรรมโดย
หน่วยงานภายนอก 

ปีการศึกษา 2555 นักศึกษา
ได้รับเกียรติบัตรคุณด้าน
คุณธรรมจริยธรรมโดย
หน่วยงานภายนอก 

นักศึกษาได้รับ
เกียรติบัตรด้าน
คุณธรรมทุก

สาขาวิชา จาก
หน่วยงาน
ภายนอก 

1.4  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
บัณฑิตตามอัตลักษณ์ 

กลยุทธ์ที่  4  การสรา้งอัตลักษณ์ของ
บัณฑิต 

ผลการพัฒนาบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์ 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
บัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 
จากคะแนนเต็ม 5 

90 % 

1.5  การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

กลยุทธ์ที่  5  พัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพภายใน
รับรองโดยต้นสังกัดระดับ  
ดีมาก 

ผลประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในรับรองโดยต้น
สังกัดคะแนนการประเมิน
ตนเองเท่ากับ 4.57 จาก
คะแนนเต็ม 5 

ระดับ  ดีมาก 

1.6  พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานสอดคล้องตามความต้องการ
ของตลาดและเพื่อรองรับการเปิดเสรี
ประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ์ที่  6  สนับสนุนการเรียนรู้ภาษา
ของกลุ่มประเทศอาเซียน 

โครงการที่สนับสนุน
เรียนรู้ทางภาษาสําหรับ
นักศึกษาและบุคลากร 

โครงการ เด็กวิทย์ก็ฟุตฟิตอังกฤษ
ได้ 

2 โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  2  :  การสร้างผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2.1  ด้านการบริหารจัดการงานวิจัย กลยุทธ์ที่ 7 : มีคณะทํางานด้านการ

วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
มีคณะทํางานด้านวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์ 

มีการแต่งตั้งรองคณบดีฝ่าย
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

คณะกรรมการ
ฝ่ายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์ 

2.2  ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี กลยุทธ์ที่ 8 : มีการส่งเสริมและ
สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

จํานวนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ถูกนําไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
นําไปใช้ประโยชน์คิดเป็นร้อย
ละ  20.37  คะแนนที่ได้ 5 
คะแนน (กําหนดร้อยละ 20 
เท่ากับ 5 คะแนน) 

5  ผลงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การสร้างศักยภาพและมาตรฐานคุณภาพทางวิชาการและบริการสังคม 
3.1  ด้านศักยภาพของบุคลากรในการ
บริการสังคม 

กลยุทธ์ที่ 9 : สนับสนุนการนําความรู้
และประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

จํานวนโครงการการเรียน
การสอน/งานวิจัยที่นํา
ความรู้และประสบการณ์
จากการให้บริการวิชาการ
มาพัฒนา 

ร้อยละของโครงการบริการ
วิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัย 
ร้อยละ  33.33    

จํานวน
โครงการ 5 
โครงการ 

3.2  ด้านศักยภาพและมาตรฐาน
คุณภาพในการบริการสังคมของ
บุคลากร 

กลยุทธ์ที่ 10 : สนับสนุนการนํา
ความรู้และประสบการณ์การ
ให้บริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

จํานวนโครงการที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและ
ชุมชน 

1 โครงการ   โครงการบริการ
ชุมชนเพื่อป้องกันและควบคุม
โรคพยาธิใบไม้ตับอย่างยั่งยืน 

จํานวน 2 
โครงการ 
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3.3  สร้างมาตรฐานคณุภาพทาง
วิชาการของบุคลากรในการบริการ
สังคม 

กลยุทธ์ที่ 11: ส่งเสริมสนับสนุน
บุคลากรในการพัฒนาทางวิชาการใน
สาขาเฉพาะที่หลากหลาย 

จํานวนโครงการที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและ
ชุมชน 

จํานวน  5  โครงการ จํานวน  8 
โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การส่งเสริมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1  ส่งเสริมสนับสนุบผลงานทํานุ
บํารุงศิลปะ  วัฒนธรรม  และภูมิ
ปัญญาพื้นบ้านบูรณาการกับพันธกิจ
หลัก 

กลยุทธ์ที่ 12: ส่งเสริมกิจกรรม
โครงการด้านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน
บูรณาการกับพันธกิจหลัก 

จํานวนโครงการที่ส่งเสริม
การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิ
ปัญญาพื้นบ้าน 

จํานวน 2 โครงการ โครงการ
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบ
น้ําฝนเนื่องในเทศกาล
เข้าพรรษา  ประจําปี 2555 
และโครงการออกค่ายอาสา
บําเพ็ญประโยชน์ 

5  โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  การบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพในการแข่งขัน 
6.1 ระบบบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

กลยุทธ์ที่ 13 : ส่งเสริมระบบบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพตามแนว
ทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ระดับความสําเร็จของการ
บริหารตามเกณฑ์คุณภาพ
การประกันคุณภาพ
ภายใน 

คะแนนประเมินตนเองเท่ากับ  
3.64 

ระดับ  3.6 

6.2  ระบบจัดการทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

กลยุทธ์ที่ 14 : พัฒนาระบบการ
จัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

จํานวนระบบการพัฒนา
ระบบการบริหาร
ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

ระบบสารสนเทศเว็บไซต์คณะ
วิทยาศาสตร์ 

1 ระบบ 

6.3  อาจารย์และบุคลากรมีความ
เชี่ยวชาญ และมีสมรรถนะที่จําเป็นใน
การปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ที่ 15 : พัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ  และมี
สมรรถนะสูง 

ร้อยละอาจารย์มีตําแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาเอก 

อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 20 
คน จากจํานวน 108  คน  คิด
เป็นร้อยละ 20.37 

50 % 

  ร้อยละอาจารย์มีตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

อาจารย์ที่มีตําแหน่งทาวิชาการ  
12 คน (รศ.=3 ผศ.=9) ต่อ
อาจารย์ทั้งหมด 108 คน คิด
เป็นร้อยละ 12.96 

80 % 

  ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา 

สายผู้สอน ร้อยละ 80 
สายสนับสนุน ร้อยละ 60 จาก
รายงานผลการดําเนินการ
แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ประจําปี 2555 

80 % 

6.4 ห้องสมุดและห้องสืบค้นมีคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 16 : พัฒนาห้องสมุดและ
ห้องสืบค้นให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน 

ระดับความพึงพอใจใน
คุณภาพการให้บริการ
ห้องสมุด  อุปกรณ์
การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพ
การให้บริการห้องสมุด  
อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ได้
คะแนน 4.07 จากคะแนนเต็ม 
5 

80 % 

6.5 เครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ
มีเพียงพอและพร้อมใช้ 

กลยุทธ์ที่ 17 : วางระบบการดูแล 
ซ่อมบํารุงเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ 
ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์  ให้พร้อมใช้
งาน 

ห้องปฏิบัติการ  เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์  ครุภัณฑ์  
และอุปกรณ์ตรงตาม
มาตรฐาน 

โครงการแผนการจัดซ้ือสารเคมี  
และอุปกรณ์การเรียน 

โครงการ
แผนการจัดซ้ือ
สารเคมี  และ
อุปกรณ์การ

เรียน 
6.6 วัฒนธรรมองค์กรที่ดี กลยุทธ์ที่ 18 : พัฒนาคณะฯ/

สาขาวิชาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
จํานวนโครงการที่จัดเพื่อ
สนับสนุนให้คณะฯและ
หน่วยงานเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 

 1 โครงการ 2โครงการ 

6.7 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหาร และ
การดําเนินงาน 

กลยุทธ์ที่ 19: ส่งเสริมให้ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล 

จํานวนระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานและ
ปฏิบัติงาน 

โครงการอบรมความรู้ ICT  แก่
อาจารย์  บุคลากร  และ
นักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์ 

1  ระบบ 
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ส่วนที่  2 
รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 

2556
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รายละเอียดโครงการและกิจกรรม 
แผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
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แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การผลิตบณัฑิตให้เป็นบณัฑิตที่พึงประสงค ์

ประเด็นยุทธศาสตร ์
กลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายปี 

2556 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1.1 
บัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ
ในเชิงวิชาการ  (มิติที่  1) 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1.2  
บัณฑิตสามารถประยุกต์ถ่ายทอด
ความรู้และสือ่สารเชิงวชิาการ
อย่างมีประสิทธิภาพ   

กลยุทธท์ี่  1  ปรับปรุงพัฒนารูปแบบการรับ
และการคัดเลือกนักศึกษา  มีการ
ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธท์ี่  2  ด้านการจัดการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญและส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผูส้อน 

1.1  ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน  1  ปี 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละของความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการจัดการเรียนการ
สอน 

ร้อยละ 80  ของ
คะแนน  

 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 90  ของ
คะแนน 

1.1  โครงการจัดการเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร ์ ระดับ
ปริญญาตร ี

ฝ่ายวิชาการ 50,000 

1.2  โครงการประเมินการเรยีนการสอน ฝ่ายวิชาการ 20,000 
1.3  โครงการพัฒนาฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา 200,000 
1.4  โครงการสนับสนุนกิจกรรมสโมสรนักศึกษาและชั้นปี ฝ่ายกิจการนักศึกษา 30,000 
1.5  โครงการบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพภายใน
คณะ 

ฝ่ายประกันคณุภาพการศึกษา 100,000 

1.6  โครงการอบรมพีเ่ลี้ยงนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา 2556 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 15,988 

1.7  โครงการสานสมัพนัธ์รุ่นพี่รุ่นน้องวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 8,100 
1.8  โครงการอบรมเตรยีมความพรอ้มก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2,675 

1.9  โครงการเตรยีมความพร้อมเข้าสู่บทบาทการทํางานด้าน
สาธารณสุข 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 5,100 

1.10  โครงการประชุมสัมมนานักศึกษาก่อนฝกึประสบการณ์
วิชาชีพ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิง่แวดล้อม 27,710 

1.11  โครงการคา่ยอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิง่แวดล้อม 71,410 
1.12  โครงการอบรมนวดทางการกีฬา ปี 2556 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
1.13  โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สาํหรับนักศึกษาสาขาวิชา
สถิติประยุกต์ 

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 4,410 

1.14  โครงการพฒันาความจําเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรยีนรู ้ สาขาวิชาเคม ี 5,650 
1.15  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 30,000 

1.1.8  จํานวนครุภัณฑ ์ 3  ครุภัณฑ ์ 1.16  โครงการจัดหาวสัดุ/อุปกรณ์เพื่อการเรยีนการสอน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 2,184,725 
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แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556   

ยุทธศาสตร์ที่  1  การผลิตบณัฑิตให้เป็นบณัฑิตที่พึงประสงค ์(ต่อ)  

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายปี 2556 โครงการย่อย/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.3  บัณฑิตที่มี
คุณธรรม  จรยิธรรมและอยู่ร่วมกับ
สังคมอยา่งมสีุข 

กลยุทธท์ี่  3  กระบวนการการ
เสริมสรา้งคณุธรรมและจริยธรรม
ของนักศึกษา 

นักศึกษาหรือกิจกรรมทีเ่กี่ยวข้อง
กับนักศึกษาได้รับการยกย่อง
ชมเชยประกาศเกียรติคณุด้าน
คุณธรรมจรยิธรรมโดยหน่วยงาน
ภายนอก 

นักศึกษาได้รับการยกยอ่ง
ชมเชยประกาศเกียรติคณุ
ด้านคุณธรรมจริยธรรมโดย
หน่วยงานภายนอกทุก
สาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน 
 

โครงการคืนสู่เหยา้ชาววิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬา 

34,500 

โครงการยกยอ่งเชิดชูเกียรติวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
ประจําปีการศึกษา  2556 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดลอ้ม 

5,000 

โครงการรับน้องใหมส่าขาวิชาคณิตศาสตร์ ปี 2556 สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ 4,120 
โครงการไหวค้รูสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดลอ้ม 
 

โครงการอบรมแนวทางการฝึกออกกําลังกายตามหลัก
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬา 

37,720 

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ราชภัฏอุดรธานี ครัง้ที่ 3 
ประจําปี 2556 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬา 

30,040 

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
 

สาขาวิชาชีววทิยา 3,525 

โครงการสมัมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

สาขาวิชาชีววทิยา 4,150 

โครงการกีฬาสานสมัพนัธ์อาจารย์และนักศึกษาชาว
ชีววิทยา 

สาขาวิชาชีววทิยา 5,000 

 

 

 

 



คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี http://sci.udru.ac.th    

 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556   คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หน้า 28 
 

 

แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556   

ยุทธศาสตร์ที่  1  การผลิตบณัฑิตให้เป็นบณัฑิตที่พึงประสงค์  (ต่อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายปี 2556 โครงการย่อย/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก 
งบประมาณ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1.4  พัฒนาคณุภาพ
และมาตรฐานบัณฑิตตามอัตลักษณ ์

การสรา้งอัตลักษณ์ของนักศึกษา ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ ์ ร้อยละ 90 ของคะแนน โครงการสาํรวจความคดิเห็นของนักศึกษาและ
บุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่สอดคลอ้ง
กับอัตลักษณ์ของคณะวทิยาศาสตร์  ประจําปี
การศึกษา 2556 

ฝ่ายประกันคณุภาพการศึกษา 5,000 

    โครงการสาํรวจความต้องการผู้ใช้บัณฑิตต่อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 20,000 

    โครงการปฐมนิเทศนักศกึษาใหม่ชั้นปีที่ 1 คณะ
วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 32,000 

    โครงการ โฮมรูมรวมนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 
นําเสนอ "การปรับตัวของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาด้านทกัษะการใช้ชีวิต" 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3,300 

    โครงการปลูกต้นไม้วันสิง่แวดล้อมโลก ประจําปี
การศึกษา 2556 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิง่แวดล้อม 7,100 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1.5  การประกัน
คุณภาพการศึกษา 

พัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ผลการประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในรับรองโดยต้นสังกัด
ระดับ  ดีมาก 

ผลการประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในรับรองโดยต้น
สังกัดระดับ  ดีมาก 

โครงการการสร้างความตระหนักและความ
เข้มแข็งด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาต่อ
บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ์

ฝ่ายประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน 

350,000 

  1.6.2  จํานวนบุคลากรเจข้าร่วม
โครงการ 

ไม่น้อยกว่า 30 คน    

  1.6.3  ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

ระดับ ดี โครงการพฒันาความรูป้ระกันคุณภาพและสรา้ง
เครอืข่ายแลกเปลีย่นเรยีนรู้กับต่างสถาบัน 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 16,500 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1.6  พัฒนานักศึกษา
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องตาม
ความต้องการของตลาดและเพื่อรองรับการ
เปิดเสรีประชาคมอาเซียน 

ด้านสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาของ
ประเทศกลุ่มอาเซียน 

1.8.1  จํานวนกิจกรรม 2  กิจกรรม โครงการพฒันาทักษะทางด้านภาษาเพือ่รองรับ
อาเซียน 

ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพนัธ์ 550,000 

 ด้านสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาของ
ประเทศกลุ่มอาเซียน 

1.8.2  จํานวนนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมทุกชั้นปี 

จํานวนนักศึกษาทุกชั้นปีไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80 

โครงการ เด็กวิทย์ก็ฟุตฟิตอังกฤษได้ ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพนัธ์ 200,000 

 



คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี http://sci.udru.ac.th    

 

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556   คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หน้า 29 
 

 

แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การสร้างผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปี 

2556 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ 2.1  ด้านการบริหาร
จัดการงานวิจัย 

มีคณะทาํงานด้านการวจิัยและวิเทศสมัพันธ ์ มีคณะทาํงานด้านวิจัยและวิเทศสัมพันธ ์ มีการแต่งตั้งรอง
คณบดีฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ ์

โครงการฝา่ยวิจัยและวิเทศสมัพันธ ์ ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพนัธ์ 100,000 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ 2.2  ด้านการถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

มีการส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

จํานวนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ที่ถูก
นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและ
สังคม 

งานวิจัยหรอืงาน
สร้างสรรค์  5  

ผลงาน 

โครงการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์กับการเรยีนการสอน 

ทุกสาขาวิชา 100,000 

 มีการส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

จํานวนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ที่ถูก
นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและ
สังคม 

1  โครงการ โครงการพฒันาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการ
วิจัยแก่อาจารย์ประจําและนักวิจัย 

ทุกสาขาวิชา 100,000 

 มีการส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

จํานวนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ที่ถูก
นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและ
สังคม 

1  โครงการ โครงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรือ
งานสร้งาสรรค์ตามอัตลกัษณ์ 

ทุกสาขาวิชา 100,000 
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แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การสร้างศักยภาพและมาตรฐานคุณภาพทางวิชาการและบริการสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายปี 2556 โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ประเด็นยุทธศาสตร์  3.1  ด้านศักยภาพของบุคลากร
ในการบริการสังคม 

สนับสนุนการนําความรูแ้ละ
ประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

จํานวนโครงการการเรียนการสอน/
งานวิจัยที่นําความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาพัฒนา 

จํานวน  โครงการ  5  โครงการ โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดงานวิจัย
ด้านวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิง่แวดล้อม 45,000 

โครงการจัดสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

23,600 

โครงการสมัมนาวิชาการ "การพัฒนาเว็บไซต์ 
HTML5/css2/javaScript" 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

14,080 

โครงการ English Teatime ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพนัธ์ 5,000 
โครงการ Science Academic Seminar 2013 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 3,600 
โครงการ เทคนิคการใช้งาน Microsoft Office 
สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์ 

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 9,964 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเสริมทักษะการเทคนิค
ทางชีววิทยาสาํหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

สาขาวิชาชีววทิยา 7,800 

โครงการอบรมสัมมนา "หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา วิทยาลัย
แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ"์ 
 

สาขาวิชาชีววทิยา 2,250 
 

โครงการพฒันาวิชาการนักศึกษา การอบรม
ปฏิบัติการเทคนิคการใช้คณิตศาสตร์ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัยเชิงปริมาณ 
 

สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ 4,000 
 

โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ "เซปักตะกร้อ
ต้านยาเสพติด" 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 24,500 
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แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556   

ยุทธศาสตร์ที่  3  การสร้างศักยภาพและมาตรฐานคุณภาพทางวิชาการและบริการสังคม  (ต่อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายปี 2556 โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ประเด็นยุทธศาสตร์  3.2  ด้านศักยภาพและ
มาตรฐานคุณภาพในการบริการสังคมของ
บุคลากร 

สนับสนุนการนําความรูแ้ละประสบการณ์การ
ให้บริการวิชาการเพือ่พฒันาทีย่ั่งยืน 

จํานวนโครงการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและชุมชน 

จํานวนโครงการ  2  โครงการ โครงการบูรณาการศาสตร์สาธารณสุขสู่ชุมชน 
ครั้งที่ 1 ประจําปี 2556 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 79,260 

โครงการกิจกรรมคา่ยวชิาการ ครั้งที่ 11  สาขาวิชาเคม ี 100,938 
โครงการทําความดีเพือ่พ่อ (ปันรอยยิ้มแด่น้อง) 
ครั้งที่ 4 

สาขาวิชาเคม ี
40,660 

โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาพัฒนาชุมชน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬา 

17,930 

โครงการกิจกรรมแข่งขันการตอบปัญหา
สิ่งแวดลอ้ม ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดลอ้ม 

2,300 

โครงการพฒันาเอกสารประกอบการเรยีนการ
สอนสาขาวิชาสาธารณสุข 
 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์าร
กีฬา 

10,000 

โครงการบริการชุมชนเพื่อการป้องกันและ
ควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับอย่างยั่งยืน ปีที่ 3 
โครงการที่ 1 
 

สาขาวิชาชีววทิยา 
8,290.00 
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แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การส่งเสริมทํานุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายปี 

2556 
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก งบประมาณ 

ประเด็นยุทธศาสตร์  4.1  ส่งเสรมิสนับสนุน
ผลงานทํานุบํารุงศิลปะ  วัฒนธรรม  และภูมิ
ปัญญาพื้นบ้านบูรณาการกับพันธกิจหลัก 

ส่งเสริมกิจกรรมโครงการด้านการทาํนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาพื้นบ้านบูรณา
การกับพันธกิจหลัก 

จํานวนโครงการที่ส่งเสริมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาพื้นบ้าน 

จํานวน  5  
โครงการ 

โครงการไหวค้รู บายศรสีู่ขวัญต้อนรับน้อง
ใหม่สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
50,880 

โครงการไหวค้รูสาขาวิชาเคม ี สาขาวิชาเคม ี 3,000 
โครงการถวายเทยีนพรรษา ผา้อาบน้ําฝนและ
ปลูกต้นไม้เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 
ประจําปี 2556 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดลอ้ม 20,000 

โครงการบายศรสีู่ขวัญน้องใหม่และกีฬาต้าน
ยาเสพติด ประจําปีการศึกษา 2556 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดลอ้ม 

6,650 

โครงการทําบุญและอาสาทาํความดีชาว
วิทยาศาสตร์การกีฬา 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬา 

 

โครงการการแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ "สํานัก
รักษ์บ้านเกิดนครอุดรธานี ตําอสีานอาหารพื้น
ถิ่น 101 ชุมชน ด้วยเทคโนโลยี HTML5" 

สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

8,000 

โครงการพฒันานักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ตามแนวธรรมะ มงคลชีวิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
3,500 

โครงการกีฬาสานสมัพนัธ์วันขึ้นปีใหม่สาขา
คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2 

สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
20,000 

โครงการอบรม บําเพญ็ประโยชน์ สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ 24,580 
โครงการคา่ยอาสาบําเพ็ญประโยชน์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 16,000 
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แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการแข่งขนั 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 2556 โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์  6.1  ระบบบริหาร
จัดการมีประสทิธิภาพตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมือง 

ส่งเสริมระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

ระดับความสาํเร็จของการบริหารตามเกณฑ์
คุณภาพการประกันคณุภาพภายใน 

คะแนนประเมิน  4  
คะแนนเต็ม  5 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรเข้ารับการ
อบรม 

ฝ่ายแผนงานปละ
งบประมาณ 100,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์  6.2  ระบบจัดการ
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

จํานวนระบบการพฒันาการบริหาร
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

พัฒนาระบบ  1  ระบบ โครงการปรับปรุงสํานักงานคณะวิทยาศาสตร์  
ห้องพักอาจารยท์ี่ศูนย์สามพร้าว  และเตรียม
ความพรอ้มบุคลากรเพือ่การปฏิบัติงาน 

ฝ่ายแผนงานปละ
งบประมาณ 500,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์  6.3  อาจารย์และ
บุคลากรมคีวามเชี่ยวชาญ  และมีสมรรถนะที่
จําเป็นในการปฏิบัติงาน 

พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญ  และมีสมรรถนะสูง 

ร้อยละอาจารยท์ี่มีตําแหน่งคุณวุฒิปรญิญา
เอก 

  ร้อยละ  50 โครงการอนรุักษ์พลังงานและใช้ทรพัยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ฝ่ายแผนงานปละ
งบประมาณ 10,000 

 พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญ  และมีสมรรถนะสูง 

ร้อยละอาจารยท์ี่มีตําแหน่งทางวิชาการ   ร้อยละ  80 โครงการสมัมนาเชิงปฏบิัติการการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 

ฝ่ายแผนงานปละ
งบประมาณ 150,000 

 พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญ  และมีสมรรถนะสูง 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   ร้อยละ  80 โครงการสมัมนาเชิงปฏบิัติการการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 

ฝ่ายแผนงานปละ
งบประมาณ 150,000 

    โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากร  ประจําปี
งบประมาณ  2556 

ฝ่ายแผนงานปละ
งบประมาณ 

100,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์  6.4  ห้องสมุดและห้อง
สืบค้นมคีุณภาพ 

พัฒนาห้องสมุดและห้องสืบค้นให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ทีไ่ด้มาตรฐาน 

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการ
ให้บริการห้องสมุด  อุปกรณ์การศึกษา  
และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู ้

  ร้อยละ  80   โครงการพฒันาคณะสู่องค์กรแห่งการเรยีนรู ้ ฝ่ายงานประกันคณุภาพ
การศึกษา 30,000 

    โครงการสมัมนาแผนบรหิารความเสี่ยง
ประจําปี 2556 

ฝ่ายแผนงานปละ
งบประมาณ 

10,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์  6.5  เครื่องมือ อุปกรณ์
ห้องปฎิบัติการมีเพยีงพอและพร้อมใช้  

วางระบบการดูแลซ่อมบํารุงเครือ่งมอื
วิทยาศาสตร์  ครุภัณฑ์  และอุปกรณ์  ให้
พร้อมใช้งาน 

ห้องปฏิบัติการ  เครือ่งมือวิทยาศาสตร์  
ครุภณัฑ์และอุปกรณ์ตรงตามมาตรฐาน 

มีโครงการจัดซื้อวสัดุ
อุปกรณ์เครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร ์

โครงการจัดหาครภุัณฑ์  และพัฒนา
ห้องปฏิบัติการกลาง คณะวทิยาศาสตร์   
(ศูนยส์ามพรา้ม 

ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 1,000,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์  6.6 วัฒนธรรมองค์กรที่
ดี  

พัฒนาคณะฯ/สาขาวิชาสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู ้

จํานวนโครงการที่จัดเพือ่สนับสนุนให้คณะฯ
และหน่วยงานเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู ้

2  โครงการ โครงการปรับปรุงและพฒันาอาคารสถานที่
และระบบต่างๆของสํานักงานและสาขาวิชา 

ฝ่ายแผนงานปละ
งบประมาณ 

100,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์  6.7  ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูลสนับสนุนการ
บริหารและการดําเนินงาน 

ส่งเสริมให้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และฐานข้อมลู 

จํานวนระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารงาน
และปฏิบัติงาน 

มีระบบที่พฒันาอย่างน้อย  
1  ระบบ 

โครงการพฒันาระบบรักษาความปลอดภัย ฝ่ายแผนงานปละ
งบประมาณ 50,000 
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ส่วนที่  3 
กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 

2556
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ส่วนที่  3   

กระบวนการจัดทําแผนปฏิบติัราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2556 

3.1  ความเชือ่มโยงกับแผนปฏิบัติราชการประจําปงีบประมาณ  พ.ศ.  2556 

 ความสัมพันธ์และความเช่ือมโยงกับแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  คณะวิทยาศาสตร์  ได้วิเคราะห์  สังเคราะห์  
นโยบายรัฐบาล  แผนปฏิบัติราชการ  4  ปี  พ.ศ.  2555 - 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  แผนปฏิบัติราชการ  
ประจําปี  พ.ศ.  2555  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2554 - 2558  
"โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมีวิสัยทัศน์ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นสถาบันอุดมศึกษาช้ันนําในระดับ
ภูมิภาคอินโดจีน ที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการโดยการบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาไทย เพื่อ
การพัฒนาท้องถ่ินอย่างย่ังยืน" แผนปฏิบัติราชการ  4  ปี  พ.ศ.  2555 - 2558  คณะวิทยาศาสตร์  การวิเคราะห์  จุดแข็ง  
จุดอ่อน  โอกาส  ภาวะคุกคาม  มาประมวลข้อมูลสรุปเป็นข้อสารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555  ดังแสดงในรูปที่  3.1   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่  3.1  ความสัมพนัธ์และเชื่อมโยงกับแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

 

 

นโยบายรัฐบาล 
(คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  แถลงต่อรฐัสภาพ  23 

สิงหาคม 2554 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรฐัมนตรี) 

แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปี  2555  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
แผนยทุธศาสตร์การบรหิารมหาวทิยาลัยราชภฏัอุดรธานี 2555 -2558 
แผนพฒันาการศึกษาระดับอดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 

แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปี  4  ปี  พ.ศ.  2555 - 2558 
มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี 

แผนปฏิบัติราชการ  4  ปี  พ.ศ.  2555 - 2558  คณะ
วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

เป้าหมาย 

ผลผลิต/
ผลลัพธ์ 

โครงการ 

ทรัพยากร 
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ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบติัราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี ประเด็นยุทธศาสตรค์ณะวิทยาศาสตร ์
1 การผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 

1.1  บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ 
1.2  บัณฑิตสามารถประยุกต์ถ่ายทอดความรู้และส่ือสารเชิงวิชาการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.3  บัณฑิตที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  และอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมี
ความสุข 
1.4  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 
1.5  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
1.6  พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องตามความ
ต้องการของตลาดและเพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 

2 การสร้างผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

2.1  ด้านการบริหารจัดการงานวิจัย 
2.2  ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

3 การสร้างศักยภาพและมาตรฐานคณุภาพทางวิชาการและบริการสังคม 
 

3.1  ด้านศักยภาพของบุคลากรในการบริการสังคม 
3.2  ด้านศักยภาพและมาตรฐานคุณภาพในการบริการสังคมของ
บุคลากร 
3.3  สร้างมาตรฐานคุณภาพทางวิชาการของบุคลากรในการบริการ
สังคม 

4 การส่งเสริมการทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

4.1  ส่งเสริมสนับสนุบผลงานทํานุบํารุงศิลปะ  วัฒนธรรม  และภูมิ
ปัญญาพ้ืนบ้านบูรณาการกับพันธกิจหลัก 

6 การบริหารจัดการเพือ่เพิม่ศักยภาพและประสิทธิภาพในการแข่งขัน 
 

6.1 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
6.2  ระบบจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
6.3  อาจารย์และบุคลากรมีความเช่ียวชาญ และมีสมรรถนะท่ีจําเป็น
ในการปฏิบัติงาน 
6.4 ห้องสมุดและห้องสืบค้นมีคุณภาพ 
6.5 เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการมีเพียงพอและพร้อมใช้ 
6.6 วัฒนธรรมองค์กรท่ีดี 
6.7 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหาร 
และการดําเนินงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  และกลยุทธ์  (Strategies)  คณะวิทยาศาสตร ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ ์

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  :  การผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค ์
1.1  บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ กลยุทธ์ที่ 1 : ปรับปรุงพัฒนารูปแบบการรับและการคัดเลือกนักศึกษา  มีการ

ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายรูปแบบ 
1.2  บัณฑิตสามารถประยุกต์ถ่ายทอดความรู้และส่ือสารเชิงวิชาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่  2 : ด้านการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สอน 

1.3  บัณฑิตที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  และอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข กลยุทธ์ที่ 3 : มีกระบวนการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา 
1.4  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบัณฑิตตามอัตลักษณ์ กลยุทธ์ที่  4  การสร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิต 
1.5  การประกันคุณภาพการศึกษา กลยุทธ์ที่  5  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
1.6  พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องตามความต้องการของ
ตลาดและเพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ์ที่  6  สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาของกลุ่มประเทศอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  :  การสร้างผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
2.1  ด้านการบริหารจัดการงานวิจัย กลยุทธ์ที่ 7 : มีคณะทํางานด้านการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
2.2  ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี กลยุทธ์ที่ 8 : มีการส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างศกัยภาพและมาตรฐานคุณภาพทางวิชาการและบริการสังคม 
3.1  ด้านศักยภาพของบุคลากรในการบริการสังคม กลยุทธ์ที่ 9 : สนับสนุนการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ

วิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
3.2  ด้านศักยภาพและมาตรฐานคุณภาพในการบริการสังคมของบุคลากร กลยุทธ์ที่ 10 : สนับสนุนการนําความรู้และประสบการณ์การให้บริการวิชาการ

เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
3.3  สร้างมาตรฐานคุณภาพทางวิชาการของบุคลากรในการบริการสังคม กลยุทธ์ที่ 11: ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาทางวิชาการในสาขา

เฉพาะที่หลากหลาย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสรมิทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1  ส่งเสริมสนับสนุนผลงานทํานุบํารุงศิลปะ  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญา
พ้ืนบ้านบูรณาการกับพันธกิจหลัก 

กลยุทธ์ที่ 12 ส่งเสริมกิจกรรมโครงการด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาพ้ืนบ้านบูรณาการกับพันธกิจหลัก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 :  การบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพในการแข่งขนั 
6.1 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี 

กลยุทธ์ที่ 13 : ส่งเสริมระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามแนวทางการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

6.2  ระบบจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด กลยุทธ์ที่ 14 : พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
6.3  อาจารย์และบุคลากรมีความเช่ียวชาญ และมีสมรรถนะที่จําเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 

กลยุทธ์ที่ 15 : พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ  และมี
สมรรถนะสูง 

6.4 ห้องสมุดและห้องสืบค้นมีคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 16 : พัฒนาห้องสมุดและห้องสืบค้นให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ได้
มาตรฐาน 

6.5 เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการมีเพียงพอและพร้อมใช้ กลยุทธ์ที่ 17 : วางระบบการดูแล ซ่อมบํารุงเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์ 
และอุปกรณ์  ให้พร้อมใช้งาน 

6.6 วัฒนธรรมองค์กรที่ดี กลยุทธ์ที่ 18 : พัฒนาคณะฯ/สาขาวิชาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
6.7 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหารและการ
ดําเนินงาน 

กลยุทธ์ที่ 19 : ส่งเสริมให้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล 
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3.2  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  ศักยภาพ  โอกาสในการปรับปรุง/  โอกาสในการพัฒนา  คณะวิทยาศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  ศักยภาพ  (SWOT Analysis)  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
จากการระดมความคิดเห็นจากการประชุมโครงการสัมมนาทบทวนการจัดทําแผนกลยุทธ์เพ่ือรองรับ  AEC  และสรปุผลการ
ปฏิบัติงานของสาขาวิชา  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ระหว่างวันที่  23-29  พฤษภาคม  2556  ณ  
ห้องประชุม  1  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  และโรงแรมกรีนเนอรี่  รีสอรท์  เขาใหญ ่ จังหวัด
นครราชสีมา  ดังน้ี 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม  ศักยภาพ  (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง  (Strange) จุดอ่อน  (Weakness) 
1.มีการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 1.การจัดภาระงานด้านการสอนไม่เหมาะสม 
2.อาจารย์และนักศึกษามีสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน 2.การบริหารงบประมาณขาดความชัดเจนและไม่เพียงพอ 
3.บุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทํางานและมีวัฒนธรรมการทํางานที่ดี 3.ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือเฉพาะทางไม่พอเพียง 
4.บุคลากรมีศักยภาพและคุณวุฒิตรงตามสาขา 4.งบประมาณและทิศทางของงานวิจัยระดับคณะไม่ชัดเจน 
5.สถานที่ต้ังอยู่ในทําเลที่เหมาะสม 5.การกํากับ ติดตาม การดําเนินงานในคณะขาดประสิทธิภาพ 
6.คณะมีความหลากหลายของสาขาวิชาและสามารถเปิดสาขาวิชาได้หลากหลาย 6.การบริหารจัดการเก่ียวกับองค์ความรู้ไม่ชัดเจนและไม่เป็นระบบ 
7.ได้รับความร่วมมือท่ีดีกับท้องถิ่น 7.การประสานงานและการประชาสัมพันธ์ของคณะยังขาดประสิทธิภาพ 
8.คณะมีอิสระในการบริหารจัดการ 8.บุคลากรฝ่ายสนับสนุนไม่เพียงพอ 
9.ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนให้การสนับสนุน 9.ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมีน้อย 
 10.หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีน้อย 
 11.แหล่งสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมีน้อย 

 

โอกาส  (Opportunity) ภาวะคุกคาม (Treat) 

1.มหาวิทยาลัยมีความใกล้ชิดชุมชน  1.บุคลากรบางส่วนขาดความเชื่อมั่นในความม่ันคงของการทํางาน 

2.ความต้องการบุคลากรสายวิทยาศาสตร์ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นยังมี
สูง 

2.มหาวิทยาลัยมีคู่แข่งมาก 

3.สภาพท้องถิ่นเปิดโอกาสให้สร้างโจทย์วิจัยได้มาก 3.ผู้เรียนส่วนใหญ่มีค่านิยมต่อมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง 

4.ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้นําในองค์กรชุมชนให้การสนับสนุน 4.แนวโน้มค่านิยมของผู้เรียนนิยมเรียนด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มากกว่าด้านวิทยาศาสตร์ 

5.มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 5.ความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียนส่วนใหญ่ค่อนข้างตํ่า 

6.มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 6.ระเบียบ วิธีปฏิบติั และข้อบังคับระดับมหาวิทยาลัยไม่ชัดเจน
เท่าที่ควร ไม่หลากหลาย และไม่ทันสมัย 

7.มีระบบการประกันคุณภาพ 7.การบริหารจัดการระดับมหาวิทยาลัยมีความยืดหยุ่นน้อย 
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3.3  กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงีบประมาณ  พ.ศ.  2556 
 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556  คณะวิทยาศาสตร์  มฝี่ายแผนงานและงบประมาณ  
เป็นฝ่ายที่รับผดิชอบในด้านการบริหารจัดการวางกรอบแนวนโยบาย  ทิศทางการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์  ได้
แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556  คณะวิทยาศาสตร์  ตามคําสั่งที่  
092/2556  ลงวันที่  4 ตุลาคม 2556  คณะกรรมการประกอบด้วย  คณบดี  รองครบดีทุกฝ่าย  หวัหน้าสาขาวิชา  บุคลากร
ที่เก่ียวข้องและเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  โดยคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี  มีหน้าที่  
วิเคราะห์สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี  และจัดทําเอกสารแผนปฏิบัติราชการ  
ประจําปีคณะวิทยาศาสตร์ 
 3.3.1  กรอบนโยบายการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
 คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  ได้นําแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ  แผนยทุธศาสตร์ของกระทรวงศึกษา  
แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  พ.ศ.  2555 - 2558  และแผนการบริหารระยะ  4  ปี  คณะ
วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  พ.ศ.  2555 - 2558  มาเป็นกรอบแนวทางในการกําหนดนโยบายและทิศ
ทางการจัดทํากรอบแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556  โดยมีกรอบแนวทางการจัดทํา
แผนที่เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์  เป้าหมายและตัวช้ีวัดของส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  ดังรายละเอียดในรูปที่  3.1 

คณะทาํงาน การทบทวนยุทธศาสตร ์ การนํายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 

 

-  คณบดี 

-  ผู้ทรงคุณวฒุ ิ

-  รองคณบดีทุกฝ่าย 

-เจ้าหน้าที่ฝา่ยแผนงานและงบประมาณ 

-บุคลากรทีเ่ก่ียวข้อง 

Feed back 

 แผนปฏิบัติราชการประจําป ี

   

การควบคุม กํากับยุทธศาสตร์ การนํายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 

รูปที่  3.1  กรอบแนวทางการจัดทําแผนท่ีเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์  เป้าหมายและตัวชี้วัดของสว่นราชการท่ีเก่ียวข้อง 

คณะทํางาน 

ติดตามและประเมินผล 

-QA 
-กพร. 
-สมศ 
-สกอ. 

ทบทวนยุทธศาสตร์ 

ทบทวนวิสัยทัศน์ 

ทบทวนเป้าประสงค์ 

กําหนดกลยุทธ์ 

SWOT 

วิเค
รา

ะห์
ตร

วจ
สอ

บส
ภา

พแ
วด

ล้อ
ม 

กําหนด
ตัวชี้วัด 

ฝ่ายกลุ่มงาน 

นําแผนไปปฏิบัติ 

คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ 

จัดทําแผนปฏิบัติการ 

แผนงบประมาณ
ประจําปี 

-แผนงาน 
-โครงการ 
-งบประมาณ 
-ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณแผ่นดิน งบรายได้ 

-  ผลิตบัณฑิต 
-  งานวิจัย 
-  บริการวิชาการ 
-  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
-  บริหารจัดการ 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงแผนบริหารราชการแผน่ดิน  พ.ศ.  2555-2558   
และแผนปฏิบติัราชการประจําปีงบประมาณ  2556  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  และคณะวิทยาศาสตร ์

แผนบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  2555-2558 

นโยบายรัฐบาล 

แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  
2556  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ยุทธศาสตร ์

แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2556  คณะวิทยาศาสตร์  ยุทธศาสตร ์

1.  นโยบายเร่งด่วนที่จะเร่ิม
ดําเนินการในปีแรก 

- - 

2.  นโยบายความม่ังคงของรัฐ - - 

3.  นโยบายเศรษฐกิจ 6.  การบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการแข่งขัน 

6. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามแนว
ทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

4.  นโยบายสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

1.  การผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

2.  การสร้างผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

3.  การสร้างศักยภาพและมาตรฐานคุณภาพทาง
วิชาการและบริการสังคม 

4.  การส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6.  การบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการแข่งขัน 

1.  การผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

2.  การสร้างผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

3.  การสร้างศักยภาพและมาตรฐานคุณภาพทาง
วิชาการและบริการสังคม 

4.  การส่งเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

6.  การบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการแข่งขัน 

5.  นโยบายท่ีดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

- - 

6.  นโยบายวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี  การวิจัย 

2.  การสร้างผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

 

1.  การผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

2.  การสร้างผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

7.  นโยบายการต่างประเทศและ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

- - 

8.  นโยบายการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

6.  การบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการแข่งขัน 

6. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามแนว
ทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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3.2.2  กรอบแนวคิดการบริหารคณะวิทยาศาสตร์  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556 

นโยบายด้านการจัดการเรียนการสอน 
 1. จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เช่ือมโยงงานวิจัยสู่การเรียนการ 
                  สอน เพ่ือให้ได้มาตรฐานสากล 
 2. ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนในกระบวนวิชาต่างๆ โดนเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 3. ปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนวิชาต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องและ 
                  ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ สังคม และทอ้งถิ่น 
 4. จัดระบบประกันคุณภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาระบบ 
                  สารสนเทศให้สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 5. พัฒนารูปแบบ บทบาท และหน้าที่ขององค์กรนักศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนให้ 
                  นักศึกษาเข้ารว่มกิจกรรมนอกหลักสูตรให้มากข้ึน 
 
นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 1. เน้นการดําเนินงานที่มีผลสนับสนุนต่อการเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพของ 
                 บุคลากร 

2. เป็นงานที่สอดคล้องกับพันธกิจของสาขาวิชาและ/หรือสอดคล้องกับแนวทางการ 
                  พัฒนาในอนาคต 
 3. งานหรือกิจกรรมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคณะและ/หรือมหาวิทยาลัย ซึ่งใช้ 
                  ทรัพยากรของคณะ และ/หรือมหาวิทยาลัย จะได้รับการสนับสนุน 
นโยบายด้านการวิจัยและพฒันา 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโดยการวิจัยประเภทเพ่ือสร้างองค์ความรู้ ต้องเป็นการ 
                 วิจัยที่ส่งผลต่อดัชนีช้ีวัด ตามเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
                 (สกอ.) 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือต่อยอดองค์ความรู้หรือการวิจัยเพ่ือ 
                 สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนหรือการวิจัยที่ยึดติดกับพ้ืนที่บริการ (Area Base Research) 

3. พัฒนา ประยุกต์ เผยแพรอ่งค์ความรู้และสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยกับสถาบัน องค์กร 
                 และหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

4. ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนของคณะ 
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นโยบายด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการสังคม 
 1. มุ่งให้เกิดกลไกและความเช่ือมโยงอย่างชัดเจนระหว่างการวิจัยและการถ่ายทอด 
                  เทคโนโลยี 
 2. มุ่งให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างเป็นขั้นตอนโดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ 
                 ประชาชนหรือชุมชนท้องถิ่น 
 3. สร้างแรงจูงใจในรูปคะแนนประเมินผลหรือผลตอบแทนพิเศษเพ่ือดึงดูดนักวิจัยและ 
                 บุคลากรสนับสนุนเพ่ือเข้าร่วมและเห็นความสําคัญของกิจกรรม 
นโยบายด้านการทํานุบาํรุงศลิปวัฒนธรรม 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในส่วนของบุคลากรและนักศึกษา 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3.3.3  กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556 
  

 

 

 

 

 

 


