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บทสรุปผู้บริหาร 

 กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้น าทิศทางของแผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ยุทธศาสตร์การให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ กรอบแผน 
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  แผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปีพ.ศ. 2560 – 2579 แผน
รวมทั้งนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2565 – 2569 นโยบาย
ของคณะผู้บริหารและข้อมูลสถิติต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการวิเคราะห์สถานการณ์ของมหาวิทยาลัย 
การระดมความคิดเห็นของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร โดยมีวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ปรัชญา 
 วิทยาศาสตร์ก้าวล้ า คุณธรรมเด่น เน้นการพัฒนา ด้วยภูมิปัญญาและเทคโนโลยี 

 
อัตลักษณ์     
 บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น  
 
วิสัยทัศน์   
 องค์กรที่เป็นมิตรต่อชุมชนเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานรากอย่างยั่งยืน 
 
เอกลักษณ์ 
 เป็นคณะที่น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกิจ   
 เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 และ
สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย คณะจึงได้ก าหนดพันธ์กิจดังนี้ 
 1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้  มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ  มีสมรรถนะการเป็น
ผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม เพ่ือเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
 2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานรากและสร้างความร่วมมือ
กับหุ้นส่วนทางสังคมทั้งภาครัฐและสังคม สร้างเมอืงและชุมชนให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุล 
 3. ประสานความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมเพ่ือพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์
 4. พัฒนาระบบนิเวศ (Ecological) มหาวิทยาลัยที่เกื้อกูลการเรียนรู้ วิจัย เสริมประสิทธิภาพการ
ท างาน  สร้างนวัตกรรมและคุณภาพชีวิตของชุมชนมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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เป้าประสงค์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (พ.ศ. 2566-2570) 

 เป้าประสงค ์   

 1. บัณฑิตเป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ 
วิศวกรทางสังคม เพื่อเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
 2. วิจัยและนวัตกรรม สามารถส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานรากและมีความร่วมมือกับหุ้นส่วน
ทางสังคมทั้งภาครัฐและสังคม เมืองและชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างสมดุล 
 3. เกิดความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิง
พ้ืนที่ รวมทั้งสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูมรดก
วัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประชาชนในพื้นท่ีมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 4. ระบบนิเวศ (Ecological) มหาวิทยาลัยเกื้อกูลการเรียนรู้ และการวิจัย มีประสิทธิภาพการ
ท างาน  มีนวัตกรรม ท าให้ชุมชนมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ ์
ยุทธศาสตร์ที1่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการส าหรับ
คนทุกช่วงวัย 
กลยุทธ์ 
1.1 สร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
1.2 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตอบสนองคนทุกช่วงวัยตามมาตรฐานการศึกษา 
1.3 ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
1.4 เสริมสร้างความรู้และทักษะ soft skill ของนักศึกษาให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและเป็น
ที่ยอมรับของสังคม 
1.5 พัฒนาการผลิตครูให้มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานวิชาชีพครู 
1.6 ผลิตและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตามความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและวิชาชีพ(คณะ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ 
กลยุทธ์ 
2.1. ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพและตอบโจทย์การพัฒนาชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ 
2.2. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
2.3. พัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ตามความเชี่ยวชาญของ
ศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น โรงเรียน
เครือข่ายและสืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ 
3.1 สนับสนุนการบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแก้ปัญหา
ความเหลื่อมล้ าและเสริมพลังทางสังคม 
3.2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนเครือข่ายเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
3.3 ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยกลไก BCG Economy Model 
3.4 ส่งเสริมการสืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
3.5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้“มหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่” 
3.6 ส่งเสริมงานพันธกิจสัมพันธ์ตามอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็น
เลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
กลยุทธ์ 
4.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
4.2. พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
4.3. ส่งเสริมการน าระบบ Digital มาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
4.4. พัฒนามหาวิทยาลัยเชิงนิเวศสู่ต้นแบบมหาวิทยาลัยสีเขียว 
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บทท่ี 1  
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ผลกระทบต่อแผนกลยุทธ ์

 
 ท่ามกลางสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน การจัดท าแผนกลกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น าผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ในปีที่ผ่านมา       
น ามาวิเคราะห์และปรับปรุง รวมถึงการท าทิศทางแผนยุทธศาสตร์ของชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของชาติ ยุทธศาสตร์การให้บริการกระทรวงศึกษาธิการ กรอบแผนอุดมศึกษา  15 ปีของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พระราชบัญญัติมหาราชภัฏ พ.ศ.2547 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 และนโยบายสภา
มหาวิทยาลัย มาเป็นกรอบแนวคิดในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560-2564   
 กระบวนการ กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์             
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 เริ่มจากการวิเคราะห์นกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี ของประเทศ เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องและตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างแท้จริง   
  แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะ 20 ปี             
พ.ศ. 2560 – 2579  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์สู่การสร้างจุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญของ มหาวิทยาลัยออกเป็น 
4 ด้าน ได้แก่ 1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้  มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็น
ผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม เพ่ือเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 2. พัฒนา
งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานรากและสร้างความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคม
ทั้งภาครัฐและสังคม สร้างเมืองและชุมชนให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุล 3. ประสานความร่วมมือกับหุ้นส่วน
ทางสังคมเพ่ือพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 4. พัฒนาระบบนิเวศ (Ecological) 
มหาวิทยาลัยที่เกื้อกูลการเรียนรู้ วิจัย เสริมประสิทธิภาพการท างาน  สร้างนวัตกรรมและคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยภายใต้แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ระยะ 20 ปีพ.ศ. 2560–2579 นั้น เริ่มจากการ
ปรับโครงสร้างของมหาวิทยาลัยในระยะที่ 1 เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ ที่ 2 
โดยมีเป้าหมายของระยะนี้คือ การมุ่งสู่การเป็นองค์การบริหารตนเองของมหาวิทยาลัย ขณะที่ใน ระยะที่ 3 
คือ การเป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับประเทศ และระยะท่ี 4 คือ การเป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
1. ปัจจัยภายนอก 
 1.1 สภาพแวดล้อมภายนอกของจังหวัดปทุม 
      ด้านเศรษฐกิจ 
      1.  ด้านเกษตรกรรม 
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     จังหวัดปทุมธานีมีพ้ืนที่ทั้งหมด 955,535  ไร่ เป็นพื้นที่เกษตร 510,576 ไร่ คิดเป็น 53.43 % ครัวเรือน
เกษตรกร 23,345 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 3.98 ของครัวเรือนทั้งหมดเกษตรกรของจังหวัดปทุมธานีถือ
ครองที่ดินเพ่ือการเกษตรโดยส่วนใหญ่ด้วยการเช่า กล่าวคือเป็นพ้ืนที่ดินเช่า 440 ,922 ไร่ (ร้อยละ 86.4) 
และเป็นที่ดินของตนเอง 69,654 ไร่ (ร้อยละ 13.6) ทั้งนี้โครงสร้างพ้ืนที่ถือครองทางการเกษตร ไม่ว่าจะ
เป็นลักษณะการถือครองที่มีการเช่าเป็นส่วนใหญ่ หรือจ าแนกตามประเภทของพืชที่เพาะปลูกของจังหวัด
ปทุมธานีไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก หากพิจารณาจากข้อมูลตั้งแต่ปีการเพาะปลูก 2557/58  เป็นต้น
มา 

 

ตาราง  พื้นท่ีถือครองทางการเกษตรจ าแนกตามลกัษณะการถือครองและชนิดของพืชปีการเพาะปลกู 2557/58-60 
หน่วย : ไร ่

รายการ 2557/58 2558/59 2559/60 
ที่ถือครองท าการเกษตรรวม 509,752 510,443 510,576 

ของตนเอง  69,147 69,494 69,654 
เช่า 440,605 440,949 440,922 

จ าแนกตามชนิดของพืช    
ท านา 341,329 341,230 341,417 
พืชไร่ - - - 
ที่ไม้ผลและไม้ยืนต้น 23,962 23,975 24,062 
ที่สวนผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ 26,464 26,563 26,543 
ที่อื่นๆ 118,511 118,674 118,555 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

พืชเศรษฐกิจหลักท่ีส าคัญ  
ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่มีเนื้อที่เพาะปลูกมากท่ีสุด 311,184 ไร่ มีครัวเรือนเกษตรกรที่

ปลูก 11,602 ครัวเรือน รองลงมาเป็นการปลูกพืชอ่ืนๆ ผสมผสานกันไปที่ปลูกมากเป็นล าดับต้นๆ ได้แก่ 
หญ้าปูสนาม  ตะไคร้ กล้วยหอม มะระจีน ถั่วฝักยาว ฯลฯ  ซึ่งกล้วยหอม บวบ มะระจีน ตะไคร้ ส่วนไม้ผล
ที่ปลูกมากที่สุด ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน  

ตาราง 1.17 เนือ้ท่ีเพาะปลูกและจ านวนครัวเรือนท่ีปลูกพืชท่ีส าคัญ  ๆ(พิจารณาจากจ านวนเนื้อท่ี) จ าแนกตามชนิดของพืช       ปีการเพาะปลูก 2560/61 
ชนิดของพืช เนื้อที่เพาะปลูก(ไร่) จ านวนครัวเรือน 

ข้าว 311,184 11,602 
ไร่หญ้าปูสนาม (ตร.ม) 48,551 357 
ตะไคร ้ 38,229 602 
กล้วยหอม 30,178 902 
มะระจีน 20,318 180 
ถั่วฝักยาว 16,904 361 
กล้วยน้ าว้า 7,256 2,000 
ปาล์มน้ ามัน 6,546 273 
เตย 8,164 111 
บวบ 6,826 114 
ผักบุ้งจีน 5,287 181 
ไม้ดอก 4,793 68 
คะน้า 4,001 154 

ที่มา: ส านักงานเกษตรจังหวัดปทุมธาน ี
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      ด้านอุตสาหกรรม 

ในปี 2560 จังหวัดปทุมธานี มีจ านวนโรงงาน 3,862  แห่ง เงินลงทุนมากกว่า 553,113.9  ล้านบาท 
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ปี 2559) มีการเพ่ิมของจ านวนโรงงานประมาณร้อยละ 3.4 อ าเภอที่มีโรงงานอุตสาหกรรม
ตั้งอยู่มากที่สุดคือ อ าเภอคลองหลวง 1,192 แห่ง (ร้อยละ 30.8) รองลงมาได้แก่อ าเภอล าลูกกา 973 แห่ง (ร้อยละ 
25.2) อ าเภอเมืองปทุมธานี 487 แห่ง (ร้อยละ 12.6) อ าเภอลาดหลุมแก้ว 470 แห่ง (ร้อยละ 12.2) อ าเภอสามโคก 
355 แห่ง (ร้อยละ 9.2) อ าเภอธัญบุรี  293 แห่ง (ร้อยละ 7.6) และอ าเภอหนองเสือ 92 แห่ง (ร้อยละ 2.4) 
  มีการจัดพ้ืนที่เพ่ือจัดตั้งเขตประกอบการอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรมมินิแฟคเตอรี่แลนด์ 
รวม 14 แห่ง ได้แก ่
1. บริษัท  ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ ากัด ตั้งอยู่ ณ อ าเภอธัญบุรี   
2. บริษัท นวนคร จ ากัด ตั้งอยู่ อ าเภอคลองหลวง มีเนื้อที่ประมาณ  6,495ไร่ มีโรงงาน 184 โรงงาน 
3. บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี  จ ากัด ตั้งอยู่ อ าเภอเมืองปทุมธานี   มีเนื้อที่ประมาณ 1,222ไร่ มี

โรงงาน34 โรงงาน   
4. มินิแฟคเตอรี่แลนด์  

1. อ าเภอคลองหลวงบิ๊กแลนด์รังสิตพรอสเพอร์เอสเตทเอ็มเอ็มซี มินิแฟคทอรี(นวไท) 
2. อ าเภอล าลูกกา บิ๊กเกอร์แลนด์ แจนเช่น มินิแฟคตอรี่ อรดาบิ๊กล็อทแฟคตอรี่ 
3. อ าเภอลาดหลุมแก้วแฟคคอมแฟคเฮ้าส์ เคทีแฟคทอรี่ พาร์ค 
4. อ าเภอหนองเสือ ศรีปทุมมินิแฟคตอรี่ 

 ประเภทอุตสาหกรรมที่มีจ านวนการประกอบกิจการเป็นล าดับต้น ๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
โลหะ 555 แห่ง รองลงมาคือ อุตสาหกรรมอาหาร 370 แห่ง อุตสาหกรรมขนส่ง 327 แห่ง และอุตสาหกรรม
พลาสติก 317 แห่ง 

    ตาราง สถานประกอบการอุตสาหกรรม จ านวนเงินทุน และจ านวนคนงาน จ าแนกเป็นรายอ าเภอ พ.ศ. 2560 

อ าเภอ 
สถานประกอบการ 

เงินทุน (บาท) 
คนงาน (คน) 

อุตสาหกรรม รวม ชาย หญิง 
รวมยอด 3,862 553,113,926,091 291,684 143,663 148,021 
เมืองปทุมธาน ี 487 110,462,300,299 53,904 26,970 26,934 
คลองหลวง 1,192 305,433,348,286 125,411 56,441 68,970 
ธัญบุร ี 293 24,493,928,591 21,929 10,585 11,344 
หนองเสือ 92 3,059,917,772 3,201 2,047 1,154 
ลาดหลุมแก้ว 470 41,077,246,939 29,058 14,865 14,193 
ล าลูกกา 973 42,914,189,039 45,638 25,063 20,575 
สามโคก 355 25,672,995,165 12,543 7,692 4,851 

ท่ีมา:   ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 

   
  ด้านการท่องเที่ยว 

จังหวัดปทุมธานีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวที่
เป็นการท่องเที่ยวแบบเรียนรู้ เช่น พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ สังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ      เฉลิมพระเกียรติและหออัครศิลปิน สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม รวมถึงศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
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การศึกษารังสิต สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนั้นยังมีสนามกอล์ฟจ านวน 13 แห่ง และมีแหล่งที่เป็น
ศูนย์ประชุมระดับนานาชาติหลายแห่งพร้อมที่จะจัดสัมมนาและศึกษาดูงาน  

จังหวัดปทุมธานียังมีจุดเด่นในเรื่องอาหารการกินรวมถึงธรรมชาติและชุมชนริมน้ า วิถีชีวิต
วัฒนธรรมชาวไทยเชื้อสายมอญที่น่าสนใจ รวมทั้งยังรักษาเอกลักษณ์การเป็นเมืองการเกษตรควบคู่กับความ
เจริญทางด้านอุตสาหกรรมและการบริการไว้ได้ จังหวัดปทุมธานีมีความหลากหลายทั้งทางด้านประเพณีที่
เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวภายในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีแม่น้ าเจ้าพระยาไหล
ผ่าน และ ๒ ฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นวัดต่างๆ มากมาย เช่น วัดหงส์ปทุมมาวาส วัดศาลเจ้า วัดไผ่ล้อม ฯลฯ ซึ่งมี
ความส าคัญทางประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานี 

ส าหรับภาพลักษณ์ซึ่งเป็นที่รู้จักของจังหวัดปทุมธานีนอกจากดอกบัวแล้ว คือ “ตุ่มสาม
โคก” ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เครื่องปั้นดินเผาของชาวมอญของสามโคก นอกจากนั้น จังหวัดปทุมธานีมีสินค้า OTOP 
ที่ส าคัญ เช่น เครื่องปั้นดินเผาเบญจศิริ ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย-ญี่ปุ่น น้ ามันงา เปลือกไข่วิจิตร กระเป๋า
รองเท้าหนัง หมูทุบ และน้ าพริกคลองรังสิต 

ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดปทุมธานีมีผู้มาเยี่ยมเยือน ทั้งสิ้น 2,014,281 คน เป็นชาวไทย 
จ านวน 1,435,467 คน เป็นชาวต่างประเทศจ านวน 578,814 คน เป็นนักท่องเที่ยวจ านวน 666,744 คน นัก
ทัศนาจรจ านวน 1,348,537 คน มีเวลาพ านักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวประมาณ 2.19 วัน สร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยวจ านวน 3,172.61 ล้านบาท โดยมีห้องพักส าหรับพักแรม จ านวน 2,772 ห้อง 

ตาราง จ านวนผู้มาเยี่ยมเยือน ห้องพัก และระยะเวลาการพ านักเฉลี่ย จังหวัดปทุมธานี  พ.ศ. 2557 - 2560 

รายการ 2557 2558 2559 2560 
การเปลี่ยนแปลง (%) 

2558 2559 2560 

จ านวนห้องพัก (ห้อง) 2,468  2,625 2,625 2,772 6.36 - 5.60 

จ านวนผู้เยี่ยมเยือน   1,613,073  1,815,389 1,896,549 2,014,281 12.54 4.47 6.21 

ชาวไทย 1,117,845  1,277,729 1,346,680 1,435,467 14.30 5.40 6.59 

ชาวต่างประเทศ 495,228 537,660 549,869 576,814 8.57 2.27 4.90 

จ านวนนักท่องเท่ียว 566,892  623,438 640,185 665,744 9.97 2.69 3.99 

ชาวไทย 391,062  435,392 450,193 468,197 11.34 3.40 4.00 

ชาวต่างประเทศ  175,830  188,046 189,992 197,547 6.95 1.03 3.98 

จ านวนนักทัศนาจร 1,046,181 1,191,951 1,256,364 1,348,537 13.93 5.40 7.34 

ชาวไทย  726,783  842,337 896,487 967,270 15.90 6.43 7.90 

ชาวต่างประเทศ   319,398 349,614 359,877 381,267 9.46 2.94 5.94 
ระยะเวลาพ านักเฉลี่ยของ
นักท่องเท่ียว (วัน) 2.26  2.22 2.19 2.19 -1.77 -1.35 - 

ชาวไทย 2.09 2.00 1.97 1.97 -4.31 -1.50 - 
ชาวต่างประเทศ   2.65  2.73 2.69 2.73 3.02 -1.47 1.4 

ท่ีมา:  กรมการท่องเที่ยว 
ตาราง ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเท่ียว  พ.ศ. 2557 - 2560 

รายการ 2557 2558 2559 2560 
การเปลี่ยนแปลง (%) 

2558 2559 2560 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน)        
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ผูเ้ยี่ยมเยือน 997.28  1,052.63 1,083.53 1,128.97 5.55 2.98 4.15 

ชาวไทย  921.16   968.44 998.49 1,025.62 5.13 3.05 2.77 

ชาวต่างประเทศ 1 ,136.32   1,200.49 1,235.25 1,341.09 5.65 2.87 8.59 

นักท่องเท่ียว   1,211.56   1,260.53 1,295.24 1,392.95 4.04 2.73 7.56 

ชาวไทย 1,150.82  1,207.19 1,250.05 1,287.89 4.90 
 

3.55 3.03 

ชาวต่างประเทศ   1,332.61 1,390.89  1,429.77 1,572.68 4.37 
 

2.81 9.98 

นักทัศนาจร   719.71  780.13 807.96 842.84 8.40 3.57 4.31 

ชาวไทย 662.91 
 

721.63  749.65 775.54 8.86 3.93 3.41 

ชาวต่างประเทศ   848.97  921.07 953.18 1,013.54 8.49 3.47 6.35 
รายได้จากการท่องเท่ียว (ล้าน
บาท) 

       

ผูเ้ยี่ยมเยือน 2,323.12  2,711.66 2,876.04 3,172.61 16.72 6.06 10.31 

ชาวไทย 1,422.37  1,659.06 1,780.7 1,938.03 16.64 7.35 8.82 

ชาวต่างประเทศ   900.75 1,052.60  1,095.4 1,234.58 16.86 4.03 12.75 
ที่มา:  กรมการท่องเที่ยว 
 
ปัจจัยทางด้านสังคม 

เป็นจังหวัดที่มีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพทาง
สังคม จากเดิมที่เป็นสังคมชนบทกลายเป็นสังคมเมืองและมีการเปลี่ยนแปลงการผลิตจากภาคเกษตรกรรม
เป็นการผลิตในภาคอุตสาหกรรม สภาพการณ์ดังกล่าว ท าให้จังหวัดปทุมธานีเป็นแหล่งรองรับการเข้ามาหา
งานท าจากคนในทุกภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาหางานท า นอกจากนี้การที่ จังหวัด
ปทุมธานีเป็นที่ตั้งของสถานศึกษาทั้งในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาหลายแห่งท าให้มีเยาวชนเข้ามา
ศึกษาในจังหวัดปทุมธานีเป็นจ านวนมาก ดังนั้น จังหวัดปทุมธานีจึงเป็นแหล่งรองรับปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
ปัจจัยดังกล่าว อาทิเช่น ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
มลพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและการที่จังหวัดปทุมธานีเป็น
จังหวัด   ในปริมณฑลซึ่งอยู่ใกล้ความเจริญจึงท าให้เกิดการเรียกร้องต้องการในการรับบริการและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนจากส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสูง 

 
ภาพที่ 1 แนวโน้มประชากรเด็ก ผู้สูงอายุ และดัชนีการสูงวัยใน ช่วง พ.ศ. 2558 -2583 
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 สถานการณ์ด้านการศึกษาของจังหวัดปทุมธานี 
 จังหวัดปทุมธานีมีจ านวนโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน (อนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย) ทั้งสิ้น 304  โรงเรียน อยู่ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ) จ านวน 192 โรงเรียน ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
จ านวน 84 แห่ง การปกครองส่วนท้องถิ่นการปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 28 แห่ง โรงเรียน มีห้องเรียน
จ านวน 5,766 ห้อง ครู 8,144 คน เป็นชาย 1,802คน และหญิง 6,342 คน นักเรียนรวม 167,642 คน เป็นชาย 
84,539 คน และหญิง 83,103 คน อยู่ในระดับก่อนประถมศึกษา จ านวน 32,274 คน (ร้อยละ 19.2) ระดับ
ประถมศึกษามีจ านวนมากที่สุด76,608คน (ร้อยละ 45.7) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 37,568 คน (ร้อยละ 22.5)  
และมัธยมศึกษาตอนปลาย 21,192  คน (ร้อยละ 12.6) 

 

ตาราง จ านวนโรงเรียน ห้องเรียน ครูและนักเรียน จ าแนกตามเพศ และสังกัด ปีการศึกษา2560 

โรงเรียน/ห้องเรียน/ครู/นักเรียน รวม 
สังกัด 

สพฐ สช สถ. 
โรงเรียน 304 192 84 28 
ห้องเรียน 5,766 3,521 1,724 521 
ครู 8,144 4,831 2,465 848 

ชาย 1,802 1,305 337 160 
หญิง 6,342 3,526 2,128 688 

นักเรียนรวม 167,642 105,943 44,402 17,297 
ชาย 84,539 52,769 23,083 8,687 
หญิง 83,103 53,174 21,319 8,610 

ก่อนประถมศึกษา 32,274 12,169 14,307 5,798 
ชาย 16,646 6,254 7,391 3,001 
หญิง 15628 5,915 6,916 2,797 

ประถมศึกษา 76,608 45,900 25,226 5,482 
ชาย 39,807 23,999 13,052 2,756 
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หญิง 36,801 21,901 12,174 2,726 
มัธยมต้น 37,568 29,894 3,177 4,497 

ชาย 19,125 15,043 1,776 2,306 
หญิง 18,443 14,851 1,401 2,191 

มัธยมปลาย 21,192 17,980 1,692 1,520 
ชาย 8,961 7,473 864 624 
หญิง 12,231 10,507 828 896 

ท่ีมา:  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 1,2ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 4  ปทุมธานี 
 

การศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัดปทุมธานีมีสถานศึกษาทั้งสิ้น 18 แห่ง 
นักศึกษารวม 132,765 คน อาจารย์ 5,707 คน มีสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษาที่เป็นของรัฐ 3 แห่ง 
นักศึกษา 5,261 คน อาจารย์ 278 คน ของเอกชน 5 แห่ง นักศึกษา 2 ,738 คน อาจารย์ 102 คน 
สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เป็นของรัฐทั้งสิ้น 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนักศึกษารวม 
60,220 คน อาจารย์  3,175 คน สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนอีกจ านวน 7 แห่ง นักศึกษารวม 61,371 คน 
อาจารย์ 2,152 คน 
 

ตาราง สถานศึกษา อาจารย์ และนักศึกษา ในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จ าแนกตามเพศ และสังกัด  ปี
การศึกษา 2560 

สังกัด 
จ านวน 

สถานศึกษา 
 

อาจารย์ นักศึกษา 

รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 
รวมยอด 18 5,707 2,762 2,945 132,765 55,960 76,805 
ส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 3 278 149 129 5,261 3,247 2,014 
ส านักบริหารงานคณะกรรม 
การส่งเสริมการศึกษาเอกชน 5 102 52 50 2,738 1,506 1,2323 

สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ 3 3,175 1,587 1,588 60,220 22,339 37,881 

สถาบนัอุดมศึกษาของเอกชน 7 2,152 974 1,178 61,371 26,686 34,685 
 ท่ีมา:  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,ส าสนกงานคระกกรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
หมายเหตุ: ไม่รวมสถาบันการศึกษาของกระทรวงต่างๆ 
  การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดปทุมธานีมีสถานศึกษาในสังกัดของส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี ๗ แห่ง และห้องสมุดประชาชน ๗ แห่ง 
ได้แก่ 

๑. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองปทุมธานี 
๒. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอสามโคก 
๓. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอลาดหลุมแก้ว 
๔. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอล าลูกกา 
๕. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอคลองหลวง 
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๖. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอธัญบุรี 
๗. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอหนองเสือ 
    มีห้องสมุดประชาชน ๗ แห่ง ได้แก่ 
๑. ห้องสมุดประชาชนจังหวัดปทุมธานี 
๒. ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอลาดหลุมแก้ว 
๓. ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอธัญบุรี 
๔. ห้องสมุดประชาชนอ าเภอสามโคก 
๕. ห้องสมุดประชาชนอ าเภอคลองหลวง 
๖. ห้องสมุดประชาชนอ าเภอล าลูกกา 
๗. ห้องสมุดประชาชนอ าเภอหนองเสือ 

 
2. ปัจจัยภายใน  
 สถานที่ตั้ งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่  1 หมู่  20               
ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 มี 1 วิทยาเขต ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว  
 2.1 จุดมุ่งหมายที่มหาวิทยาลัยประสงค์จะพัฒนาให้กับพื้นที่บริการ 
  1.  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  2.  การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง 
  3.  การส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
  4.  ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม       
  5.  การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และการบริการ     
  6.  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก   
  7.  การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม      
  8.  การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
 2.2.  ความต้องการของพื้นที่ชุมชน/จังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยช่วยพัฒนา       
  1.  การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและการบริการ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
ประกอบด้วย จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี 
  2.  การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1ประกอบด้วย 
จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี 
  3. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็งในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
ประกอบด้วยจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี 
  4.  การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว    
 2.3. จุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
  1.  ด้านการเรียนการสอน            
 1.1.  การผลิตและพัฒนาพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
       1.2.  ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 
   1.3.  ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชวีภาพ อาหาร
และสิ่งแวดล้อม     
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  2.  ด้านการวิจัย          
 2.1  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   2.2  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือความมั่นคงด้านชีวภาพ อาหารและสิ่งแวดล้อม 
   2.3  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริการด้านสุขภาพ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง
กับชุมชน  
  3.  ด้านการบริการวิชาการ       
  3.1  พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
      3.2  ถ่ายทอดเผยแพร่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพ่ือขยายผลการปฏิบัติสู่
ประชาชน 
   3.3  พัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพในรูปแบบประชารัฐ โดยเน้นเกษตรกร และ
ประชาชนให้มีรายได้เพียงพอ มีศักยภาพสามารถพ่ึงพาตนเองได้  
  4.  ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
       4.1  เป็นศูนย์วัฒนธรรมไทย 4 ภาค ประจ าภาคกลาง เพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้มรดก
ทางศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาเผยแพร่เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน 
       4.2  เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมอาเซียน เพ่ือให้เด็กเยาวชนและประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
       4.3  เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมระหว่างเด็กเยาวชนและ
ประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียน   
  5.  ด้านอื่นๆ  
   5.1  การบริหารจัดการคุณภาพเพ่ือความเป็นเลิศ 
   5.2  การสร้างเครือข่าย การจัดการศึกษาทั่วไปเพ่ือเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาทั่วไป
ที่ท าให้นักศึกษามีคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
 
 2.4  จ านวนหลักสูตรที่เปิดด าเนินการ     

 
 

ล าดับ 
ที ่

 
ช่ือหลักสูตร/สาขาวิชา 

วันเดือนป ี
ที่สกอ.

รับทราบ 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / 
สถานภาพหลักสตูร () 

หมายเหต ุ
(ระบุป ี
ที่งดรับ

นักศึกษา) 
พ.ศ. 
2558 

มคอ. 
(ใหม่) 

มคอ. 
(ปรับปรุง) 

1.  หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์

6 พ.ค.
2565 อว. 

   
 

2.  หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

19 พ.ค.
2565 อว. 

   
 

3.  หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 

4 ต.ค.62    
 

4.  หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมชีวผลิตภณัฑ ์

27 ธ.ค.
2564 

   
 

5.  หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต ์

3 พ.ค. 
2560 
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ล าดับ 

ที ่

 
ช่ือหลักสูตร/สาขาวิชา 

วันเดือนป ี
ที่สกอ.

รับทราบ 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / 
สถานภาพหลักสตูร () 

หมายเหต ุ
(ระบุป ี
ที่งดรับ

นักศึกษา) 
พ.ศ. 
2558 

มคอ. 
(ใหม่) 

มคอ. 
(ปรับปรุง) 

6.  หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการสาธารณภัย 

3 ส.ค.
2560 สภา 

   
 

7.  หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทลัและวิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

8 ก.พ. 
2561 

   
 

8.  หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพ 

7 มี.ค.
2562 
(สภา) 

   
 

9.  หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบ
คุณภาพ(ต่อเนื่อง) 

7 มี.ค.
2562 
(สภา) 

   
 

10.  หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 

24 ส.ค.
2564 

   
 

11.  หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

4 ต.ค.
2562 

   
 

12.  หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์

23 มิ.ย.65    
 

13.  หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนา 

24 ส.ค.
2564 

   
 

รวมทั้งสิ้น 2 หลักสตูร และ 13 สาขาวิชา 
ที่มา : สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีการศึกษา 2565 
     

 
 2.5 จ านวนอาจารย์ประจ า 
ตาราง จ านวนบุคลากรสายวิชาการ คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 

  จ านวน (คน) ร้อยละ 
คุณวุฒิ 
 ปริญญาตรี - - 
 ปริญญาโท 52 57.77 
 ปริญญาเอก 38 42.22 
 รวม               90 100.00 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ศาสตราจารย์ - - 
 รองศาสตราจารย์ 5 5.56 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 36 40 
 อาจารย์ 49 54.44 
 รวม               90 100.00 
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2.6 จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน ปีการศึกษา 2565 
ตารางท่ี จ านวนนักศึกษาภาคปกติ – ภาคพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2565 

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

หลักสูตร/สาขา ปี 1 
(65) 

ปี 2 
(64) 

ปี 3 
63) 

ปี 4 
(62) 

รวม
ทั้งหมด 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 37 19 16 23 95 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 38 25 32 24 119 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม - - 3 9 12 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย            14 11 18 32 75 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 18 15 34 43 110 
สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 9 9 11 - 29 
สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย - 5 8 - 13 
นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 10 9 17 23 59 
นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 12 11 12 21 56 

รวม 138 104 151 175 568 
  ที่มา: ระบบ VRU register มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีการศึกษา 2565 
 
 
      ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 

หลักสูตร/สาขา ปี 1 
(65) 

ปี 2 
(64) 

ปี 3 
63) 

ปี 4 
(62) 

รวม
ทั้งหมด 

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 21 16 - 32 69 
หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย            18 18 9 - 45 
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 14 11 16 - 41 
หลักสูตรโภชนาการและการก าหนดอาหาร 8 8 - - 16 
นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ - - 5 - 5 
สาขาวิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบ
คุณภาพ(ต่อเนื่อง) 

- - 5 - 5 

รวม 61 59 35 32 181 
  ที่มา: ระบบ VRU register มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีการศึกษา 2565 
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           ระดับปริญญาเอก ภาคปกติ 

หลักสูตร/สาขา ปี 1 
(65) 

ปี 2 
(64) 

ปี 3 
(63) 

ตกค้าง รวม
ทั้งหมด 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 3 0 2 8 13 
รวม 3 0 2 8 13 

   ที่มา: ระบบ VRU register มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีการศึกษา 2565 
 
ตารางท่ี  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563-2566 

งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2566 

จ านวนเงิน 
เพ่ิม/ลด 
ร้อยละ 

จ านวนเงิน 

เพ่ิม/ลด 
ร้อยละ 

จ านวนเงิน 
เพ่ิม/ลด 
ร้อยละ 

จ านวนเงิน 

เพ่ิม/
ลด 
ร้อย
ละ 

งบประมาณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
งบประมาณแผ่นดิน 1,959,500 ร้อยละ 

43.35 
28,779,500 +100 8,353,400 -70.97 28,992,100 +100 

งบประมาณรายได ้ 4,553,600 +ร้อยละ 
41.35 

2,710,440 -40.54 4,452,500 +64.27 4,178,500 -6.15 

รวมท้ังสิ้น 6,518,100 +ร้อยละ 
5.95 

31,489,940 +100 12,805,900 -59.33 33,170,600 +100 

งบประมาณศูนย์วิทยาศาสตร์   
งบประมาณแผ่นดิน  - ->100 1,500,000 + ร้อยละ 

100 

1,600,000 +6.67 - - 

งบประมาณรายได ้ 1,200,000 +>100 - - ร้อยละ 
100 

-  700,000  

รวมท้ังสิ้น 1,200,000 -8.6 1,500,000 +  20 1,600,000 -40.74 - - 

งบประมาณจากส านักศิลปวัฒนธรรม 
งบประมาณแผ่นดิน 25,000 +100 - - - - - - 

งบประมาณรายได้ - - 50,000 - 20,000 -60 - - 
รวมทั้งส้ิน 25,000 +100 50,000 - 20,000 -60 - - 

งบประมาณจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
งบประมาณแผ่นดิน 25,000 -16.6 25,000 คงเดิม 18000 -28 - - 

งบประมาณรายได ้ - - - - -  - - 

รวมท้ังสิ้น 25,000 -16.6 25,000 คงเดิม 18000 -28 - - 

งบอุดหนุนจากแหล่งอื่น   
งบประมาณแผ่นดิน 259,000 - 249,035 - - - - - 
งบประมาณรายได ้ - - - - - - - - 

รวมท้ังสิ้น 259,000 - 249,035 - - - - - 
งบประมาณทั้งสิ้น 259,000 - 249,035 - - - - - 
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ตารางท่ี 19 ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามผลผลิต 

หน่วย : บาท 
 

งบประมาณ 

จ าแนกตามผลผลิต  

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน 
เพิ่ม/ลด 

ร้อยละ 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

12,805,900 33,170,600 +100 

รวมทั้งสิ้น 12,805,900 33,170,600 +100 
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2.9 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

การวิเคราะห ์SWOT สถานการณ์ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
S จุดแข็ง (Strength)  
1. จ านวนอาจารย์ระดับปริญญาเอกและมีต าแหน่งทางวิชาการมีสูง  
2. บุคลากรท้างานร่วมกันและผูกพันกับคณะดี  
3. เป็นคณะที่สอนวิชาพ้ืนฐาน จึงเข้าถึงนักศึกษาในวงกว้างได้  
4. คณาจารย์มีความกระตือรือร้นในการท้างานวิจัย  
5. นักศึกษาปัจจุบันแนะน าหลักสูตรกับโรงเรียนเก่า 
W จุดอ่อน (Weakness) 
1. งานวิจัยสู่นวัตกรรมน้อย 
2. ขาดความชัดเจนในตัวตนของนักศึกษา (positioning) 
3.ขาดการพัฒนาศิษย์เก่าอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
4. หลักสูตรมีแบบแผนมากไป (rigid/structured curricula) 
5. ขาด international positioning 
6. นกัศึกษาที่มาเรียนมีต้นทุนการศึกษาไม่สูง 
7. บุคลากรอยู่ใน comfort zone มากไป 
8. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรยังมีน้อย 
9. สัดส่วนอาจารย์ที่ท้างานวิจัยและตีพิมพยังมีน้อย 
10. ขาดความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
  
O โอกาส (Opportunity)  
1. ประเทศให้ความส าคัญด้านนวัตกรรม  
2. องค์กร/หน่วยงานเอกชนต่างๆ หลายๆ แห่งสนใจงานวิจัยในมหาวิทยาลัย  
3. การก าหนดนโยบาย bioeconomy ของรัฐ ต้องการลงทุนและขยายเศรษฐกิจการท้างาน/การใช้ชีวิต 
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  
4. การปรับการบริหารองค์การระดับประเทศที่รวมการอุดมศึกษากับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
5. มีงบประมาณสนับสนุนจากวิจัยที่สามารถสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม/ชุมชนมากขึ้น  
6. ภาคเอกชนลงทุนกับงานวิจัยและนวัตกรรมมากข้ึน  
7. มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนหลักสตรระยะสั้นและสัมฤทธิบัตร  
8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการท าความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
 
T ภาวะคุกคาม (Threats) 
1. งบประมาณวิจัยพ้ืนฐานระดับประเทศลดลง 
2. ภาคเอกชนขาดความเชื่อมั่นในการสนับสนุนงานวิจัยของรัฐ 
3. การเปลี่ยนแปลงของโลกแบบเฉียบพลันในการใช้เทคโนโลยีในการศึกษา/การท างาน/การใช้ชีวิต (เหตุ
จากการระบาดโควิด-19) 
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การวิเคราะห์ TOWS Matrix 
เมื่อน าจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่ได้จากกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและ
ภายในขององค์กร (SWOT Analysis) มาท าการจับคู่เข้าด้วยกันเพ่ือวิเคราะห์และจับคู่กลยุทธ์ซึ่งรูปแบบ
การจับคู่กลยุทธ์แบ่งเป็น 4 รูปแบบ ประกอบด้วย 
กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่เกิดจากการจับคู่ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในทางบวกคือจุด
แข็ง (Strength) และสภาพแวดล้อมภายนอกทางบวกคือ โอกาส (Opportunity) ซึ่งก็คือการใช้จุดแข็งข้อ
ได้เปรียบผสมกับโอกาสที่ดีเพ่ือน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์เชิงรุกส าหรับองค์กร 
กลยุทธ์แนวทางแก้ไข (WO Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่เกิดจากการจับคู่ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในทาง
ลบคือ จุดอ่อน (Weakness) และสภาพแวดล้อมภายนอกทางบวก (Opportunity) ซึ่งก็คือการใช้ประโยชน์
จากโอกาสที่ดีเพ่ือมาปิดจุดอ่อนจุดด้อยขององค์กรหรือท าให้จุดอ่อนนั้นลดลง 
กลยุทธ์แนวทางตั้งรับ (ST Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่เกิดจากการจับคู่ระหว่างสภาพแวดล้อมภายใน
ทางบวกคือ จุดแข็ง (Strength) และสภาพแวดล้อมภายนอกทางลบ (Threat) เป็นการน าจุดแข็งข้อ
ได้เปรียบขององค์กรมาป้องกันอุปสรรค ซึ่งก็คือการใช้จุดแข็งเพ่ือหลีกเลี่ยงอุปสรรค 
กลยุทธ์ป้องกัน (WT Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่เกิดจากการจับคู่ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในทางลบคือ
จุดอ่อน (Weakness) และสภาพแวดล้อมภายนอกทางลบคือ อุปสรรค (Threat) เป็นกลยุทธ์เพ่ือการลด
จุดอ่อนและหลีกเลี่ยงภัยคุกคามโดยมีเป้าหมายหลักคือ การป้องกันหรือหลีกเลี่ยงให้สถานการณ์ขององค์กร
นั้นไม่แย่ไปกว่าที่เป็นอยู่  
 
2.10 สถานการณ์ผู้สมัครเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพะบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
  ปีการศึกษา 2564 มีผู้มาสมัครเรียนและช าระค่าสมัครเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ                    
วไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีจ านวน 4 ,766 คน จ าแนกเป็นรายจังหวัด      
คณะ และสาขาวิชา ดังแสดงในตารางที่ 19 – 21 
ตาราง อันดับจังหวัดของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 

ล าดับ จังหวัด จ านวน ร้อยละ 
1 ปทุมธานี 801 16.80 
2 พระนครศรีอยุธยา 455 9.54 
3 สระบุรี 323 6.77 
4 อ่างทอง 241 5.05 
5 ปราจีนบุรี 240 5.03 
6 สระแก้ว 208 4.36 
7 นครนายก 149 3.12 
8 สุพรรณบุรี 148 3.10 
9 นครราชสีมา 148 3.10 
10 กรุงเทพมหานคร 126 2.64 
 รวม 10 อันดับ 2,839 59.51 
 จังหวัดอ่ืนๆ 1,927 40.49 
 รวมทั้งสิ้น 4,766 100.00 

หมายเหตุ จ านวนผู้สมัครหมายถึง ผู้สมัครที่ช าระเงินค่าสมัคร   ที่มา : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน       
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แผนภาพแสดงวิสัยทัศน์และค่านิยมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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บทท่ี 2 
แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570  
 

ปรัชญา 
 วิทยาศาสตร์ก้าวล้ า คุณธรรมเด่น เน้นการพัฒนา ด้วยภูมิปัญญาและเทคโนโลยี 

 
อัตลักษณ์     
 บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น  
 
วิสัยทัศน์   
 องค์กรที่เป็นมิตรต่อชุมชนเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานรากอย่างยั่งยืน 
 
เอกลักษณ์ 
 เป็นคณะที่น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกิจ   
 เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย คณะจึงได้ก าหนดพันธ์
กิจดังนี้ 
 1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม เพ่ือเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 
 2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานรากและสร้างความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมทั้งภาครัฐและสังคม สร้างเมืองและชุมชนให้
เกิดการพัฒนาอย่างสมดุล 
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 3. ประสานความร่วมมือกบัหุ้นส่วนทางสังคมเพ่ือพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ ์และฟ้ืนฟู
มรดกวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 4. พัฒนาระบบนิเวศ (Ecological) มหาวิทยาลัยที่เกื้อกูลการเรียนรู้ วิจัย เสริมประสิทธิภาพการท างาน  สร้างนวัตกรรมและคุณภาพชีวิตของชุมชนมหาวิทยาลัย
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วย
นับ 

ผู้ด าเนินงาน ผู้รายงาน ผู้ก ากับติดตาม  
65 66 67 68 69 70 

1. ร้อยละของหลักสูตรที่เปดิโอกาสให้ชุมชนปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้
บัณฑิต องค์กร หน่วยงานในพ้ืนท่ีโด้มีโอกาสก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานในการสอน การบริหารต่อจ านวนหลักสูตรทั้งหมด 

- 20 20 20 20 20 ร้อยละ  หลักสตูรทุก
หลักสตูร 

งานวิชาการ ผศ.ดร.พรรณ
วิภา  แพงศร ี
รองคณบด ี

2. จ านวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยทีต่อบโจทย์การพัฒนา เชิงพื้นที่
และเชิงประเด็นด้านการจดัการเรยีนรู้ ด้านการบริการและการ
ท่องเที่ยว การเกษตรและอาหาร การสร้างเสริมสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม 

8.5 8.5 9 9 9.5 9.5 ล้านบาท  อาจารย์ภายใน
คณะทุกท่าน 

งานวิจัย 
 

ผศ.ดร.นิสา  
พักตร์วิไล 
คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

3. ร้อยละจ านวนเงินทุนจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชน
และสังคมในพ้ืนท่ี รวมถึงเงินท่ีมาจากการบริจาคของชุมชนใน
พื้นที่เป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นว่าสถาบนัอุดมศึกษาได้มุ่งจัดสรร
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสดุจากแหล่งสนับสนุนด้าน
งบประมาณเพื่อน าไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนท่ี 

- 20 20 30 30 40 ร้อยละ  หลักสตูรทุก
หลักสตูร 

งานบริการ
วิชาการ 
 

อาจารย์มัชฌ
กานต์  เผ่าสวสัดิ ์
รองคณบด ี

4. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการด าเนินงานเพื่อสนับสนุน 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) โดย The Times Higher Education (THE) 
Impact Rankings 

- 201
-
300 

201
-
300 

101
-
200 

101
-
200 

101
-
200 

อันดับที ่ ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน ผศ.ดร.นิสา  
พักตร์วิไล 
คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
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เป้าประสงค์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (พ.ศ. 2566-2570) 
 เป้าประสงค ์   

 1. บัณฑิตเป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม เพ่ือเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม 
 2. วิจัยและนวัตกรรม สามารถส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานรากและมีความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมทั้งภาครัฐและสังคม เมืองและชุมชนเกิดการพัฒนา
อย่างสมดุล 
 3. เกิดความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่ รวมทั้งสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ ์และฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประชาชนในพื้นท่ีมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 4. ระบบนิเวศ (Ecological) มหาวิทยาลัยเกื้อกูลการเรียนรู้ และการวิจัย มีประสิทธิภาพการท างาน  มีนวัตกรรม ท าให้ชุมชนมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
เป้าประสงค ์   
 1.  การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานด้านวิชาการและวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการ และตอบสนองการ 
เรียนรู้ส าหรับคนทุกช่วงวัย 
 2. ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือของหน่วยงาน ชุมชนและสังคม 
การให้บริการวิชาการได้ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และการแสดงผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ 
 3. หน่วยงาน ชุมชนท้องถิ่นท่ีได้รับการยกระดับด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 4. การบริหารงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และการน าดิจิทัลมาใช้ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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ตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์และผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยนับ ผู้ด าเนินงาน ผู้จัดเก็บ ผู้ก ากับติดตาม KPI 
66 67 68 69 70 

เป้าประสงค์ที่ 1. การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานด้านวิชาการและวิชาชีพ สอดคลอ้งกับความต้องการ และตอบสนองการเรียนรู้ส าหรับคนทุกช่วงวัย 
1.1. จ านวนผลงานเชิงประจักษข์องนักศึกษาท่ี
ได้รับการอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

10 15 20 25 30 ผลงาน  หลักสตูรทุก
หลักสตูร 

งานวิชาการ ผศ.ดร.พรรณวิภา  
แพงศรี รองวิชาการ 

สภา 

1.2. อัตราการมีงานท าตรงตามสายวิชาชีพ/
ประกอบอาชีพอิสระ/ศึกษาต่อ ภายใน 1 ปี  
ระดับดับปรญิญาตรี  

- สาขาด้านวิทยาศาสตร์  
 

 
 
 

75 
 

 
 
 

80 
 

 
 
 

85 
 

 
 
 

90 
 

 
 
 

95 
 

ร้อยละ  หลักสตูรทุก
หลักสตูร 

งานวิชาการ ผศ.ดร.พรรณวิภา  
แพงศรี รองวิชาการ 

สภา 

1.4 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตาม
กรอบคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาต ิ
 
 

มากกว่า 
4.00 

มากกว่า 
4.00 

มาก
กว่า 
4.00 

มากกว่า 
4.00 

มากกว่า 
4.00 

ค่าเฉลี่ย  หลักสตูรทุก
หลักสตูร 

งานวิชาการ ผศ.ดร.พรรณวิภา  
แพงศรี รองวิชาการ 

สภา 

เป้าประสงค์ 2 ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือของหน่วยงาน ชุมชนและสังคม 
2.1 จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการ
จัดการเรียนรู้ ด้านการบริการและการท่องเที่ยว 
การเกษตรและอาหาร การสร้างเสริมสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม ที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยหีรือ
องค์ความรู้ต่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือ
การจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
การจดสิทธิบัตร และการจดอนุสทิธิบัตร 

1 2 3 4 5 ผลงาน  หลักสตูรทุก
หลักสตูร 

งานวิจัย ผศ.ดร.นิสา  พักตร์
วิไล คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

สภา 

หมายเลขอ้างอิง ๑๙๐๑๑KQOLM๖๗๙๘๙
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยนับ ผู้ด าเนินงาน ผู้จัดเก็บ ผู้ก ากับติดตาม KPI 
66 67 68 69 70 

2.4 จ านวนเงินรายไดจ้ากงานวิจัยท้ัง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

12 13 14 15 16 ล้านบาท  หลักสตูรทุก
หลักสตูร 

งานวิจัย ผศ.ดร.นิสา  พักตร์
วิไล คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

re 

2.5. จ านวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม
สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมใน
พื้นที่ต่อผลงานทางวิชาการที่ไดด้ าเนินการ
ทั้งหมด 

1 2 3 4 5 ร้อยละ  หลักสตูรทุก
หลักสตูร 

งานวิจัย ผศ.ดร.นิสา  พักตร์
วิไล คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

re 

2.6 ร้อยละอาจารย์ที่ร่วมท าวิจัยกับ
มหาวิทยาลยัทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

20 20 30 40 40 ร้อยละ  หลักสตูรทุก
หลักสตูร 

งานวิจัย ผศ.ดร.นิสา  พักตร์
วิไล คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

re 

เป้าประสงค์ 3 หน่วยงาน ชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการยกระดับด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
3.1 จ านวนชุมชนที่มีศักยภาพจัดการตนเองเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

1 2 3 4 5 ชุมชน  อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ 

งานบริการ
วิชาการ 

อาจารย์มัชฌกานต์ 
เผ่าสวัสดิ์ รอง
คณบด ี

สภา 

3.2 จ านวนเงินรายได้จากการบรกิารวิชาการที่
ก่อให้เกิดรายไดต้่อประมาณการรายได้ของ
มหาวิทยาลยั 

 

5 7 11 13 15 ร้อยละ  ศูนย์วิทยาศาสตร ์ งานบริการ
วิชาการ 

อาจารย์อรวรรณ 
ช านาญพุทรา รอง
คณบด ี

ใหม่ 

3.3 ร้อยละของจ านวนโครงการบริการวิชาการ
หรือโครงการเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ของ
สถาบันอุดมศึกษาในการถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยี รวมถึงการอนุรกัษ์และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาของท้องถิ่น เพื่อ

20 40 60 80 80 ร้อยละ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ 

งานบริการ
วิชาการ 

อาจารย์มัชฌกานต์ 
เผ่าสวัสดิ์ รอง
คณบด ี

re 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยนับ ผู้ด าเนินงาน ผู้จัดเก็บ ผู้ก ากับติดตาม KPI 
66 67 68 69 70 

แก้ไข ลดปญัหาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ท้องถิ่นและภูมิภาค 
3.4 ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมโดยการมี
ส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน หรอืหน่วยงานใน 
พื้นที่ สะท้อนการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไข/ลด
ปัญหา/ส่งเสริมการเรยีนรู้ของชุมชน สังคมต่อ
จ านวนโครงการบริหารวิชาการทั้งหมด 

50 50 70 80 80 ร้อยละ  อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ 

งานบริการ
วิชาการ 

อาจารย์มัชฌกานต์ 
เผ่าสวัสดิ์ รอง
คณบด ี

re 

3.5 จ านวนแนวปฏิบัติ/นวตักรรมที่น าไปใช้ใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลยั
เชิงพื้นที่ 

1 1 2 2 2 เรื่อง  ทีมKM หัวหน้าสนง. ผศ.ดร.พรรณวิภา  
แพงศรี รองวิชาการ 

สภา 

3.7 จ านวนเงินรายได้ที่เกิดจากการบริหาร
จัดการศลิปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

1 1 2 2 2 แสนบาท งาน
ศิลปวัฒนธรรม 

งาน
ศิลปวัฒนธรรม 

อาจารย์อรวรรณ 
ช านาญพุทรา รอง
คณบด ี

สภา 

3.8 ร้อยละของรายวิชาที่นักศึกษาอาจารย์และ
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ใช้ชุมชน ท้องถิ่น สถาน
ประกอบการในการออกแบบพัฒนาเพื่อสร้าง
การเปลีย่นแปลงในพ้ืนท่ีต่อจ านวนรายวิชาท่ี
เปิดสอนทั้งหมด 
 

65 70 75 80 85 ร้อยละ  หลักสตูรทุก
หลักสตูร 

งานวิชาการ ผศ.ดร.พรรณวิภา  
แพงศรี รองวิชาการ 

สภา 

เป้าประสงค์ 4 การบริหารงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และการน าดิจิทัลมาใช้ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลศิ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
4.3 ผลการประเมินตามเกณฑ์คณุภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เปน็เลิศ(EdPEx) 

290 310 330 350 370 คะแนน  ทุกหน่วยงาน งานประกัน
คุณภาพ 

อาจารย์มัชฌกานต์ 
เผ่าสวัสดิ์ รอง
คณบด ี

สภา 

4.5 ผลการประเมินคณุธรรมและ ความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) 

94 95 96 97 98 คะแนน  ทุกหน่วยงาน 
 

หัวหน้าสนง. ผศ.ดร.นิสา  พักตร์
วิไล คณบดีคณะ

สภา 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยนับ ผู้ด าเนินงาน ผู้จัดเก็บ ผู้ก ากับติดตาม KPI 
66 67 68 69 70 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการส าหรับคนทุกช่วงวัย  
กลยุทธ์  

1.1 สร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ  
1.2 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ที่ตอบสนองคนทุกช่วงวัยตามมาตรฐานการศึกษา 
1.3 ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
1.4 เสริมสร้างความรู้ และทักษะ soft kill ของนักศึกษาให้ตรงตรมความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นที่ยอมรับของสังคม 
1.5 ผลิตและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาตามความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและวิชาชีพ (คณะ) 
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กลยุทธ ์ โครงการ 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วย
นับ 

แนวทางการด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน ผู้จัดเก็บ ผู้ก ากับติดตาม KPI 
66 67 68 69 70 

1.1 สร้างความ
ร่วมมือในการ
จัดการเรียนรู้
ร่วมกับภาคี
เครือข่ายทั้งใน
และต่างประเทศ 
 

1.1.1 โครงการสรา้ง
เครือข่ายความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลยั
ต่างประเทศหรือ
หน่วยงานอ่ืน เพื่อร่วม
จัดการศึกษา 
ยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาสู่
มาตรฐานระดับสากล 

1.1.1.1จ านวนกิจกรรม
การยกระดับคณุภาพ
การศึกษาสูส่ากลภายใต้
ข้อตกลง (MOU) 
ร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน 
มหาวิทยาลยัในประเทศ 
หรือมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ 

1 1 2 2 2 กิจกรรม  การท าข้อตกลงความ
ร่วมมือ MOU ในการจดัการ
เรียนการสอน / การท าวิจัย
ของนักศึกษาร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน มหาวิทยาลยัใน
ประเทศ หรือมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ 
 วิเคราะหจ์ุดเด่นหลักสูตร
และเชื่อมโยงเข้ากับความ
ต้องการของหน่วยงาน 
 ด าเนินกิจกรรมตาม
ข้อตกลงความร่วมมือในการ
จัดการเรียนการสอน / การ
ท าวิจัยของนักศึกษากับ
หน่วยงาน/ มหาวิทยาลยัใน
ต่างประเทศ 

 หลักสตูรทุก
หลักสตูร 

งานวิชาการ ผศ.ดร.พรรณ
วิภา  แพงศร ี
รองวิชาการ 

สภา 

1.1.1.2 ร้อยละของ
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีร่วมท า
วิจัยกับมหาวิทยาลัย
ทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศต่อจ านวน
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาท้ังหมด 

20 20 30 40 40 ร้อยละ  หลักสตูรระดับ
บัณฑิตศึกษา 

งานวิชาการ  ผศ.ดร.พรรณ
วิภา  แพงศร ี
รองวิชาการ 

re 

1.1.2 โครงการบูรณา
การความร่วมมือกับ
เครือข่ายหุ้นส่วนทาง
สังคมเพื่อส่งเสรมิการ
จัดการศึกษา 

1.1.2.1 จ านวนชุมชน
ที่นักศึกษาและ
บุคลากรประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานจริงแก้ไข
ปัญหาและการพัฒนา
ชุมชนในมิติด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

1 1 2 2 2 ชุมชน   สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในรูปแบบคณะกรรมการ
เครือข่าย 
 จัดท าข้อตกลงความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 จัดกิจกรรมในการ
ด าเนนิการโดยนักศึกษามี
ส่วนร่วมในการลง
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเพื่อ

 หลักสตูรทุก
หลักสตูร 

งานวิชาการ ผศ.ดร.พรรณ
วิภา  แพงศรี 
รองวิชาการ 

สภา 
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กลยุทธ ์ โครงการ 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วย
นับ 

แนวทางการด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน ผู้จัดเก็บ ผู้ก ากับติดตาม KPI 
66 67 68 69 70 

พัฒนาและแก้ไขปญัหา
ร่วมกัน 

1.1.2.2 ร้อยละของ
หลักสตูรที่มีศิษย์เก่า
จากภายนอก
มหาวิทยาลยั หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิร่วม
พัฒนางานกิจกรรม
ของหลักสูตรครบตาม
พันธกิจของ
มหาวิทยาลยั (Alumni 
& Senior Citizen 
Engagement index) 

60 70 80 90 95 ร้อยละ พัฒนา /ปรับปรุง หลักสูตร
ที่มีศิษย์เก่าจากภายนอก
มหาวิทยาลยั หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพัฒนา
งาน/กิจกรรมของหลักสตูร
ตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลยั  

หลักสตูรทุก
หลักสตูร 

งานวิชาการ ผศ.ดร.พรรณ
วิภา  แพงศร ี
รองวิชาการ 

สภา 

1.1.2.3 ร้อยละของ
หลักสตูรที่มีการจัดการ
เรียนการสอนแบบ
บูรณาการร่วมกบัการ
ท างานต่อจ านวน
หลักสตูรทั้งหมด 

20 20 30 40 50 ร้อยละ  หลักสตูรที่มีการจัดการ
เรียนการสอนแบบบรูณา
การร่วมกับการท างานใน
พื้นที่อุตสาหกรรม 

 หลักสตูรทุก
หลักสตูร 

งานวิชาการ ผศ.ดร.พรรณ
วิภา  แพงศร ี
รองวิชาการ 

re 

 1.1.2.4 ร้อยละของ
หลักสตูรที่มีความ
ร่วมมือกับภาครัฐ 
ภาคเอกชน ท้องถิ่น 
และมหาวิทยาลัย
เครือข่ายในพื้นที่

20 20 30 40 50 ร้อยละ  ร่วมพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรม จัดท า
ข้อตกลงทางวิชาการร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรมในด้าน
การจัดการเรยีนการสอน 
การวิจัย และบริการวิชาการ 
ด าเนินกิจกรรม และมีการ

 หลักสตูรทุก
หลักสตูร 

งานวิชาการ ผศ.ดร.พรรณ
วิภา  แพงศร ี
รองวิชาการ 

re 
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อุตสาหกรรมต่อจ านวน
หลักสตูรทั้งหมด 

ประเมินผลการด าเนินการ
ร่วมกัน 

1.1.2.5 จ านวน
หลักสตูรที่มีการจัด
การศึกษาเพื่อส่งเสรมิ
พื้นที่นวัตกรรม
(Innovation 
Sandbox)  

1 1 1 2 2 หลักสตูร  พัฒนาศักยภาพการจดั
การศึกษาบนพื้นที่
นวัตกรรม (Innovation 
Sandbox) 
 สนับสนุนทรัพยากรส าหรับ
การจัดการศึกษาบนพ้ืนท่ี
นวัตกรรม (Innovation 
Sandbox) 

 

หลักสตูรทุก
หลักสตูร 

งานวิชาการ ผศ.ดร.พรรณ
วิภา  แพงศร ี
รองวิชาการ 

สภา 

1.2 พัฒนา
หลักสตูรการ
เรียนการสอน ที่
ตอบสนองคนทุก
ช่วงวัยตาม
มาตรฐาน
การศึกษา 
 

1.2.1 โครงการจัดการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 
(Lifelong Learning)      
ในรูปแบบหลักสูตร
ระยะสั้น (Short 
Course) สร้างทักษะ
ใหม่ (Reskill) และ
ยกระดับทักษะเดมิ 
(Upskill) 

1.2.1.1 ร้อยละของ
รายได้การจดัการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 
(Lifelong Learning) 
ในรูปแบบหลักสูตร
ระยะสั้น (Short 
Course)  สร้างทักษะ
ใหม่ (Reskill) และ
ยกระดับทักษะเดมิ 
(Upskill) ต่อรายได้
จากการจัดการศึกษา 

14 16 18 20 22 ร้อยละ  ส ารวจความต้องการของ
ประชาชน  ในท้องถิ่นและ
หน่วยงานภายนอกเพื่อ
พัฒนาหลักสูตร 
 แสวงหาพันธมิตรภาครัฐ/
เอกชนร่วมปรับปรุง/พัฒนา
หลักสูตรการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ เพื่อตอบสนอง  
ความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น และหน่วยงาน
ภายนอก 
 ปรับปรุง/พัฒนาและเสนอ
หลักสูตรเพื่อตอบสนอง    
ความต้องการของประชาชน  

 หลักสตูรทุก
หลักสตูร 

งานวิชาการ ผศ.ดร.พรรณ
วิภา  แพงศร ี
รองวิชาการ 

สภา 

1.2.1.2 จ านวน
นักศึกษาหลักสตูร
ระยะสั้น 

40 40 45 45 50 คน  หลักสตูรทุก
หลักสตูร 

งานวิชาการ ผศ.ดร.พรรณ
วิภา  แพงศร ี
รองวิชาการ 

สภา 
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1.2.1.3 จ านวน
นักศึกษาท่ีมีการเรียน
แบบสะสมหน่วยกติ  
(สัมฤทธิบัตร) 

10 10 12 12 14 คน ในท้องถิ่น และหน่วยงาน
ภายนอก 
 ผลิตชุดการเรียนรู้ (MOOC) 
จัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น  
Active and Blending 
Course For All 
 จัดการอบรมหลักสูตร   ระยะ
สั้น 
 การจัดการศึกษาแบบสะสม
หน่วยกิต (Credit bank) 
 
 

 หลักสตูรทุก
หลักสตูร 

งานวิชาการ ผศ.ดร.พรรณ
วิภา  แพงศร ี
รองวิชาการ 

สภา 

1.3. ส่งเสริมการ
ผลิตและ
เผยแพรผ่ลงาน
เชิงประจักษ์ของ
นักศึกษาท้ังใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

1.3.1 โครงการพัฒนา
ผลงานเชิงประจักษ์
ของนักศึกษา 

1.3.1.1 จ านวนผลงาน
เชิงประจักษ์ของ
นักศึกษาท่ีได้รับรางวัล 
หรือการเผยแพร่ใน
ระดับชาตหิรือ
นานาชาติ 

15 16 17 18 19 ผลงาน  ส่งเสริมทักษะการน าเสนอ
ผลงาน การประกวดและ
การตีพิมพ์เผยแพร่ ของ
นักศึกษาในระดับชาติและ
นานาชาติ 
 สนับสนุนงบประมาณ
ส าหรับการน าเสนอผลงาน
ของนักศึกษา 

 หลักสตูรทุก
หลักสตูร 

งานวิชาการ ผศ.ดร.พรรณ
วิภา  แพงศร ี
รองวิชาการ 

สภา 

1.3.1.2 จ านวนผลงาน
เชิงประจักษ์ 
ผลงานวิจัยทาง
วิชาการของนักศึกษาท่ี
ได้รับการเผยแพร่
ระดับชาติ หรือ
นานาชาติตามเกณฑ์ 
กพอ. ก าหนด 

30 32 34 36 38 ผลงาน  หลักสตูรทุก
หลักสตูร 

งานวิชาการ ผศ.ดร.พรรณ
วิภา  แพงศร ี
รองวิชาการ 

สภา 
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1.4. เสริมสร้าง
ความรู้ และ
ทักษะ soft kill 
ของนักศึกษาให้
ตรงตามความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
และเป็นที่
ยอมรับของ
สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.1. โครงการพัฒนา
นักศึกษา วิศวกร
สังคมผู้ประกอบการ
ใหม่ฝึกหัด(Startup) 
ที่เกิดจากการบม่เพาะ
ของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
1.4.2 โครงการพัฒนา
ทักษะและทดสอบ
ด้านเทคโนโลยดีิจิทัล 
และภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
1.4.3 โครงการพัฒนา
ทักษาะ Soft Skill 
ให้กับนักศึกษา 

1.4.1.2 จ านวน
นวัตกรรมทีเ่กิดจาก
วิศวกรสังคมที่สามารถ
น าไปแก้ไขปญัหาของ
ชุมชนได้จริงและเกิด
การเปลีย่นแปลงต่อ
ชุมชน 
 

2 3 4 5 6 ผลงาน  พัฒนา/ปรับปรุงหลักสตูร
เพื่อเสรมิสร้างทักษะการ
แก้ไขปัญหาชุมชนและสังคม 
 พัฒนาทักษะการแก้ไข
ปัญหาชุมชน และสังคม 
 ลงพื้นที่เพ่ือศึกษาปัญหา 
ความต้องการของชุมชน 
 ออกแบบและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา
ชุมชน และสังคม 

งานกิจการ งานกิจการ อาจารย์
อรวรรณ 
ช านาญพุทรา 
รองคณบด ี

สภา 

1.4.1.3 จ านวน
ผู้ประกอบการใหม่
ฝึกหัด (Startup) ที่เกิด
จากการบ่มเพาะของ
มหาวิทยาลยั 

2 3 4 5 6 ราย  งานกิจการ งานกิจการ อาจารย์
อรวรรณ 
ช านาญพุทรา 
รองคณบด ี

แผน 

1.4.2.2 ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีสอบผ่าน
ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ ต่อ
จ านวนนักศึกษาช้ันปี
สุดท้าย 
(CEFR) 
- ระดับ B1(ปริญญาตรี) 
- ระดับ B2 
(บัณฑิตศึกษา) 

 
 
 
 
 
 
 

80 
80 

 
 
 
 
 
 
 

80 
80 

 
 
 
 
 
 
 

80 
80 

 
 
 
 
 
 
 

80 
80 

 
 
 
 
 
 
 

80 
80 

ร้อยละ  พัฒนาหลักสตูรส่งเสรมิ
ทักษะดิจิทัล  
 จัดการทดสอบทักษะด้าน
ดิจิทัล  
 รายงานผลการด าเนินงาน
เพื่อปรับปรุง ผลการ
ด าเนินงานให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
 พัฒนาหลักสตูรการจัด
ฝึกอบรมทักษะ
ภาษาอังกฤษ  
 จัดกิจกรรมการฝึกอบรม 

 หลักสตูรทุก
หลักสตูร 

งานวิชาการ ผศ.ดร.พรรณ
วิภา  แพงศร ี
รองวิชาการ 

แผน 

1.4.3.1 จ านวน
โครงการที่พัฒนา   

1 1 2 2 2 โครงก
าร 

 งานกิจการ งานกิจการ อาจารย์
อรวรรณ 

แผน 
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soft skill ให้กับ
นักศึกษา 

 จัดการทดสอบทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ  
 รายงานผลการด าเนินงาน
เพื่อปรับปรุงผลการ
ด าเนินงานให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

ช านาญพุทรา 
รองคณบด ี

1.6.1โครงการผลิต
และพัฒนาสมรรถนะ
ของนักศึกษาตาม
ความเชี่ยวชาญด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 
 

1.6.1.2 จ านวน
หลักสตูรที่มีการ
ปรับปรุงหรือพัฒนา
หลักสตูรจดัการเรียน
การสอนแบบบรูณา
การระหวา่งศาสตร์
ด้านวิทยาศาสตร์และ
ด้านสังคมศาสตร ์

1 1 2 2 2  
หลักสู
ตร 

 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ตามปรัชญาการจดัการ
เรียนรูเ้ชิงผลติภาพ 
 ส่งเสริมการสรา้งสรรค์
ผลงานของนักศึกษา เช่น 
เข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อ
น าเสนอผลงานการตีพิมพ์
เผยแพรผ่ลงานการแข่งขัน/
การประกวด เป็นต้น 
 จัดกิจกรรมส่งเสรมิการ
เรียนรู้ในรายวิชาของ
หลักสตูร 
 จัดซื้อ จัดจ้างทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน 

 วิทยาศาสตร์+
สาธารณสุข 

งานวิชาการ ผศ.ดร.นิสา 
พักตร์วิไล 
คณบด ี

สภา 

1.6.1.3 ร้อยละของ
การเบิกใช้งบประมาณ
ด้านวิชาการ 

80 80 80 80 80 ร้อยละ  ปรับปรุง/พัฒนาหลักสตูร
วิธีการสอน/ค าอธิบาย
รายวิชาในหลักสูตรแบบ
บูรณาการระหว่างศาสตร์

งานวิชาการ งานวิชาการ ผศ.ดร.พรรณ
วิภา  แพงศร ี
รองวิชาการ 

สภา 
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ด้านวิทยาศาสตร์และด้าน
สังคมศาสตร ์
 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสตูรที่
มีการเรียนรู้แบบสะสม
หน่วยกิต 
 ประชาสมัพันธ์หลักสูตรการ
เรียนรู้แบบสะสมหน่วยกิต 
 ส ารวจและวิจัยผลิตผล
ความต้องการของตลาด 
 พัฒนาหลักสตูรที่สามารถ
สร้างแผนการจัดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
กลยุทธ์ 

2.1.ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ บนพื้นฐานความร่วมมือของหน่วยงานและความต้องการ
ของหน่วยงาน ชุมชน และสังคม 

2.2.ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
2.3.พัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ตามความเชี่ยวชาญของศาสตร์ 
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2.1 ส่งเสริม
การผลิตผล
งานวิจัย 
นวัตกรรม 
และงาน
สร้างสรรค์ 
ร่วมกับ
หน่วยงาน   
ภายใน 
ภายนอก 
ชุมชน และ
สังคม 

2.1.1 โครงการ
ผลิตผลงานวิจัย
และงาน
สร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม ที่ตอบ
โจทย์การพัฒนา
ประเทศ 

2.1.1.1จ านวนสัญญา
หรือโครงการวิจัยที่ได้รับ
การสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในการแก้ไข
ปัญหาความเหลื่อมล้ า 
เสรมิสร้างพลังทางสังคม
เพิ่มขีดความสามารถ
ของชุมชนและท้องถิ่น
ในการพัฒนาตนเองและ
จัดการตนเอง 

1 1 1 2 2 สัญญา/     
 โครงการ 

 พัฒนาระบบกลไกการ
จัดหาเงินทุนสนับสนุนการ
วิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนา 
เชิงพื้นที่และเชิงประเด็น 
 วางแผนและบริหารทุนวิจยั
ที่ตอบโจทย์การพัฒนา เชิง
พื้นที่และเชิงประเด็น 
 บ่มเพาะนักวิจัยในการ
เขียนข้อเสนอโครงการ 
 จัดหางบประมาณ
สนับสนุนการวิจัยและ
นวัตกรรมหน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชน 
 รายงานผลการด าเนินการ
ตามแผน  
 สนับสนุนการวิจัยที่ตอบ
โจทย์การพัฒนา เชิงพื้นที่
และเชิงประเด็น 
 สร้างความร่วมมือ พัฒนา
ระบบกลไกการจัดหา
เงินทุนสนับสนุนการวิจัยที่
ตอบโจทย์การพัฒนา เชิง
พื้นที่และเชิงประเด็น 
 จัดตั้ง Excellence 
Center แต่งตั้ง Program 
Manager วางแผนและ

 งานวิจัย งานวิจัย ผศ.ดร.นิสา  
พักตร์วิไล 
คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลย ี

สภา 

2.1.1.2 จ านวน
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมทีต่อบโจทย์
การพัฒนาเชิงพื้นที่และ
เชิงประเด็น 
 

3 4 5 6 7 ผลงาน งานวิจัย งานวิจัย ผศ.ดร.นิสา  
พักตร์วิไล 
คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลย ี

แผน 

2.1.1.3 ร้อยละของ
ข้อเสนอโครงการวิจัยที่
ได้รับการอนุมัตติ่อ
จ านวนโครงการวิจยัที่
ยื่นเสนอทั้งหมดทั้งทุน
ภายในและทุนภายนอก 
ต่อจ านวนข้อเสนอ
โครงการวิจัยทั้งหมด 

60 60 65 65 70 ร้อยละ  งานวิจัย งานวิจัย ผศ.ดร.นิสา  
พักตร์วิไล 
คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลย ี

ใหม ่
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บริหารทุนวิจัยทีต่อบโจทย์
การพัฒนาเชิงพื้นที่และเชิง
ประเด็น 4 ด้าน ได้แก ่ 1) 
อาหารเพื่อสุขภาพและ
ผลผลติการเกษตร
ปลอดภัย 2) การสร้าง
คุณค่าใหม่ในอุตสาหกรรม 
3) การจัดการสิ่งแวดล้อม
และสุขภาวะชุมชน 4) การ
เรียนรูเ้พื่อพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
 แสวงหาพันธมิตรร่วม
ลงทุน ร่วมพัฒนาวิสาหกิจ 
กิจการในการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินทางปัญญา 

 
 

2.1.2 โครงการ
สร้างความร่วมมือ
กับชุมชน / 
หน่วยงาน
ภายนอกเพื่อ
ผลิตผลงานวิจัย 

2.1.2.1 จ านวน
นวัตกรรม     
ส ่ิงประดิษฐ์ องค์ความรู้
ใหม่ท่ีเกิดจากความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐหรือเอกชนใน
การแก้ไขปัญหาชุมชน
โดยใช้กระบวนการวิจัย 

8 9 10 11 12 ผลงาน   สร้างและพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือในการพัฒนา
ผลงานวิจัย และศักยภาพ
นักวิจัย 
 ศึกษาประเด็นปัญหา
ส าหรับการวิจัย/แก้ไข
ปัญหา 

 งานวิจัย งานวิจัย ผศ.ดร.นิสา  
พักตร์วิไล 
คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลย ี

แผน 
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2.1.2.2 ร้อยละเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
เพื่อสร้างนวัตกรรมหรือ
งานวิจัยท่ีส่งเสริม
เศรษฐกิจและสังคม     
ฐานรากต่อจ านวน
เครือข่ายความร่วมมือท่ี
มีทั้งหมด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

10 10 15 15 20 ร้อยละ  ด าเนินการวิจยัตาม
ข้อตกลงความร่วมมือ 

 งานวิจัย งานวิจัย ผศ.ดร.นิสา  
พักตร์วิไล 
คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลย ี

ใหม ่

2.2. ส่งเสริม
การเผยแพร่
ผลงานวิจัย 
นวัตกรรม 
และงาน
สร้างสรรค์ ทั้ง
ในระดับชาติ
และนานาชาต ิ

2.2.1 โครงการ
เผยแพร่
ผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ที่
ตอบโจทย์การ
พัฒนาประเทศ 
และได้รับการ
อ้างอิงในระดับ
นานาชาติ 

2.2.1.1 ร้อยละ
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมตอบโจทย์การ
พัฒนาเชิงพื้นที่และเชิง
ประเด็นที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ
และนานาชาตติ่อจ านวน
ผลงานวิจัยท้ังหมด 

45 50 55 60 65 ร้อยละ   วางแผนและก าหนด
เป้าหมายจ านวนการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ
 วางแผนและก าหนด
เป้าหมายจ านวนการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจยัและ
นวัตกรรมทีม่ีคุณภาพ
ระดับสูงเพื่อให้ไดร้ับการ
อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI 1 
และฐานข้อมลูในระดับ
นานาชาติ Q1 - Q4  
 พัฒนาระบบกลไก
สนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

 งานวิจัย งานวิจัย ผศ.ดร.นิสา  
พักตร์วิไล 
คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลย ี

สภา 

2.2.1.2 ร้อยละของ
จ านวนบทความวิจัยของ
อาจารย์ที่ได้รับการ
อ้างอิงจากฐาน TCI กลุ่ม 
1 (ย้อนหลัง 5 ปี) ต่อ
จ านวนผลงานวิจัย
ทั้งหมด 

10 20 20 25 30 ร้อยละ  งานวิจัย งานวิจัย ผศ.ดร.นิสา  
พักตร์วิไล 
คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลย ี

re 
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2.2.1.3 ร้อยละของ
จ านวนบทความวิจัยของ
อาจารย์ที่ได้รับอ้างอิง
จากฐานข้อมูลนานาชาติ 
Q1-Q4 (ย้อนหลัง 5 ปี) 
ต่อจ านวนผลงานวิจัย
ทั้งหมด 

5 5 10 10 20 ร้อยละ  สนับสนุน องค์ความรู้ และ
บริการที่เป็นประโยชน์ใน
การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจยั
และงานสร้างสรรค์ที่ตอบ
โจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่ใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ
 สนับสนุน องค์ความรู้ และ
บริการที่เป็นประโยชน์ใน
การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจยั
และงานสร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพดีเพียงพอที่จะ
ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI 1 
และฐานข้อมลูในระดับ
นานาชาติ Q1 - Q4  
 จัดท าวารสารวิจัยและ
พัฒนาวไลยอลงกรณฯ์ 
สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีส่งเสรมิ
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ี
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติที่
ตอบโจทย์การพัฒนาเชิง
พื้นที่และเชิงประเด็น 

 งานวิจัย งานวิจัย ผศ.ดร.นิสา  
พักตร์วิไล 
คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลย ี

re 

2.2.2 โครงการ
ส่งเสริมการใช้
ประโยชน/์ จด

2.2.2.1 จ านวนรายได้ที่
เกิดจากทรัพยส์ินทาง

3 5 5 10 10 ร้อยละ  พัฒนาระบบกลไก
สนับสนุนการใช้ประโยชน์ 
/ การจดทะเบียน 

 งานวิจัย งานวิจัย ผศ.ดร.นิสา  
พักตร์วิไล 
คณบดีคณะ
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สิทธิบัตร ต่อยอด
ผลงานวิจัย 
นวัตกรรม และ
งานสร้างสรรค ์

ปัญญาที่ได้รับการต่อ
ยอดเชิงพาณิชย ์

 เสรมิสร้างความรู้ และ
ทักษะนักวิจัย ด้านการต่อ
ยอดผลงานวิจัย นวัตกรรม 
และงานสร้างสรรค ์
 จัดตั้งหน่วยบรหิารและ
จัดการทรัพยส์ินทางปัญญา 
ในรูปแบบ Startup หรือ
กิจการร่วมคา่ (Joint 
Venture) เพื่อส่งเสรมิการ
สร้างมลูค่าเพิ่มจาก
งานวิจัยและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น  
 ส่งเสริมการน าผลงานท่ียื่น
จดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญาสู่การต่อยอดในเชิง
พาณิชย์เพื่อสร้างรายได้
ให้กับชุมชน 

วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลย ี

 2.2.3 โครงการจัด
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาติร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย 

2.2.3.1 จ านวนครั้งการ
จัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
ร่วมกับภาคเีครือข่ายต่อ
ปีงบประมาณ 

1 1 2 2 2 ครั้ง  วางแผนและก าหนด
เป้าหมายในการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติและ
นานาชาติร่วมกับภาคี
เครือข่าย 
 พัฒนาระบบกลไก
สนับสนุนการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติและ

 งานวิจัย งานวิจัย ผศ.ดร.นิสา  
พักตร์วิไล 
คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลย ี

ใหม ่
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นานาชาติร่วมกับภาคี
เครือข่าย 
 จัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
ร่วมกับภาคเีครือข่าย  
 จัดประชุม อบรม สมัมนา 
เพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยกับ
พันธมิตรวิจัยทั่วประเทศ 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบูรณาการความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคม เพ่ือพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงาน โรงเรียนเครือข่าย และท านุบ ารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่

เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
กลยุทธ์ 

1. บูรณาการเครือข่ายความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า และเสริมพลังทางสังคม  
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนเครือข่ายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
3. ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ด้วยกลไก BCG Economy Model  
4. ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
5. พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ของการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่  
6. ส่งเสริมงานพันธกิจสัมพันธ์ตามอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของศาสตร์/คณะ  
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย หน่วย

นับ 
แนวทางการด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน ผู้จัดเก็บ 

ผู้ก ากับ
ติดตาม 

KPI 
66 67 68 69 70 

3.1. บูรณาการ
เครือข่ายความ
ร่วมมือกับหุ้นส่วน
ทางสังคมเพื่อ
พัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น แก้ปัญหา
ความเหลื่อมล้ า 
และเสรมิพลังทาง
สังคม  

3.1.1 โครงการ
ประสานงาน
เครือข่าย        
ความร่วมมือกับ
หุ้นส่วนทาง
สังคมเพื่อพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น 

3.1.1.1 จ านวน
ผลงาน ผลิตภณัฑ์
งาน ที่เกิดจากความ
ร่วมมือกับหุ้นส่วน
ทางสังคมเพื่อพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น   

2 2 2 2 2 ผลงาน  แสวงหาเครือข่ายความ
ร่วมมือหุ้นส่วนทางสังคม
เพื่อเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งและเพิม่
ศักยภาพของชุมชนและ
สังคม  
 ท าข้อตกลงความร่วมมือ
เพื่อเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งและเพิม่
ศักยภาพของชุมชนและ
สังคม  
 จัดท าแผนพัฒนาการ
สร้างแบรนด์เมือง/ชุมชน
แห่งอนาคต 
 ด าเนินกิจกรรมตาม
บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ 
 ร่วมพัฒนาเมือง
สร้างสรรคเ์พื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 

 AM คณะ งานบริการ
วิชาการ 

อาจารย์มัชฌ
กานต์ เผ่า
สวัสดิ์ รอง
คณบด ี

แผน 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย หน่วย

นับ 
แนวทางการด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน ผู้จัดเก็บ 

ผู้ก ากับ
ติดตาม 

KPI 
66 67 68 69 70 

 
3.3 ยกระดับ
เศรษฐกิจฐานราก 
ด้วยกลไก BCG 
Economy 
Model  
 

3.3.1 โครงการ
ยกระดับ
เศรษฐกิจฐาน
ราก ด้วยกลไก 
BCG Economy 
Model 

3.3.1.1 จ านวน
ผลงานเชิงประจักษ์
ในการพัฒนาพ้ืนท่ี
แบบบูรณาการตาม
โมเดลการพัฒนา
เศรษฐกิจแบบ BCG 
Economy 

1 1 2 2 2 ผลงาน  จัดท าแผนบริการ
วิชาการ 
 พัฒนาฐานข้อมูลพื้นฐาน 
ปัญหา และความ
ต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น 
 ส ารวจความต้องการของ
หน่วยงาน/ชุมชน จัดท า
แผนที่ (mapping) ความ
เชี่ยวชาญของพื้นที่ 
บุคลากร เครือข่าย 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 พัฒนาพ้ืนท่ีแบบบูรณา
การตามโมเดลการ
พัฒนาเศรษฐกิจแบบ 
BCG 
 จัดท าแผนพัฒนาการ
สร้างแบรนด์เมือง/ชุมชน
แห่งอนาคต 
 เมืองสร้างสรรค์เพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 พัฒนาศักยภาพ Non-
degree (Re-skill/Up-
skill) ส าหรับ
ผู้ประกอบการท้องถิ่น 

 งานบริการวิชาการ งานบริการ
วิชาการ 

อาจารย์มัชฌ
กานต์ เผ่า
สวัสดิ์ รอง
คณบด ี

ใหม ่
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย หน่วย

นับ 
แนวทางการด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน ผู้จัดเก็บ 

ผู้ก ากับ
ติดตาม 

KPI 
66 67 68 69 70 

3.4. ส่งเสริมการ
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
เพื่อต่อยอดสู่
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์
 

3.4.1 โครงการ
ส่งเสริมการท านุ
บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
เพื่อต่อยอดสู่
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

3.4.1.1 จ านวน
ผลงาน/นวตักรรม
จากการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
อนุรักษ์ และฟื้นฟู
มรดกวัฒนธรรม ที่
ก่อให้เกิดมูลคา่เพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ 

1 1 2 2 2 ผลงาน  ส่งเสริมการน าเสนอ
ผลงานศลิปวัฒนธรรม 
อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดก
วัฒนธรรม 
 ยกระดับการพึ่งพา
ตนเองแปลงทุน
วัฒนธรรมสูส่ินค้าและ
บริการเชิงวัฒนธรรมต่อ
ยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์
 ประกวดผลงานศลิปะ
และวัฒนธรรมเพื่อ
ก่อให้เกิดรายได ้

 งานศิลปวัฒนธรรม งาน
ศิลปวัฒนธรร
ม 

อาจารย์
อรวรรณ 
ช านาญพุทรา 
รองคณบด ี

แผน 
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ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  
2. พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
3. ส่งเสริมการน าระบบ Digital มาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  
4. พัฒนามหาวิทยาลัยเชิงนิเวศสู่ต้นแบบมหาวิทยาลัยสีเขียว 

 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย หน่วย

นับ 
แนวทางด าเนินงาน ผู้ด าเนินการ ผู้จัดเก็บ ผู้ก ากับติดตาม KPI 

66 67 68 69 70 
4.1. พัฒนา
คุณภาพ
มหาวิทยาลยั
เพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ 

4.1.1 โครงการ
พัฒนามหาวิทยาลัย   
ตามเกณฑ์คณุภาพ
การศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลศิ 
(EdPEx) 

4.1.1.1 ร้อยละของ
คณะ/วิทยาลยั ที่มีผล
การประเมินตาม
เกณฑ์คณุภาพ
การศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลศิ 
(EdPEx) ไม่ต่ ากว่า 
200 คะแนน ต่อ
จ านวนคณะ/วิทยาลัย 
ทั้งหมด 
 
 

70 80 90 100 100 ร้อยละ  จัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน  
 บริหารจดัการการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
IQA  
 บริหารจดัการคณุภาพ
การศึกษาเพื่อรับการตรวจ
ประเมินภายนอก  
 พัฒนาระบบการท างานเพื่อ
ปิดช่องว่างของการพัฒนา
ตามเกณฑ์ EdPEx 
 พัฒนาระบบการถ่ายทอด
วิธีการด าเนินการตามเกณฑ์ 
EdPEx  
 รายงานผลการด าเนินการ
ตามเกณฑ์ EdPEx 

 งานประกัน
คุณภาพ 

งานประกัน
คุณภาพ 

อาจารย์มัชฌ
กานต์  เผ่าสวัสดิ ์
รองคณบด ี

สภา 

4.1.1.2 ร้อยละ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตาม
แผนการพัฒนาตนเอง 
(Improvement 

80 80 85 90 95 ร้อยละ งานประกัน
คุณภาพ 

งานประกัน
คุณภาพ 

อาจารย์มัชฌ
กานต์  เผ่าสวัสดิ ์
รองคณบด ี

ใหม ่
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นับ 
แนวทางด าเนินงาน ผู้ด าเนินการ ผู้จัดเก็บ ผู้ก ากับติดตาม KPI 

66 67 68 69 70 
Plan) ตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การด าเนินการที่เป็น
เลิศ (EdPEx) 

 ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์ EdPEx 

4.1.2 โครงการ
บริหารและพัฒนา
บุคลากรสู่
มหาวิทยาลยั       
แห่งความสุข 

4.1.2.1 ค่าเฉลี่ยความ
ผูกพันของบุคลากรที่มี
ต่อมหาวิทยาลัย 

มากกว่า 
4.00 

มากกว่า 
4.00 

มากกว่า 
4.00 

มากกว่า 
4.00 

มากกว่า 
4.00 

ค่าเฉลี่ย  ก าหนดปัจจัยความผูกพัน  
 พัฒนากิจกรรมในการสรา้ง
ความผูกกัน  
 ก าหนดตัวช้ีวัดความผูกพัน 
และวิธีการประเมินความ
ผูกพัน  
 ประเมินและปรับปรุงผลการ
ด าเนินการ 

งานบริหารบุคคล งานบริหาร
บุคคล 

ผศ.ดร.นิสา  
พักตร์วิไล 
คณบด ี

สภา 

4.1.2.2 ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณด้าน
บุคคล 

90 90 90 90 90 ร้อยละ  การบริหารเงินเดือน 
 ค่าตอบแทนและเงินประจ า
ต าแหน่ง      
 ค่าล่วงเวลา 
 ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงาน
เสาร์-อาทิตย ์
 บริหารกองทุนสวสัดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัย  
 บริหารการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร 
 บริหารระบบการประเมินผล
บุคลากร 

งานบริหารบุคคล งานบริหาร
บุคคล 

ผศ.ดร.นิสา  
พักตร์วิไล 
คณบด ี

ใหม ่
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นับ 
แนวทางด าเนินงาน ผู้ด าเนินการ ผู้จัดเก็บ ผู้ก ากับติดตาม KPI 

66 67 68 69 70 
4.1.2.3 ร้อยละของ
บุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนท่ี
เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ/ต าแหน่งท่ี
สูงขึ้นตามแผนการ
พัฒนาตนเอง 

70 70 80 80 90 ร้อยละ  เตรียมความพร้อม
และการสรา้งแรงบันดาลใจ
ในการเข้าสูต่ าแหน่งท่ีสูง 
 ส่งเสริมการเข้าสูต่ าแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์        
และบุคลาการ 

งานบริหารบุคคล งานบริหาร
บุคคล 

ผศ.ดร.นิสา  
พักตร์วิไล 
คณบด ี

ใหม ่

4.1.3 โครงการ
ปรับปรุงภาพลักษณ์
และส่งเสรมิ
การตลาด 

4.1.3.1 ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีในทุกมิติที่มี
ต่อมหาวิทยาลัย 

มากกว่า 
4.00 

มากกว่า 
4.00 

มากกว่า 
4.00 

มากกว่า 
4.00 

มากกว่า 
4.00 

ค่าเฉลี่ย  จัดท าแผนปรับ
ภาพลักษณ์องค์กร 
 พัฒนาบุคลากร 
อาคารสถานท่ี ส่งเสรมิ
ภาพลักษณ ์
 จัดท าแผนกลยุทธ์
ทางการตลาด 
 จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
การตลาดและการสรา้ง
ความสัมพันธ์กับผู้เรยีน และ
ลูกค้ากลุม่อื่น 

งาน
ประชาสมัพันธ์ 

งาน
ประชาสมัพัน
ธ์ 

ผศ.ดร.นิสา  
พักตร์วิไล 
คณบด ี

สภา 

4.1.4 โครงการ
ส่งเสริมการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพของ
มหาวิทยาลยั      

4.1.4.1 จ านวน
นวัตกรรม                          
หรือเทคโนโลยีการ
บริหารจดัการที่
น ามาใช้ในการเพิ่ม
ความสามารถให้กับ
อาจารย์ บุคลากรและ
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย  

1 1 2 2 2 นวัตกรร
ม 

  ปรับระบบการ
ท างาน  
 พัฒนาความรู้
ความสามารถและสมรรถนะใน
การจัดการความรู้ภายใน
องค์กรและ       ผู้มีส่วนได้เสีย 
สร้างนวัตกรรมการจัดการ

 ทีมKM งาน KM ผศ.ดร.นิสา  
พักตร์วิไล 
คณบด ี

สภา 
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66 67 68 69 70 
เรียนรู้ โดยการ  บูรณาการ
ระหว่างศาสตร์ 
 ปรับจาก analog เป็น 
digital/พัฒนา platform 
 โครงการ 1 นวัตกรรม 
1 คณะ/หน่วยงาน 

 4.1.5 โครงการ
พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรสายวิชาการ 
ด้านคุณวุฒิและการ
ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

4.1.5.1 ร้อยละของ
บุคลากรชาวตา่งชาติที่
ร่วมพัฒนา
มหาวิทยาลยัตามพันธ
กิจต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าทั้งหมด 

5 7 9 11 13 ร้อยละ   สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
เพื่อแสวงหาอาจารย์ต่างชาติ
เพื่อร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย 
 จ้างอาจารย์
ชาวต่างชาติเพื่อร่วมพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
 เสริมสร้างความรู้และ
ทักษะส าหรับอาจารย์
ชาวต่างชาติ 

 หลักสตูรทุก
หลักสตูร 

 ผศ.ดร.นิสา  
พักตร์วิไล คณบด ี

re 

4.1.5.2. ร้อยละของ
อาจารย์ที่ได้รับรางวัล
ในการจัดการเรียน
การสอน มีความ
เชี่ยวชาญในศาสตร์ 
และการขับเคลื่อน
พันธกิจสัมพันธ์ทั้งใน
ประเทศและ
ต่างประเทศต่อจ านวน
อาจารย์ทั้งหมด 

40 40 50 50 55 ร้อยละ  เสรมิสร้างความรู้
และทักษะขอบุคลากร 
 จัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมความเชี่ยวชาญของ
บุคลากร 
 สนับสนุนบุคลากร
เข้าร่วมการแข่งขัน การ
ประกวด 

 หลักสตูรทุก
หลักสตูร 

 ผศ.ดร.นิสา  
พักตร์วิไล คณบด ี

re 
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4.1.5.3 ร้อยละของ
อาจารย์ประจ าสถาบัน
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก
ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าทั้งหมด 

44 46 48 50 55 ร้อยละ  จัดสรรทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก 
 จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์
คุณวุฒิปรญิญาเอก  
 มีการตดิตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

 หลักสตูรทุก
หลักสตูร 

งานบุคคล ผศ.ดร.นิสา  
พักตร์วิไล คณบด ี

สภา 

4.1.5.4 ร้อยละของ
อาจารย์ประจ าสถาบัน
ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า
ทั้งหมด 

44 46 48 50 55 ร้อยละ  การเตรียมความพร้อมและ
การสร้างแรงบันดาลใจใน
การเข้าสูต่ าแหน่งท่ีสูงขึ้น 
 ส่งเสริมการเข้าสูต่ าแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์
และบุคลากร 

 
 
 
 

 หลักสตูรทุก
หลักสตูร 

งานบุคคล ผศ.ดร.นิสา  
พักตร์วิไล คณบด ี

สภา 

4.2. พัฒนา  
การบริหาร 
งานของ
มหาวิทยาลัย
ตามหลัก    
ธรรมาภิบาล 
(Good 
Governance) 

4.2.2 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารส านักงาน 

4.2.2.1 ร้อยละของ
ส่วนงานท่ีมีค่า 
EBITDA  

80 90 100 100 100 ร้อย
ละ 

 ประเมินผลการ
ด าเนินงานของคณะ ศูนย ์
ส านัก ร.ร.สาธติ และ
มหาวิทยาลยั  
 บริหารจดัการ
ส านักงาน (เช้ือเพลิง วัสดุ
ส านักงาน วัสดุการศึกษา 
ครุภณัฑ์ ซ่อมแซม 
สาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมา
บริการ) 

งานบริหาร งานบริหาร อาจารย์มัชฌ
กานต์ เผ่าสวัสดิ ์
รองคณบด ี

ใหม ่

4.2.2.2 ร้อยละของ
ส่วนงานท่ีมีค่า Net 
Income  

55 60 65 70 75 ร้อย
ละ 

งานบริหาร งานบริหาร อาจารย์มัชฌ
กานต์ เผ่าสวัสดิ ์
รองคณบด ี

ใหม ่
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 ก่อสร้าง ปรับปรุง 
และพัฒนาอาคารสถานท่ี 
 จ่ายเบี้ยประกันชีวิต
ของนักศึกษา 
 บริหารจดัการความ
เสี่ยง 
 ตรวจสอบภายใน 

4.2.3 โครงการจัด
ประชุมเพื่อพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2.4 โครงการ
บริหารจดัการรายได้
จากสินทรัพย ์

4.2.2.3 ร้อยละของ
ส่วนงานท่ีมีค่า ROA 
มากกว่าร้อยละ 5 

20 25 30 35 40 ร้อยละ  ประเมินผลการ
ด าเนินงานของคณะ ศูนย ์
ส านัก ร.ร.สาธติ และ
มหาวิทยาลยั  
 บริหารจดัการ
ส านักงาน (เช้ือเพลิง วัสดุ
ส านักงาน วัสดุการศึกษา 
ครุภณัฑ์ ซ่อมแซม 
สาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมา
บริการ) 
 ก่อสร้าง ปรับปรุง 
และพัฒนาอาคารสถานท่ี 
 จ่ายเบี้ยประกันชีวิต
ของนักศึกษา 
 บริหารจดัการความ
เสี่ยง 
 ตรวจสอบภายใน 

งานบริหาร งานบริหาร อาจารย์มัชฌ
กานต์ เผ่าสวัสดิ ์
รองคณบด ี

ใหม ่

4.2.2.4 ร้อยละของ
ส่วนงานท่ีมีค่า Net 
Profit Margin  
มากกว่าร้อยละ 5 

55 60 65 70 75 ร้อยละ งานบริหาร งานบริหาร อาจารย์มัชฌ
กานต์ เผ่าสวัสดิ ์
รองคณบด ี

ใหม ่

4.2.3.1 ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผนการจดัประชุม 

100 100 100 100 100 ร้อยละ งานบริหาร งานบริหาร อาจารย์มัชฌ
กานต์ เผ่าสวัสดิ ์
รองคณบด ี

แผน 

4.2.4.1 ร้อยละการ
เพิ่มขึ้นของรายได้จาก
สินทรัพย์  

30 40 50 60 70 ร้อยละ งานบริหาร งานบริหาร อาจารย์มัชฌ
กานต์ เผ่าสวัสดิ ์
รองคณบด ี

แผน 
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 ประชุม
คณะกรรมการภายใน
หน่วยงาน 
 ประชุม
คณะกรรมการ สภาวิชาการ 
 ประชุม
คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลยั 
 ประชุม
คณะอนุกรรมการประเมิน
มหาวิทยาลยั 
 ประชุมส่งเสรมิ
กิจการมหาวิทยาลัย 
 จัดหารายได้จาก
สินทรัพย ์
 พัฒนาธุรกิจเพื่อ
สร้างรายได้ให้กับ
มหาวิทยาลยั 

4.2.5 โครงการ
บริหารจดัการ
งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.2.5.1 สัดส่วน
งบประมาณแผ่นดิน
ต่องบประมาณรายได ้

60:40 60:40 60:40 50:50 50:50 สัดส่วน  วิเคราะหค์วาม
จ าเป็นและความต้องการใน
การใช้งบประมาณ  
 พัฒนากิจกรรมเพื่อ
ยกระดับมหาวิทยาลัยเพื่อ
ความเป็นเลิศ  
 ติดตามการใช้
งบประมาณอย่างเป็นระบบ  

งานบริหาร งานบริหาร อาจารย์มัชฌ
กานต์ เผ่าสวัสดิ ์
รองคณบด ี

re 
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 ปรับปรุงผลการ
ด าเนินการ 

4.3 ส่งเสริม
การน าระบบ 
Digital มาใช้
ในการ
พัฒนาการ
บริหารจดัการ
ของ
มหาวิทยาลยั 

4.3.2 โครงการ
พัฒนาพ้ืนท่ี
นวัตกรรม 
 

4.3.2.1 ร้อยละของ
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ี
นวัตกรรมของคณะ/
วิทยาลัยที่มีการ
ด าเนินการส าเร็จตาม
แผนการจดัตั้งพื้นที่
นวัตกรรม 
(Innovation Space) 

65 70 75 80 80 ร้อยละ  ปรับปรุง จัดหาวัสด ุ
อุปกรณ์ ครภุัณฑ์ให้ทันสมยั 
รองรับระบบปฏิบัติการ 
 พัฒนาระบบ
เครือข่ายไรส้ายครอบคลุมทุก
พื้นที ่
 จัดซื้อซอฟต์แวร์
ลิขสิทธิ ์   การบรหิารและการ
ปฏิบัติงาน 
 จัดตั้งศูนย์
คอมพิวเตอร์กลางของ
มหาวิทยาลยัเป็นศูนย์การ
เรียนรูด้้านไอทีที่ทันสมัย 
 จัดตั้งศูนยส์อบ
ทักษะคอมพิวเตอร์เพื่อให้
บริการอบรมทักษะ 
ความสามารถคอมพิวเตอร์
ให้แก่บุคลากร นักศึกษาด้วย
ระบบสอนออนไลน์ตาม
มาตรฐานสากล 
  ปรับปรุง 
Infrastructure ให้เป็น
รูปแบบเดยีวกัน 

งานบริหาร งานบริหาร อาจารย์มัชฌ
กานต์ เผ่าสวัสดิ ์
รองคณบด ี

สภา 
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 บริการนโยบายการ
ให้บริการรวมทุกบริการของ
มหาวิทยาลยัผ่าน App 
 สร้างพื้นที่เรียนรู้
ร่วมกัน innovation 
Learning Space ทุกคณะ 
 พัฒนาแพลตฟอร์ม
ความร่วมมือกับหน่วยงานใน
พื้นที่ด้านการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา การพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น และการพัฒนา
สถานประกอบการและ
ผู้ประกอบการ 

 4.3.3 โครงการ
พัฒนาแพลตฟอร์ม
ตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลยั 

4.3.3.1 จ านวน
แพลตฟอร์มความ
ร่วมมือกับหน่วยงานใน
พื้นที่ด้านการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา การ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
และการพัฒนาสถาน
ประกอบการและ
ผู้ประกอบการ 

1 2 3 4 4 แพลต
ฟอร์ม 

 พัฒนาแพลตฟอร์มความ
ร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่
ด้านการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา การพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น และการพัฒนา
สถานประกอบการและ
ผู้ประกอบการ 

งานบริหาร งานบริหาร อาจารย์มัชฌ
กานต์ เผ่าสวัสดิ ์
รองคณบด ี

 

 4.4.1 โครงการ
พัฒนามหาวิทยาลัย
สีเขียว 

4.4.1.1 ร้อยละความ
หนาแน่นการพัฒนา
และรักษาพ้ืนท่ีสีเขียว 

65 70 70 70 75 ร้อย
ละ 

  เพิ่ม/รักษาความหนาแน่น
ของการใช้ประโยชน์จาก
พื้นที่สีเขียว 
 การประปา 

คณะกรรมการ 
Green office 

คณะกรรมกา
ร Green 
office 

ผศ.ดร.นิสา  
พักตร์วิไล 
คณบด ี

สภา 
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4.4.1.2 ร้อยละการ
ลดลงของการใช้
พลังงาน/ทรัพยากร/
สาธารณูปโภคภายใน
มหาวิทยาลยั 

5 5 5 5 5 ร้อย
ละ 

 การบ าบัดน้ าเสีย 
 การระบายน้ า 
 การป้องกันน้ าท่วม 
 การจัดการขยะ 
 การไฟฟ้า 
 การสื่อสารและ
โทรคมนาคม 
 การดับเพลิง 
 พัฒนาระบบพลังงาน
ทดแทน 

คณะกรรมการ 
Green office 

คณะกรรมกา
ร Green 
office 

ผศ.ดร.นิสา  
พักตร์วิไล 
คณบด ี

แผน 

4.4. พัฒนา
มหาวิทยาลยั
เชิงนิเวศ       
สู่ต้นแบบ
มหาวิทยาลยั
สีเขียว 

4.4.2 โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
อาคารสิ่งก่อสร้าง 
และสาธารณูปโภค 

4.4.2.1 ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจ ของบุคลากร
และผู้มีส่วนได้เสียต่อ
พัฒนาระบบการสัญจร 

4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 ค่าเฉลี่ย  ส่งเสริมการพัฒนา
ระบบถนนและที่จอดรถ 
ระบบทางจักรยานและ
ทางเดินเท้า 

งานบริหาร งานบริหาร อาจารย์มัชฌ
กานต์ เผ่าสวัสดิ ์
รองคณบด ี

แผน 

4.4.2.2 ร้อยละการ
เพิ่มขึ้นของอาคารหรือ
สิ่งก่อสร้าง 

20 20 20 20 20 ร้อยละ  ปรับปรุงพื้นที่เพ่ือ
ส่งเสริมต่อการจัดการเรยีนรู้ 
แบบ Productive Learning 
(Learning Space) 

งานบริหาร งานบริหาร อาจารย์มัชฌ
กานต์ เผ่าสวัสดิ ์
รองคณบด ี

แผน 

 
 
 
 
 

ระดับความส าเร็จของแผนกลยุทธ์การพฒันาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระยะ 5 ปี (2566 - 2570) 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 

2. มีการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอบ 6เดือน / 12 เดือน 
3. มีการประเมินสัมฤทธิผลของแผนกลยุทธ์การพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4. ตัวชี้วัดในแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 60 
5. ตัวชี้วัดในแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 80 

 
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 
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