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 แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ฉบับนี้จัดทําขึ้นภายใต้เงื่อนไขของหลักเกณฑ์พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  หมวด 3 ว่าด้วยการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  มาตรา 9 กําหนดให้ส่วน
ราชการต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่ต้องใช้ของแต่ละขั้นตอน  เป้าหมายของภารกิจผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ และต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกําหนดขึ้น  แผนปฏิบัติราชการประจําปี 
พ.ศ. 2564  คณะวิทยาศาสตร์  ได้จัดทําขึ้นภายใต้กรอบแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2563 และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ.2564 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและสภาวการณ์ปัจจุบัน  คณะวิทยาศาสตร์จึงต้องมีการกําหนด
ทิศทางและเป้าหมายให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น   พร้อมกับการปรับเปลี่ยนกลไกการดําเนินงานให้มุ่งสู่ผลผลติที่มีคุณภาพและเตรียมความพร้อมทุกด้าน     
ทั้งนี้แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้ง
ที่ 18/2563 ในวันที่  17  ธันวาคม 2563  
 

 คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความคาดหวังให้แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้  เป็นเครื่องมือสําหรับการบูรณาการ
และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การดําเนินงานในภารกิจต่างๆ ของทุกภาคส่วนในคณะวิทยาศาสตร์  ตอบสนองทิศทางการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่กําหนด เกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์ ที่นําไปสู่คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาได้
อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และการได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติต่อไป 
 
 
                           (ศาสตราจารย์ไพโรจน์  ประมวล) 
                                คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

คํานํา 
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แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  คณะวิทยาศาสตร์ 
 
ปรัชญา 
 ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน 
 
พันธกิจ 
 1. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการสังคมและประเทศ 
 2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับสากล 

 
วิสัยทัศน์  
            “เป็นคณะวิทยาศาสตร์ชั้นนําของประเทศด้านการผลิตบัณฑิตและงานวิจัย” 
 
สมรรถนะหลัก 

เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อพัฒนานวัตกรรม  
         Expertise in study and utilization of local resources for innovation development 
 
อัตลักษณ์ 
            “นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน” 
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เอกลักษณ์ 
 การเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน 
 
ค่านิยมองค์กร 

“การเรียนรู้ตลอดชีวิต” 
 
ยุทธศาสตร์  
 

 1. ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก 

 2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ 

 3. ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม 

 4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ 

5. บริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 

 
 
ผลสัมฤทธิ์เมื่อสิ้นสุดแผน 
  1. หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศไม่น้อยกว่า 1 หลักสูตร 
 2. จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า 135 เรื่อง 
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เป็นคณะวิทยาศาสตร์ชั้นนําของประเทศด้านการผลิตบัณฑิตและงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Strategic map  คณะวิทยาศาสตร์  

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์ 

ความพึงพอใจของนิสิตต่อการสอน

ความพึงพอใจของนิสิตต่อมหาวิทยาลัย

ภาวะการได้งานทํา การหารายได้เพิ่ม

หลักสูตรมีคุณภาพ/สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด 

 

มหาวิทยาลัยชั้นนําในเอเชีย

แผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ 

กฏหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บุคลากร ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภูมิทัศน์-อาคารสถานที่ องค์กรแห่งการเรียนรู้โครงสร้างพื้นฐาน

การบริหารความเสี่ยง

วัฒนธรรมขององค์กร

ระบบบริหารจัดการ 

 ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์

ความพึงพอใจของชุมชนต่อการวิจยั/ 

บริการวิชาการ/ทาํนฯ

ผลงานวิจยัไดร้ับการ 

การสร้างมูลค่าเพิ่ม/คุณค่า 

จากงานวิจยั/นวตักรรม

บัณฑิตได้งานทํา/เป็นผู้ประกอบการ 

ความพึงพอใจระบบเทคโนโลยี
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แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  คณะวิทยาศาสตร์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก 
 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

เจ้าภาพหลัก/ 
2562 2563 ปี 2564 ผู้รับผิดชอบดําเนินงาน 

เป้าประสงค์ 1.1)  พัฒนาหลักสูตรให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ตรงกับความต้องการของตลาด และการเป็นผู้ประกอบการ  รวมทั้งรองรับการเรียนรู้สําหรับประชาชนทุกช่วงวัย 
1.1.1) จํานวนหลักสูตรที่ร่วมผลิตกับผู้ประกอบการ   

     (นับหลักสูตรใหม่) 
- - 1 

หลักสูตร 
1. โครงการสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการ/ผู้ใช้

บัณฑิต/ร.ร.เครือข่าย 
2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้สู่รายวิชาประจําภาคต้นและภาค
ปลาย ปีการศึกษา 2563 

 ฝ่ายวิชาการ / ทุกภาควิชา 

1.1.2) ร้อยละของหลักสูตรที่เป็นการพัฒนาผู้เรียนเป็น
ผู้ประกอบการ 

- - ร้อยละ 
50 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้สู่รายวิชาประจําปี 
การศึกษา 2563

ฝ่ายวิชาการ / ทุกภาควิชา 

1.1.3) ร้อยละหลักสูตรที่มีการบูรณาการ การควบรวม 
การปิดหลักสูตร 

- - ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 

4. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรแก่บุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์

 ฝ่ายวิชาการ / ทุกภาควิชา 

1.1.4) จํานวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่สร้างรายได้ - - 2 5. โครงการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจําปี 

 ฝ่ายวิชาการ / ทุกภาควิชา 

1.1.5) จํานวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่สามารถ
สะสมในระบบคลังหน่วยกิต 

- - 1 
 

   การศึกษา 2563  
5. โครงการเตรียมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

 ฝ่ายวิชาการ / ทุกภาควิชา 

1.1.6) ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา 

- - ร้อยละ
35 

   สําหรับสอบ (GAT-PAT)  
6. โครงการวิทยาศาสตร์สัญจร 

 ฝ่ายวิชาการ / ทุกภาควิชา 

1.1.7) จํานวนรางวัลที่นิสิตได้รับในระดับชาติและ
นานาชาติ 

- - 5 
รางวัล 

7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตร 
   ให้มีความทันสมัย 

 ฝ่ายวิชาการ / ทุกภาควิชา 
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(ล้านบาท) 

เจ้าภาพหลัก/
2562 2563 ปี 2564 ผู้รับผิดชอบดําเนินงาน

1.1.8) จํานวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน 
กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

- - 1
หลักสูตร 

8. โครงการพัฒนาศักยภาพหลักสูตร 
    (ภาควิชาคณิตศาสตร์) 

ฝ่ายวิชาการ / ทุกภาควิชา 

1.1.9) จํานวนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
มีความโดดเด่นทันสมัย และตอบสนองต่อผู้เรียน 

- - 1 
หลักสูตร 

9. โครงการปรับแผนกลยุทธ์ พัฒนาการเรียนการสอน 
และการบริหารหลักสูตรใหม่สาขาเคมี 

 ฝ่ายวิชาการ / ทุกภาควิชา 

เป้าประสงค์ 1.2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะรองรับความต้องการของสถานประกอบการ สังคมและประเทศ 
1.2.1) ร้อยละของบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ - - ร้อยละ 

10 
10. โครงการผู้ประกอบการพบนิสิต (อุตสาหกรรม ครู/   
     ข้าราชการ ผู้ประกอบการ) 
11. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ส่งเสริมทักษะทาง   
     วิชาการด้านชีววิทยา  และพัฒนาภาวะผู้นํา  
    สําหรับนิสิต(ภาควิชาชีววิทยา)

 ฝ่ายกิจการนิสิต /  
ทุกภาควิชา 

1.2.2) ร้อยละของนิสิตที่มีโอกาสเดินทางไปแลกเปลี่ยน
ผ่านกิจกรรมการฝึกงาน การฝึกประสบการณ์ 
การเก็บข้อมูลวิจัยในต่างประเทศ 

- - ร้อยละ
1 

12. โครงการเตรียมความพร้อมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้าน
พลังงานสามัญในโครงงาน และอาคารภายใต้โครงการ
เตรียมความพร้อมนิสิตสู่ภาคอุตสาหกรรม ประจําปี 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ / 
ทุกภาควิชา 

1.2.3) ร้อยละผลงานวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารในระดับชาติ และ
นานาชาติ 

- - ร้อยละ 
75 
 

   การศึกษา 2563 (ภาควิชาฟิสิกส์) 
13. โครงการส่งเสริมการพัฒนานิสิตให้มีความรู้    
    ความสามารถและทักษะด้านภาษา 

 ฝ่ายวิชาการ / ทุกภาควิชา 

1.2.4) ร้อยละของนิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าทดสอบ 
        ความรู้ความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วย 
        ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า 
        มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน  
       (MSU English Exit – Exam) 

  ร้อยละ 
45 
 

14. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการและพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 

 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ /  
ทุกภาควิชา 

รวม 13 ตัวชี้วัด รวมรวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1 43.18
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ 
 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(ล้านบาท) 

เจ้าภาพหลัก/
ผู้รับผิดชอบ  2562 2563 2564  

เป้าประสงค์ 2.1 สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับเพื่อผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําของเอเชีย
2.1.1) จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล

ระดับนานาชาติ 
- - 135 1. อุดหนุนการผลิตผลงานวิจัยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ

ระดับนานาชาติ 
ฝ่ายวิจัย / ทุกภาควิชา

2.1.2) จํานวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citation)  
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 

- - 1,200 2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือสนับสนุนการพัฒนา
ด้านงานวิจัยให้แก่บุคลากร

 ฝ่ายวิจัย / ทุกภาควิชา 

2.1.3) จํานวนผลงานนวัตกรรมที่เกิดขึ้น - - 1 3. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตในการทําวิจัยและการ
ประยุกต์ใช้ฯ ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาควิชาฟิสิกส์) 

 ฝ่ายวิจัย / ทุกภาควิชา 

2.1.4) จํานวนข้อเสนอโครงการที่ยื่นขอรับทุนจาก 
แหล่งทุนภายนอก 

- - 20 4. เปิดเส้นทางการอาชีพและงานวิจัยในภาคเอกชน
    (ภาควิชาคณิตศาสตร์) 

ฝ่ายวิจัย / ทุกภาควิชา

2.1.5 จํานวนเงินวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากการทํา
วิจัยจากภายนอก 

- - 15,000,000   ฝ่ายวิจัย / ทุกภาควิชา 

2.1.6) จํานวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนการทําวิจัย 
จากภาคอุตสาหกรรม 

- - 8,000,000   ฝ่ายวิจัย / ทุกภาควิชา 

2.1.7) จํานวนโครงการวิจัยที่ทํากับมหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานหรือองค์กรต่างประเทศ 

- - 10   ฝ่ายวิจัย / ทุกภาควิชา 

2.1.8) จํานวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากต่างประเทศ - - 1   ฝ่ายวิจัย / ทุกภาควิชา 

จํานวน 8 ตัวชี้วัด รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 2 0.70
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม 
 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

เจ้าภาพหลัก/ 
ผู้รับผิดชอบ  2562 2563 ปี 2564  

เป้าประสงค์ 3.1 ภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรมมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการแข่งขัน 
3.1.1) จํานวนผู้ประกอบการในภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนาก่อให้เกิดความ
เข้มแข็ง 

- - 1 1. โครงการบรูณาการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน 
2. โครงการค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ (Science 

Camp) 

 ฝ่ายบริการวิชาการ / 
ทุกภาควิชา 

3.1.2) จํานวนงานวิจัย นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี 
ที่ถูกนําไปถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ภาคธุรกิจ/
ภาคอุตสาหกรรม 

- - 1   ฝ่ายบริการวิชาการ / 
ทุกภาควิชา 

เป้าประสงค์ 3.2 ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
3.2.1) จํานวนเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน

ภายนอกในการพัฒนาชุมชนและสังคม  
- - 1 3. โครงการประชาสัมพันธ์การวิเคราะห์คุณภาพน้ํา

องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ 
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 

ฝ่ายบริการวิชาการ /
ทุกภาควิชา 

3.2.2) จํานวนชุมชนและสังคมที่ได้รับบริการวิชาการ 
แล้วก่อให้เกิดความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ 

- - 1 4. โครงการอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (training)  ฝ่ายบริการวิชาการ / 
ทุกภาควิชา

3.2.3) จํานวนงานวิจัย นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี 
ที่ถูกนําไปถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนและสังคม
ผ่านการบริการวิชาการ  

- - 1 ฝ่ายบริการวิชาการ /
ทุกภาควิชา 

3.2.4) จํานวนเงินทุนด้านบริการวิชาการที่ได้รับจาก
แหล่งทุนภายนอก  

 

- - 200,000   ฝ่ายบริการวิชาการ / 
ทุกภาควิชา 

จํานวน 6 ตัวชี้วัด รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 3 0.30
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ 
 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

เจ้าภาพหลัก/ 
ผู้รับผิดชอบ  2562 2563 ปี 2564  

เป้าประสงค์ 4.1) การอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่นเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
4.1.2) จํานวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่สร้าง 

ความโดดเด่นระดับนานาชาติ 
- - 1 1. โครงการ 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
 ฝ่ายกิจการนิสิต / 

ทุกภาควิชา 
เป้าประสงค์ 4.2) เป็นเสาหลักของภาคอีสานในการยกระดับคุณภาพ และการเพิ่มมูลค่า/คุณค่าผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม
4.2.2) จํานวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่สร้าง

มูลค่าเพิ่ม/คุณค่าผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม 
- - 1 2. โครงการทํานุ บํารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ฝ่ายกิจการนิสิต /
ทุกภาควิชา 

จํานวน 2 ตัวชี้วัด รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 4 0.21
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 

 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(ล้านบาท) 

เจ้าภาพหลัก/
ผู้รับผิดชอบ  2562 2563 2564  

เป้าประสงค์ 5.1) เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นในการทํางาน
5.1.5) ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานการบริหาร

จัดการสู่ความเป็นเลิศ EdPEx * 
- - ระดับ 

5 
   ฝ่ายประกันคุณภาพ

การศึกษา / ทุกภาควิชา 
เป้าประสงค์ 5.3) การบริหารจัดการเงินเพื่อสร้างรายได้ 
5.3.1) ระดับความสําเร็จของการบริหารโครงการ - - ระดับ 5    ฝ่ายบริหาร 
เป้าประสงค์ 5.6 สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และการยอมรับในระดับสากล
5.6.2) จํานวนนิสิตชาวต่างชาติ - - 1 

คน 
1. โครงการเปิดโลกทัศน์ให้กับตัวแทนนิสิตในสถาบัน 
    ต่างประเทศ 

 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ / 
ทุกภาควิชา 

จํานวน 6  ตัวชี้วัด   รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 5 13.61  
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งบประมาณในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์   

(จําแนกตามยุทธศาสตร์) 
 

ที่ ยุทธศาสตร์ งบประมาณ (บาท)
 งบแผ่นดิน งบรายได้

และเงินสะสม
รวม

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก 28,495,946 14,689,100 43,185,046 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ - 700,000 700,000 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม - 300,000 300,000 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ - 210,000 210,000 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5  บริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ - 13,618,400 13,618,400 

 รวมทั้งสิ้น 28,495,946 29,517,500 58,013,446 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


