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คํานํา 
 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดําเนินการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ฉบับน้ีอย่างต่อเน่ือง  

ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีข้ันตอนดังต่อไปน้ี 
1)  แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2554-2563 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจําคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้งท่ี 12/2553  วันท่ี 9  ธันวาคม 2553     
 2)  ดําเนินการทบทวนปรับปรุงแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2556-2559 (ฉบับปรับปรุง
พฤศจิกายน 2555)  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุม           
คร้ังท่ี 12/2555 วันท่ี  6  ธันวาคม 2555      
 3)  แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558-2561 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งท่ี 1/2558 วันท่ี 15  มกราคม 2558 
 4)  ดําเนินการทบทวนปรับปรุงแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558-2561 (ฉบับปรับปรุง
มิถุนายน 2558)  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์  คร้ังท่ี 7/2558   วันท่ี 
18  มิถุนายน 2558 
 5)  แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2560-2564 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งท่ี 5/2560 วันท่ี 30 พฤษภาคม 2560 
 6) ดําเนินการทบทวนปรับแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง
พฤศจิกายน 2561) โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์  ครั้งท่ี 12/2561   
วันท่ี  22  พฤศจิกายน 2561 

7) ดําเนินการทบทวนปรับแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุงธันวาคม 
2562) โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์  ครั้งท่ี 17/2562   วันท่ี  12  
ธันวาคม 2562 

8) ดําเนินการทบทวนปรับแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุงธันวาคม 
2562) และขออนุมัติเปลี่ยนช่ือเป็นแผนพัฒนาการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2560-2564 ฉบับปรับปรุง
ธันวาคม 2563 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์  ครั้งท่ี 18/2563   วันท่ี  
17  ธันวาคม 2563 

เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม   ตลอดจนการศึกษาของชาติอย่างต่อเน่ือง  
คณะวิทยาศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องน้ี จึงได้ทบทวนและจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์ พ.ศ.2560-2564 ฉบับปรับปรุงธันวาคม 2563 จึงดําเนินการวิเคราะห์ศักยภาพของคณะ
วิทยาศาสตร์ในรอบปีท่ีผ่านมาจากผลการประเมิน คุณภาพการศึกษา หรือผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาท่ีเป็น
จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหา และอุปสรรคในการดําเนินงาน    อีกประการหน่ึงการวิเคราะห์สภาวการณ์ปัจจุบัน
และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ในอนาคต     ท่ีอาจจะส่งผลต่อการศึกษาท้ังใน
ระดับประเทศและระดับโลกภายใต้กรอบแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ฉบับท่ี 12  (พ.ศ.
2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2563 ซ่ึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 
2560 – 2579) แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) ท้ังน้ีเพ่ือให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและ
สภาวการณ์ปัจจุบัน  คณะวิทยาศาสตร์จึงต้องมีการกําหนดทิศทางและเป้าหมายให้เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน   พร้อมกับการปรับเปลี่ยนกลไกการดําเนินงานให้มุ่งสู่ผลผลิตท่ีมีคุณภาพและ
เตรียมความพร้อมทุกด้าน    อีกทั้งเป็นเครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงาน
ของคณะวิทยาศาสตร์    การปรับแผนกลยุทธ์ในครั้งน้ีได้มีคณาจารย์และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ทุก
ภาคส่วนเข้าร่วมพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนแผนพัฒนาการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ตลอดจนได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์  ในคราวประชุมครั้งท่ี ครั้งท่ี 18/2563 วันท่ี 17  
ธันวาคม 2563 
 คณะวิทยาศาสตร์    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   จึงหวังเป็นอย่างย่ิงว่าทุกหน่วยงานภายใน 
คณะวิทยาศาสตร์ จะได้นําแผนพัฒนาการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุงธันวาคม 
2563  ไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงาน      และพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ให้บรรลุวิสัยทัศน์ท่ีกําหนด  
จึงขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในการปรับแผนพัฒนาการศึกษาดังกล่าวมา ณ ท่ีน้ี 
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ส่วนท่ี 1 บทนํา 
 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถทําให้โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็วซ่ึงมีผลกระทบทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดําเนินการปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ (แผนกลยุทธ์ 5 ปี) เพ่ือแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการประจําปีให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย การบริการวิชาการ และ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  มีภารกิจในการพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและ 
มีคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ ตอบสนองความต้องการของการพัฒนาประเทศ  รวมท้ังการวิจัยพัฒนา และการ
สร้างองค์ความรู้เพ่ือการพ่ึงพาตนเองได้ การเป็นท่ีพ่ึงของสังคม  ดังน้ัน ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2563  มหาวิทยาลัยมียุทธศาสตร์สําคัญ 
ท่ีจะดําเนินการ 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก  2) สร้างงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ 3) ให้บริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม 
และภาคประชาสังคม  4) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ 5) บริหารองค์กร
เพ่ือความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 

ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ได้ดําเนินการปรับกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ (พ.ศ. 2560 – 2564) ให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามและแนวทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย โดย
กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ นอกจากน้ันยังจัดทําแผนปฏิบัติราชการเพ่ือพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ในระยะเวลา 5 ปี 
อน่ึงแผนพัฒนาการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์จะนําไปใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนงานโครงการและจัดทํา
แผนปฏิบัติการในทิศทางเดียวกัน ท้ังน้ีเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ ให้ประสบความสําเร็จ
และบรรลุเป้าหมาย  

แผนพัฒนาการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2560–2564 ได้ปรับปรุงจาก
ฉบับก่อนซ่ึงได้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของกรรมการประจําคณะ ผู้บริหาร ตลอดจนบุคลากรของคณะ
วิทยาศาสตร์ โดยผ่านการประชุมวิพากษ์ เพ่ือรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนให้ข้อมูลต่างๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ท้ังเชิงประจักษ์และเชิงวิพากษ์วิจารณ์ โดยข้อมูลต่างๆ ได้ผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือ
นํามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทํายุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษา 
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1.2 สถานการณ์ปัจจุบันของคณะวิทยาศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการจัดต้ังข้ึนตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 
2537 โดยก่อกําเนิดมาจากคณะวิทยาศาสตร์ของวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม ซ่ึงได้รับการจัดต้ังข้ึนเม่ือ 
27  มีนาคม  2511   ต่อมาในปี  พ.ศ.2517   วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย           
ศรีนครินทรวิโรฒ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย  ดังน้ันวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม จึงเปลี่ยนช่ือมาเป็น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม  

ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์มีการบริหารงานระดับภาควิชามีจํานวน 4 ภาควิชา คือ ภาควิชาเคมี 
ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ และมีสํานักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ มีจํานวน
บุคลากรท้ังหมด 208 คน โดยมีอาจารย์ประจําท้ังหมด 150 คน  และบุคลากรสายสนับสนุนท้ังหมด 58 คน มี
นิสิตจํานวน 2,147 คน ประกอบด้วยปริญญาตรีจํานวน 1,981  คน  และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 166 คน 

ในปี พ.ศ.2563 คณะวิทยาศาสตร์ได้เปิดการเรียนการสอนท้ังสิ้น 21 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรระดับปริญญา
ตรี รวม 7 หลักสูตร ได้แก่ วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
สาขาวิชาฟิสิกส์  สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (สาขาพลังงานและสาขาอิเล็กทรอนิกส์) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ
สาขาวิชาสถิติ  หลักสูตรระดับปริญญาโท รวม 9 หลักสูตร ได้แก่ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเคมี  
ชีววิทยา จุลชีววิทยา คณิตศาสตร์  คณิตศาสตร์ศึกษา วิทยาการจัดการสถิติ  ฟิสิกส์ พลังงาน และการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา และหลักสูตรระดับปริญญาเอก รวม 5 หลักสูตร ได้แก่ ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตสาขาวิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา วิทยาการจัดการสถิติ และบรรพชีวิน (หลักสูตรนานาชาติ)  
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ส่วนท่ี 2  แผนพัฒนาการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

 

1. ปรัชญา 
         “ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพ่ือมหาชน” 
 

2. วิสัยทัศน์ (Vision) 
         “เป็นคณะวิทยาศาสตร์ช้ันนําของประเทศด้านการผลิตบัณฑิตและงานวิจัย” 

 

คําอธิบายวิสัยทัศน์ :  
เป็นคณะวิทยาศาสตร์ช้ันนําด้านการผลิตบัณฑิต โดยวัดจากร้อยละของนิสิตท่ีได้งานทําภายใน 1 ปี และมีผล

ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตดีท่ีสุด 1 ใน 5 ของคณะวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย และด้านการวิจัย โดยวัด
จากร้อยละของผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ต่อจํานวนบุคลากรสายวิชาการ ดีท่ีสุด 1 ใน 5 ของคณะวิทยาศาสตร์ในประเทศ
ไทย 

 
3. อัตลักษณ์ 
         “นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน” 
 

4. เอกลักษณ์ 
         “การเป็นท่ีพ่ึงของสังคมและชุมชน” 

          คําอธิบายเอกลักษณ์ : คณะวิทยาศาสตร์เป็นศูนย์กลางความหลากหลายทางชีวภาพและเห็ดมีฤทธ์ิ
ทางยา ศึกษาบรรพชีวิน ถ่ินนวัตกรรมไหม ใช้พลังงานทดแทน 
 

5. พันธกิจ (Mission) 

 1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะสอดคล้องกับความต้องการสังคมและประเทศ 
 2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับสากล 
 

6. ปณิธาน (Pledge)   

 มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์ ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
พัฒนาการวิจัยและบริการวิชาการท่ีสามารถนําความรู้และทรัพยากรท้องถ่ิน มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
 
7. ค่านิยม (Core Values) 

“การเรียนรู้ตลอดชีวิต” 
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8. คุณลักษณะ (Character) 
 บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มีคุณลักษณะ มุ่งม่ันในการทํางาน มีความรักในองค์กร เห็นแก่

ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตสาธารณะ มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับองค์กร อยู่ร่วมกันแบบ

กัลยาณมิตร  มีความรู้ ความสามารถในสาขาของตน และสามารถจะบูรณาการองค์ความรู้ได้ มีความพร้อมท่ี

จะรับการเปลี่ยนแปลง และมีความสุภาพอ่อนโยน  
 

9. สมรรถนะหลัก (Core  competency) 
           เช่ียวชาญด้านการศึกษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถ่ิน เพ่ือพัฒนานวัตกรรม  
         Expertise in study and utilization of local resources for innovation development 
 

10. ยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ท่ี  1. ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก 

ยุทธศาสตร์ท่ี  2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ท่ี  3. ให้บริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี  4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์ท่ี  5. บริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 
 

11. ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ 
 ยุทธศาสตร์ท่ีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือขับเคลื่อน
ให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามบรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย จําแนกได้เป็น 3 กลุ่ม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Good  
Governance 

1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพภายใต้การ
เรียนการสอนท่ีทันสมัยตามเกณฑ์
มาตรฐานและการสากล 
2. พัฒนางานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ชุมชนและสังคม 
3. พัฒนาสู่คณะ/มหาวิทยาลัย
มหาสารคามสีเขียว และรักษ์
ส่ิงแวดล้อม 

1. เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ 

และบริการวิชาการแก่สังคม 

2. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นใน

ฐานะทุนทางวัฒนธรรมท่ีสามารถ

นําไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 

 Standard Sustainabitity 
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผนพัฒนาการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2560 -2564) ฉบับปรับปรุงธันวาคม 2563 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตตรงกับความต้องการของสังคมโลก 

  

เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ... กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ
 2560 2561 2562 2563 2564
เป้าประสงค์ 1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ตรงกับความต้องการของตลาด และการเป็นผู้ประกอบการ  รวมทั้งรองรับการเรียนรู้สําหรับประชาชน 
                    ทุกช่วงวัย 
1.1.1) จํานวนหลักสูตรที่ร่วมผลิตกับผู้ประกอบการ 
        (นับหลักสูตรใหม่ทุกปี) 

- - - - 1 1) ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรที่ผู้เรียนลดลง/
    ไม่มีผู้เรียน หรือหลักสูตรที่มีความซ้ําซ้อน    
    และจากต้องการของตลาดแรงงาน  
    (ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ประกอบการ ฯลฯ) เพื่อนํา    
    demand มาเป็นตัวนําในการปรับปรุง   
    หลักสูตร  
2) ปิดหลักสูตรที่ล้าสมัย ไม่เป็นที่ต้องการของ

ตลาดแรงงาน และไม่ตอบโจทย์ประเทศ   
3) การยุบหรือควบรวมหลักสูตร/การบูรณาการ

ข้ามศาสตร์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของ
ตลาด   

4) พัฒนาหลักสูตรให้มีความโดดเด่น 
   เฉพาะด้าน  
5) พัฒนาหลักสูตร/รายวิชา ที่มีคุณภาพ ให้

สอดคล้องกับระบบการจัดการศึกษาแบบเรียน
รู้ตลอดชีวิตและสามารถจัดเก็บสะสมในระบบ
คลังหน่วยกิต เพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ฝ่ายวิชาการ / 
ทุกสาขาวิชา 
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เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ... กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ
 2560 2561 2562 2563 2564  

1.1.2) จํานวนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน มีความ
โดดเด่นทันสมัย และตอบสนองต่อผู้เรียน  

- - - - 1 6) การพัฒนาหลักสูตร/รายวิชาเพื่อรองรับ  
    Credit bank   
7) จัดทําหลักสูตรระยะสั้นโดยสามารถ    
    จัดเก็บสะสมในระบบคลังหน่วยกิต  
    มากขึ้น   
8) ปรับชุดวิชา module ให้สามารถใช้ 
    ข้ามมหาวิทยาลัยได้   
9) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนออกแบบหลักสูตร

เองได้   
10) ปรับปรุงหลักสูตร/รายวิชาเพื่อสร้าง

ผู้ประกอบการ  
11) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการศึกษา  
     แบบ Sandbox เพื่อพัฒนาหลักสูตรใน

สถาบันการศึกษารูปแบบใหม่ที่ทันสมัย
และสอดคล้องกับความต้องการของ
อุตสาหกรรม  

12) สร้างเครือข่ายกับผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐ
และเอกชนเพื่อการเพิ่มโอกาสการได้
งานทําของบัณฑิต  

13) พัฒนารูปแบบการพัฒนานักวิจัยใน 
    อุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับการศึกษา

ฝ่ายวิชาการ / 
ทุกสาขาวิชา 
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เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ... กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ
 2560 2561 2562 2563 2564  

เป้าประสงค์ 1.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะรองรับความต้องการของสถานประกอบการ สังคมและประเทศ
1.2.1) ร้อยละของบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ - - - - 10 1) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ทักษะกระบวนการคิด ทักษะ 
การปฏิบัติ ทักษะด้านการวิจัย และการ
สร้างนวัตกรรม เพื่อให้นิสิตสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

ฝ่ายวิชาการ /  
ทุกสาขาวิชา 

1.2.2) ร้อยละผลงานวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารในระดับชาติ  

         และนานาชาติที่มีคุณภาพสูง 

- - - - 75 2) ส่งเสริมการพัฒนากําลังคนหรือ
   การวิจัยร่วมระหว่างสถานประกอบการ 

ฝ่ายวิชาการ / 
ทุกสาขาวิชา 

เป้าประสงค์ 1.3 พัฒนาระบบการเรียนการสอน การเรียนรู้ตลอดชีวิต และทักษะเพื่ออนาคต 
1.3.1) ร้อยละของรายวิชาหรือสื่อการเรียนการสอน

แบบออนไลน์หรือ Active Learning 
- - - - ไม่น้อย

กว่าร้อย
ละ 95 

1) เปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้มี functional competency    

2) การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
E-learning Digital Learning (เรียนใน
ระบบ เรียนนอกระบบ ศึกษาตาม
อัธยาศัย สามารถสะสมใน Credit 
bank)  

3) พัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพสูง และใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเรียนการสอน 

4) ปรับปรุงกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตบัณฑิต  

ฝ่ายวิชาการ /  
ทุกสาขาวิชา 
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เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ... กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 
 2560 2561 2562 2563 2564  

      5) ปรับระบบการเรียนการสอน การผลิต
บัณฑิต ให้เน้นรู้จริง เน้นความเชี่ยวชาญ 
Blended Online / Offline  

6) สร้างรายวิชาและผลิตสื่อที่มีคุณภาพ
เพื่อรองรับ life-long education   

7) ยกระดับหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะสําหรับบุคลากรวัยทํางาน 
(Reskill/upskill) 

8) ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยห้องเรียนอัจริยะ 
(Smart Classroom) โดยการเพิ่มจุด
ให้บริการ Wifi 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ 

  

เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ... กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ
 2560 2561 2562 2563 2564   
เป้าประสงค์ที่ 2.1 สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับเพื่อผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําของเอเชีย
2.1.1) จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล

ระดับนานาชาติ 
- - - - 1) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีมาตรฐานการ

วิจัยในระดับสากล 

ฝ่ายวิจัย / ทุกภาควิชา

2.1.2) จํานวนการอ้างอิงผลงานวิจัย  (Citation)  
        ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 

- - - -  2) สนับสนุนทุนภายในที่สอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาประเทศ

ฝ่ายวิจัย / ทุกภาควิชา 

2.1.3) จํานวนผลงานนวัตกรรมที่เกิดขึ้น - - - -  3) การสร้างเครือข่ายการวิจัยกับ  
หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก    

ฝ่ายวิจัย / ทุกภาควิชา 

2.1.4) จํานวนข้อเสนอโครงการที่ยื่นขอรับทุนจากแหล่ง
ทุนภายนอก 

- - - -   และต่างประเทศ ฝ่ายวิจัย / ทุกภาควิชา

2.1.5) จํานวนเงินที่ได้รับการสนับสนุน 
    การทําวิจัยจากภาคอุตสาหกรรม 

- - - - ฝ่ายวิจัย / ทุกภาควิชา

2.1.6) จํานวนโครงการวิจัยที่ทํากับมหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานหรือองค์กรต่างประเทศ 

- - - -   ฝ่ายวิจัย / ทุกภาควิชา 

2.1.7) จํานวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากต่างประเทศ - - - -   ฝ่ายวิจัย / ทุกภาควิชา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม 

 

เป้าประสงค์ตัวชี้วัด เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ... กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ
 2560 2561 2562 2563 2564

เป้าประสงค์ที่ 3.1 ภาคธุรกิจ/ภาคอุตสาหกรรมมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการแข่งขัน
3.1.1) จํานวนผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ  

    และอุตสาหกรรมที่ได้รับพัฒนา 
    ก่อให้เกิดความเข้มแข็ง  

- - - - 1 1) สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความเข้มแข็ง
 ของผู้ประกอบการในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 
 

ฝ่ายบริการวิชาการ /
ทุกภาควิชา 

3.1.2) จํานวนงานวิจัย นวัตกรรม หรือ 
    เทคโนโลยีที่ถูกนําไปถ่ายทอด 
    องค์ความรู้แก่ภาคธุรกิจ/ 
    ภาคอุตสาหกรรม  

- - - - 1 ฝ่ายบริการวิชาการ / 
ทุกภาควิชา 

เป้าประสงค์ที่ 3.2 ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
3.2.1) จํานวนชุมชนและสังคมที่ได้รับบริการ

วิชาการแล้วก่อให้เกิดความเข้มแข็งและ
พึ่งพาตนเองได้ 

- - - - 1 1) สร้างเครือข่ายการวิจัยและบริการวิชาการกับ
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน หรือแหล่งทุน
ภายนอกในการพัฒนาชุมชนและสังคม 

2) สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความเข้มแข็ง
และพึ่งพาตนเองได้ของชุมชนและสังคม ตาม
หลักการการพัฒนาของสหประชาชาติ 

3) ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรและยกระดับความ
ความรว่มมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและ
สังคม 

ฝ่ายบริการวิชาการ / 
ทุกภาควิชา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ... กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ

 2560 2561 2562 2563 2564
เป้าประสงค์ที่ 4.1) การอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่นเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
4.1.1) จํานวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่สร้างความ

โดดเด่นระดับนานาชาติ 
- - - - 1 

โครงการ
1) ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรที่ทํางาน

ด้านศิลปวัฒนธรรมให้เกิดความโดด
เด่น 

2) สนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่ 
การสร้างผลงานที่โดดเด่น 

3) สนับสนุนและส่งเสริมการทํางานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง 
และประเทศจีน

ฝ่ายกิจการนิสิต / ทุกภาควิชา

เป้าประสงค์ที่ 4.2) เป็นเสาหลักของภาคอีสานในการยกระดับคุณภาพ และการเพิ่มมูลค่า/คุณค่าผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม 
4.2.1) จํานวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีความโดด

เด่นเป็นเสาหลักของภาคอีสาน 
- - - - 1

ผลงาน 
/

โครงการ

1) สนับสนุนและส่งเสริมการเพิ่ม
มูลค่า/คุณค่าผลงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

ฝ่ายกิจการนิสิต / ทุกภาควิชา

4.2.2) จํานวนผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่สร้างเพิ่ม
มูลค่า/คุณค่าผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม 

- - - - 1 2) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ
นวัตกรรมชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรมให้
สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 

ฝ่ายกิจการนิสิต / ทุกภาควิชา
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ยุทธศาสตร์ที่ 5) บริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 

เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ... กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ
 2560 2561 2562 2563 2564  
เป้าประสงค์ 5.1) เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นในการทํางาน
5.1.1) การจัดลําดับด้านการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
- - - - 75-

84.99
1) การพัฒนามหาวิทยาลัยมุ่งสู่ความเป็น

เลิศตามแนวทาง EdPEx   
ฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา / ทุกภาควิชา 

5.1.3) มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
        EdPEx 200 

- - - - - 2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบ
   บูรณาการ (EdPEx) เพื่อเพิ่มขีด 
   ความสามารถในการแข่งขันของ 
   มหาวิทยาลัย   

ฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา / ทุกภาควิชา 

เป้าประสงค์ที่ 5.2) สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็น  Smart University รองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5.2.1) ระดับความสําเร็จของการเป็น Mahasarakham 

Smart University 
- - - - ระดับ

5 

1) พัฒนาความเชื่อมโยงของระบบ
สารสนเทศ  

2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล  

3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

4) พัฒนาโครงสร้างและพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยให้รองรับการเป็น Smart 
University  

5) พัฒนาศักยภาพนิสิตและบุคลากรให้มี
ความรู้และทักษะรองรับการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ) 

6) ระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ 
ที่ถูกต้อง   

 

ฝ่ายสารสนเทศ /
ทุกภาควิชา 
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เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ... กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ
 2560 2561 2562 2563 2564   
เป้าประสงค์ 5.3) การบริหารจัดการเงินเพื่อสร้างรายได้ 
5.3.1) เงินรายได้มหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น  

   (ยกเว้นค่าเล่าเรียน) 
- - - - ไม่น้อย

กว่า 
ร้อยละ 

5 

1) เพิ่มรายได้จากการวิจัย บริการวิชาการ 
และการเรียนการสอน  

2) บริหารหรือลดต้นทุนหรือลดค่าใช้จ่าย 
การลดรายจ่ายที่ไม่ได้สร้างคุณค่าและ
มูลค่าให้มหาวิทยาลัย  

3) พัฒนาการบริหารทรัพย์สินให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  

4) ระบบบริหารการเงินและบัญชีที่โปร่งใส
และตรวจสอบได้แบบ Real time

ฝ่ายบริหาร / ทุกภาควิชา 

เป้าประสงค์ 5.4) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
5.4.1) ร้อยละของอาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ - - - - 80 1) มีระบบการจ้างงานที่หลากหลายและ

ยืดหยุ่น 
2) มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอื้อ

ต่อการพัฒนา และความก้าวหน้า   
3) มีการวิเคราะห์ภาระงาน เพื่อปรับเปลี่ยน

การบริหารงานด้านอัตรากําลัง และงาน
บุคคลใหม่

ฝ่ายบริหาร / ทุกภาควิชา

5.4.2) ร้อยละของจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับ
        ตําแหน่งสูงขึ้น (ผู้ชํานาญการ/ชํานาญการ 

    พิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญ) 
 

- - - - 1 -สรรหา : หาคนดีและคนเก่งมาทํางาน
-สร้างวัฒนธรรมการรักองค์กร  
-พัฒนา : พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มี
ความรู้ ทักษะ ความสามารถ มีคุณธรรม 
และจรรยาบรรณในการทํางาน

ฝ่ายบริหาร / ทุกภาควิชา
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เป้าประสงค์/ ตัวชี้วัด เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ... กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ
 2560 2561 2562 2563 2564   

-รักษา  : รักษาคนเก่งและดีไว้
   -ใช้ประโยชน์ :  บุคลากรพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนามหาวิทยาลัย  
(การใช้ศักยภาพบุคลากรให้เกิดประโยชน์
ต่อองค์กร)

เป้าประสงค์ 5.6) สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และการยอมรับในระดับสากล
5.6.1) มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้น 1 ใน 5 
สําหรับระดับชาติ และ 1 ใน 400 สําหรับระดับนานาชาติ 

1) การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในลําดับที่ดีขึ้น
ในระดับสากล 

2) กําหนดนโยบายหรือแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
เชื่อมโยงกับเกณฑ์มาตรฐานสากล ) 

3) สร้าง Branding ของมหาวิทยาลัยให้เป็น
ที่รู้จักและยอมรับ 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ /
ทุกภาควิชา 

 
 

ได้รับการจัดอันดับในประเทศ 

และต่างประเทศดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
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กลไกการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์จะนําคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามไปสู่ความสําเร็จได้ ต้องเกิด

จากกระบวนการนํายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยหลังจากแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์พร้อมสู่

การนําไปขับเคล่ือนแล้วมหาวิทยาลัยต้องกําหนดวางแผนเพ่ือให้เกิดกระบวนการในการนํายุทธศาสตร์ไปสู่

ปฏิบัติ (Strategic Implementation) ตลอดจนมีระบบในการติดตามประเมินผล (Strategic Control and 

Evaluation) 

 

 

 

         ;k’ 

 
           

 

  

 

 

 

 

 

 
การนําแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation) 
 จากกลยุทธ์ท่ีได้กําหนดไว้ จะแปลงออกเป็นแผนปฏิบัติการประจําปี ซ่ึงโดยท่ัวไปจะประกอบด้วย

กิจกรรมท่ีต้องทํา ระยะเวลาดําเนินการ ผู้ปฏิบัติ/รับผิดชอบ งบประมาณดําเนินงาน และตัวช้ีวัด โดยมี

โครงสร้างองค์กรระบบงาน เทคโนโลยี ฯลฯ รองรับ ซ่ึงการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ จะประกอบด้วยกระบวนงาน

ย่อย 2 ส่วน ได้แก่ 

 

วางยุทธศาสตร์ 
Strategy 

Formulation 

นํายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ
Strategy 

Implementation 

ติดตาม ประเมินผล 
Strategy Control 
and Evaluation 

กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์

 วิสยัทศัน ์
 ประเดน็ยทุธศาสตร ์
 เป้าประสงค ์ตวัชีวดั/

คา่เป้าหมายกลยทุธ ์
 Strategy Map 

 กาํกบัติดตามและ
การประเมินผล 

 ทบทวนสถานการณ์
เพือวางยทุธศาสตร์
ใหม่ 

แผนปฏิบติัการการ
ปรบัแต่ง 

 กระบวนงาน 
 โครงสรา้ง 
 เทคโนโลยี 
 คน 

กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ 

ส่วนท่ี 3  ข้อเสนอแนะการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 
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 1) การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan)  
 แผนปฏิบัติการจะเป็นแผนท่ีกําหนดข้ึนโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานและโครงการต่างๆท่ีมี

เป้าหมายผลงานสอดคล้องกับเป้าประสงค์และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ท่ีกําหนดไว้ โดยท่ัวไปแล้วการกําหนด

แผนปฏิบัติการจะเป็นแผนรายปี โดยหน่วยปฏิบัติจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของผลงานท่ีจะเกิดข้ึน

อย่างน้อย 2 ระดับ ได้แก่ ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ดังน้ันรูปแบบของแผนปฏิบัติการท่ี

จัดทําจึงมักนิยมดําเนินการโดยใช้กรอบการวางแผนแบบเหตุผลสัมพันธ์ (Logical framework project 

planning) ซ่ึงเป็นการใช้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (ในระดับต่างๆ) ตัวช้ีวัดความสําเร็จ

และทรัพยากรท่ีจําเป็นในการดําเนินงาน 

 

 2) การปฏิบัติการ (Take Action) 
 การปฏิบัติการเป็นกระบวนการดําเนินการตามแผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมท่ีกําหนดไว้ 

โดยทั่วไปจะมี 2 ส่วน คือ 

 2.1) การปฏิบัติตามแผนงาน งาน/โครงการ ตามกลยุทธ์ขององค์กร เพ่ือดําเนินการจัดทําผลผลิตหรือ

ให้บริการแก่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ 

 2.2) การปฏิบัติตามแผนงาน งาน/โครงการ ท่ีเป็นพันธกิจสนับสนุน ได้แก่ การจัดการความรู้ 

( Knowledge management)  ในองค์ ก ร  หรื อการพัฒนาอง ค์กรและการ จัดการ  (Management 

development) เพ่ือช่วยเสริมสร้าง ขีดสรรถนะการเรียนรู้ให้องค์กรมีความรู้ให้องค์กรมีความพร้อมท่ีจะ

ปรับปรุงตนเอง ซ่ึงจะช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานตามข้อ (2.1) เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยท่ัวไป

สิ่งท่ีต้องดําเนินการได้แก่ การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน การพัฒนา

บุคลากร การจัดการระบบสารสนเทศ และการบริหารคุณภาพเพ่ือเพ่ิมผลผลิต ฯลฯ  
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นโยบายในการบริหารและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ (พ.ศ. 2561-2564) 
 

 

1. มีหลักสูตรท่ีรองรับการพัฒนาประเทศ (หลักสูตรระยะสั้น – หลักสูตรปกติ) 
2. เน้นการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาทักษะสําหรับนิสิต 
3. ทุกหลักสูตรต้องมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ระหว่างภาควิชา  
   คณะ หน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภายนอกและภายใน 
4. บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ ต้องมีอัตราการได้งานทําของบัณฑิตเพ่ิมข้ึน 
   และมีคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
5. คณะวิทยาศาสตร์มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมาตรฐานและปรากฏ 
   ในฐานข้อมูล Scopus/ISI  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของบุคลากร 
6. คณะวิทยาศาสตร์ส่งเสริมให้มีผลงานวิจัยท่ีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ 
7. คณะวิทยาศาสตรมี์อาจารย์ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 90 ของอาจารย์ท้ังหมด 
8. คณะวิทยาศาสตร์มีความม่ันคงทางการเงินการคลังเพ่ือรองรับการบริหารจัดการศึกษาและการ 
    จัดการองค์กร 
9. คณะวิทยาศาสตร์ได้รับการรับรองเป็นคณะวิทยาศาสตร์ช้ันนํา 1 ใน 5 ของประเทศ 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT)  

 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness)  โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค

(Threats) หรือการทํา SWOT อย่างมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ ปรากฏผล 

ดังตาราง 1 
 

ตาราง 1 สรุปผลการวิเคราะห์ SWOT คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. อาจารย์จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจํานวนมาก  

   บุคลากรมีความสามารถเฉพาะตัวสูง 

1. คุณภาพนิสิตรับเข้ามีความรู้พ้ืนฐานยังไม่เพียงพอ    

2. ความร่วมมือของบุคลากรและนิสิตในการทํางาน 

2. มีงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ และยอมรับในระดับ

   นานาชาติหลากหลายสาขา 

  เพ่ือส่วนรวมยังไม่มากเท่าท่ีควร 

3. นิสิตต้องพัฒนาทักษะและพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษ 

3. มีความเข้มแข็งในการบริการวิชาการให้แก่สังคม     และคณิตศาสตร์ 

   และชุมชน    

     

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. มีทรัพยากรท้องถ่ินมาก 

2. มีความใกล้ชิดกับชุมชน และท้องถ่ิน 

3. งานวิจัยภายในคณะสามารถนําไปใช้แก้ปัญหา 

   หรือพัฒนาชุมชนและสังคมได้ 

1. รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเงินแผ่นดินน้อยลง  

   ทําให้มหาวิทยาลัยขนาดเล็ก ท่ีกําลังเติบโตต้องหา 

   รายได้โดยมาจากค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต 

   เป็นหลัก 

 2. การขยายตัวของมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ รอบ ๆ พ้ืนท่ี  

   เป็นคู่แข่งในการรับนิสิต ทําให้โอกาสในการรับนิสิต 

   เข้าศึกษาต่อในคณะฯจํานวนลดลง 

 

จากการประเมินจุดแข็งจุดอ่อนซ่ึงเป็นสภาพแวดล้อมภายใน และประเมินโอกาสและอุปสรรคซ่ึงเป็น

สภาพแวดล้อมภายนอก เม่ือนําข้อมูลมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์ โดยใช้ตาราง SWOT Matrix ได้ผล

ดังตาราง 2 
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ตาราง SWOT Matrix ของคณะวิทยาศาสตร์ 

 

 Strengths Weaknesses 

Opportunities 

 บุคลากรมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน มี

จํานวนอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก

จํานวนมาก อีกท้ังยังเป็นคนรุ่นใหม่ ท่ี

สามารถผลิตผลงานวิจัยในหลากหลาย

สาขา หากนําความเช่ียวชาญมาใช้ในการ

พัฒนาทรัพยากรต่างๆ ท่ีมีมากในชุมชน

และท้องถ่ิน และใช้โอกาสท่ีต้ังอยู่ใกล้ชิด

ชุมชน ในการนําผลงานวิจัยกลับไปใช้

แก้ปัญหาหรือพัฒนาสงัคมได้ จะสามารถ

สร้างความโดดเด่นให้กับคณะวิทยาศาสตร์

ได้ 

 ความใกล้ชิดชุมชนและท้องถ่ิน และการ
เน้นด้านการเป็นท่ีพ่ึงของสังคม ไม่ตรงกับ
เป้าหมายของนิสิตใหม่ท่ีต้องการความ
เจริญก้าวหน้าในสังคมเมืองตามกระแส
ของสังคม ส่งผลให้นิสิตรับเข้าใหม่เป็น
นิสิตท่ีมีคุณภาพในกลุ่มกลางถึงกลุ่มล่าง 
ซ่ึงค่อนข้างอ่อนด้านภาษาอังกฤษและ
คณิตศาสตร์ 

Threats 

 แม้อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกจํานวน
มาก และเป็นคนรุ่นใหม่ ทําให้อยู่ในช่วง
ของการฝึกฝนและสั่งสมประสบการณ์ 
จึงยังมีตําแหน่งทางวิชาการไม่มาก
เท่าท่ีควร  

 บุคลากรยังให้ความร่วมมือในการพัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์ไม่มากเท่าท่ีควร 
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Strategic map  คณะวิทยาศาสตร์  
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