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แผนภาพ 2-14 ยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.ธัญบุรี ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

แผนภาพ 2-15 เป้าหมายหลักการพัฒนา มทร.ธัญบุรี พ.ศ.2560-2579
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แผนภาพ 2-16 มหาวิทยาลัยมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative University)

แผนภาพ 2-17 Center Of Excellence (COE)
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แผนภาพ 2-18 ความเชื่อมโยงการใช้ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ
เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

แผนภาพ 2-19 ศูนย์วิจัยเฉพาะทางเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของประเทศ
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แผนภาพ 2-20 6’c Skill for Thai’s Student 21 st Century

แผนภาพ 2-21 Smart Teacher in 21 st Century
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แผนภาพ 2-22 RMUTT’s Teaching–Learning & Quality Management
Frame Work

แผนภาพ 2-23 RMUTT’s Smart Teacher Model
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แผนภาพ 2-24 เทคนิคการสอนของ Smart Teacher Model

แผนภาพ 2-25 RMUTT’s Smart Professional Staff Model
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แผนภาพ 2-26 การทางานสายสนับสนุน มืออาชีพ
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2.2 การวิเคราะห์สถานการณ์
การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกที่
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็นดังนี้
2.2.1 การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายใน
การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายในเป็นการศึกษาองค์ประกอบภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strength) และ
จุดอ่อน (Weakness) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสรุปดังนี้
ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strength)
S1 บัณฑิตได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการในการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ
S2 การเรียนการสอนภาคปฏิบัติเน้นด้วยสมรรถนะ (Competency)
S3 บุคลากรสายวิชาการได้รับการพัฒนารูปแบบการสอนสมัยใหม่ เช่น STEM CDIO Active Learning
ฯลฯ
S4 ผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถสร้างความเข้มแข็ง และสามารถสร้างรายได้ เพิ่มขึ้น
S5 มีศูนย์ความเป็นเลิศ (COE) และหน่วยวิจัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการขับเคลื่อน
และบูรณาการระหว่างคณะฯ และหน่วยงานภายนอก
S6 มีเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาในระดับประเทศและต่างประเทศ
S7 บุคลากรมีความรู้ความสามารถและให้ความสาคัญในการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนและ
มีความหลากหลาย
S8 บุคลากรมีศักยภาพ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ความชานาญวิชาชีพเฉพะทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และมุ่งเน้นนวัตกรรม
จุดอ่อน (Weakness)
W1 จานวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับในบางหลักสูตร
W2 ยังไม่มีหลักสูตรระดับปริญญาเอก
W3 จานวนบุคลากรที่ได้รับทุนวิจัยจากภายนอก รวมถึงบุคลากรที่ทางานวิจัยร่วมกับสถานประกอบการยังมี
จานวนน้อย
W4 ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์และจดสิทธิบัตรมีจานวนน้อย
W5 นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
W6 จานวนเครือข่ายความความร่วมมือด้านการบริการวิชาการและด้านทานุบารุงกับหน่วยงานภายนอก
ในการพัฒนาชุมชนหรือองค์กร
W7 จานวนอาจารย์ที่ได้รับตาแหน่งทางวิชาการยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนด
W8 จานวนบุคลากรสายสนับสนุนยังไม่ได้รับการผลักดันเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
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2.2.2 การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายนอก
เป็นสถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้
ตอบสนองต่อพันธกิจและเป้าหมาย และตรงตามนโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยฯ ที่เป็นทั้งโอกาสและ
อุปสรรค
ปัจจัยภายนอก
โอกาส (Opportunities)
O1 คณะฯ มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ
O2 การขยายฐานการผลิตไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน ทาให้เกิดโอกาสในการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ไปยังประเทศอาเซียน
O3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะ
ยาวและการเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษาเข้าสู่ 4.0 สอดคล้องกับสมรรถนะของคณะฯ
O4 รัฐบาลให้ความสาคัญกาลังคนด้านวิชาชีพและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเฉพาะทางซึ่งตรงกับสมรรถนะ
ของคณะฯ
O5 ชุมชนท้องถิ่น สถานประกอบการ และภาคอุตสาหกรรม ให้ความสาคัญโดยเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนมากขึ้น
O6 การพัฒนาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคอาเซียน
O7 โอกาสในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (MOOC)
อุปสรรค (Threats)
T1 ตลาดแรงงานที่มีการปรับเปลี่ยนตามกระแสโลก ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน หรือหลักสูตรไม่
สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันตามสภาวะการที่เปลี่ยนแปลง
T2 การเปลี่ยนแปลงจากรัฐบาลอาจมีการเปลี่ยนนโยบาย จากพรรคการเมือง
T3 อัตราการเกิดของประชากรลดน้อยลง ทาให้มีตัวป้อนในระบบลดลง
T4 นักเรียนที่เข้ามาศึกษามีคุณภาพลดลง ส่งผลต่อการจัดการศึกษาในสาขาวิชาชีพ
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บทที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปรัชญา (Philosophy)
มุ่งเน้ น การพัฒ นากาลั งคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ มีทักษะและความช านาญด้านวิ ช าชี พ
เสริมสร้าง ทุนมนุษย์ที่มีมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศไทยและภูมิภาค

ปณิธาน (Determination)
มุ่งมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ค่านิยมองค์กร (Core values)
 กล้ายืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง
 ชื่อสัตย์และรับผิดชอบ
 โปร่งใสและตรวจสอบได้
 ไม่เลือกปฏิบัติ
 มุ่งภักดีต่อองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)
 วัฒนธรรมมุ่งผลงาน (Result Based Culture)
 วัฒนธรรมทีมงาน (Team Culture)
 วัฒนธรรมสมรรถนะ (Competency Culture)
 วัฒนธรรมมุ่งเรียนรู้และปรับตัว (Learning & Adaptive Culture)

อัตลักษณ์ (Identity)
“บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ ”

เอกลักษณ์ (Uniqueness)
“บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม”
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ (Hands-on) ที่มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ
ทักษะสังคม (Soft skills) และประสบการณ์ในการทางานจริง โดยการร่วมมือกับสถานประกอบการ บนพื้นฐาน
ของการพัฒนาอาจารย์ หลักสูตร การบริหารหลักสูตรและห้องปฏิบัติการ
บัณฑิตนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ คิดเป็น ทาเป็น สร้างเป็น แก้ปัญหาเป็น
สื่อสารเป็น ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
ความรู้ หมายถึง ศาสตร์ด้านต่างๆ ที่สอนอยู่ในสาขาวิชานั้นๆ โดยสอนหลักการที่สาคัญ (Principle) ของ
ศาสตร์นั้นๆ และการประยุกต์ใช้งานในขั้นสูง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนที่ผ่านการอบรมแนว
ทางการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติในลักษณะบูรณาการองค์ความรู้มาแล้ว
ทักษะวิชาชีพ หมายถึง การฝึกปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพพื้นฐานและขั้นสูงให้สอดคล้องกับสมรรถนะสาขา
วิชาชีพ ที่สถานประกอบการต้องการ
ทักษะทางสังคม (Soft skills) หมายถึง ทักษะที่เติมเต็มบัณฑิตนักปฏิบัติ นอกเหนือจากศาสตร์เฉพาะ
สาขาที่ศึกษาในชั้นเรียน โดยสามารถพัฒนาทักษะเหล่านี้นอกชั้นเรียนด้วยความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ใน
มทร. ธัญบุรี โดยเน้นทักษะทางสังคมที่สาคัญจานวน 8 ด้าน ดังนี้
1. ภาษาต่างประเทศ
2. การสื่อสารและสารสนเทศ (Communication and IT)
3. การทางานเป็นทีม (Teamwork)
4. ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ (Learn how to learn)
5. คิดวิเคราะห์ หรือกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
6. นิสัยอุตสาหกรรม
7. ความมีระเบียบวินัยและรักองค์กร
8. จิตสาธารณะ
ประสบการณ์ในการทางานจริง หมายถึง การฝึกงาน สหกิจศึกษา การทางานจริง การแก้โจทย์ในสถาน
ประกอบการ การบริการวิชาการแก่สังคม ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีประสบการณ์จริงในการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้
ในสาขาวิชาชีพตัวเองและทักษะสังคมเข้าช่วย และการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรของสถานประกอบการ
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วิสัยทัศน์ (Vision)
“คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนาด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในระดับประเทศ และก้าวสู่ระดับสากล”
พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างมี
คุณภาพรองรับประเทศไทย 4.0
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สู่การผลิตเชิงพาณิชย์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. การพัฒนาภารกิจของคณะฯ เพื่อก้าวสู่ความเป็นสากล
4. ให้บริการวิชาการที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่การเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขัน
5. ทานุบารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6. พัฒนาการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กรที่มีคุณภาพ อย่างเป็นธรรมาภิบาล
บนพื้นฐานความสุขและความก้าวหน้า
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
1. การผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับยุทธศาสตร์ชาติ
2. การพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ
3. การพัฒนาความเป็นนานาชาติ
4. การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนสังคม บนพื้นฐานองค์ความรู้
5. การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารทุกระดับ เพื่อรักษาคนดี คนเก่ง การจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
เป้าประสงค์
1. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ” และมีคุณภาพ
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์
2. มีงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ
3. คณะฯ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
4. ชุมชนและสังคมได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ ยกระดับความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้
อย่างยั่งยืน
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5. มีการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และรักษาสิ่งแวดล้อม ที่บูรณาการ
กับการเรียนการสอน และสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา ให้มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน
6. มีการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กรที่มีคุณภาพ อย่างเป็นธรรมาภิบาล
บนพื้นฐานความสุขและความก้าวหน้า
กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าประสงค์ที่ 1 : บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ” และมี
คุณภาพตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์
1.1. พัฒนาหลักสูตร
1.1.1 ปรั บ ปรุ ง /พั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ ทั น สมั ย ตอบสนองความต้ อ งการของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมเป้าหมายและยุทธศาสตร์ชาติ
1.1.2 พั ฒ นาหลั ก สู ต รใหม่ ใ ห้ เ ป็ น หลั ก สู ต รเฉพาะทาง รองรั บ อุ ต สาหกรรมเป้ า หมายและ
ยุทธศาสตร์ชาติ
1.2. พัฒนากระบวนการเรียนการสอน
1.2.1 พัฒนาระบบการเรียนการสอนมุ่งเน้น Active Learning เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการคิด
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การคิดนอกกรอบ และการคิดเชิงนวัตกรรมใหม่ ๆ
1.2.2 พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา
1.2.3 ส่งเสริมประสบการณ์ในการเรียนรู้นอกห้องเรียนและทางานจริงในสถานประกอบการ
1.2.4 มีการวัดและประเมินความรู้ของผู้เรียนบนพื้นฐานสมถนะวิชาชีพ
1.3. พัฒนาอาจารย์
1.3.1 พัฒ นาอาจารย์ ให้ มีความรู้แ ละทั ก ษะในกระบวนการจั ด การเรี ยนการสอนด้ว ยเทคนิ ค
STEM, CDIO, Finland Model เป็นต้น
1.3.2 ส่ งเสริ มอาจารย์ ให้ มีประสบการณ์การทางานในหน่ว ยงานภาคอุตสาหกรรมหรือสถาน
ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1.3.3 พัฒนาอาจารย์ให้พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ
1.3.4 พัฒนาอาจารย์ให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการด้วยนวัตกรรมการสอน
1.3.5 พัฒนาอาจารย์ด้านทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยีขั้นสูง รองรับความต้องการของกลุ่ม
อุตสาหกรรม/เทคโนโลยีเป้าหมายของประเทศ
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1.4. พัฒนานักศึกษา
1.4.1 ส่งเสริมการทางานตามความต้องการของภาคอุตหกรรมและสถานประกอบการ
1.4.2 สนับสนุนและพัฒนาให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการใหม่
1.4.3 ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้าน ICT นักศึกษา เพื่อผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
1.4.4 ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา เพื่อผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
1.4.5 พัฒนาบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ในศตวรรษที่ 21
1.4.6 สนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ให้นักศึกษาสามารถนาศักยภาพของตนเองมาประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
1.5 พัฒนาสภาพแวดล้อมต่อการเรียน
1.5.1 พั ฒ นาห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเฉพาะทางชั้ น สู ง รองรั บ การผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คนในกลุ่ ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายและตามนโยบายของประเทศ
1.5.2 จัดให้มีห้องปฏิบัติการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นอกห้องเรียน
1.5.3 พัฒนาศูนย์ COE เพื่อเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริงของอาจารย์และนักศึกษา
1.5.4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.6 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากาลังคน
1.6.1 สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ตามรู ป แบบของประชารั ฐ ระหว่ า งองค์ ก รภายในและ
ต่างประเทศ
1.6.2 สร้ า งเครื อ ข่ า ยกั บ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ที่ มี ศั ก ยภาพเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาของคณะฯให้ มี
ประสิทธิภาพ
1.6.3 พัฒนากาลังคนเฉพาะทางเพื่อป้อนให้สถานประกอบการ
1.6.4 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานให้ มี คุ ณ ภาพด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อตอบสนองคนไทยในศตวรรษที่ 21
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์และ
ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 2 : มีงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
2.1 พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยภายในคณะฯ
2.1.1 พัฒนาและสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น
2.2 พัฒนาคุณภาพงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ให้สามารถไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
2.2.1 พัฒนาผลงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมและต่อยอด
เชิงพาณิชย์
2.2.2 พัฒนาและส่งเสริมการนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสร้างมูลค่าเพิ่ม
2.2.3 นาโจทย์จากภาคประกอบการมาเป็นปัญหาในการวิจัยพัฒนาโครงงานนักศึกษาและต่อยอด
ผลงานวิจัย
2.2.4 ส่งเสริมการนาเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ
2.2.5 ส่ งเสริ มความร่ วมมื อในการวิจัยข้ามสาขา และกาหนดแนวทางการรวมกลุ่ ม เช่น กลุ่ ม
ยุทธศาสตร์ (Cluster)
2.2.6 สนับสนุนโครงงาน (Project) ของบัณฑิตให้เป็น Research Based มากขึ้น
2.3 แสวงหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการทาวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
2.3.1 พัฒนาผลงานวิจัยเพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยทั้งภายในและภายนอก
2.3.2 พั ฒ นาผลงานวิ จั ย เพื่ อ ขอทุ น วิ จั ย ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละแหล่ ง ทุ น ใน
ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ
2.3.3 ส่งเสริมและมุ่งเน้นผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ร่วมกับภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
2.3.4 พัฒนาผลงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย/องค์กร ในต่างประเทศ
2.4 พัฒนารายได้จากงานวิจัยและนวัตกรรม
2.4.1 ส่ งเสริ มและสนั บ สนุนพัฒ นาผลงานวิจัย เพื่ อยื่นเสนอขอสิ ทธิบั ตรหรื ออนุสิ ทธิบัต รของ
อาจารย์ให้เกิดรายได้ในเชิงพาณิชย์เพิ่มมากขึ้น
2.4.2 แสวงหารายได้จากแหล่งทุนภายนอก
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2.5 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
2.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ
2.5.2 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อเข้าสู่โครงการ Talent Mobility และ ITAP
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาความเป็นนานาชาติ
เป้าประสงค์ที่ 3 : คณะฯ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
3.1 ยกระดับงานวิชาการ และ งานวิจัยสู่ความเป็นนานาชาติ
3.1.1 ส่ ง เสริ ม การสร้ างเครื อ ข่ า ยด้ า นการวิจั ย และความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการเชิง รุ ก กั บ คณะ/
มหาวิทยาลัยชั้นนาในต่างประเทศ
3.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้แต่ละหลักสูตรเพิ่มจานวนที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ หรือใช้สื่อที่เป็น
ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น
3.1.3 พัฒนาหลักสูตรที่มีศักยภาพและอาชีพร่วมในภูมิภาค AEC ให้เป็น AUN-QA
3.1.4 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ
3.1.5 สนับสนุนการฝึกอบรม/แลกเปลี่ยนบุคลากรกับหน่วยงานในต่างประเทศในด้านวิชาการและ
ด้านวิจัย และอื่นๆ
3.2 พัฒนาศัยภาพและสร้างสมรรถนะในระดับสากลของบุคลากร
3.2.1 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษและเทคนิคการเรียนการสอนที่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อให้กับนักศึกษา
3.2.2 พัฒนาและส่งเสิรมสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากร
3.3 สร้างการยอมรับในระดับนานาชาติ
3.3.1 จัดกิจกรรมประชุมวิชาการ สัมมนาเชิงวิชาการในระดับนานาชาติ เพื่อเสริมสร้างความ
ร่วมมือทางด้านวิชากร วิจัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ และเผยแพร่ผลงานวิจัย
3.3.2 สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษาส่งผลงานประกวดระดับนานาชาติ
3.4 พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานในองค์กรต่างประเทศ
3.4.1 พัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมกับทางคณะหรือองค์กรต่างประเทศที่มี MOU ให้ มากขึ้น
3.4.2 ส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/แลกเปลี่ยนนักศึกษากับหน่วยงานในต่างประเทศ
3.5 พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก โดยรอบคณะฯ และการบริการที่ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ
3.1.1 พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรองรับความเป็นนานาชาติ
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แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561 – 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนสังคม บนพื้นฐานองค์ความรู้
เป้าประสงค์ที่ 4 : ชุมชนและสังคมได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ ยกระดับความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน
4.1 สนับสนุนการน้อนนาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพคนทุกช่วงวัย
4.2 สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ หรือใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.3 กาหนดชุมชนเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการสร้างความร่วมมือและข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ/บริการวิชาการ
4.4 สร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาแก้ปัญหาและ
พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
4.5 สนับสนุนการบริการทางวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัยและสาขาที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนา
งานวิจัยและเกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน
4.6 สร้างโอกาสและรายได้แก่สถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และพัฒนา
ศักยภาพและทักษะการทางานของชุมชน ในพื้นที่ Area based และพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย
4.7 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ต่าง ๆ ระหว่างบุคลากรที่ทางานด้านการบริการวิชาการแก่
ชุมชน กับชาวบ้านในชุมชน
4.8 ส่งเสริมกิจกรรม/โครงการในชุมชนต้นแบบเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการบูรณาการ สหสาขาวิชา
ของคณะฯ
4.9 ส่งเสริมให้ชุมชนกลุ่มเป้าหมายและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานความรู้
ของคณะฯ
4.10 พัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมของศูนย์ COE ที่นาไปใช้บริการทางวิชาการเพิ่มผลิตภาพด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและอุตสาหกรรม
4.11 ให้คาปรึกษาด้านธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรมตามความเชี่ยวชาญ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ที่ 5 : มีการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และรักษาสิ่งแวดล้อม
ที่บูรณาการกับการเรียนการสอน และสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา ให้มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน
5.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานทานุบารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
5.2 สนับสนุนให้มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย การบริการวิชาการและกิจกรรม
นักศึกษา
5.4 ส่งเสริมการทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นตามอัตลักษณ์ของแต่ละคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
5.5 มีการปลูกฝังค่านิยมให้เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างเสริมอัตลักษณ์
ความเป็นไทย
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แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561 – 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารทุกระดับ เพื่อรักษาคนดี คนเก่ง การจัดการโดยใช้
หลักธรรมาภิบาลและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
เป้าประสงค์ที่ 6 : มีการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กรที่มีคุณภาพ อย่างเป็น
ธรรมาภิบาลบนพื้นฐานความสุขและความก้าวหน้า
6.1 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
6.1.1 พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ของคณะฯ
6.1.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ทั้งระดับต้น กลาง สูง ของคณะฯ
6.1.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนให้ทางานแบบการหมุนเวียนงาน
6.1.4 พัฒนาแผนรายบุคคล
6.2 การบริหารจัดการองค์กร
6.3 การพัฒนาเข้าไปสู่ Green University
6.4 การบริหารจัดการรายได้และทรัพย์สินจากศูนย์ COE
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สรุปภาพความเชือ่ มโยงแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2561-2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบตั ิมืออาชีพชั้นนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในระดับประเทศ และก้าวสู่ระดับสากล

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้าหมายหลัก

1. จัดการศึกษาวิชาชีพ
ระดับอุดมศึกษาบนพืน้ ฐาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมอย่างมีคณ
ุ ภาพรองรับ
ประเทศไทย 4.0

1.พัฒนากาลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติ และเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การผลิตและพัฒนากาลังคนด้าน
วิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับ
ยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าประสงค์

1. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ “บัณฑิตนัก
ปฏิบตั ิมืออาชีพ” และมีคณ
ุ ภาพตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ่ ประสงค์

กลยุทธ์

2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ 3. การพัฒนาภารกิจของคณะฯ เพือ่
นวัตกรรม สู่การผลิตเชิงพาณิชย์และ
ก้าวสู่ความเป็นสากล
การถ่ายทอดเทคโนโลยี เพือ่ เพิม่ ขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

1.1. พัฒนาหลักสูตร
1.2. พัฒนากระบวนการเรียนการสอน
1.3. พัฒนาอาจารย์
1.4. พัฒนานักศึกษา
1.5. พัฒนาสภาพแวดล้อมต่อการเรียน
1.6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การผลิตและพัฒนากาลังคน

4. ให้บริการวิชาการที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพือ่ การมีอาชีพอิสระ
และพัฒนาอาชีพสู่การเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขัน

5. ทานุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

6. พัฒนาการบริหารจัดการเพือ่ การพัฒนาบุคลากรและองค์กรที่มี
คุณภาพ อย่างเป็นธรรมาภิบาล บนพืน้ ฐานความสุขและ
ความก้าวหน้า

2. เป็นที่พงึ่ ของสังคม ชุมชน เศรษฐกิจเมืองใหม่

3. บริหารจัดการองค์กรเพือ่ การพัฒนา

2. การพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรม ที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ
น
2. มีงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
และงานสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์
ภาคอุตสาหกรรม เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ

3. การพัฒนาความเป็นนานาชาติ

4. การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบั ชุมชนสังคม บนพืน้ ฐานองค์
ความรู้

5. การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ศลิ ปวัฒนธรรมภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่
และสิ่งแวดล้อม

6. การพัฒนาบุคลากรและผูบ้ ริหารทุกระดับ เพือ่ รักษาคนดี คน
เก่ง การจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและการเพิม่ ขีด
ความสามารถในการแข่งขัน

3. คณะฯ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ

4. ชุมชนและสังคมได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ ยกระดับความ
เข้มแข็ง และสามารถพึง่ พาตนเองได้อย่างยั่งยืน

5. มีการฟืน้ ฟู อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิน่ และรักษาสิ่งแวดล้อม ที่บรู ณาการกับการเรียนการ
สอน และสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา ให้มีการเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน

6. มีการพัฒนาการบริหารจัดการเพือ่ การพัฒนาบุคลากรและ
องค์กรที่มีคณ
ุ ภาพ อย่างเป็นธรรมาภิบาล บนพืน้ ฐานความสุข
และความก้าวหน้า

2.1 พัฒนาระบบหารบริหารงานวิจัย
ภายในคณะฯ
2.2 พัฒนาคุณภาพงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ให้
สามารถไปใช้ประโยชน์เพือ่ สร้าง
มูลค่าเพิม่
2.3 แสวงหาแหล่งทุนเพือ่ สนับสนุน
การทาวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
2.4 พัฒนารายได้จากงานวิจัยและ
นวัตกรรม
2.5 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

3.1 ยกระดับงานวิชาการ และ วิจัยสู่
ความเป็นนานาชาติ
3.2 พัฒนาศัยภาพและสร้าง
สมรรถนะในระดับสากลของบุคลากร
3.3 สร้างการยอมรับในระดับ
นานาชาติ
3.4 พัฒนาความร่วมมือกับ
หน่วยงานในองค์กรต่างประเทศ
3.5 พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก
โดยรอบคณะฯ และการบริการที่
ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ

4.1 กาหนดชุมชนเพือ่ ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการสร้างความ
ร่วมมือและข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ/บริการวิชาการ
4.2 สนับสนุนการน้อนนาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา
4.3 สนองงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริฯ หรือใช้หลักปรั
๙ญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.4 สร้างโอกาสและรายได้แก่สถานประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) และพัฒนาศักยภาพและทักษะการ
ทางานของชุมชน ในพืน้ ที่ Area based และพืน้ ที่โดยรอบ
มหาวิทยาลัย
4.5 พัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมของศูนย์ COE ที่นาไปใช้บริการ
ทางวิชาการเพิม่ ผลิตภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและ
อุตสาหกรรม
4.6 สนับสนุนการบริการทางวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัยและ
สาขาที่มีความเชี่ยวชาญเพือ่ พัฒนางานวิจัยและเกิดการบูรณาการ
กับการเรียนการสอน
4.7 ส่งเสริมกิจกรรม/โครงการในชุมชนต้นแบบเพือ่ พัฒนาอย่าง
ยั่งยืนด้วยการบูรณาการสหสาขาวิชาของคณะฯ
4.8 ส่งเสริมให้ชุมชนกลุ่มเป้าหมายและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย
ได้รับการพัฒนาบนพืน้ ฐานองคืความรู้ของคณะฯ
4.9 ให้คาปรึกษาด้านธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรมตามความ
เชี่ยวชาญ

5.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานทานุบารุง ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
5.2 สนับสนุนให้มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
งานวิจัย การบริการวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา
5.3 จัดทาฐานข้อมูลบุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ ที่มี
ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
5.4 ส่งเสริมภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ แหล่งท่องเที่ยว งานประเพณื
ศิลปะ และวัฒนธรรม เพือ่ พัฒนาต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิม่
5.5 ส่งเสริมการทาบุบารุงศิลปะวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่น
ตามอัตลักษณ์ของแต่ละคณะฯ
5.6 มีการปลูกฝังค่านิยมให้เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
ไทย วัฒนธรรมท้องถิน่ สร้างเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย

6.1
6.2
6.3
6.4

4.10 สร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการกับองค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชน ในการพัฒนาแก้ปญ
ั หาและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน
4.11 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ต่าง ๆ ระหว่าง
บุคลากรที่ทางานด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน กับชาวบ้านใน
ชุมชน

การบริหารจัดการรายได้
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
การบริหารจัดการองค์กร
การพัฒนาเข้าไปสู่ Green University

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

มทร.ธัญบุรี
เป้าหมายหลัก / ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ /
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ / ตัวชี้วัดกลยุทธ์

40

50

60

 ระดับควำมสำเร็จของกำรจัดทำแผนแม่บทเข้ำสู่ Green University

ระดับ

5

5

5

5

9.2 ระดับคณะ/วิทยำลัย
ระดับที่ 1 จัดทำปฏิทินกำรดำเนินงำนของคณะทำงำนมหำวิทยำลัยสีเขียว
ระดับคณะทั้ง 6 ด้ำน (ไตรมำสที่ 1)
ระดับที่ 2 ทบทวนคำสั่งคณะอนุกรรมกำรดำเนินกำรมหำวิทยำลัยสีเขียว
ระดับคณะทั้ง 6 ด้ำน (ไตรมำสที่ 1)
ระดับที่ 3 ร่วมประชุมชี้แจงกำรดำเนินงำนและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลมหำวิทยำลัยสีเขียว
ทั้ง 6 ด้ำน
ระดับที่ 4 รวบรวมและส่งข้อมูลมหำวิทยำลัยสีเขียวพร้อมเอกสำรแนบมำยังส่วนกลำง
อย่ำงน้อย 3 ด้ำน
ระดับที่ 5 รวบรวมและส่งข้อมูลมหำวิทยำลัยสีเขียวพร้อมเอกสำรแนบมำยังส่วนกลำง
ครบทั้ง 6 ด้ำน

ระดับ

2564

2564

35

2563

2563

ร้อยละ

2562

2562

 ร้อยละคะแนนจำกกำรประเมินผล Green University

2561

2561

หน่วยนับ

9 ร้อยละคะแนนจำกกำรประเมินผล Green University
9.1 ระดับมหำวิทยำลัย

10 จำนวนหน่วยงำนที่จัดตั้งใหม่เพื่อรองรับมหำวิทยำลัย 4.0

11 ระดับควำมสำเร็จของกำรศึกษำเพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยในกำกับ
ระดับ 1 จัดตั้งคณะกรรมกำรศึกษำวิเครำะห์
ระดับ 2 จัดทำแผนกำรดำเนินงำนเพื่อให้ได้ร่ำง พ.ร.บ.มหำวิทยำลัย
ระดับ 3 ดำเนินกำรตำมแผนแล้วเสร็จร้อยละ 50
ระดับ 4 ดำเนินกำรตำมแผนแล้วเสร็จร้อยละ 80
ระดับ 5 มีร่ำง พ.ร.บ. มหำวิทยำลัยในกำกับ

10

คณะไม่ตอ้ งรับ
ค่าเป้าหมาย
5

หน่วยงำน

3

3

4

-

ระดับ

2

3

4

5

5

5

คณะไม่ตอ้ งรับ
ค่าเป้าหมาย

5

