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แผนยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ.2562-2566
(ฉบับปรับปรุงเดือนมิถนุ ายน 2564)
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิสัยทัศน (Vision)
เปนคณะวิทยาศาสตรที่มุงผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สรางสรรคงานวิจัยในระดับสากล สูนวัตกรรมรับใชสังคม

ปณิธาน (Determination Statement)
มุงมั่นงานสอนและงานวิจัยดานวิทยาศาสตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีคุณธรรมและจริยธรรมใฝเรียนรู
ตลอดชีวิตและมีจิตสาธารณะ

พันธกิจ (Mission)
1.
2.
3.
4.

ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
พัฒนางานวิจัยเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูสากล
บูรณาการองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูการพัฒนาชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน
บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

คานิยม (Core value) : SCI
Sharing
Caring
Integrating

การแบงปน รวมมือรวมใจระหวางบุคลากร รวมทั้งใหความรวมมือกับองคกร
การเอาใจใส ดูแลใหคําปรึกษาที่ดีแกนิสิตและระหวางบุคลากรดวยกัน การใหความสําคัญตอ
การมีความรับผิดชอบตอสังคม
เปนการผสมผสานทรัพยากรที่มีอยู นํามาบริหารจัดการรวมกันเพื่อใหเกิดการพัฒนา หรือทํา
ใหดีขึ้น เชน การบูรณาการเรียนการการสอน งานวิจัยและบริการวิชาการ การบูรณาการขามศาสตร

สมรรถนะหลัก (Core Competency)
1. การผลิตบัณฑิตทางดานการศึกษา วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
2. การบูรณาการงานวิจัยมาตอยอดสูนวัตกรรม
3. การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสังคมแบบมีเครือขาย
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ความทาทายเชิงกลยุทธ (Strategic Challenge)
SC1 การพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัย และสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล
SC2 ผลักดันใหเกิดการสรางนวัตกรรม และผลงานวิจัยที่มีศักยภาพตอยอดเชิงพาณิชย/ถูกนําไปใชประโยชน
เชิงประจักษ
SC3 ขับเคลื่อนงานบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน

ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ (Strategic Advantage)
SA1 การมีรากฐานทางการศึกษาที่เขมแข็งและมีหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตในคณะวิทยาศาสตร
SA2 ไดรับการยอมรับในการเปนเจาภาพจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
SA3 ความเชีย่ วชาญของบุคลากรเฉพาะดานที่มีความหลากหลาย
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ยุทธศาสตรที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ (Strategic Objective)
ผลิตบัณฑิตที่มีความเปนเลิศและเสริมสรางความเปนผูนําทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เปาประสงคเชิงกลยุทธ (Strategic Goal)
1. บัณฑิตมีความเปนเลิศทางวิชาการและมีทักษะสื่อสารและมีจิตสาธารณะ
2. หลักสูตรมีขีดความสามารถในการแขงขันตามความตองการของตลาดแรงงาน
ตัวชี้วัดยุทธศาสตรที่ 1 และคาเปาหมาย
หนวย คาเปาหมาย (Targets) ปงบประมาณ
นับ 2562 2563 2564 2565 2566
รอยละ
- ≥50 ≥60 ≥70

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร

รอยละนิสิตที่มีคะแนนสอบวัดผล SWU-SET ที่ดีขึ้น
จํ านวนหลั กสู ตรที่ ผ า นการ ประเมิ น ตามเกณฑ มาตรฐาน
หลักสูตร AUNQA ระดับนานาชาติ
รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
รอยละ ≥75
อิสระภายใน 1 ป
จํานวนรางวัลสิ่งประดิษฐ/นวัตกรรมระดับชาติที่นิสิต ไดรับ
ชิ้น
จากองคกรภายนอก
ร อ ยละผลงานตี พิ ม พ ใ นระดั บ นานาชาติ (SCOPUS) ของ
รอยละ
บัณฑิตศึกษา
รอยละหลักสูตรที่รับนิสิตไดตามแผนรับนิสิตในระดับ ป.ตรี
รอยละ ≥80
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตระดับ ป.ตรี
ระดับ
-
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-

-

≥1

≥2

≥75

≥60

≥70

≥75

-

≥4

≥5

≥6

-

≥25

≥30

≥35

≥80
-

≥90 ≥90 ≥95
≥4.0 ≥4.1 ≥4.2
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ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยสูระดับสากล
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ (Strategic Objective)
สรางสรรคงานวิจัยที่เขมแข็ง มีบูรณาการ สรางนวัตกรรม มีศักยภาพในการตอยอดเชิงพาณิชย เปนที่
ยอมรับในระดับสากล
เปาประสงคเชิงกลยุทธ (Strategic Goal)
1. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม ที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับระดับสากล
2. ผลักดันใหเกิดความรวมมือทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกหนวยงานในการสรางงานวิจัยแบบบูรณาการ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตรที่ 2 และคาเปาหมาย
หนวย
นับ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร

คาเปาหมาย (Targets) ปงบประมาณ
2562 2563 2564 2565 2566

ร อยละของงานวิ จั ย ที่ ตีพิมพ / เผยแพร ในฐานขอมูล ระดับ
นานาชาติ ที่อยูในฐานขอมูล กพอ. (จํานวนบทความที่ไดรับ รอยละ ≥55
การตีพิมพในระดับนานาชาติ/จํานวนบทความทั้งหมด)
จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ/งานสรางสรรค ที่
ยื่นขอรับการคุมครองจากกรมทรัพยสินทางปญญา ประเภท เรื่อง
≥2
ผลงาน อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร
จํ า นวนรางวั ล ระดั บ ชาติ / นานาชาติ ของคณาจารย จาก
≥ช. 3
เรื่อง
ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ/งานสรางสรรค
≥น. 1
จํานวนการอางอิงโดยเฉลี่ยของผลงานตีพิมพ (Citations per ครั้ง /
≥5
Publication)
บทความ
จํานวนเงินสนับสนุนทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก คิดเปน
รอยละ ≥10
รอยละจากเงินสนับสนุนทุนวิจัยทั้งหมด
จํานวนเงินสนับสนุนทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก
ลานบาท จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ/งานสรางสรรค ที่
เรื่อง
≥3
นําไปใชประโยชน
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≥55

≥65

≥70

≥75

≥4

≥6

≥8

≥10

≥ช. 5 ≥ช. 6 ≥ช. 7 ≥ช. 8
≥น. 1 ≥น. 1 ≥น. 1 ≥น. 1
≥6

≥7

≥8

≥10

≥15

≥20

≥25

≥30

-

≥25

≥30

≥35

≥4

≥5

≥6

≥7
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ยุทธศาสตรที่ 3 สรางงานบริการวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และวิทยาศาสตรศึกษาที่เปนเลิศ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ (Strategic Objective)
สรางงานบริการวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรศึกษาตอสังคมและชุมชนอยางยั่งยืน
เปาประสงคเชิงกลยุทธ (Strategic Goal)
1. ผลักดันงานบริการวิชาการตอชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน
2. สรางรายไดจากการบริการวิชาการ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตรที่ 3 และคาเปาหมาย
หนวย คาเปาหมาย (Targets) ปงบประมาณ
นับ 2562 2563 2564 2565 2566
รายไดที่ไดจากการบริการวิชาการ
ลานบาท ≥3.0 ≥4.0 ≥4.25 ≥4.5 ≥4.75
หนวยงาน/บุคลากรที่มาใชบริการซ้ํา
หนวยงาน ≥4 ≥5 ≥6
รอยละของผูเขารับการอบรมมีความรูเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ รอยละ
≥80 ≥85 ≥90
จํานวนโครงการที่มีความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อ
โครงการ ≥1 ≥2
พัฒนาชุมชน/สังคม
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร
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ยุทธศาสตร ที่ 4 บริหารองคกรอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ (Strategic Objective)
1. สรางระบบงานและสภาพแวดลอมที่ตอบสนองตอพันธกิจหลักและการบรรลุวิสัยทัศนของคณะวิทยาศาสตร
2. บริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงคเชิงกลยุทธ (Strategic Goal)
1. องคกรที่มีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพทันตอการเปลี่ยนแปลง
2. บุคลากรมีความผูกพันและทัศนคติที่ดีตอองคกร
3. มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพและบรรยากาศในการทํางาน
4. เปนองคกรที่ยึดหลักธรรมาธิบาล
ตัวชี้วัดยุทธศาสตรที่ 4 และคาเปาหมาย
หนวย
นับ

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร
รอยละของรายการงบลงทุนที่วางฎีกาเบิกตอรายการงบ
ลงทุนทั้งหมด
จํานวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริห ารและตัดสิ น ใจที่
ไดรับการปรับปรุง/พัฒนา
จํานวนขอรองเรียนดานจริยธรรม
ผลประเมินธรรมาภิบาลของผูบริหาร
อัตราการคงอยูของบุคลากร
รอยละบุคลากรที่ไดรับการเลื่อนตําแหนงทางวิชาการ
รอยละบุคลากรสายปฏิบัติการที่ยื่นขอตําแหนงในระดับ
ชํานาญการ/ชํานาญงาน
สภาพแวดลอมของสถานที่ทํางานมีความปลอดภัยตาม
มาตรฐาน
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คาเปาหมาย (Targets) ปงบประมาณ
2562 2563 2564 2565 2566

รอยละ

-

-

≥75

≥80

≥90

ระบบ

-

-

≥2

≥2

≥2

เรื่อง
ระดับ
รอยละ
รอยละ

0
≥90
-

0
≥90
≥3.0

0
≥3.8
≥90
≥3.0

0
≥3.9
≥95
≥4.0

0
≥4
≥95
≥4.0

รอยละ

-

-

≥10

≥10

≥10

คา
ได
ได
ได
ได
ได
มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน
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แผนปฏิบัติการ ยุทธศาสตรที่ 1
บัณฑิตมีความเปนเลิศทางวิชาการ มีทักษะสื่อสารและมีจิตสาธารณะ
ผลิตบัณฑิตที่มีความเปนเลิศ และเสริมสราง
Strategic Objective
ความเป น ผู นํ า ทางด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละ Strategic Goal หลั ก สู ต รมี ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ตามความต อ งการของ
เทคโนโลยี
ตลาดแรงงาน
SA
คาเปาหมาย
แผนปฏิบัติการ (ST/LT)
SC
โครงการ
ทรัพยากร
ผูรับผิดชอบ
KPIs ของ Action Plan
2564 2565 2566
CC
สงเสริมอาจารยใหมีสมรรถนะ โดด SA1 โครงการอบรมการเรียนการ งบประมาณ
รองคณบดี
รอยละรายวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบ ≥50 ≥80 >90
เดนดานการเรียนการสอน (ST)
สอนแบบ Active learning เงินรายได
ฝายวิชาการ
active learning
สงเสริมการสรางนวัตกรรมการเรียน SA1 โครงการอบรมการจั ด ทํ า งบประมาณ
รองคณบดี
จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอน
≥4
≥5
≥6
การสอน ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
นวัตกรรมการเรียนการสอน เงินรายได
ฝายวิชาการ
ที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอนที่
ทันสมัย (ST)
ส ง เสริมการยกระดั บภาษาอั งกฤษ SC1 โครงการอบรมภาษาอังกฤษ งบประมาณ
รองคณบดี
รอยละนิสิตที่มีคะแนนสอบวัดผล SWU- ≥50 ≥60 ≥70
ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร (ST)
เพื่อเตรียมสอบ SWU-SET
เงินรายได
ฝายวิชาการ
SET ที่ดีขึ้น

สงเสริมกระบวนการจัดการหลักสูตร SA1 โครงการ Young SWU
ที่มีคุณภาพ (ST)
Science Talent

งบประมาณ
เงินรายได

โครงการนําเสนอผลงาน
นิสิต SCI Fair 2564
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รองคณบดี
ฝายวิชาการ,
ผูชวยคณบดี
ฝายพัฒนา
คุณภาพ

รอยละของผลงานตีพิมพในระดับ
นานาชาติของบัณฑิตศึกษา
รอยละของหลักสูตรที่ผานเกณฑ สกอ./
ผ า นเกณฑ AUN-QA คะแนนมากกว า
หรือเทากับ 3.0

≥20

≥30

≥40

≥90

≥100

≥100

คะแนนความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอ ≥4.0
หลักสูตร (ป.ตรี/บัณฑิต)

≥4.1

≥4.2

9

Strategic Objective

แผนปฏิบัติการ (ST/LT)

บัณฑิตมีความเปนเลิศทางวิชาการ มีทักษะสื่อสารและมีจิตสาธารณะ
ผลิตบัณฑิตที่มีความเปนเลิศ และเสริมสราง
ความเป น ผู นํ า ทางด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละ Strategic Goal หลั ก สู ต รมี ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ตามความต อ งการของ
เทคโนโลยี
ตลาดแรงงาน
SA
คาเปาหมาย
SC
โครงการ
ทรัพยากร
ผูรับผิดชอบ
KPIs ของ Action Plan
2564 2565 2566
CC
รอยละการไดงานทําของบัณฑิต ภายใน ≥65 ≥70 ≥75
1 ป

สร า งหรื อ พั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ มี ขี ด SC1 โครงการปรับปรุงหลักสูตร
ความสามารถในการแข ง ขั น ตาม
ความต อ งการของตลาดแรงงาน
(ST)

งบประมาณ
เงินรายได

กิ จ กรรมปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
เปนรูปแบบ Module

9

รองคณบดี
ฝายวิชาการ

จํ า นวนรางวั ล สิ่ ง ประดิ ษ ฐ / นวั ต กรรม
ระดั บ ชาติ ที่ นิ สิ ต ได รั บ จากองค ก ร
ภายนอก
จํานวนหลักสูตรสหกิจศึกษา/หลักสูตร 2
ภาษา

≥3

≥4

≥5

≥3

≥3

≥4

จํ า นวนหลั ก สู ต รที่ ป รั บ ปรุ ง เป น แบบ
module

≥7

≥7

≥8

รอยละหลักสูตรที่รับนิสิตไดตามแผนรับ
นิสิตในระดับปริญญาตรี

≥70

≥80

≥80

รอยละของบัณฑิตที่สอบผานใบประกอบ
วิชาชีพไดในครั้งแรก

≥80

≥90

≥100

10

บัณฑิตมีความเปนเลิศทางวิชาการ มีทักษะสื่อสารและมีจิตสาธารณะ
ผลิตบัณฑิตที่มีความเปนเลิศ และเสริมสราง
Strategic Objective
ความเป น ผู นํ า ทางด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละ Strategic Goal หลั ก สู ต รมี ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ตามความต อ งการของ
เทคโนโลยี
ตลาดแรงงาน
SA
คาเปาหมาย
แผนปฏิบัติการ (ST/LT)
SC
โครงการ
ทรัพยากร
ผูรับผิดชอบ
KPIs ของ Action Plan
2564 2565 2566
CC
ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กิ จ กรรม
โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพ งบประมาณ รองคณบดีฝาย จํานวนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต
≥3
≥3
≥4
พัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อเปนบัณฑิต
นิสิต
เงินรายได พัฒนาศักยภาพ
ที่ตรงกับอัตลักษณนิสิต มศว (LT)
นิสิต

10
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แผนปฏิบัติการ ยุทธศาสตรที่ 2
Strategic Objective

ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม ที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับระดับ
สากล

สร า งสรรค ง านวิ จั ย ที่ เ ข ม แข็ ง มี บู ร ณาการ สร า งนวั ต กรรม มี
Strategic Goal
ศักยภาพในการตอยอดเชิงพาณิชย เปนที่ยอมรับในระดับสากล
ผลักดันใหเกิดความรวมมือทางวิชาการทั้งภายในและภายนอก
หนวยงานในการสรางงานวิจัยแบบบูรณาการ

SA
SC
โครงการ
ทรัพยากร
CC
สงเสริมและสนับสนุน SA2 สนับสนุนทุนวิจัยดวยเงินรายไดคณะวิทยาศาสตร งบประมาณ
การผลิตงานวิจัยและ SC2
เงินรายได
นวัตกรรมที่สอดคลอง CC2 การจัดการความรูในหัวขอที่สําคัญ เพื่อเผยแพร
กั บ นโยบายรั ฐ บาล
องคความรูไปยังบุคลากร
(ST)

ผูรับผิดชอบ

KPIs ของ Action Plan

คณบดี/
ผูชวยคณบดี
ฝายวิจัย/
ผูชวยคณบดี
ฝายสารสนเทศฯ

สงเสริมและพัฒนา
นักวิจัยเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แขงขันดานการวิจัย
(LT)

คณบดี/
ผูชวยคณบดี
ฝายวิจัย/
คณะกรรมการ
ของฝายวิจัยฯ

ร อ ยละของงานวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ /
เผยแพร ในฐานข อ มู ล ระดั บ
นานาชาติ ที่ อ ยู ใ นฐานข อ มู ล
กพอ. (จํานวนบทความที่ไดรั บ
การตี พิ ม พ ใ นระดับ นานาชาติ/
จํานวนบทความทั้งหมด)
จํานวนเงินสนับสนุนทุนวิจัยจาก
แหลงทุนภายนอก คิดเปนรอย
ละจากเงิ น สนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย
ทั้งหมด

แผนปฏิบัติการ
(ST/LT)

SA2 โครงการส ง เสริ ม บรรยากาศงานวิ จั ย คณะ งบประมาณ
SC2 วิทยาศาสตร
เงินรายได
CC2
โครงการอบรมใหความรูเรื่องความปลอดภั ย ใน
หองปฏิบัติการ ESPReL

คาเปาหมาย

จํานวนเงินสนับสนุนทุนวิจัยจาก
แหลงทุนภายนอก (หนวย : ลาน
บาท)

เชิญนักวิจัยที่มีศักยภาพดานการทําวิจัย โดยดูจาก
ผลงานทีผ่ านมา มาชวยเปนพี่เลี้ยงใหกับนักวิจัยใน
คณะ เช น พี่ เ ลี้ ย งให ทํ า แนะนํ า ด า นการวาง
แผนการเขียนผลงานตีพิมพ หรือพี่เลี้ยงที่มีผลงาน
นวัตกรรมโดดเดน
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2564

2565

2566

≥65

≥70

≥75

≥20

≥25

≥30

≥25

≥30

≥35
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แผนปฏิบัติการ ยุทธศาสตรที่ 3
Strategic Objective

สรางงานบริการวิชาการดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตรศึกษาที่เปนเลิศ

SA
แผนปฏิบัติการ(ST/LT)
SC
โครงการ
CC
สงเสริมและสนับสนุนการ
SA3 โครงการบริ ก ารวิ ช าการแบบ
จัดบริการวิชาการแบบหารายได
ครั้งคราว
(ST)

ทรัพยากร
-

Strategic Goal

12

สรางรายไดจากการบริการวิชาการ
คาเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ
ผูชวยคณบดี
ฝายสารสนเทศฯ

สร า งงานบริ ก ารวิ ช าการที่โ ดด SC3 โครงการบริ ก ารวิ ช าการต อ งบประมาณ
เดนเพื่อเสริมภาพลักษณองคกร SA1 สังคมและชุมชนในพิ้นที่
เงินรายได
(LT)
SA2
SA3
CC3

ผลักดันงานบริการวิชาการตอชุมชนและสังคม

ผูชวยคณบดี
ฝายสารสนเทศฯ

KPIs ของ Action Plan

2564

2565

2566

รายได ที่ ไ ด จ ากการบริ ก ารวิ ช าการ ≥4.25
(ลานบาท) (7.5_7)

≥4.5

≥4.75

หนวยงาน/บุคลากรที่มาใชบริการซ้ํา
(7.2_10)

≥4

≥5

≥6

ร อ ยละของผู เ ข า รั บ การอบรมมี
ความรูเพิ่มขึ้นอยางมีนัยยะสําคัญ

≥80

≥85

≥90

จํานวนโครงการที่มีความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอกเพื่อพัฒนาชุมชน/
สังคม (7.4_5)

-

≥1

≥2
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แผนปฏิบัติการ ยุทธศาสตรที่ 4
สรางระบบงานและสภาพแวดลอมที่ตอบสนองตอ
พันธกิจหลักและการบรรลุวิสัยทัศนของคณะ
วิทยาศาสตร

Strategic Objective

แผนปฏิบัติการ (ST/LT)

SA
SC
CC

โครงการ

ทรัพยากร

Strategic Goal

ผูรับผิดชอบ

สรางและพัฒนาระบบ
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ งบประมาณ ผูชวยฝายสารสนเทศฯ/
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
เพื่อการบริหารและตัดสินใจ
เงินรายได
รองคณบดี
(ST)
ฝายบริหารฯ
พัฒนาระบบและ
SA3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร งบประมาณ
ผูชวยคณบดี
กระบวนการพัฒนา
เงินรายได
ฝายวางแผนและ
ศักยภาพบุคลากรเพื่อ
ทรัพยากรบุคคล/
ผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน
รองคณบดีฝายบริหารฯ
(LT)
โครงการเสริ ม สร า งความผู ก พั น งบประมาณ
และความสั ม พั น ธ อั น ดี ร ะหว า ง เงินรายได
บุคลากร

13

องค ก รที่ มี ก ารบริ ห ารจั ดการอย า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพทั น ต อการ
เปลี่ยนแปลง
บุคคลากรมีความผูกพันและทัศนคติที่ดีตอองคกร
มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพและบรรยากาศในการทํางาน
คาเปาหมาย
KPIs ของ Action Plan
2564 2565 2566
จํานวนระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริ ห ารและตั ด สิ น ใจที่ ไ ด รั บ การ
ปรับปรุง/พัฒนา
รอยละบุคลากรที่ไดรับการอบรม
พัฒนาสายวิชาการ (7.3_15)

≥2

≥2

≥2

≥90

≥95

≥100

≥90

≥95

≥100

ระดับความผูกพันของบุคคลากรที่ ≥4.5
มีตอองคกรสายวิชาการ (7.3_13)

≥4.5

≥4.6

ระดับความผูกพันของบุคคลากรที่ ≥4.5
มีตอองคกรสายวิชาการ (7.3_13)

≥4.5

≥4.6

รอยละบุคลากรที่ไดรับการอบรม
พัฒนาสายปฏิบัติการ (7.3_15)
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สรางระบบงานและสภาพแวดลอมที่ตอบสนองตอ
พันธกิจหลักและการบรรลุวิสัยทัศนของคณะ
วิทยาศาสตร

Strategic Objective

แผนปฏิบัติการ (ST/LT)
พัฒนาสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ ระบบ
สาธารณูปโภคและ
สิ่งแวดลอมคณะ
วิทยาศาสตร (LT)

SA
SC
CC

โครงการ

ทรัพยากร

กิจกรรมการพัฒนากายภาพ และ งบประมาณ
ระบบสาธารณู ป โภคในอาคาร เงินรายได
คณะวิ ท ยาศาสตร เพื่ อ ความ
ปลอดภัยในสถานที่ทํางาน
งบประมาณ
กิจกรรมการพัฒนาสภาพแวดลอม เงินรายได
ในสถานที่ทํางาน

Strategic Goal

ผูรับผิดชอบ
ผูชวยคณบดีฝาย
พัฒนากายภาพและ
สิ่งแวดลอม

องค ก รที่ มี ก ารบริ ห ารจั ดการอย า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพทั น ต อการ
เปลี่ยนแปลง
บุคคลากรมีความผูกพันและทัศนคติที่ดีตอองคกร
มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพและบรรยากาศในการทํางาน
คาเปาหมาย
KPIs ของ Action Plan
2564 2565 2566
แผนการซ อ มบํ า รุ ง อาคารและ
ครุภัณฑประกอบอาคาร

มี

มี

มี

แผนปฏิบัติการปองกันและรองรับ
เหตุอัคคีภัย

มี

มี

มี

จํ า นวนร อ ยละห อ งเรี ย น ห อ ง 100% 100% 100%
สํานักงาน และพื้นที่สวนกลางที่มี
ค ว า ม เ ข มขอ งแ สงสว า งตาม
มาตรฐาน
คุณภาพน้ําของอาคาร 19

ความพึงพอใจดานสภาพแวดลอม
ของบุคคลากร (7.3.9)
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ตาม ตาม ตาม
มาตรฐานมาตรฐานมาตรฐาน
≥3.9

≥4.0

≥4.0

15

Strategic Objective
แผนปฏิบัติการ (ST/LT)
สงเสริมการบริหารงานอยางมี
ธรรมาภิบาล (LT)

Strategic Goal

บริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล
SA
SC
CC

เปนองคกรที่ยึดหลักธรรมาธิบาล
คาเปาหมาย

โครงการ

ทรัพยากร

ผูรับผิดชอบ

กิจกรรมสงเสริมธรรมาภิบาล

งบประมาณ
เงินรายได

ผูชวยคณบดี
ฝายสารสนเทศฯ/
รองคณบดี
ฝายบริหารฯ

15

KPIs ของ Action Plan

2564

2565

2566

0

0

0

ผลการประเมินการใหความสําคัญ ≥4.2
เรื่องธรรมาภิบาลของผูบริหารคณะ
วิทยาศาสตร สายวิชาการ (7.4_2)

≥4.3

≥4.4

ผลการประเมินการใหความสําคัญ ≥4.2
เรื่องธรรมาภิบาลของผูบริหารคณะ
วิทยาศาสตร สายปฏิบัติการ (7.4_2)

≥4.3

≥4.4

จํานวนขอรองเรียนดานจริยธรรม

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อาคาร 19)
114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เว็บไซต http://science.swu.ac.th

