คณะวิทยาศาสตร์

แผนปฏิบัติการ
(Action Plan)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
ยุทธศาสตร์ที่ 1

พัฒนานิสติ และบุคลากรไปสูส
่ ังคมการเรียนรูต้ ลอดชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2

พัฒนางานวิจัยสหสาขาวิขา และบูรณาการการวิจัยกับพันธกิจอื่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา
ชุมชน
และสังคมอย่างยัง่ ยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4

สร้างระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ส่งเสริมการทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะอย่างยั่งยืน

พันธกิจอื่น ๆ

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนานิสิตและบุคลากรไปสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานิสิตและบุคลากรไปสู่สังคมการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
1.1 การบริหารและดาเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติและบัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณภาพทางวิชาการ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1.1.1 ร้อยละของจานวนหลักสูตรที่มีผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

รหัส
โครงการ

ตัวชีว้ ัด
ของโครงการ

โครงการ/กิจกรรม

SCI 01_01_01 โครงการปรับปรุงหลักสูตร

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

ระยะเวลาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
(บาท)

ผลการดาเนินงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

บรรลุวัตถุประสงค์

ร้อยละ

100

60,000

ฝ่ายวิชาการ

ร้อยละ

85

140,000

ฝ่ายวิชาการ

ร้อยละ

100

100,000

ฝ่ายวิชาการ

ร้อยละ

25

50,000

ฝ่ายวิชาการ

1. จานวนร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ

≥ 80

10,000

คณะกรรมการการบริหาร

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ 5 ด้าน

ร้อยละ

≥ 80

ทุกหลักสูตรทีค่ รบรอบการปรับปรุงหลักสูตร
มีแนวทางในการดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร

SCI 01_01_02 โครงการต้นกล้าวิทยาศาสตร์ รุ่น 2 ประจาปีการศึกษา 2558

ร้อยละ 85 ของนิสิตทีเ่ ข้าร่วมโครงการ มี
พัฒนาการทางวิชาการและวิจยั เพิม่ ขึ้น

SCI 01_01_03 โครงการจัดทาคู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559

นิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกคนได้รับคู่มือนิสิต
ระดับปริญญาตรี

SCI 01_01_04 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

ร้อยละ 25 ของหลักสูตรมีจานวนผู้สมัครเข้า
เรียนในหลักสูตรเป็นไปตามแผนการรับนิสิต

HOM 01_01_01 กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์

จัดการการคอมพิวเตอร์

ในระดับมากถึงระดับมากทีส่ ุด

โสตทัศนูปกรณ์ และ
การประชาสัมพันธ์
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

HOM 01_01_02 กิจกรรมทาความสะอาด ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการเรียน
การสอนและการทางาน (5ส)

1. จานวนร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ

≥ 80

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ 5 ด้าน

ร้อยละ

≥ 80

1,500

สถานที่ และพลังงาน
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

ในระดับมากถึงระดับมากทีส่ ุด
HOM 01_01_03 กิจกรรมส่งเสริมให้นิสิตเล่นกีฬาเพือ่ สุขภาพทีด่ ี

คณะกรรมการฝ่ายอาคาร

1. จานวนร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ

≥ 80

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ 5 ด้าน

ร้อยละ

≥ 80

1,000

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

ในระดับมากถึงระดับมากทีส่ ุด
HOM 01_01_04 กิจกรรมเผยแพร่โครงงานวิจยั สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

จานวนร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ

≥ 80

-

HOM 01_01_05 กิจกรรมปฐมนิเทศและมอบตัวเป็นศิษย์ของนิสิตชั้นปีที่ 1

จานวนร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ

≥ 80

-

ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี่ 1 | เป้ าประสงค์ 1.1 การบริหารและดาเนินงานของหลักสูตรเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติและบัณฑิตมีคณ
ุ ลักษณะทีพ
่ งึ ประสงค์ตามมาตรฐานคุณภาพทางวิชาการ

หมายเหตุ

2

รหัส
โครงการ

ตัวชีว้ ัด
ของโครงการ

โครงการ/กิจกรรม

ค่า
หน่วยนับ
เป้าหมาย

ระยะเวลาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
(บาท)

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559
HOM 01_01_06 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและกตัญญูกตเวทิตาต่ออาจารย์

ผลการดาเนินงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

บรรลุวัตถุประสงค์
ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์

จานวนร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ

≥ 80

-

ปีการศึกษา 2558

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์

HOM 01_01_07 กิจกรรมทุนการศึกษานิสิต

จานวนนิสิตทีไ่ ด้รับทุน

ทุน

10

30,000

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

HOM 01_01_08 โครงการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.คหกรรมศาสตร์

1. บุคลากรภาควิชาเข้าร่วมการประชุมไม่ต่ากว่า

ร้อยละ

≥ 80

10,000

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

2. ความพึงพอใจ 5 ด้าน

ร้อยละ

≥ 80

3. หลักสูตรมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามกรอบ

หลักสูตร

≥1

หลักสูตร

3

46,000

งานวิชาการ ภาควิชาเคมี

ร้อยละ

≥ 80

9,000

งานวิชาการ ภาควิชาเคมี

จานวนคณาจารย์ทเี่ ข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

≥ 80

6,600

ภาควิชาชีววิทยา

จานวนหลักสูตรทีม่ ีการดาเนินงานตามกรอบ

หลักสูตร

≥4

30,000

คณะกรรมการปรับปรุง

มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
CHE 01_01_01 โครงการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตร

หลักสูตร วท.บ.เคมี, วท.ม. เคมี และ
ปร.ด.เคมีประยุกต์ฉบับปรับปรุงทีต่ รงตาม

CHE 01_01_02 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเพือ่ นาไปสู่การพัฒนา
หลักสูตร

มาตรฐานกรอบคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
ผู้เข้ารับการอบรม ฯ มีความเข้าใจและเห็น
ความสาคัญของการพัฒนาหลักสูตรและการ
พัฒนาประสิทธิภาพของตนเอง

BIO 01_01_01 โครงการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ชีววิทยาพืน้ ฐาน
PHY 01_01_01 โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรภาควิชาฟิสิกส์ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

หลักสูตรทุกหลักสูตร

มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

(ภาควิชาฟิสิกส์)
GEN 01_01_01 โครงการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์

ร้อยละนิสิตทีเ่ ข้าร่วมโครงการจากนิสิตที่

ร้อยละ

≥ 95

22,500

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

ร้อยละ

≥ 95

-

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

ร้อยละ
คะแนน

≥ 85
≥ 3.51

8,000

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

ร้อยละ

≥ 70

ลงทะเบียนเรียนวิชาวทศ431 และ วท482
GEN 01_01_02 โครงการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน ตามแนวพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
GEN 01_01_03 โครงการสร้างเสริมจิตสาธารณะแก่นิสิตสาขาอัญมณี
และเครื่องประดับ

1. ร้อยละนิสิตทีเ่ ข้าร่วมโครงการจากนิสิตทีล่ ง
ทะเบียนเรียนวิชาวทศ431และ วท482
2. ร้อยละของครูทเี่ ข้าร่วมโครงการ
1. ผลการประเมินโดยนิสิตด้านทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบต่อ
สังคมและองค์กร หรือเปีย่ มจิตสานึกสาธารณะ
2. ร้อยละของนิสิตทีเ่ ข้าร่วมโครงการจากนิสิต
ชั้นปีที่ 2 ทัง้ หมด

ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี่ 1 | เป้ าประสงค์ 1.1 การบริหารและดาเนินงานของหลักสูตรเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติและบัณฑิตมีคณ
ุ ลักษณะทีพ
่ งึ ประสงค์ตามมาตรฐานคุณภาพทางวิชาการ

หมายเหตุ

3

รหัส
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

GEN 01_01_04 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนชีววิทยากับวิจยั และ
บริการวิชาการ
GEN 01_01_05 โครงการจัดการเรียนรู้นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่า
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป
GEN 01_01_06 ปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตร วท.บ. อัญมณีและเครื่องประดับ

ตัวชีว้ ัด
ของโครงการ
1. คะแนนผลการประเมินความพึง พอใจ

ค่า
หน่วยนับ
เป้าหมาย
คะแนน

≥ 3.51

2. ร้อยละของนิสิตทีเ่ ข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

≥ 80

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

≥ 80

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

คะแนน

≥ 3.51

1. ร้อยละของนิสิตทีส่ ามารถเข้าใจการถ่ายทอด

ร้อยละ

≥ 70

ร้อยละ

≥ 90

ระยะเวลาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
(บาท)

ผลการดาเนินงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

บรรลุวัตถุประสงค์

22,000

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

3,000

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

-

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

โดยผู้เข้าร่วมโครงการ

ประสบการณ์หลังการอบรมเพิม่ ขึ้น
2. ร้อยละของจานวนนิสิตทีเ่ ข้าร่วมโครงการจาก
นิสิตชั้นปีที่ 4 ทัง้ หมด

ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี่ 1 | เป้ าประสงค์ 1.1 การบริหารและดาเนินงานของหลักสูตรเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติและบัณฑิตมีคณ
ุ ลักษณะทีพ
่ งึ ประสงค์ตามมาตรฐานคุณภาพทางวิชาการ

หมายเหตุ

4

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานิสิตและบุคลากรไปสู่สังคมการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
1.2 หลักสูตรมีการใช้กระบวนการจัดการการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทฤษฎีการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1.2.1 จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการจัดการการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21

รหัส
โครงการ
SCI 01_02_01

ตัวชีว้ ัด
ของโครงการ

โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์

ร้อยละ 85 ของนิสิตทีเ่ ข้าร่วมโครงการมี

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

ระยะเวลาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
(บาท)

ผลการดาเนินงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

บรรลุวัตถุประสงค์

ร้อยละ

85

40,000

ฝ่ายวิชาการ

ร้อยละ

80

200,000

ฝ่ายวิชาการ

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

≥ 80

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

คะแนน

> 3.51

MAT 01_02_02 โครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

คะแนน

MAT 01_02_03 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตหลักสูตรการศึกษาด้านการทา

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

ความพึงพอใจโดยมีระดับคะแนนมากกว่า
3.51 จาก 5
SCI 01_02_02

โครงการ SCI Fair : Senior Project Presentation

ร้อยละ 80 ของนิสิตทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
มีพฒ
ั นาการทางวิชาการเพิม่ ขึ้น

MAT 01_02_01 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และหลักสูตรการศึกษาดุษฏีบัณฑิต

6,000

ภาควิชาคณิตศาสตร์

> 3.51

6,500

ภาควิชาคณิตศาสตร์

คะแนน

> 3.51

2,000

ภาควิชาคณิตศาสตร์

1. จานวนร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

≥ 80

18,000

คณะกรรมการบริการวิชาการ

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ

ร้อยละ

≥ 80

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ด้านกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21

โครงงานคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
HOM 01_02_01 โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

5 ด้าน ในระดับมากถึงระดับมากทีส่ ุด
3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถให้บริการ

และจัดหารายได้ เพือ่ พัฒนา
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

ร้อยละ

≥ 80

ร้อยละ

≥ 80

ความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน ในระดับมาก
ถึงมากทีส่ ุด
4. ผู้เข้าร่วมโครงการเรียนรู้การทางาน
เป็นกลุ่มและสามารถฝึกฝนในความรู้วชิ าชีพ
ในระดับมากถึงมากทีส่ ุด

ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี่ 1 | เป้ าประสงค์ 1.2 หลักสูตรมีการใช ้กระบวนการจัดการการเรียนการสอนทีส
่ ง่ เสริมทฤษฎีการเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21

หมายเหตุ

5

รหัส
โครงการ

ตัวชีว้ ัด
ของโครงการ

โครงการ/กิจกรรม

5. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดจิตสานึกด้านความ

ค่า
หน่วยนับ
เป้าหมาย
ร้อยละ

≥ 80

ร้อยละ

≥ 80

1. จานวนร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ

≥ 80

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ 5 ด้าน

ร้อยละ

≥ 80

ระยะเวลาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
(บาท)

ผลการดาเนินงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

บรรลุวัตถุประสงค์

มีน้าใจการเสียสละเพือ่ ส่วนรวมและการ
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม ในระดับมาก
ถึงมากทีส่ ุด
6. ผู้รับบริการมีความเข้าใจในความรู้ทใี่ ห้
และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้
ในระดับมากถึงมากทีส่ ุด
HOM 01_01_01 กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์

10,000

คณะกรรมการการบริหาร
จัดการการคอมพิวเตอร์

ในระดับมากถึงระดับมากทีส่ ุด

โสตทัศนูปกรณ์ และ
การประชาสัมพันธ์
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

CHE 01_02_01 โครงการเสริมสร้างศักยภาพวิชาชีพครู

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

≥ 80

30,000

งานพัฒนาศักยภาพนิสิต

CHE 01_02_02 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิชาชีพ

นิสิตได้รับความรู้ความสามารถตามหลักสูตร

ร้อยละ

≥ 80

30,000

งานพัฒนาศักยภาพนิสิต

ภาควิชาเคมี
และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
CHE 01_02_03 โครงการความปลอดภัยในการทางานทีเ่ กีย่ วข้องกับสารเคมี

ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงความ

และการแก้ไขปัญหาเมือ่ เกิดอุบัติเหตุ

ปลอดภัยได้ในการทางานทีเ่ กีย่ วข้องกับ

ภาควิชาเคมี
ร้อยละ

≥ 80

33,000

งานพัฒนาศักยภาพนิสิต
ภาควิชาเคมี

สารเคมีและสามารถแก้ปัญหาเมือ่ เกิด
อุบัติเหตุในระดับดีขึ้นไป
BIO 01_02_01

โครงการศึกษาเห็ดรา

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

≥ 80

22,500

ภาควิชาชีววิทยา

BIO 01_02_02

โครงการศึกษาปฏิบัติการนอกสถานที่ รายวิชานิเวศวิทยา

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

≥ 80

110,000

ภาควิชาชีววิทยา

BIO 01_02_03

โครงการทัศนศึกษาสาขาวิชาจุลชีววิทยาสาหรับนิสิตชั้นปีที่ 4

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

≥ 80

17,500

ภาควิชาชีววิทยา

BIO 01_02_04

โครงการอบรมการประกันความปลอดภัยของอาหาร

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

≥ 80

21,900

ภาควิชาชีววิทยา

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

≥ 80

29,800

ภาควิชาชีววิทยา

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

≥ 80

46,400

ภาควิชาชีววิทยา

โดยระบบ HACCP และการจัดการระบบคุณภาพ GMP
BIO 01_02_05

โครงการทัศนศึกษานอกสถานทีว่ ชิ าสัณฐานวิทยาของพืช
และเฟิร์นวิทยา

BIO 01_02_06

โครงการทัศนศึกษานอกสถานทีว่ ชิ าอนุกรมวิธานและ
กายวิภาคศาสตร์ของพืช

BIO 01_02_07

โครงการปฏิบัติการนอกสถานทีว่ ชิ าปรสิตวิทยาและสังขวิทยา

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

≥ 80

44,800

ภาควิชาชีววิทยา

BIO 01_02_08

โครงการศึกษานอกสถานทีส่ ัตววิทยา 1

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

≥ 80

44,000

ภาควิชาชีววิทยา

ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี่ 1 | เป้ าประสงค์ 1.2 หลักสูตรมีการใช ้กระบวนการจัดการการเรียนการสอนทีส
่ ง่ เสริมทฤษฎีการเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21

หมายเหตุ
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รหัส
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด
ของโครงการ

ค่า
หน่วยนับ
เป้าหมาย

ระยะเวลาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
(บาท)

ผลการดาเนินงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

บรรลุวัตถุประสงค์

BIO 01_02_09

โครงการศึกษานอกสถานทีส่ ัตววิทยา 2

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

≥ 80

44,800

ภาควิชาชีววิทยา

BIO 01_02_10

โครงการศึกษานอกสถานทีว่ ชิ ากีฏวิทยาและนิเวศวิทยาของสัตว์

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

≥ 80

41,000

ภาควิชาชีววิทยา

BIO 01_02_11

โครงการศึกษานอกสถานที่ วิชาสัตว์มีกระดูกสันหลัง

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

≥ 80

44,000

ภาควิชาชีววิทยา

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

≥ 80

28,000

ภาควิชาชีววิทยา

ร้อยละนิสิตทีเ่ ข้าร่วมโครงการจากนิสิต

ร้อยละ

≥ 95

22,500

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

ร้อยละ

≥ 95

2. ร้อยละของครูทเี่ ข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

≥ 85

1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

คะแนน

≥ 3.51

เครื่องประดับ
2. ผลการประเมินความพึงพอใจ

คะแนน

≥ 3.51

โดยรวมของโครงการ
1. คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจ

คะแนน

≥ 3.51

โดยผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ร้อยละของนิสิตทีเ่ ข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

≥ 80

และพฤติกรรมวิทยา
BIO 01_02_12

โครงการศึกษานอกสถานทีว่ ชิ าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

GEN 01_01_01 โครงการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์

ทีล่ งทะเบียนเรียนวิชาวทศ431 และ วท482
GEN 01_01_02 โครงการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน ตามแนวพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
GEN 01_01_04 โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้นอกชั้นเรียนด้านการเป็น
เจ้าของกิจการเครื่องประดับ

GEN 01_02_03 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนชีววิทยากับวิจยั และ
บริการวิชาการ

1. ร้อยละนิสิตทีเ่ ข้าร่วมโครงการจากนิสิตที่

-

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

3,000

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

22,000

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

ลงทะเบียนเรียนวิชา วทศ431และ วท482

ต่อนิสิตทีม่ ีความรู้ทางด้านอัญมณีและ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี่ 1 | เป้ าประสงค์ 1.2 หลักสูตรมีการใช ้กระบวนการจัดการการเรียนการสอนทีส
่ ง่ เสริมทฤษฎีการเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21

หมายเหตุ

7

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานิสิตและบุคลากรไปสู่สังคมการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
1.3 นิสิตและบุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะอย่างเต็มศักยภาพและยั่งยืน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1.3.1 จานวนโครงการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะแก่นิสิต/บุคลากรอย่างยั่งยืน
1.3.2 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทาหรือศึกษาต่อ
1.3.3 จานวนนิสิต/บุคลากร ที่ได้รับรางวัล/การยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ

รหัส
โครงการ
SCI 01_02_01

ตัวชีว้ ัด
ของโครงการ

โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์

ร้อยละ 85 ของนิสิตทีเ่ ข้าร่วมโครงการ

ค่า
หน่วยนับ
เป้าหมาย

ระยะเวลาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
(บาท)

ผลการดาเนินงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

หมายเหตุ

บรรลุวัตถุประสงค์

ร้อยละ

85

40,000

ฝ่ายวิชาการ

ร้อยละ

85

60,000

ฝ่ายวิชาการ

คน

5

70,000

ฝ่ายวิชาการ

ความพึงพอใจของโครงการ

คะแนน

>3.51

60,000

ฝ่ายประกันฯ+ฝ่ายวิชาการ+

คะแนน

มีความพึงพอใจ โดยมีระดับคะแนน
มากกว่า 3.51 จาก 5
SCI 01_03_01

โครงการเตรียมความพร้อมสาหรับนิสิตชั้นปีที่ 1

ร้อยละ 85 ของนิสิตทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจ โดยมีระดับคะแนน
มากกว่า 3.51 จาก 5

SCI 01_03_02

โครงการพัฒนาคณาจารย์ในเครือเทางาม

ตัวแทนคณาจารย์รุ่นใหม่อย่างน้อย
5 ท่านเข้าร่วมโครงการผลการประเมิน

SCI 01_03_03

โครงการการจัดการความรู้เพือ่ การพัฒนานิสิตและ

ฝ่ายวางแผนฯ

บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์
SCI 01_03_04

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ (ร่มใหญ่)

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

≥3.51

55,000

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

SCI 01_03_05

โครงการนิสิตรักษ์สิ่งแวดล้อม (ร่มใหญ่)

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

คะแนน

≥3.51

60,000

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

SCI 01_03_06

โครงการสนับสนุนกิจกรรมชุมนุม คณะวิทยาศาสตร์

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

คะแนน

≥3.51

35,000

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

SCI 01_03_07

โครงการให้คาปรึกษา แนะนาและถ่ายทอดความรู้ทาง

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

ร้อยละ

≥80

-

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน

โครงการ

MAT 01_03_01

โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเครือข่าย

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

คะแนน

>3.51

20,000

ภาควิชาคณิตศาสตร์

MAT 01_03_02

โครงการกีฬาคณิตศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

คะแนน

>3.51

10,000

ภาควิชาคณิตศาสตร์

(union Games) ครั้งที่ 9

ิ และบุคลากรได ้รับการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะอย่างเต็มศักยภาพและยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี่ 1 | เป้ าประสงค์ 1.3 นิสต
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รหัส
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

HOM 01_03_01 โครงการศึกษาดูงานวิชาชีพหลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2558

ตัวชีว้ ัด
ของโครงการ

ค่า
หน่วยนับ
เป้าหมาย

1. จานวนร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

≥ 80

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ

ร้อยละ

≥ 80

ร้อยละ

≥ 80

ร้อยละ

≥ 80

ร้อยละ

≥ 80

ร้อยละ

≥ 80

ร้อยละ

≥ 80

ระยะเวลาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
(บาท)
35,000

ผลการดาเนินงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

หมายเหตุ

บรรลุวัตถุประสงค์
คณะกรรมการการบริหาร
หลักสูตรวท.บ. คหกรรมศาสตร์

5 ด้าน ในระดับมากถึงระดับมากทีส่ ุด
3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพเพิม่
ในระดับมากถึงมากทีส่ ุด
HOM 01_03_02 โครงการส่งเสริมการฝึกปฏิบัติการทักษะวิชาชีพ เพือ่ การแข่งขัน 1. จานวนร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ

13,000

คณะกรรมการการบริหาร
หลักสูตรวท.บ. คหกรรมศาสตร์

5 ด้าน ในระดับมากถึงระดับมากทีส่ ุด
3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และ
ได้ฝึกทักษะทางด้านวิชาชีพมากขึ้น
CHE 01_02_01 โครงการเสริมสร้างศักยภาพวิชาชีพครู

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

30,000

งานพัฒนาศักยภาพนิสิต
ภาควิชาเคมี

CHE 01_02_02 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิชาชีพ

นิสิตได้รับความรู้ความสามารถตาม

ร้อยละ

≥ 80

30,000

หลักสูตรและมีทักษะการเรียนรู้

งานพัฒนาศักยภาพนิสิต
ภาควิชาเคมี

ในศตวรรษที่ 21
CHE 01_02_03 โครงการความปลอดภัยในการทางานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสารเคมีและการแก้ไขปัญหาเมือ่ เกิดอุบัติเหตุ

ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึง

ร้อยละ

≥ 80

33,000

ความปลอดภัยได้ ในการทางานทีเ่ กีย่ ว

งานพัฒนาศักยภาพนิสิต
ภาควิชาเคมี

ข้องกับสารเคมีและสามารถแก้ปัญหา
เมือ่ เกิดอุบัติเหตุในระดับดีขึ้นไป
CHE 01_03_01 โครงการกีฬาระหว่างภาควิชาเคมี

นิสิตหลักสูตร วท.บ.และกศ. บ.

ร้อยละ

≥ 80

100,000

งานพัฒนาศักยภาพนิสิต
ภาควิชาเคมี

ทีเ่ ข้าร่วมโครงการได้ร่วมทากิจกรรม
ทางด้านกีฬาและนันทนาการทาให้มี
ความสนิทสนมและรู้จกั กับเพือ่ นต่าง
สถาบันมากขึ้นและมีความประทับใจ
ในระดับดีขึ้นไป
BIO 01_03_01 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพีช่ ีววิทยา

จานวนนิสิตเข้าร่วมโครงการ

คน

≥50 คน

16,000

ภาควิชาชีววิทยา

BIO 01_03_02 โครงการโคโลนีเกมส์ ครั้งที่ 12

จานวนนิสิตเข้าร่วมโครงการ

คน

≥35 คน

33000

ภาควิชาชีววิทยา

BIO 01_03_03 โครงการจ้างนิสิตช่วยงาน (ปริญญาตรี)

จานวนนิสิตเข้าร่วมโครงการ
ผลการประเมินโดยอาจารย์ผู้ประสาน

คน
คะแนน

3 คน

32,000

ภาควิชาชีววิทยา

≥3.51

24,000

อ. มาโนชญ์ เฮงวัฒนะ

PHY 01_03_01 โครงการจ้างนิสิตเป็นผู้ช่วยสอนวิชาบรรยายฟิสิกส์พนื้ ฐาน

วิชาบรรยายฟิสิกส์พนื้ ฐาน

ิ และบุคลากรได ้รับการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะอย่างเต็มศักยภาพและยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี่ 1 | เป้ าประสงค์ 1.3 นิสต
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รหัส
โครงการ

ตัวชีว้ ัด
ของโครงการ

โครงการ/กิจกรรม

PHY 01_03_02 โครงการจ้างนิสิตเป็นผู้ช่วยสอนวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์พนื้ ฐาน

ผลการประเมินโดยอาจารย์ผู้ประสาน

ค่า
หน่วยนับ
เป้าหมาย
คะแนน

≥3.51

ระยะเวลาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
(บาท)
72,000

ผลการดาเนินงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

หมายเหตุ

บรรลุวัตถุประสงค์
ผศ.ดร. อนุศิษฏ์ ทองนา
อ.ดร. สุพชิ ญ แขมมณี

วิชาบรรยายฟิสิกส์พนื้ ฐาน

อ.ดร. สุรวุฒิ วิจารณ์
อ.ดร. วิชุดา บุญยรัตกลิน
PHY 01_03_03 โครงการส่งเสริมความเป็นครู และพัฒนาการเรียนการสอน
ประจาปีการศึกษา 2558

ผลการประเมินโดยอาจารย์ผู้ประสาน

คะแนน

≥3.51

15,000

ผศ.ดร. อนุศิษฏ์ ทองนา
อ.ดร. สุรวุฒิ วิจารณ์

วิชาบรรยายฟิสิกส์พนื้ ฐาน

อ.ดร. สุวรรณ พลายพิชิต
PHY 01_03_04 โครงการกีฬาฟิสิกส์สัมพันธ์ระหว่างสถาบัน
(Relativity game) ประจาปีงบประมาณ 2559

ผลการประเมินโดยอาจารย์ผู้ประสาน

คะแนน

≥3.51

50,000

ผศ.ดร. สิริ สิรินิลกุล
อ.ดร. สุรวุฒิ วิจารณ์

วิชาบรรยายฟิสิกส์พนื้ ฐาน

อ.ดร. สุวรรณ พลายพิชิต
PHY 01_03_05 โครงการปฐมนิเทศ ภาควิชาฟิสิกส์
ประจาปีการศึกษา 2559
GEN 01_01_01 โครงการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์

ผลการประเมินโดยอาจารย์ผู้ประสาน

คะแนน

≥3.51

15,000

อาจารย์ทปี่ รึกษา นิสิตรหัส 59

ร้อยละ

≥ 95

22,500

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

ร้อยละ

≥ 95

งบ บก. มศว

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

2. ร้อยละของครูทเี่ ข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

≥ 85

1. นิสิตสามารถนาเสนอผลงาน

ผลงาน

≥3

36,000

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

คะแนน

≥ 3.51

คะแนน

≥ 3.51

22,000

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

2. ร้อยละของนิสิตทีเ่ ข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

≥ 80

1. จานวนชุดผลงานของนิสิตทีน่ าเสนอ

ผลงาน

≥8

21,000

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

วิชาบรรยายฟิสิกส์พนื้ ฐาน
ร้อยละนิสิตทีเ่ ข้าร่วมโครงการจาก
นิสิตทีล่ งทะเบียนเรียนวิชา วทศ431
และ วท482

GEN 01_01_02 โครงการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน ตามแนว
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

1. ร้อยละนิสิตทีเ่ ข้าร่วมโครงการจาก
นิสิตทีล่ งทะเบียนเรียนวิชา วทศ431
และ วท482

GEN 01_01_04 โครงการบริการวิชาการและแสดงผลงานนิสิตในงาน
Bangkok Gems and Jewelry Fairs

ด้านอัญมณีและเครื่องประดับทีบ่ ูรณา
การความรู้กบั การปฏิบัติจริง
2. ผลการประเมินโดยนิสิตด้านพัฒนา
การการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

GEN 01_03_01 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนชีววิทยากับวิจยั และ
บริการวิชาการ
GEN 01_03_02 โครงการ Jewelry Season

1. คะแนนผลการประเมินความพึง
พอใจโดยผู้เข้าร่วมโครงการ

ผลงานด้านอัญมณีและเครื่องประดับที่
บูรณาการความรู้กบั การปฏิบัติจริงและ
ศิลปวัฒนธรรมได้

ิ และบุคลากรได ้รับการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะอย่างเต็มศักยภาพและยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี่ 1 | เป้ าประสงค์ 1.3 นิสต
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รหัส
โครงการ

ตัวชีว้ ัด
ของโครงการ

โครงการ/กิจกรรม

2. จานวนของนักเรียนทีไ่ ด้รับความรู้

ค่า
หน่วยนับ
เป้าหมาย

ระยะเวลาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
(บาท)

ผลการดาเนินงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

หมายเหตุ

บรรลุวัตถุประสงค์

ร้อยละ

≥100

ร้อยละ

≥ 80

คะแนน

≥ 3.51

5,000

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

ผลงาน

≥1

-

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

จากการเข้าร่วมโครงการ
3. ร้อยละของระดับการประเมินตนเอง
ของนิสิตด้านความสามารถพัฒนา
ตนเองทางสติปัญญา สังคม อารมณ์
และคุณธรรม
GEN 01_03_03 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตเพือ่ เตรียมพร้อมนิสิตในการ
ทางานร่วมกับผู้ประกอบการ

ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ

GEN 01_03_04 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตในด้านการแข่งขันทางอัญมณี
และเครื่องประดับทางานร่วมกับผู้ประกอบการ

จานวนผลงานทีเ่ ข้าร่วมการแข่งขัน

ตามคุณลักษณะของนิสิต
ด้านความสามารถพัฒนาตนเองด้าน
สติปัญญา สังคม อารมณ์ คุณธรรม
และอัตลักษณ์ตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด

ิ และบุคลากรได ้รับการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะอย่างเต็มศักยภาพและยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี่ 1 | เป้ าประสงค์ 1.3 นิสต

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนางานวิจัยสหสาขาวิขา และบูรณาการการวิจัยกับพันธกิจอื่น

11

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยสหสาขาวิชา และบูรณาการการวิจัยกับพันธกิจอื่น
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
2.1 เพิ่มจานวนงานวิจยั ทางด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ/์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์/สหสาขาวิชา
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
2.1.1 จานวนโครงการวิจยั ที่อาจารย์เสนอขอรับทุนวิจยั
2.1.2 ร้อยละผลรวมถ่วงน้าหนักของงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ทั้งหมด
2.1.3 ร้อยละโครงการวิจยั สหสาขาวิจยั ต่อจานวนโครงการวิจยั ที่อาจารย์เสนอทุนวิจยั

รหัส
โครงการ
SCI 02_01_01

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดทาวารสาร คณะวิทยาศาสตร์

ตัวชีว้ ัด
ของโครงการ
จานวนวารสารทีจ่ ดั ทาต่อปี

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

ฉบับ

2

ระยะเวลาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
(บาท)
250,000

ผลการดาเนินงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

หมายเหตุ

บรรลุวัตถุประสงค์
กองบรรณิการวารสาร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BIO 02_01_01
GEN 01_01_04

GEN 02_01_01

โครงการส่งเสริมบรรยากาศทางการวิจยั ครั้งที่ 4

คะแนนความประเมินความพึงพอใจ

คะแนน

≥3.51

7,700

ภาควิชาชีววิทยา

โครงการบูรณาการการเรียนการสอนชีววิทยากับวิจยั

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
1. คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจ

คะแนน

≥ 3.51

22,000

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

และบริการวิชาการ

โดยผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ร้อยละของนิสิตทีเ่ ข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

≥ 80

โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ สาขาอัญมณี

ร้อยละของจานวนอาจารย์ทเี่ ข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

≥ 50

21,600

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

และเครื่องประดับ

จากจานวนอาจารย์สาขาอัญมณีทงั้ หมด

ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี่ 2 พัฒนางานวิจัยสหสาขาวิชา และบูรณาการการวิจัยกับพันธกิจอืน
่

| เป้ าประสงค์ 2.1 เพิม
่ จานวนงานวิจัยทางด ้านวิทยาศาสตร์บริสท
ุ ธิ/์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์/สหสาขาวิชา
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แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยสหสาขาวิชา และบูรณาการการวิจัยกับพันธกิจอื่น
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
2.2 ส่งเสริมให้มีการบูรณาการการวิจยั กับพันธกิจอื่น
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
2.2.1 ร้อยละงานวิจยั ที่มีการบูรณาการกับพันธกิจอื่นต่อจานวนผลงานวิจยั ทั้งหมด

รหัส
โครงการ
SCI 02_02_01

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดสัมมนา เพือ่ ส่งเสริมบรรยากาศการวิจยั

ตัวชีว้ ัด
ของโครงการ

ค่า
หน่วยนับ
เป้าหมาย

ระยะเวลาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
(บาท)
-

ผลการดาเนินงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

บรรลุวัตถุประสงค์

จานวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการ

คน

≥ 25

ฝ่ายวิจยั

จานวนอาจารย์ นิสิต และนักวิจยั เข้าร่วมโครงการ

คน

≥ 30

20,000

ฝ่ายวิจยั

คะแนน

≥ 3.51

22,000

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

ร้อยละ

≥ 80

คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ด้านวิจยั :
การใช้ระบบ URMS
SCI 02_02_02

โครงการจัดสัมมนา เพือ่ ส่งเสริมบรรยากาศการวิจยั
ครั้งที่ 2

GEN 01_01_04 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนชีววิทยากับวิจยั
และบริการวิชาการ

1. คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจ
โดยผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ร้อยละของนิสิตทีเ่ ข้าร่วมโครงการ

ยุทธศาสตร์ท ี่ 2 พัฒนางานวิจัยสหสาขาวิชา และบูรณาการการวิจัยกับพันธกิจอืน
่ | 2.2 ส่งเสริมให ้มีการบูรณาการการวิจัยกับพันธกิจอืน
่

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในการบริการวิชาการ
เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
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แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
3.1 สร้างความร่วมมือเพื่อนาองค์ความรูท้ างวิทยาศาสตร์ไปพัฒนาชุมชนและสังคม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
3.1.1 จานวนหน่วยงานที่สร้างความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ในการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
3.1.2 จานวนโครงการ/กิจกรรมที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือในการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

รหัส
โครงการ
SCI 03_01_01

โครงการ/กิจกรรม
โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์เพือ่ การพัฒนาชุมชน

ตัวชีว้ ัด
ของโครงการ

ค่า
หน่วยนับ
เป้าหมาย

ระยะเวลาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
(บาท)

ผลการดาเนินงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝ่ายบริหาร

รอการพิจารณา

บรรลุวัตถุประสงค์

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ

คะแนน

≥3.51

งบประมาณ

MAT 03_01_01 โครงการค่ายสู่ฝัน...วันอัจฉริยะ

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

คะแนน

>3.51

10,000

ภาควิชาคณิตศาสตร์

MAT 03_01_02 โครงการบริการวิชาการ Math Day Camp

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

คะแนน

>3.51

10,000

ภาควิชาคณิตศาสตร์

MAT 03_01_03 โครงการบริการวิชาการเรื่องการใช้โปรแกรม C.a.R. และ Euler

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

คะแนน

>3.51

21,000

ภาควิชาคณิตศาสตร์

1. จานวนร้อยละผู้เข้ารับการอบรม

ร้อยละ

≥ 80

ไม่ใช้

คณะกรรมการบริการวิชาการ

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ

ร้อยละ

≥ 80

งบประมาณ

และจัดหารายได้ เพือ่ พัฒนา

จังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2

เพือ่ การเรียนการสอนและวิจยั
HOM 03_01_01 โครงการบริการทางวิชาการ : โครงการอบรมเบเกอรี่ มศว

5 ด้าน ในระดับมากถึงระดับมากทีส่ ุด
3. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
ร้อยละ

≥ 80

ร้อยละ

≥ 80

และทักษะในการทาเบเกอรี
ในระดับปานกลางถึงมากทีส่ ุด
HOM 03_01_02 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านโภชนาการและแปรรูปอาหาร

1. ร้อยละของผู้รับบริการมีความรู้

เพือ่ สุขภาพและเศรษฐกิจครัวเรือนภายใต้โครงการ

ความเข้าใจในด้านโภชนาการ

เปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน

ในระดับมากถึงมากทีส่ ุด

CHE 03_01_01 โครงการบริการทางวิชาการ ภาควิชาเคมี
PHY 03_01_01 โครงการฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 13

งบประมาณ

2. จานวนรายวิชาของภาควิชาทีม่ ี

รายวิชา

>1

การบูรณาการกับกิจกรรมนี้
จานวนโครงการ

โครงการ

1

คะแนน

≥3.51

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ไม่ใช้

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์

50,000

งานบริการวิชาการ

85,000

ภาควิชาเคมี
อ. มาโนชญ์ เฮงวัฒนะ
อ.ดร. สุรวุฒิ วิจารณ์
อ.ดร. สุวรรณ พลายพิชิต

ยุทธศาสตร์ท ี่ 3 สร ้างความร่วมมือกับพันธมิตรในการบริการวิชาการเพือ
่ พัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน | 3.1 สร ้างความร่วมมือเพือ
่ นาองค์ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ไปพัฒนาชุมชนและสังคม

14

รหัส
โครงการ
GEN 01_01_01

ตัวชีว้ ัด
ของโครงการ

โครงการ/กิจกรรม
โครงการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์

ร้อยละนิสิตทีเ่ ข้าร่วมโครงการจากนิสิต

ค่า
หน่วยนับ
เป้าหมาย
ร้อยละ

≥ 95

ร้อยละ

≥ 95

2. ร้อยละของครูทเี่ ข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

≥ 85

1. จานวนบุคลากรมีประสบการณ์

คน

≥5

2. จานวนสาขาอาชีพของร่างมาตรฐาน

สาขาอาชีพ

4

ฝีมือแรงงาน
จานวนครั้งในการทดสอบในการบริการ

ครั้ง

16

คะแนน

≥ 3.51

2. ร้อยละของนิสิตทีเ่ ข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

≥ 80

จานวนชุดผลงานของนิสิตทีน่ าเสนอผล

ผลงาน

≥8

ระยะเวลาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
(บาท)
22,500

ผลการดาเนินงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

หมายเหตุ

บรรลุวัตถุประสงค์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

ทีล่ งทะเบียนเรียนวิชาวทศ431
และวท482
GEN 01_01_02

โครงการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน ตามแนวพระราชดาริ

1. ร้อยละนิสิตทีเ่ ข้าร่วมโครงการจาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

นิสิตทีล่ งทะเบียนเรียนวิชาวทศ431

-

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

-

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

กระทรวงแรงงาน

-

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

กระทรวงแรงงาน

และวท482
GEN 01_01_04

โครงการมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ด้านการจัดทาวิธที ดสอบตามรูปแบบที่
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกาหนด 4 สาขา

GEN 01_03_02 โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

วิขาการร่วมกับการเรียนการสอน
เพือ่ เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
GEN 03_01_01

GEN 03_01_02

โครงการบูรณาการการเรียนการสอนชีววิทยากับวิจยั

แรงงานแห่งชาติ
1. คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจ

และบริการวิชาการ

โดยผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการ Jewelry Season

22,000

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

21,000

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

งานด้านอัญมณีและเครื่องประดับที่
บูรณาการความรู้กบั การปฏิบัติจริงและ
ศิลปวัฒนธรรมได้

ยุทธศาสตร์ท ี่ 3 สร ้างความร่วมมือกับพันธมิตรในการบริการวิชาการเพือ
่ พัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน | 3.1 สร ้างความร่วมมือเพือ
่ นาองค์ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ไปพัฒนาชุมชนและสังคม
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แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
3.2 บูรณาการงานวิจยั และการจัดการเรียนการสอนในการบริการวิชาการให้แก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
3.2.1 จานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณาการผลงานวิจยั และ/หรือการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ
3.2.2 จานวนโครงการ/กิจกรรมที่บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาก่อให้เกิดรายได้ /อาชีพเสริมที่เพิ่มขึ้น/พัฒนาการเรียนรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

รหัส
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

SCI 03_01_01 โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์เพือ่ การพัฒนาชุมชน

ตัวชีว้ ัด
ของโครงการ

ค่า
หน่วยนับ
เป้าหมาย

ระยะเวลาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
(บาท)

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ

คะแนน

≥3.51

งบประมาณฯ

1. จานวนร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

≥ 80

18,000

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ

ร้อยละ

≥ 80

ผลการดาเนินงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

หมายเหตุ

ฝ่ายบริหาร

รอการพิจารณา

บรรลุวัตถุประสงค์

จังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2
HOM 01_02_01 โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

และจัดหารายได้ เพือ่ พัฒนา

5 ด้าน ในระดับมากถึงระดับมากทีส่ ุด
3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถให้บริการ

คณะกรรมการบริการวิชาการ
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

ร้อยละ

≥ 80

ร้อยละ

≥ 80

ร้อยละ

≥ 80

6. ผู้รับบริการมีความเข้าใจในความรู้ทไี่ ด้

ร้อยละ

≥ 80

และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน
ได้ ในระดับมากถึงมากทีส่ ุด
จานวนร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ

≥ 80

ความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน
ในระดับมากถึงมากทีส่ ุด
4. ผู้เข้าร่วมโครงการเรียนรู้การทางาน
เป็นกลุ่มและสามารถฝึกฝนในความรู้
วิชาชีพ ในระดับมากถึงมากทีส่ ุด
5. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดจิตสานึก
ด้านความมีน้าใจการเสียสละเพือ่ ส่วนรวม
และการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม
ในระดับมากถึงมากทีส่ ุด

HOM 01_01_04 กิจกรรมเผยแพร่โครงงานวิจยั สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

-

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์

ยุทธศาสตร์ท ี่ 3 สร ้างความร่วมมือกับพันธมิตรในการบริการวิชาการเพือ
่ พัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน | 3.2 บูรณาการงานวิจัยและการจัดการเรียนการสอนในการบริการวิชาการให ้แก่ชม
ุ ชนและสังคมอย่างยั่งยืน
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รหัส
โครงการ

ตัวชีว้ ัด
ของโครงการ

โครงการ/กิจกรรม

HOM 03_01_02 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านโภชนาการและแปรรูปอาหาร
เพือ่ สุขภาพและเศรษฐกิจครัวเรือนภายใต้โครงการ
เปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน

1. ร้อยละของผู้รับบริการมีความรู้
ความเข้าใจในด้านโภชนาการ

ค่า
หน่วยนับ
เป้าหมาย
ร้อยละ

≥ 80

รายวิชา

>1

ระยะเวลาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
(บาท)
-

ผลการดาเนินงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

หมายเหตุ

บรรลุวัตถุประสงค์
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์

ในระดับมากถึงมากทีส่ ุด
2. จานวนรายวิชาของภาควิชาทีม่ ี
การบูรณาการกับกิจกรรมนี้

CHE 03_01_01 โครงการบริการทางวิชาการ ภาควิชาเคมี

จานวนโครงการ

โครงการ

1

GEN 01_01_02 โครงการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน ตามแนวพระราชดาริ

1. ร้อยละนิสิตทีเ่ ข้าร่วมโครงการจากนิสิต

ร้อยละ

≥ 95

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

50,000

งานบริการวิชาการ
ภาควิชาเคมี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

ทีล่ งทะเบียนเรียนวิชาวทศ431 และ
วท482

GEN 01_01_04 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนชีววิทยากับวิจยั
และบริการวิชาการ

2. ร้อยละของครูทเี่ ข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

≥ 85

1. คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจ

คะแนน

≥ 3.51

โดยผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ร้อยละของนิสิตทีเ่ ข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

≥ 80

22,000

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

ยุทธศาสตร์ท ี่ 3 สร ้างความร่วมมือกับพันธมิตรในการบริการวิชาการเพือ
่ พัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน | 3.2 บูรณาการงานวิจัยและการจัดการเรียนการสอนในการบริการวิชาการให ้แก่ชม
ุ ชนและสังคมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
สร้างระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

17

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครือ่ งมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
4.1 เพิ่มประสิทธิภาพทางการบริหารด้วยเทคนิคการบริหารแนวใหม่
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
4.1.1. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างการปฏิบัติงานของผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรด้วยการนาเครือ่ งมือทางการบริหารมาใช้

รหัส
โครงการ
SCI 04_01_01
SCI 04_01_01

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด
ของโครงการ

ค่า
หน่วยนับ
เป้าหมาย

กิจกรรมทบทวนวิเคราะห์จดุ แข็งจุดอ่อน โอกาส

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ

และอุปสรรค ( SWOT Analysis)

ผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานแบบมุง่ ผลสัมฤทธิ์

1.แนวปฏิบัติทดี่ ีในการดาเนินงาน

ปีงบประมาณ 2559 - 2560

(กลุ่มงานละ 1 ต่อปีงบประมาณ)
2. ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงาน

ระยะเวลาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
(บาท)

ผลการดาเนินงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

หมายเหตุ

บรรลุวัตถุประสงค์

คะแนน

≥3.51

20,000

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

เรื่อง

1

200,000

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

คะแนน

≥3.51

คะแนน

>3.51

6,500

ภาควิชาคณิตศาสตร์

และงบประมาณ
MAT 01_02_02 โครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

ยุทธศาสตร์ท ี่ 4 สร ้างระบบบริหารทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพโดยใช ้เครือ
่ งมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ หมาะสม | 4.1 เพิม
่ ประสิทธิภาพทางการบริหารด ้วยเทคนิคการบริหารแนวใหม่
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แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครือ่ งมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
4.2 เพื่อเสริมศักยภาพและทัศนคติของบุคลากรต่อการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
4.2.1 จานวนงานที่บุคลากรนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับกระบวนงานใหม่
4.2.2 คะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานที่ปรับกระบวนงานโดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
4.2.3 ผลประเมินตนเองต่อการเห็นคุณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศในงานที่พัฒนา

รหัส
โครงการ
GEN 04_02_01

โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ สาขาอัญมณี
และเครื่องประดับ

ตัวชีว้ ัด
ของโครงการ

หน่วยนับ

ร้อยละของจานวนอาจารย์ทเี่ ข้าร่วมโครงการจากจานวน

ร้อยละ

ค่า
เป้าหมาย
≥ 70

ระยะเวลาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
(บาท)
21,600

ผลการดาเนินงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

บรรลุวัตถุประสงค์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

อาจารย์สาขาอัญมณีทงั้ หมด

ยุทธศาสตร์ท ี่ 4 สร ้างระบบบริหารทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพโดยใช ้เครือ
่ งมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ หมาะสม | 4.2 เพือ
่ เสริมศักยภาพและทัศนคติของบุคลากรต่อการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช ้

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ส่งเสริมการทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะอย่างยั่งยืน
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แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
5.1 เพื่อส่งเสริมให้นิสิตและบุคคลากรเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมและศิลปะ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5.1.1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะ

รหัส
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ัด
ของโครงการ

ค่า
หน่วยนับ
เป้าหมาย

ระยะเวลาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
(บาท)

ผลการดาเนินงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

หมายเหตุ

บรรลุวัตถุประสงค์
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

โครงการส่งเสริมสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ (ร่มใหญ่)
SCI 05_01_01

โครงการกีฬา Science Games ประจาปีการศึกษา 2558

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

คะแนน

≥3.51

50,000

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

SCI 05_01_02

โครงการกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

คะแนน

≥3.51

175,000

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ร่มใหญ่)

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

SCI 05_01_03

โครงการรดน้าขอพรผู้ใหญ่ ประจาปีการศึกษา 2558

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

คะแนน

≥3.51

SCI 05_01_04

โครงการถวายเทียนพรรษา ประจาปีการศึกษา 2558

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

คะแนน

≥3.51

6,000

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

SCI 05_01_05

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตปี 4 คณะวิทยาศาสตร์

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

คะแนน

≥3.51

22,000

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

คะแนน

≥3.51

28,000

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

-

ประจาปีการศึกษา 2558
SCI 05_01_06

โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2559

SCI 05_01_07

โครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

คะแนน

≥3.51

63,000

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

SCI 05_01_01

โครงการอนุรักษ์วฒ
ั นธรรมไทยในเทศกาลวันขึ้นใหม่ ปี พ.ศ. 2559

คะแนน

≥ 3.5

-

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

SCI 05_01_02

โครงการอนุรักษ์วฒ
ั นธรรมไทยรดน้าขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ

คะแนน

≥ 3.5

-

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ

คะแนน

≥ 3.5

-

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

คะแนน

≥ 3.5

15,000

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

1. จานวนร้อยละบุคลากร

ร้อยละ

≥ 80

5,000

คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ

ร้อยละ

≥ 80

ร้อยละ

≥ 80

ปี พ.ศ. 2559
SCI 05_01_03

โครงการวันเกษียณอายุราชการ

SCI 05_01_04

โครงการวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์

HOM 05_01_01 โครงการทาบุญภาควิชาคหกรรมศาสตร์ เนือ่ งในโอกาสขึ้นปีใหม่ไทย

เข้าร่วมโครงการ
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

5 ด้าน ในระดับมากถึงระดับมากทีส่ ุด
3. บุคลากรปัจจุบันกับบุคลากรที่
เกษียณแล้วมีความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน
ในระดับมากถึงมากทีส่ ุด
ิ และบุคคลากรเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมและศิลปะ
ยุทธศาสตร์ท ี่ 5 ส่งเสริมการทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะอย่างยั่งยืน | 5.1 เพือ
่ ส่งเสริมให ้นิสต
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รหัส
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

HOM 01_01_05 กิจกรรมปฐมนิเทศและมอบตัวเป็นศิษย์ของนิสิตชั้นปีที่ 1

ตัวชีว้ ัด
ของโครงการ
จานวนร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ค่า
หน่วยนับ
เป้าหมาย
ร้อยละ

≥ 80

ภาควิชาคหกรรมสาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559
HOM 01_01_06 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและกตัญญูกตเวทิตาต่ออาจารย์ ปีการศึกษา 2558 จานวนร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
BIO 05_01_01

โครงการทาบุญประจาปีภาควิชาชีววิทยา

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

BIO 05_01_02

โครงการกตัญญุตาคณาจารย์

คะแนนความประเมินความพึงพอใจ

ร้อยละ

≥ 80

ระยะเวลาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
(บาท)

ผลการดาเนินงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

หมายเหตุ

บรรลุวัตถุประสงค์

ไม่ใช้

ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์

งบประมาณ

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

ไม่ใช้

ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์

งบประมาณ

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

คน

≥ 40

15,400

ภาควิชาชีววิทยา

คะแนน

≥ 3.51

20,000

ภาควิชาชีววิทยา

คะแนน

≥3.51

50,000

อ.ดร.. ทรงศักดิ์ พงษ์หริ ัญ

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
PHY 05_01_01

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิชาการ บาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
และบารุพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ผศ.ดร. อารียา เอีย่ มบู่

ประจาปีงบประมาณ 2559

อ.ดร. นพมณี ศุภนาม
อ.ดร. เข้ม พุม่ สะอาด
อ.ดร. ปณิธาน วนากมล
อ.ดร. วิชุดา บุญรัตกลิน
อ.ดร. ปฏิภาณ อุทยารัตน์

GEN 01_01_05
GEN 05_01_01

โครงการจัดการเรียนรู้นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

≥ 80

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

คะแนน

≥ 3.51

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

≥ 80

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

คะแนน

≥ 3.51

3,000

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

3,000

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

ิ และบุคคลากรเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมและศิลปะ
ยุทธศาสตร์ท ี่ 5 ส่งเสริมการทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะอย่างยั่งยืน | 5.1 เพือ
่ ส่งเสริมให ้นิสต

21

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
5.2 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการวัฒนธรรมและศิลปะกับการเรียนการสอน/วิจยั /การบริการวิชาการ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5.2.1 จานวนโครงการ/กิจกรรมบูรณาการการทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะกับการเรียนการสอน/วิจยั /บริการวิชาการ การบริการวิชาการ

รหัส
โครงการ
SCI 05_02_01

ตัวชีว้ ัด
ของโครงการ

โครงการ/กิจกรรม
โครงการอนุรักษ์ภมู ิปัญญาไทยเรื่องผ้าไทย

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ

คะแนน

≥ 3.5

1. จานวนร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

≥ 80

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ 5 ด้าน

ร้อยละ

≥ 80

ระยะเวลาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
(บาท)
-

ผลการดาเนินงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

บรรลุวัตถุประสงค์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ปีงบประมาณ 2559
HOM 05_02_01 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย
เรื่อง “ชิมขนม ชมดอกไม้”

ในระดับมากถึงระดับมากทีส่ ุด
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ใน เรื่องขนมไทยและ

12,000

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิต
และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

ร้อยละ

≥ 80

รายวิชา

≥1

หรือการจัดดอกไม้และหรือผ้าไทยตลอดจนคุณค่า
ทางความงามทีเ่ ป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ
4. จานวนรายวิชาทีบ่ ูรณาการร่วมกับการทานุบารุง
วัฒนธรรมและศิลปะ

ยุทธศาสตร์ท ี่ 5 ส่งเสริมการทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะอย่างยั่งยืน | 5.2 เพือ
่ ส่งเสริมให ้เกิดการบูรณาการวัฒนธรรมและศิลปะกับการเรียนการสอน/วิจัย/การบริการวิชาการ

หมายเหตุ

พันธกิจอื่น ๆ
ด้านการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

22

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการ/กิจกรรมที่ตอบ พันธกิจด้าน บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล
1) ภาระกิจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

รหัส
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

SCI 06_01_01 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์

ตัวชีว้ ัด
ของโครงการ
รายงานการประกันคุณภาพฯ

ค่า
หน่วยนับ
เป้าหมาย

ระยะเวลาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
(บาท)

ผลการดาเนินงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

หมายเหตุ

บรรลุวัตถุประสงค์

ฉบับ

1

200,000

รองคณบดีฝ่ายประกันฯ

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

คะแนน

> 3.51

50,000

รองคณบดีฝ่ายประกันฯ

SCI 06_01_01 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

คะแนนทีไ่ ด้รับการประเมิน

คะแนน

4.5

20,000

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

MAT 06_01_01 โครงการศึกษาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

คะแนน

> 3.51

8,000

ภาควิชาคณิตศาสตร์

จานวนรายงานการประเมินทีท่ าเสร็จ

หลักสูตร

8

26,000

ภาควิชาคณิตศาสตร์

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

คะแนน

> 3.51

8,000

ภาควิชาคณิตศาสตร์

1. จานวนร้อยละบุคลากร

ร้อยละ

≥ 80

3,000

คณะกรรมการฝ่าย

ร้อยละ

≥ 80

ร้อยละ

≥ 80

1. จานวนร้อยละบุคลากรเข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

≥ 80

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ 5 ด้าน

ร้อยละ

≥ 80

เล่ม

5

ประจาปีการศึกษา 2558
SCI 06_01_02 โครงการอบรม/ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์

ประจาปีการศึกษา 2557
MAT 06_01_02 โครงการประชุมเพือ่ จัดทารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2558
MAT 06_01_03 โครงการประชาพิจารณ์การจัดทารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2557 ของภาควิชาคณิตศาสตร์
HOM 06_01_01 โครงการจัดทาและประชาพิจารณ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2558

เข้าร่วมโครงการ
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ

ประกันคุณภาพฯ

5 ด้าน ในระดับมากถึงระดับมากทีส่ ุด
3. บุคลากรมีความเข้าใจในระบบ

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

ประกันคุณภาพการศึกษา
HOM 06_01_02 กิจกรรมรับประเมินการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา 2558

15,000

ประกันคุณภาพฯ
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

ในระดับมากถึงระดับมากทีส่ ุด
CHE 06_01_01 โครงการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ภาควิชาเคมี

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร

8,000

ปีการศึกษา 2558
CHE 06_01_02 โครงการประเมินผลเพือ่ พัฒนาการบริหารงานของภาควิชาเคมี

คณะกรรมการฝ่าย

งานประกันคุณภาพฯ
ภาควิชาเคมี

บุคลากรของภาควิชาได้ทราบผลสาเร็จ

และประชาพิจารณ์รายงานการประเมินตนเองของภาควิชาเคมี

ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการดาเนินงาน

ปีการศึกษา 2558

ในระดับดีขึ้นไป

ร้อยละ

≥ 80

160,000

งานประกันคุณภาพฯ
ภาควิชาเคมี

พันธกิจด ้าน บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล | 1) ภาระกิจด ้านการประกันคุณภาพการศึกษา
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รหัส
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

CHE 06_01_03 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของภาควิชาเคมี
ปีการศึกษา 2558

ตัวชีว้ ัด
ของโครงการ
คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษา

ค่า
หน่วยนับ
เป้าหมาย
คะแนน

≥ 3.00

ระยะเวลาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
(บาท)
72,500

ภาควิชาเคมี ประจาปีการศึกษา 2557

ผลการดาเนินงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

บรรลุวัตถุประสงค์
งานประกันคุณภาพฯ
ภาควิชาเคมี

BIO 06_01_01 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาควิชาชีววิทยา

คะแนนการประเมินเฉลี่ยทุกหลักสูตร

คะแนน

≥ 3.01

112,000

ภาควิชาชีววิทยา

PHY 06_01_01 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของภาควิชาฟิสิกส์

ร้อยละของจานวนหลักสูตรทีม่ ีผลการ

หลักสูตร

6

60,000

ผศ.ดร. สุพจน์ มุศิริ

คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2558
PHY 06_01_02 โครงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์และศิษย์เก่า

ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ประธานกรรมการบริหาร

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ทุกหลักสูตรของภาควิชา

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

หมายเหตุ

คะแนน

≥3.51

15,000

ประจาปีงบประมาณ 2559

ผศ.ดร. อารียา เอีย่ มบู่
อ.ดร. นพมณี ศุภนาม
อ. อิทธิศักดิ์ ลัชชานนท์

GEN 06_01_01 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของภาควิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

ผลการประเมินประกันคุณภาพฯ

คะแนน

≥ 4.00

20,000

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป

ประจาปีการศึกษา 2558

พันธกิจด ้าน บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล | 1) ภาระกิจด ้านการประกันคุณภาพการศึกษา

พันธกิจอื่น ๆ
ด้านการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
ด้านการบริหารและการจัดการ
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แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการ/กิจกรรมที่ตอบ พันธกิจด้าน บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล
2) ภาระกิจด้านการบริหารและการจัดการ

รหัส
โครงการ

ตัวชีว้ ัด
ของโครงการ

โครงการ/กิจกรรม

SCI 06_02_01 โครงการสัมมนาประจาปีสาหรับบุคลากร

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

ระยะเวลาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
(บาท)

ผลการดาเนินงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

หมายเหตุ

บรรลุวัตถุประสงค์

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

คะแนน

≥3.51

480,000

ฝ่ายบริหาร

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิต

คะแนน

≥3.51

500,000

ฝ่ายบริหาร

กรอบ

1

สายสนับสนุนวิชาการ
SCI 06_02_02 โครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม

ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
SCI 06_02_03 โครงการพัฒนากรอบสมรรถนะนิสิตและบุคลากร

กรอบสมรรถนะนิสิตและบุคลากร

-

คณะวิทยาศาสตร์
SCI 06_02_04 โครงการ GoingLean@SWUScience

ฝ่ายบริหารร่วมกับฝ่ายวิชาการ งบประมาณแผ่นดิน
และฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

แนวปฏิบัติทดี่ ีในการประหยัดทรัพยากรพลังงาน

แนวปฏิบัติ

3

-

ฝ่ายบริหาร

งบประมาณแผ่นดิน

และเวลาทางาน
SCI 06_02_01 โครงการ Big cleaning day

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ

คะแนน

≥ 3.5

-

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

SCI 06_02_02 โครงการป้องกันอัคคีภยั และอพยพหนีไฟ

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ

คะแนน

≥ 3.51

-

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

MAT 06_02_01 โครงการปฏิบัติการ 5 ส ของภาควิชาคณิตศาสตร์

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

คะแนน

> 3.51

9,000

ภาควิชาคณิตศาสตร์

1. จานวนร้อยละบุคลากรเข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

≥ 80

2,000

คณะกรรมการดาเนินงาน

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ 5 ด้าน

ร้อยละ

≥ 80

'Big cleaning day'
HOM 06_02_01 โครงการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและปรับแผนกลยุทธ์
ของภาควิชาคหกรรมศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ของ

ในระดับมากถึงระดับมากทีส่ ุด
3. บุคลากรมีความเข้าใจในกระบวนการจัดทา

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
ร้อยละ

≥ 80

ร้อยละ

≥ 80

องค์ความรู้

≥1

2,000

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

ช่องทาง

≥1

1,000

คณะกรรมการการบริหาร

แผนกลยุทธ์
4. บุคลากรมีความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา
HOM 06_02_02 กิจกรรมการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน

จานวนองค์ความรู้ในรอบปีการศึกษา

การปฏิบัติงาน ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
HOM 06_02_03 กิจกรรมจัดทา “วารสารคหกรรมศาสตร์ มศว”

จานวนช่องทางการเผยแพร่

จัดการคอมพิวเตอร์
โสตทัศนูปกรณ์
และการประชาสัมพันธ์
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
พันธกิจด ้าน บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล | 2) ภาระกิจด ้านการบริหารและการจัดการ
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รหัส
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

HOM 01_01_04 กิจกรรมเผยแพร่โครงงานวิจยั สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
HOM 01_01_05 กิจกรรมปฐมนิเทศและมอบตัวเป็นศิษย์ของนิสิตชั้นปีที่ 1

ตัวชีว้ ัด
ของโครงการ
จานวนร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จานวนร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ค่า
หน่วยนับ
เป้าหมาย
ร้อยละ
ร้อยละ

≥ 80
≥ 80

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2559
HOM 01_01_06 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและกตัญญูกตเวทิตาต่ออาจารย์

จานวนร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ

≥ 80

ปีการศึกษา 2558
HOM 01_01_07 กิจกรรมทุนการศึกษานิสิต

จานวนนิสิตทีไ่ ด้รับทุน

HOM 01_01_03 กิจกรรมส่งเสริมให้นิสิตเล่นกีฬาเพือ่ สุขภาพทีด่ ี

ระยะเวลาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
(บาท)

ผลการดาเนินงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

หมายเหตุ

บรรลุวัตถุประสงค์

ไม่ใช้

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

งบประมาณ

ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์

ไม่ใช้

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

งบประมาณ

ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์

ไม่ใช้

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

งบประมาณ

ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์

ทุน

10

30,000

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

1. จานวนร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ

≥ 80

1,000

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ 5 ด้าน

ร้อยละ

≥ 80

ร้อยละ

≥ 70

50,000

งานวิจยั ภาควิชาเคมี

คะแนน

≥ 3.51

150,000

ในระดับมากถึงระดับมากทีส่ ุด
CHE 06_02_01 โครงการการจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการต้นแบบมีสภาพแวดล้อมตรงตาม
ทีก่ าหนดในแบบตรวจสอบรายการด้านความ
ปลอดภัยอย่างน้อยร้อยละ ≥ 50

PHY 06_02_01 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพือ่ จัดทาแผนปฏิบัติการ

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ผศ.ดร. สุพจน์ มุศิริ

ประจาปีรายงานการประเมินตนเองของภาควิชาฟิสิกส์

ผศ.ดร. อารียา เอีย่ มบู่

คณะวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2559

อ.ดร. เข้ม พุม่ สะอาด
อ.ดร. ปฏิภาณ อุทยารัตน์
อ.ดร. โชคชัย พุทธรักษา

พันธกิจด ้าน บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล | 2) ภาระกิจด ้านการบริหารและการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์ http://science.swu.ac.th

