
หน่วยงาน/ภาควิชา .............................................................

แผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(ระหว่างเดอืนตลุาคม 2559 - กันยายน 2560)



 

 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
  พัฒนานิสิตและบุคลากรไปสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนานิสิตและบุคลากรไปสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

 

 



1

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่1 พัฒนานิสิตและบคุลากรไปสู่สังคมการเรยีนรู้ตลอดชวีิต

เปา้ประสงค์เชงิกลยุทธ์  

1.1 การบริหารและด าเนินงานของหลักสูตรเปน็ไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติและบณัฑิตมีคุณลักษณะที่พงึประสงค์ตามมาตรฐานคุณภาพทางวชิาการ

ตวัชีว้ัดและค่าเปา้หมาย

    1.1.1 ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่มีผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ

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

SCI_60_01_01_01 โครงการ/กิจกรรม... ...      5,000 คณะวทิยาศาสตร์

SCI_60_01_01_02 โครงการ/กิจกรรม... ...    20,000 คณะวทิยาศาสตร์

SCI_60_01_01_03 โครงการ/กิจกรรม... ... 1,000     คณะวทิยาศาสตร์

SCI_60_01_01_04 โครงการ/กิจกรรม... ... 15,000   คณะวทิยาศาสตร์

SCI_60_01_01_05 โครงการ/กิจกรรม... ... 5,500             คณะวทิยาศาสตร์

SCI_60_01_01_06 โครงการ/กิจกรรม... ... 9,000     คณะวทิยาศาสตร์

แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม
ตัวชีว้ัด

ของโครงการ
ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลาปีงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบหน่วยนับ

 งบประมาณที่ใชจ้ริง (บาท)

 รายได้  แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

หมายเหตุพ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่1  | เป้าประสงค ์1.1 การบรหิารและด าเนนิงานของหลักสตูรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดับอดุมศกึษาแหง่ชาตแิละบณัฑติมคีณุลักษณะทีพ่งึประสงคต์ามมาตรฐานคณุภาพทางวชิาการ  
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ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่1 พัฒนานิสิตและบคุลากรไปสู่สังคมการเรยีนรู้ตลอดชวีิต

เปา้ประสงค์เชงิกลยุทธ์  

1.2 หลักสูตรมีการใช้กระบวนการจัดการการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทฤษฎกีารเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ตวัชีว้ัดและค่าเปา้หมาย

     1.2.1  จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการจัดการการเรียนการสอนตามทฤษฎกีารเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

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

SCI_60_01_02_01 โครงการ/กิจกรรม... ...         5,000 คณะวทิยาศาสตร์

SCI_60_01_02_02 โครงการ/กิจกรรม... ...   20,000 คณะวทิยาศาสตร์

SCI_60_01_02_03 โครงการ/กิจกรรม... ... 1,000        คณะวทิยาศาสตร์

SCI_60_01_02_04 โครงการ/กิจกรรม... ... 15,000       คณะวทิยาศาสตร์

SCI_60_01_02_05 โครงการ/กิจกรรม... ... 5,500              คณะวทิยาศาสตร์

SCI_60_01_02_06 โครงการ/กิจกรรม... ... 9,000        คณะวทิยาศาสตร์

 รายได้  แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ระยะเวลาปีงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม
ตัวชีว้ัด

ของโครงการ
ค่าเป้าหมาย หมายเหตุหน่วยนับ

 งบประมาณที่ใชจ้ริง (บาท)

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่1  | เป้าประสงค ์1.2 หลักสตูรมกีารใชก้ระบวนการจัดการการเรยีนการสอนทีส่ง่เสรมิทฤษฎกีารเรยีนรูใ้นศตวรรษที่  21 
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ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่1 พัฒนานิสิตและบคุลากรไปสู่สังคมการเรยีนรู้ตลอดชวีิต

เปา้ประสงค์เชงิกลยุทธ์  

1.3 นิสิตและบคุลากรได้รับการพฒันาสมรรถนะเฉพาะอย่างเต็มศักยภาพและยั่งยืน

ตวัชีว้ัดและค่าเปา้หมาย

   1.3.1 จ านวนโครงการเพือ่การพฒันาสมรรถนะเฉพาะแก่นิสิต/บคุลากรอย่างยั่งยืน

   1.3.2 ร้อยละของบณัฑิตที่มีงานท าหรือศึกษาต่อ

   1.3.3 จ านวนนิสิต/บคุลากร ที่ได้รับรางวลั/การยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ

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

SCI_60_01_01_01 โครงการ/กิจกรรม... ...           5,000 คณะวทิยาศาสตร์

SCI_60_01_01_02 โครงการ/กิจกรรม... ...    20,000 คณะวทิยาศาสตร์

SCI_60_01_01_03 โครงการ/กิจกรรม... ... 1,000          คณะวทิยาศาสตร์

SCI_60_01_01_04 โครงการ/กิจกรรม... ... 15,000        คณะวทิยาศาสตร์

SCI_60_01_01_05 โครงการ/กิจกรรม... ... 5,500             คณะวทิยาศาสตร์

SCI_60_01_01_06 โครงการ/กิจกรรม... ... 9,000          คณะวทิยาศาสตร์

 รายได้  แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม
ตัวชีว้ัด

ของโครงการ
ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลาปีงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุพ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560หน่วยนับ

 งบประมาณที่ใชจ้ริง (บาท)

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่1  | เป้าประสงค ์1.3 นสิติและบคุลากรไดรั้บการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะอยา่งเต็มศักยภาพและยั่งยนื



 

 

ยุทธศาสตร์ที ่2  
พัฒนางานวิจัยสหสาขาวิชา และบูรณาการการวิจัยกับพันธกิจอื่นพัฒนางานวิจัยสหสาขาวิชา และบูรณาการการวิจัยกับพันธกิจอื่น  
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ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนางานวิจัยสหสาขาวิชา และบรูณาการการวิจัยกับพันธกิจอ่ืน

เปา้ประสงค์เชงิกลยุทธ์  

2.1 เพิม่จ านวนงานวจิัยทางด้านวทิยาศาสตร์บริสุทธิ์/วทิยาศาสตร์ประยุกต์/สหสาขาวชิา

ตวัชีว้ัดและค่าเปา้หมาย

   2.1.1  จ านวนโครงการวจิัยที่อาจารย์เสนอขอรับทุนวจิัย

   2.1.2 ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพมิพเ์ผยแพร่ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัยทั้งหมด 

   2.1.3 ร้อยละโครงการวจิัยสหสาขาวจิัยต่อจ านวนโครงการวจิัยที่อาจารย์เสนอทุนวจิัย

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

SCI_60_02_01_01 โครงการ/กิจกรรม... ...           5,000 คณะวทิยาศาสตร์

SCI_60_02_01_02 โครงการ/กิจกรรม... ...    20,000 คณะวทิยาศาสตร์

SCI_60_02_01_03 โครงการ/กิจกรรม... ... 1,000          คณะวทิยาศาสตร์

SCI_60_02_01_04 โครงการ/กิจกรรม... ... 15,000         คณะวทิยาศาสตร์

SCI_60_02_01_05 โครงการ/กิจกรรม... ... 5,500              คณะวทิยาศาสตร์

SCI_60_02_01_06 โครงการ/กิจกรรม... ... 9,000          คณะวทิยาศาสตร์

 รายได้  แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุพ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม
ตัวชีว้ัด

ของโครงการ
ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลาปีงบประมาณ

หน่วยนับ

 งบประมาณที่ใชจ้ริง (บาท)

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่2 พัฒนางานวจัิยสหสาขาวชิา และบรูณาการการวจัิยกับพันธกจิอืน่  | เป้าประสงค ์2.1 เพิม่จ านวนงานวจัิยทางดา้นวทิยาศาสตรบ์รสิทุธิ/์วทิยาศาสตรป์ระยกุต/์สหสาขาวชิา
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ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่2 พัฒนางานวิจัยสหสาขาวิชา และบรูณาการการวิจัยกับพันธกิจอ่ืน

เปา้ประสงค์เชงิกลยุทธ์  

2.2 ส่งเสริมใหม้ีการบรูณาการการวจิัยกับพนัธกิจอื่น

ตวัชีว้ัดและค่าเปา้หมาย

   2.2.1 ร้อยละงานวจิัยที่มีการบรูณาการกับพนัธกิจอื่นต่อจ านวนผลงานวจิัยทั้งหมด

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

SCI_60_02_02_01 โครงการ/กิจกรรม... ...          5,000 คณะวทิยาศาสตร์

SCI_60_02_02_02 โครงการ/กิจกรรม... ...    20,000 คณะวทิยาศาสตร์

SCI_60_02_02_03 โครงการ/กิจกรรม... ... 1,000         คณะวทิยาศาสตร์

SCI_60_02_02_04 โครงการ/กิจกรรม... ... 15,000        คณะวทิยาศาสตร์

SCI_60_02_02_05 โครงการ/กิจกรรม... ... 5,500                คณะวทิยาศาสตร์

SCI_60_02_02_06 โครงการ/กิจกรรม... ... 9,000         คณะวทิยาศาสตร์

 รายได้  แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม
ตัวชีว้ัด

ของโครงการ
ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลาปีงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุหน่วยนับ

 งบประมาณที่ใชจ้ริง (บาท)

ยทุธศาสตรท์ี ่2 พัฒนางานวจัิยสหสาขาวชิา และบรูณาการการวจัิยกับพันธกจิอืน่ | 2.2 สง่เสรมิใหม้กีารบรูณาการการวจัิยกับพันธกจิอืน่ 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในการบริการวิชาการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในการบริการวิชาการ  

เพื่อพัฒนาชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมและสังคมอย่างยั่งยืนอย่างยั่งยืน  
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ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่3 สรา้งความรว่มมอืกับพันธมติรในการบรกิารวิชาการเพ่ือพัฒนาชมุชนและสังคมอย่างยั่งยืน

เปา้ประสงค์เชงิกลยุทธ์  

3.1 สร้างความร่วมมือเพือ่น าองค์ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปพฒันาชุมชนและสังคม

ตวัชีว้ัดและค่าเปา้หมาย

     3.1.1 จ านวนหน่วยงานที่สร้างความร่วมมือกับคณะวทิยาศาสตร์ในการบริการวชิาการแก่ชุมชนและสังคม

     3.1.2 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือในการบริการวชิาการแก่ชุมชนและสังคม

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

SCI_60_03_01_01 โครงการ/กิจกรรม... ...           5,000 คณะวทิยาศาสตร์

SCI_60_03_01_02 โครงการ/กิจกรรม... ...    20,000 คณะวทิยาศาสตร์

SCI_60_03_01_03 โครงการ/กิจกรรม... ... 1,000          คณะวทิยาศาสตร์

SCI_60_03_01_04 โครงการ/กิจกรรม... ... 15,000         คณะวทิยาศาสตร์

SCI_60_03_01_05 โครงการ/กิจกรรม... ... 5,500             คณะวทิยาศาสตร์

SCI_60_03_01_06 โครงการ/กิจกรรม... ... 9,000          คณะวทิยาศาสตร์

แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม
ตัวชีว้ัด

ของโครงการ
ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลาปีงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบหน่วยนับ

 งบประมาณที่ใชจ้ริง (บาท)

 รายได้  แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

หมายเหตุพ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ยทุธศาสตรท์ี ่3 สรา้งความร่วมมอืกับพันธมติรในการบรกิารวชิาการเพือ่พัฒนาชมุชนและสงัคมอยา่งยั่งยนื | 3.1 สรา้งความร่วมมอืเพือ่น าองคค์วามรูท้างวทิยาศาสตรไ์ปพัฒนาชมุชนและสงัคม
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ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่3 สรา้งความรว่มมอืกับพันธมติรในการบรกิารวิชาการเพ่ือพัฒนาชมุชนและสังคมอย่างยั่งยืน

เปา้ประสงค์เชงิกลยุทธ์  

3.2 บรูณาการงานวจิัยและการจัดการเรียนการสอนในการบริการวชิาการใหแ้ก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

ตวัชีว้ัดและค่าเปา้หมาย

   3.2.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการบรูณาการผลงานวจิัยและ/หรือการเรียนการสอนกับการบริการวชิาการ

   3.2.2 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่บริการวชิาการแก่ชุมชนและสังคม เพือ่พฒันาก่อใหเ้กิดรายได้ /อาชีพเสริมที่เพิม่ขึ้น/พฒันาการเรียนรู้ทางด้านวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

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

SCI_60_03_02_01 โครงการ/กิจกรรม... ...

SCI_60_03_02_02 โครงการ/กิจกรรม... ...

SCI_60_03_02_03 โครงการ/กิจกรรม... ...

SCI_60_03_02_04 โครงการ/กิจกรรม... ...

SCI_60_03_02_05 โครงการ/กิจกรรม... ...

SCI_60_03_02_06 โครงการ/กิจกรรม... ...

 รายได้  แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม
ตัวชีว้ัด

ของโครงการ
ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลาปีงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุพ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560หน่วยนับ

 งบประมาณที่ใชจ้ริง (บาท)

ยทุธศาสตรท์ี ่3 สรา้งความร่วมมอืกับพันธมติรในการบรกิารวชิาการเพือ่พัฒนาชมุชนและสงัคมอยา่งยั่งยนื | 3.2 บรูณาการงานวจัิยและการจัดการเรยีนการสอนในการบรกิารวชิาการใหแ้กช่มุชนและสงัคมอยา่งยั่งยนื



 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4  
สร้างระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและสร้างระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม  
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ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 4 สรา้งระบบบรหิารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบรหิารและเทคโนโลยสีารสนเทศที่เหมาะสม

เป้าประสงค์เชิงกลยทุธ์  

4.1 เพิ่มประสิทธภิาพทางการบริหารด้วยเทคนิคการบริหารแนวใหม่

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

   4.1.1. จ านวนโครงการ/กจิกรรมที่เสริมสร้างการปฏิบัติงานของผู้บริหาร คณาจารย ์และบุคลากรด้วยการน าเคร่ืองมือทางการบริหารมาใช้

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

SCI_60_04_01_01 โครงการ/กิจกรรม... ...            5,000 คณะวทิยาศาสตร์

SCI_60_04_01_02 โครงการ/กิจกรรม... ...    20,000 คณะวทิยาศาสตร์

SCI_60_04_01_03 โครงการ/กิจกรรม... ... 1,000           คณะวทิยาศาสตร์

SCI_60_04_01_04 โครงการ/กิจกรรม... ... 15,000         คณะวทิยาศาสตร์

SCI_60_04_01_05 โครงการ/กิจกรรม... ... 5,500             คณะวทิยาศาสตร์

SCI_60_04_01_06 โครงการ/กิจกรรม... ... 9,000           คณะวทิยาศาสตร์

แผนปฏบิัตกิารประจ าปี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม
ตวัชี้วัด

ของโครงการ
ค่าเปา้หมาย

ระยะเวลาปงีบประมาณ

ผู้รับผิดชอบหน่วยนับ

 งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)

 รายได้  แผ่นดนิ
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

หมายเหตุพ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ยทุธศาสตรท์ี ่4 สรา้งระบบบรหิารทีม่คีณุภาพโดยใชเ้ครือ่งมอืทางการบรหิารและเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่หมาะสม | 4.1 เพิม่ประสทิธภิาพทางการบรหิารดว้ยเทคนคิการบรหิารแนวใหม่
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ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่4 สรา้งระบบบรหิารทีม่คุีณภาพโดยใชเ้ครื่องมอืทางการบรหิารและเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่หมาะสม

เปา้ประสงค์เชงิกลยุทธ์  

 4.2 เพือ่เสริมศักยภาพและทัศนคติของบคุลากรต่อการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้

ตวัชีว้ัดและค่าเปา้หมาย

   4.2.1 จ านวนงานที่บคุลากรน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับกระบวนงานใหม่

   4.2.2 คะแนนประเมินความพงึพอใจของผู้รับบริการต่องานที่ปรับกระบวนงานโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

   4.2.3 ผลประเมินตนเองต่อการเหน็คุณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศในงานที่พฒันา

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

SCI_60_04_02_01 โครงการ/กิจกรรม... ...           5,000 คณะวทิยาศาสตร์

SCI_60_04_02_02 โครงการ/กิจกรรม... ...    20,000 คณะวทิยาศาสตร์

SCI_60_04_02_03 โครงการ/กิจกรรม... ... 1,000          คณะวทิยาศาสตร์

SCI_60_04_02_04 โครงการ/กิจกรรม... ... 15,000        คณะวทิยาศาสตร์

SCI_60_04_02_05 โครงการ/กิจกรรม... ... 5,500             คณะวทิยาศาสตร์

SCI_60_04_02_06 โครงการ/กิจกรรม... ... 9,000          คณะวทิยาศาสตร์

 รายได้  แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม
ตัวชีว้ัด

ของโครงการ
ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลาปีงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุหน่วยนับ

 งบประมาณที่ใชจ้ริง (บาท)

ยทุธศาสตรท์ี ่4 สรา้งระบบบรหิารทีม่คีณุภาพโดยใชเ้ครือ่งมอืทางการบรหิารและเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่หมาะสม |  4.2 เพือ่เสรมิศักยภาพและทัศนคตขิองบคุลากรตอ่การน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศไปใช ้



 

 

ยุทธศาสตร์ที ่5 
ส่งเสริมการทํานุบํารุงส่งเสริมการทํานุบํารุงวัฒนธรรมวัฒนธรรมและและศิลปะศิลปะอย่างยั่งยืนอย่างยั่งยืน  
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ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่5 ส่งเสรมิการท านุบ ารงุวัฒนธรรมและศิลปะอย่างยั่งยืน

เปา้ประสงค์เชงิกลยุทธ์  

5.1 เพือ่ส่งเสริมใหน้ิสิตและบคุคลากรเหน็คุณค่าในวฒันธรรมและศิลปะ

ตวัชีว้ัดและค่าเปา้หมาย

    5.1.1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการท านุบ ารุงวฒันธรรมและศิลปะ

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

SCI_60_05_01_01 โครงการ/กิจกรรม... ...             5,000 คณะวทิยาศาสตร์

SCI_60_01_01_02 โครงการ/กิจกรรม... ...    20,000 คณะวทิยาศาสตร์

SCI_60_01_01_03 โครงการ/กิจกรรม... ... 1,000            คณะวทิยาศาสตร์

SCI_60_01_01_04 โครงการ/กิจกรรม... ... 15,000          คณะวทิยาศาสตร์

SCI_60_01_01_05 โครงการ/กิจกรรม... ... 5,500             คณะวทิยาศาสตร์

SCI_60_01_01_06 โครงการ/กิจกรรม... ... 9,000            คณะวทิยาศาสตร์

แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม
ตัวชีว้ัด

ของโครงการ
ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลาปีงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบหน่วยนับ

 งบประมาณที่ใชจ้ริง (บาท)

 รายได้  แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

หมายเหตุพ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ยทุธศาสตรท์ี ่5 สง่เสรมิการท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศลิปะอยา่งยั่งยนื | 5.1 เพือ่สง่เสรมิใหน้สิติและบคุคลากรเห็นคณุคา่ในวัฒนธรรมและศลิปะ
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ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี ่5 ส่งเสรมิการท านุบ ารงุวัฒนธรรมและศิลปะอย่างยั่งยืน

เปา้ประสงค์เชงิกลยุทธ์  

5.2 เพือ่ส่งเสริมใหเ้กิดการบรูณาการวฒันธรรมและศิลปะกับการเรียนการสอน/วจิัย/การบริการวชิาการ

ตวัชีว้ัดและค่าเปา้หมาย

    5.2.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบรูณาการการท านุบ ารุงวฒันธรรมและศิลปะกับการเรียนการสอน/วจิัย/บริการวชิาการ การบริการวชิาการ

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

SCI_60_05_02_01 โครงการ/กิจกรรม... ...          5,000 คณะวทิยาศาสตร์

SCI_60_05_02_02 โครงการ/กิจกรรม... ...     20,000 คณะวทิยาศาสตร์

SCI_60_05_02_03 โครงการ/กิจกรรม... ... 1,000         คณะวทิยาศาสตร์

SCI_60_05_02_04 โครงการ/กิจกรรม... ... 15,000        คณะวทิยาศาสตร์

SCI_60_05_02_05 โครงการ/กิจกรรม... ... 5,500              คณะวทิยาศาสตร์

SCI_60_05_02_06 โครงการ/กิจกรรม... ... 9,000         คณะวทิยาศาสตร์

 รายได้  แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม
ตัวชีว้ัด

ของโครงการ
ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลาปีงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุพ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560หน่วยนับ

 งบประมาณที่ใชจ้ริง (บาท)

ยทุธศาสตรท์ี ่5 สง่เสรมิการท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศลิปะอยา่งยั่งยนื | 5.2 เพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิการบรูณาการวัฒนธรรมและศลิปะกับการเรยีนการสอน/วจัิย/การบรกิารวชิาการ



 
 

ภารกิจอื่น ๆ 
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โครงการ/กิจกรรมทีต่อบ  พันธกิจดา้น บรหิารจัดการอย่างมปีระสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภบิาล

  1) ภาระกิจดา้นการประกันคุณภาพการศึกษา

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

SCI_60_06_01_01 โครงการ/กิจกรรม... ...          5,000 คณะวทิยาศาสตร์

SCI_60_06_01_02 โครงการ/กิจกรรม... ...   20,000 คณะวทิยาศาสตร์

SCI_60_06_01_03 โครงการ/กิจกรรม... ... 1,000         คณะวทิยาศาสตร์

SCI_60_06_01_04 โครงการ/กิจกรรม... ... 15,000        คณะวทิยาศาสตร์

SCI_60_06_01_05 โครงการ/กิจกรรม... ... 5,500                คณะวทิยาศาสตร์

SCI_60_06_01_06 โครงการ/กิจกรรม... ... 9,000         คณะวทิยาศาสตร์

แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม
ตัวชีว้ัด

ของโครงการ
ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลาปีงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบหน่วยนับ

 งบประมาณที่ใชจ้ริง (บาท)

 รายได้  แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

หมายเหตุพ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

พันธกจิดา้น บรหิารจัดการอยา่งมปีระสทิธภิาพตามหลักธรรมมาภบิาล |  1) ภาระกจิดา้นการประกันคณุภาพการศกึษา
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โครงการ/กิจกรรมทีต่อบ  พันธกิจดา้น บรหิารจัดการอย่างมปีระสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภบิาล

  2) ภาระกิจดา้นการบรหิารและการจัดการ

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

SCI_60_06_02_01 โครงการ/กิจกรรม... ...          5,000 คณะวทิยาศาสตร์

SCI_60_06_02_02 โครงการ/กิจกรรม... ...   20,000 คณะวทิยาศาสตร์

SCI_60_06_02_03 โครงการ/กิจกรรม... ... 1,000         คณะวทิยาศาสตร์

SCI_60_06_02_04 โครงการ/กิจกรรม... ... 15,000        คณะวทิยาศาสตร์

SCI_60_06_02_05 โครงการ/กิจกรรม... ... 5,500                คณะวทิยาศาสตร์

SCI_60_06_02_06 โครงการ/กิจกรรม... ... 9,000         คณะวทิยาศาสตร์

แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม
ตัวชีว้ัด

ของโครงการ
ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลาปีงบประมาณ

หน่วยนับ

 งบประมาณที่ใชจ้ริง (บาท)

 รายได้  แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

พันธกจิดา้น บรหิารจัดการอยา่งมปีระสทิธภิาพตามหลักธรรมมาภบิาล |  2) ภาระกจิดา้นการบรหิารและการจัดการ




