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งานนโยบายและแผน  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 



 

งบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการแผนปฏบิัติการ (Action Plan) คณะวิทยาศาสตร ์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

8,004,100 , 64%

- , 0%

4,532,000 , 36%

แสดงงบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

งบประมาณเงินรายได้

งบประมาณเงินแผ่นดิน

งบประมาณจากภายนอก/อ่ืน ๆ 



งบประมาณที่ใช้เพื่อบริหารจัดการและสนับสนุนในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25693 

 

 

ยทุธศาสตร์ที่ 1
2,516,300 

20%

ยทุธศาสตร์ที่ 2
3,558,800 

28%

ยทุธศาสตร์ที่ 3
4,836,000 

39%

ยทุธศาสตร์ที่ 4
892,500 

7%

ภารกิจอื่น ๆ
732,500 

6%

แสดงงบประมาณที่ใช้เพื่อสอดรับกับประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 1 ภารกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ภารกิจอ่ืน ๆ



แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จ ำนวนกลยุทธ์ 11 กลยุทธ์ ตัวชี้วัด จ ำนวน 43 ตัวชี้วัด และจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม จ านวน 140 โครงการ 
โดยใช้งบประมำณในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร/กิจกรรมท้ังสิ้น 12,536,100.- บาท ดังรำยละเอียดนี้ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
จ านวนกลยุทธ์ 

(11) 
จ านวนตัวช้ีวัด 

(43) 
จ านวนโครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) หมายเหตุ 

รำยได้ แผ่นดิน ภำยนอก/อื่น ๆ   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
เสริมสร้ำงควำมเป็นผู้น ำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันไปสู่ระดับสำกล 

(3) 
3 

(14) 
12 

 
64 2,516,300 

 
- 

 
- 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้ำงงำนวิจัยที่เข้มแข็ง มีบูรณำกำร สร้ำงนวัตกรรม มีศักยภำพในกำรต่อยอดเชิงพำณิชย์ 
เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล 

(2) 
2 

(8) 
5 

 
16 3,558,800 

 
- 

 
- 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
สร้ำงงำนบริกำรวิชำกำร ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และวิทยำศำสตรศึกษำ ที่เป็นเลิศ 

(2) 
2 

(3) 
3 

 
16 344,000 

 
- 

 
4,492,000 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
บริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำลเพ่ือน ำไปสู่ควำมเป็นเลิศ 

(4) 
4 

(18) 
10 

 
17 892,500 

 
- 

 
- 

 

ภารกิจอื่น ๆ 
แผนปฏิบัติกำรประจ ำ (Routine Action Plan) 

 
- 

 
- 

 
27 

                    
692,500 

 
- 

 
40,000 

 

รวมทั้งสิ้น 11 30 140 8,004,100 - 4,532,000  

 



 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

เสริมสร้างความเป็นผู้น าทาาง้้านวิทาาาาาสรรและเเทาคนนนะา  
เพื่อเพิ่มข ้ความสามารถในการลข่งขันไปสู่รเ้ับสากะ 

 

 

 



หนา้ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ผลิตบัณฑิตท่ีมีความเป็นเลิศ และเสริมสร้างความเป็นผู้น าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเข้าสู่ระดับสากล
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  

1.1  นิสิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีทักษะส่ือสาร
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย

 1.1.1 จ ำนวนรำงวัลทำงวิชำกำร ของนิสิตในระดับชำติ 

 1.1.2 จ ำนวนรำงวัลทำงวิชำกำร ของนิสิตในระดับนำนำชำติ 

 1.1.3 ร้อยละนิสิตระดับปริญญำตรีท่ีได้คะแนนสอบภำษำอังกฤษ ระดับ B1 หรือสูงกว่ำ 

 1.1.4 ร้อยละรำยวิชำท่ีมีกำรเรียนกำรสอนแบบ Active learning

 1.1.5 จ ำนวนรำยวิชำท่ีมีกำรเรียนกำรสอนแบบ online 

 1.1.6 จ ำนวนนวัตกรรมกำรสอน ส่ือกำรสอน

DEP Y S G K N (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ระบุช่ือ-สกุล)

ACA 63 01 01 02 01  1. จ ำนวนนิสิตท่ีเข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 85 50,000       -      -                รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร

 2. ควำมพึงพอใจมำกกว่ำ 4.0 คะแนน ≥ 4

ACA 63 01 01 01 02  โครงกำรพัฒนำศักยภำพภำษำอังกฤษส ำหรับนิสิตคณะ

วิทยำศำสตร์

 นิสิตมีคะแนนภำษำอังฤษเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80 40,000       รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร

ACA 63 01 01 01 03  1. จ ำนวนนวัตกรรมกำรสอน ส่ือกำรสอน ร้อยละ 85 80,000       -      -                รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร

 2. ควำมพึงพอใจมำกกว่ำ 4.00 จำก 5 คะแนน ≥ 4

ACA 63 01 01 01 04  1. นิสิตเข้ำร่วมโครงกำรได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะ SCI ร้อยละ 85 220,000      -      -                รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร

 2. จ ำนวนนิสิตเข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 85

 3. ควำมพึงพอใจ ร้อยละ 85

ACA 63 01 01 01 05  1. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับกำรพัฒนำ ร้อยละ ≥ 80 60,000       รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร

 2. ร้อยละรำยวิชำท่ีมีกำรเรียนกำรสอนแบบ Active learning ร้อยละ 100

STU 63 01 01 04 01  1. นิสิตและบุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ ≥ 80 345,000      -      -                

 2. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนน ≥ 3.50

STU 63 01 01 04 02  1. นิสิตและบุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ ≥ 80 60,000       -      -                

 2. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนน ≥ 3.50

STU 63 01 01 04 03  1. นิสิตและบุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ ≥ 80 230,000      -      -                

 2. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนน ≥ 3.50

 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพนิสิต คณะวิทยำศำสตร์ รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำศักยภำพนิสิต

 โครงกำรนิสิตรักษ์ส่ิงแวดล้อม รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำศักยภำพนิสิต

 โครงกำรพัฒนำศักยภำพนิสิต คณะวิทยำศำสตร์ รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำศักยภำพนิสิต

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสโครงการ

(1)

โครงการ/กิจกรรม

(2) พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

 งบประมาณท่ีใช้ (บาท)

 แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ
 รายได้

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา

ตัวช้ีวัดของโครงการ

(3)

 โครงกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับนิสิต ช้ันปีท่ี 1

 โครงกำรต้นกล้ำวิทยำศำสตร์

 โครงกำรน ำเสนอผลงำนนิสิต SCI Fair 2562

 โครงกำรสัมมนำระหว่ำงฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพส ำหรับ

นิสิต กศ.บ. ช้ันปีท่ี 5

ค่า

เป้าหมาย
หน่วยนับ

ระยะเวลาปีงบประมาณ



หนา้ 2

DEP Y S G K N (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ระบุช่ือ-สกุล)

หมายเหตุ
รหัสโครงการ

(1)

โครงการ/กิจกรรม

(2) พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

 งบประมาณท่ีใช้ (บาท)

 แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ
 รายได้

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา

ตัวช้ีวัดของโครงการ

(3)

ค่า

เป้าหมาย
หน่วยนับ

ระยะเวลาปีงบประมาณ

STU 63 01 01 04 04  1. นิสิตและบุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ ≥ 80 35,000       -      -                

 2. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนน ≥ 3.50

MAT 63 01 01 01 01  1. ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจ คะแนน > 3.51        24,000        -                     -   อ.ดร.รุ่งฟ้ำ จันท์จำรุภรณ์

 2. นิสิตสำมำรถท ำแบบฝึกหัดได้ถูกต้อง ร้อยละ 80

MAT 63 01 01 01 02  โครงกำรน ำเสนอหัวข้อวิจัย (Pre-Proposal) ส ำหรับนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษำ สำขำวิชำคณิตศำสตร์ ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2562

 ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจ คะแนน > 3.51 20,000       -      -                อ.ดร.รุ่งฟ้ำ จันท์จำรุภรณ์

MAT 63 01 01 01 03  โครงกำรพัฒนำนิสิต หลักสูตร วท.บ.คณิตศำสตร์ เพ่ือเพ่ิม

ทักษะกำรเขียนพิสูจน์เชิงคณิตศำสตร์

 ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจ คะแนน > 3.51 10,000       -      -                ผศ.ดร.พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์ สิรินิลกุล

CHE 63 01 01 01 01  โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพวิชำชีพครู  นิสิตได้รับควำมรู้ควำมสำมำรถตำมหลักสูตร และมีทักษะกำรเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21

ร้อยละ ≥ 80 40,000       -      -                ผศ.ดร.ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต

CHE 63 01 01 01 02  โครงกำรพัฒนำศักยภำพนิสิตด้ำนวิชำชีพ  นิสิตได้รับควำมรู้ควำมสำมำรถตำมหลักสูตร และมีทักษะกำรเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21

ร้อยละ ≥ 80 22,000       -      -                ผศ.ดร.แพน ทองเรือง

CHE 63 01 01 01 03  โครงกำรจัดสอบวัดสมรรถนะของนิสิตหลักสูตรวิทยำ

ศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเคมี ปีกำรศึกษำ 2562

 นิสิตกลุ่มเดิมมีจ ำนวนร้อยละท่ีสอบผ่ำนระดับสมรรถนะของหลักสูตร

เพ่ิมข้ึน โดยเปรียบเทียบกับปีกำรศึกษำก่อนหน้ำ

ร้อยละ ≥ 50 15,500       -      -                อ.ดร.พรทิพย์ บุญศรี

CHE 63 01 01 04 01  1. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้ตระหนักถึงควำมปลอดภัย ในกำรท ำงำนท่ี

เก่ียวข้องกับสำรเคมีและสำมำรถแก้ไขปัญหำเบ้ืองต้นเม่ือเกิดอุบัติเหตุ

และปฐมพยำบำลได้

ร้อยละ ≥ 80 34,800       -      -                อ.ดร.อนัญญำ ไตรบ ำรุงสุข

 2. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับควำมรู้ ควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมโครงกำร

 ในระดับดีข้ึนไป
ร้อยละ ≥ 80

CHE 63 01 01 05 01  1. ผู้ท่ีเข้ำรับกำรอบรมมีควำมเข้ำใจเก่ียวกับระบบควำมปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัติกำรเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ ≥ 80

16,600       -      -                ภำควิชำเคมี 

 2. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ ในกำรปฏิบัติตนใน

ห้องปฏิบัติกำรอย่ำงเหมำะสม
เชิงคุณภำพ

CHE 63 01 01 06 01  1. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรบูรณำกำรข้ำมศำสตร์

เพ่ือกำรสร้ำงนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ ใน

ศตวรรษท่ี 21

ร้อยละ ≥ 80 59,700       -      -                อำจำรย์ ดร.ชัชฎำภรณ์ พิณทอง

 2. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถสร้ำงผลงำน นวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐ์/

งำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์
ช้ิน/ฉบับ ≥ 10

 โครงกำรควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนท่ีเก่ียวข้องกับ

สำรเคมีและกำรแก้ไขปัญหำเม่ือเกิดอุบัติเหตุ

 โครงกำรกำรเรียนรู้ด้วยตนเองเก่ียวกับควำมปลอดภัยใน

กำรใช้ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์

 โครงกำรบูรณำกำรข้ำมศำสตร์เพ่ือกำรสร้ำงนวัตกรรม/

ส่ิงประดิษฐ์/งำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ ในศตวรรษท่ี 21

 โครงกำรสนับสนุนกิจกรรม คณะวิทยำศำสตร์ รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำศักยภำพนิสิต

 โครงกำรพัฒนำศักยภำพนิสิต หลักสูตรกำรศึกษำ

มหำบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ และหลักสูตรกำรศึกษำ

ดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ ด้ำนกลยุทธ์กำรจัดกำร

เรียนรู้คณิตศำสตร์ ส ำหรับนักเรียนในศตวรรษท่ี 21



หนา้ 3

DEP Y S G K N (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ระบุช่ือ-สกุล)

หมายเหตุ
รหัสโครงการ

(1)

โครงการ/กิจกรรม

(2) พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

 งบประมาณท่ีใช้ (บาท)

 แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ
 รายได้

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา

ตัวช้ีวัดของโครงการ

(3)

ค่า

เป้าหมาย
หน่วยนับ

ระยะเวลาปีงบประมาณ

BIO 63 01 01 04 01  1. นิสิตเข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 100 45,800       -      -                อำจำรย์วิศรุตตำ อัตถำกร

 2. นิสิตได้รับควำมรู้ตรงตำมวัตถุประสงค์ทุกข้อ ร้อยละ > 80

 3. น ำปัญหำท่ีเกิดข้ึนในกำรศึกษำนอกสถำนท่ีมำปรับปรุงเพ่ือ

กำรศึกษำนอกสถำนท่ีคร้ังต่อไป

มี มี

BIO 63 01 01 04 02  โครงกำรศึกษำนอกสถำนท่ี พฤกษศำสตร์ 1  1. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับควำมรู้ด้ำนวิชำกำรในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ > 70 17,000       -      -                อ.อภิรดำ สถำปัตยำนนท์

 2. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับควำมรู้ด้ำนประสบกำรณ์ในระดับดีข้ึนไป
ร้อยละ > 70

 3. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้พัฒนำด้ำนอัตลักษณ์และมนุษยสัมพันธ์ในระดับ

ดีข้ึนไป
ร้อยละ > 70

 4. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษำท่ีลงทะเบียนเรียนรำยวิชำท่ีเก่ียวข้อง

สำขำวิชำพฤกษศำสตร์ ในภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2562 เข้ำร่วม

โครงกำร
ร้อยละ > 80

BIO 63 01 01 04 03  1. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับควำมรู้ด้ำนวิชำกำร ในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ > 70 38,300       -      -                อ.อนิษฐำน ศรีนวล

 2. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับควำมรู้ด้ำนประสบกำรณ์ในระดับดีข้ึนไป
ร้อยละ > 70

 3. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้พัฒนำด้ำนอัตลักษณ์และมนุษยสัมพันธ์ในระดับ

ดีข้ึนไป
ร้อยละ > 70

 4. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษำท่ีลงทะเบียนเรียนรำยวิชำท่ีเก่ียวข้อง

สำขำวิชำ พฤกษศำสตร์ ในภำคเรียนท่ี 2ปีกำรศึกษำ 2562 เข้ำร่วม

โครงกำร

ร้อยละ > 80

BIO 63 01 01 04 04  1. นิสิตท่ีลงทะเบียนเข้ำร่วมโครงกำรทุกคน ร้อยละ > 80 27,200       -      -                อ.ธนิต ศิริบุญ

 2. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับควำมรู้ด้ำนวิชำกำรในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ > 70

 3. ควำมพึงพอใจในกำรอบรม ร้อยละ > 70

BIO 63 01 01 04 05  โครงกำรศึกษำนอกสถำนท่ี สัตววิทยำ 2  1. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับควำมรู้ด้ำนวิชำกำรในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ > 70 25,500       -      -                อ.ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวำนิช

 2. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับควำมรู้ด้ำนประสบกำรณ์ในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ > 70

 3. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้พัฒนำด้ำนอัตลักษณ์และมนุษยสัมพันธ์ในระดับ

ดีข้ึนไป

ร้อยละ > 70

 4. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษำท่ีลงทะเบียนเรียนรำยวิชำท่ีเก่ียวข้องกับ

สำขำวิชำสัตววิทยำ ในภำคเรียนท่ี 2ปีกำรศึกษำ 2562 เข้ำร่วมโครงกำร

ร้อยละ > 80

GEN 63 01 01 01 01  1. คะแนนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนน ≥ 3.50 20,000       รศ.ดร. น้ ำฝน คูเจริญไพศำล

 2. ร้อยละของนิสิตท่ีเข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ ≥ 80

 โครงกำรศึกษำนอกสถำนท่ี สัตววิทยำ 1

 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์

และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของนิสิตภำควิชำ

วิทยำศำสตร์ท่ัวไป

 โครงกำรศึกษำนอกสถำนท่ี วิชำปฏิบัติกำรนิเวศวิทยำ

 โครงกำรศึกษำนอกสถำนท่ี พฤกษศำสตร์ 2



หนา้ 6

DEP Y S G K N (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ระบุช่ือ-สกุล)

พ.ศ. 2563

ระยะเวลาปีงบประมาณรหัสโครงการ

(1)

โครงการ/กิจกรรม

(2)

ค่า

เป้าหมาย พ.ศ. 2562

ตัวช้ีวัดของโครงการ

(3)
หน่วยนับ

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา

 งบประมาณท่ีใช้ (บาท)
หมายเหตุ

 แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ
 รายได้

HOM 63 01 02 02 04  โครงกำรเรียนรู้และมีประสบกำรณ์จำกผู้ประกอบกำรและ

อุตสำหกรรมส่ิงทอ

 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมเข้ำใจในเน้ือหำกำรบรรยำยจำกวิทยำกรและ

ผู้ประกอบกำร สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองหลัง

กำรท ำกิจกรรม/โครงกำร ในระดับมำก ถึงมำกท่ีสุด

ร้อยละ ≥ 80 5,000        อ.ดร.จิตต์โสภำ เฉลียวศักด์ิ รำยจ่ำยอ่ืน

HOM 63 01 02 02 05  1. จ ำนวนร้อยละของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ ≥ 80 15,000      -      -                อำจำรย์วีณำ ทองรอด รำยจ่ำยอ่ืน

 2. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพีงพอใจ 5 ด้ำน ในระดับมำกถึงระดับมำก

ท่ีสุด
ร้อยละ ≥ 80

 3. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถให้บริกำร ควำมรู้ทำงวิชำกำรแก่ชุมชน ใน

ระดับมำกถึงมำกท่ีสุด
ร้อยละ ≥ 80

CHE 63 01 02 01 01  โครงกำรพัฒนำศักยภำพนิสิตด้ำนวิชำชีพ  นิสิตได้รับควำมรู้ควำมสำมำรถตำมหลักสูตร และมีทักษะกำรเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21

ร้อยละ ≥ 80 ผศ.ดร.แพน ทองเรือง Supporter 

Project

CHE 63 01 02 02 01  โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนมำตรฐำนอุตสำหกรรม

 ISO

 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเบ้ืองต้นเก่ียวกับข้อก ำหนดระบบ

คุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล (ISO) ในระดับดีข้ึนไป

ร้อยละ ≥ 80 38,800      -      -                อ.ดร.อนัญญำ ไตรบ ำรุงสุข

CHE 63 01 02 06 01  โครงกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ภำควิชำ

เคมี ปีกำรศึกษำ 2562

 รำยงำนกำรประเมินตนเองระดับหลักสูตร เล่ม 5 23,000      -      -                อ.ดร.ประเสริฐ พัฒนำประทีป

BIO 63 01 02 06 06  1. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพใน

ระดับมำกข้ึนไป

ร้อยละ > 70 30,000      -      -                อำจำรย์วิทยำ ผำค ำ

 2. คณำจำรย์และบุคลำกรของภำควิชำชีววิทยำ มีควำมพึงพอใจต่อผล

กำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
มี มี

PHY 63 01 02 05 01  โครงกำรแนะน ำหลักสูตรและกำรเลือกสำขำวิชำเอกของ

ภำควิชำฟิสิกส์

 ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ระดับ >3.5 5,000        -      -                อ.ดร.สุรวุฒิ วิจำรณ์

GEN 63 01 01 02 06  1. บุคลำกรของภำควิชำเข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ ≥ 80 7,000        -      -                ผศ.ดร. สุรศักด์ิ ละลอกน้ ำ

 2. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนน ≥ 3.50

GEN 63 01 01 02 07  1. บุคลำกรของภำควิชำเข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ ≥ 80 5,000        -      -                ผศ.ดร. สุรศักด์ิ ละลอกน้ ำ

 2. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนน ≥ 3.50

SMB 63 01 02 02 05  โครงกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ภำควิชำจุล

ชีววิทยำ ปีกำรศึกษำ 2562

 ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนน ≥ 4 6,500        -      -                นำงสำวพิมพ์ประภำ บุญใช้

CPS 63 01 02 03 01  1. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ ≥ 80         7,000  -  - อำจำรย์ ดร.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ

 2. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนน ≥ 3.51

 3. นิสิตได้เครือข่ำยบริษัท/องค์กรท่ีน่ำสนใจในกำรสมัครงำนและฝึกงำน

คะแนน

บริษัท/

องค์กร

≥ 10

 โครงกำรเผยแพร่ควำมรู้สู่ชุมชน ภำควิชำคหกรรมศำสตร์ 

ปีกำรศึกษำ 2562

โครงกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำควิชำชีววิทยำ

 โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เพ่ือจัดท ำรำยงำนกำร

ประเมินตนเอง ภำควิชำวิทยำศำสตร์ท่ัวไป

 โครงกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของภำควิชำ

วิทยำศำสตร์ท่ัวไป

 โครงกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์กำรฝึกงำนจำก พ่ีสู่น้อง



หนา้ 4

DEP Y S G K N (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ระบุช่ือ-สกุล)

หมายเหตุ
รหัสโครงการ

(1)

โครงการ/กิจกรรม

(2) พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

 งบประมาณท่ีใช้ (บาท)

 แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ
 รายได้

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา

ตัวช้ีวัดของโครงการ

(3)

ค่า

เป้าหมาย
หน่วยนับ

ระยะเวลาปีงบประมาณ

GEN 63 01 01 01 02  1. นิสิตเข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ ≥ 80          5,000        -                     -   อ.ดร. บงกช บุญบูรพงศ์

 2. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนน ≥ 3.50

GEN 63 01 01 01 03  1. คะแนนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนน ≥ 3.50 12,000       -      -                รศ.ดร. น้ ำฝน คูเจริญไพศำล

 2. ร้อยละของนิสิตท่ีเข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ ≥ 80

 3. นิสิตสำมำรถสร้ำงผลงำนวิจัย นวัตกรรมส่ือกำรเรียนรู้และมีทักษะ

กำรน ำเสนองำน
ร้อยละ ≥ 95

GEN 63 01 01 01 04  1. นิสิตเข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ ≥ 80 5,000         -      -                อำจำรย์ ดร. บงกช บุญบูรพงศ์

 2. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนน ≥ 3.50

GEN 63 01 01 01 05  1. นิสิตเข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ ≥ 80 5,000         -      -                อำจำรย์ ดร. บงกช บุญบูรพงศ์

 2. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนน ≥ 3.50

SMB 63 01 01 01 01  โครงกำรทัศนศึกษำสำขำจุลชีววิทยำส ำหรับนิสิตปีท่ี 3  ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนน ≥ 4 10,000       -      -                อ.ณัฎฐิกำ สุวรรณำศรัย

SMB 63 01 01 01 02  โครงกำรทัศนศึกษำสำขำจุลชีววิทยำส ำหรับนิสิตปีท่ี 4  ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนน ≥ 4 10,000       -      -                รศ.ดร.อรอนงค์ พร้ิงศุลกะ

SMB 63 01 01 01 03  โครงกำรกำรแข่งขันกีฬำ-วิชำกำรจุลชีววิทยำสัมพันธ์แห่ง

ประเทศไทย คร้ังท่ี 16

 ได้รับรำงวัลจำกกำรแข่งขัน รำงวัล ≥ 3 40,000       -      -                อ.ณัฎฐิกำ สุวรรณำศรัย

SMB 63 01 01 01 04  โครงกำรอบรมมำตรฐำนควำมปลอดภัยของอำหำรโดย

ระบบ The British Retail Consortium (BRC)

 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรผ่ำนกำรอบรมและได้รับประกำศนียบัตร ร้อยละ ≥ 90 25,000       -      -                ผศ.ดร. สุขุมำภรณ์ กระจ่ำงสังข์

CPS 63 01 01 04 01  1. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ ≥ 80          1,000        -                     -   ผศ.ศศิวิมล สุขพัฒน์

 2. นิสิตสำมำรถสอบผ่ำนและได้รับประกำศนียบัตรของ Oracle ร้อยละ ≥ 80

 3. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนน ≥ 3.51

CPS 63 01 01 06 02  1. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ ≥ 80        45,200        -                     -   อำจำรย์ ดร.วีระ สะอ้ิง

 2. นิสิตสำมำรถพัฒนำทักษะในกำรเรียนรู้ด้ำนภำษำและกำรโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

ร้อยละ ≥ 70

 3. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนน ≥ 3.51

CPS 63 01 01 05 03  1. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ ≥ 80        30,000        -                     -   ผศ.ดร.นุวีย์ วิวัฒนวัฒนำ

 2. จ ำนวนรำยวิชำท่ีสำมำรถใช้ส ำหรับกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ วิชำ ≥ 2

CPS 63 01 01 03 04 1. นิสิตกลุ่มเป้ำหมำย มีคะแนนสอบภำษำอังกฤษ SWU-SET เพ่ิมข้ึน ร้อยละ > 80        10,800        -                     -   ผศ.ศศิวิมล สุขพัฒน์ (เพ่ิม) โยกงบฯ

2. นิสิตกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ > 80

1,735,400   -     -               

 โครงกำรจัดกำรเรียนรู้นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่ำสำขำวิชำ

วิทยำศำสตร์ท่ัวไป

 โครงกำรเตรียมควำมพร้อมนิสิตหลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต

 สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ท่ัวไป

 โครงกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 : Oracle

 Academy

 โครงกำรเตรียมควำมพร้อมและเสริมทักษะด้ำนวิทยำกำร

คอมพิวเตอร์ส ำหรับนิสิตช้ันปีท่ี 1  ปีกำรศึกษำ 2562

 โครงกำรพัฒนำส่ือกำรเรียนกำรสอนออนไลน์

 โครงกำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในกำรใช้ห้องปฏิบัติกำร

วิทยำศำสตร์หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิตสำขำวิชำ

วิทยำศำสตร์ท่ัวไป

 โครงกำรแสดงศักยภำพทำงวิชำกำรของนิสิตหลักสูตร

กำรศึกษำบัณฑิตสำขำวิชำวิทยำศำสตร์ท่ัวไป

โครงกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรสอบวัดระดับสมิทธิภำพ

ภำษำอังกฤษ (SWU-SET)
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  
1.2  หลักสูตรมีขีดความสามารถในการแข่งขันตามความต้องการของตลาดแรงงาน

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
 1.2.1 ผลกำรประเมินคุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ/ตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ท่ีคำดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตรภำพรวมระดับปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก
 1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี (จ ำนวนบัณฑิตปริญญำตรีท่ีได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพ/บัณฑิตท่ีตอบแบบส ำรวจ)
 1.2.3 ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีได้งำนท ำตรงสำขำ
 1.2.4 จ ำนวนหลักสูตรสหกิจศึกษำหรือหลักสูตร 2 ภำษำ
1.2.5 ร้อยละหลักสูตรท่ีรับนิสิตได้ตำมแผนรับนิสิตในระดับปริญญำตรี
1.2.6 ร้อยละหลักสูตรท่ีบริหำรหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำน AUNQA 

DEP Y S G K N (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ระบุช่ือ-สกุล)

PLA 63 01 02 05 01  1. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักสูตรของคณะ

วิทยำศำสตร์

ร้อยละ ≥ 80 50,000      -      -                 1. รองคณบดีฝ่ำยวำงแผนฯ

 2. นำงสำวปรำณี ประสงค์

 2. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนน ≥ 3.50

SAR 63 01 02 06 01  โครงกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือพัฒนำระบบประกัน

คุณภำพกำรศึกษำ ระดับหลักสูตรตำมเกณฑ์ AUN-QA

 1. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรบริหำรและพัฒนำ

หลักสูตรตำมเกณฑ์คุณภำพ AUN-QA

ร้อยละ ≥80 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยพัฒนำคุณภำพ

 กิจกรรมท่ี 1 : โครงกำร Writing SAR ตำมเกณฑ์ AUN-QA  2. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถน ำกรอบแนวคิด AUN QA ไปพัฒนำและ

บริหำรจัดกำรหลักสูตรได้
ร้อยละ ≥80

62,000      -      -                

 กิจกรรมท่ี 2 : โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดท ำผล

กำรเรียนรู้ท่ีคำดหวัง (Expected Learning  Outcome)

 3. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสำมำรถเขียนมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของบัณฑิต 

(Expected learning outcomes) ได้ ร้อยละ ≥80

20,000      -      -                

MAT 63 01 02 02 01  โครงกำรศึกษำผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำประจ ำปี

กำรศึกษำ 2561 เพ่ือพัฒนำและปรับปรุงกำรด ำเนินงำน

ของภำควิชำ

 ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจ คะแนน > 3.51 7,000        -      -                อำจำรย์ ดร.จิตตินำถ รัตนมุง

MAT 63 01 02 02 02  1. ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจ คะแนน เล่ม SAR 21,600      อำจำรย์ ดร.จิตตินำถ รัตนมุง

 2. จ ำนวนรำยงำนประเมิน 6

MAT 63 01 02 02 03  1. ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจ คะแนน เล่ม SAR 7,500        อำจำรย์ ดร.จิตตินำถ รัตนมุง

 2. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 80

MAT 63 01 02 02 04  โครงกำรคณิตฯ พิชิตตลำดงำน  ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจ คะแนน > 3.51 8,000        ผศ.ดร.พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์ สิรินิลกุล

HOM 63 01 02 02 01  กิจกรรมจัดท ำหลักสูตรภำควิชำคหกรรมศำสตร์  จ ำนวนหลักสูตรมีกำรปรับปรุงให้เป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ

หลักสูตร ≥ 1 10,000      อำจำรย์ ดร. ชำติรส กำระเวก

HOM 63 01 02 02 02  กิจกรรมเผยแพร่โครงงำนวิจัยสำขำวิชำคหกรรมศำสตร์  จ ำนวนร้อยละของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ ≥ 80 ร่วมกับคณะวิทยำศำสตร์ เพ่ิม

HOM 63 01 02 02 03  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและกตัญญูกตเวทิตำต่ออำจำรย์  จ ำนวนร้อยละของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ ≥ 80 ร่วมกับคณะวิทยำศำสตร์

พ.ศ. 2563

ระยะเวลาปีงบประมาณรหัสโครงการ

(1)

โครงการ/กิจกรรม

(2)

ค่า

เป้าหมาย พ.ศ. 2562

ตัวช้ีวัดของโครงการ

(3)
หน่วยนับ

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา

 งบประมาณท่ีใช้ (บาท)
หมายเหตุ

 แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ
 รายได้

 โครงกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตรแก่ครูแนะแนว

 โครงกำรประชุมเพ่ือจัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562

 โครงกำรประชำพิจำรณ์กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมิน

คุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 ของภำควิชำ

คณิตศำสตร์
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DEP Y S G K N (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ระบุช่ือ-สกุล)

พ.ศ. 2563

ระยะเวลาปีงบประมาณรหัสโครงการ

(1)

โครงการ/กิจกรรม

(2)

ค่า

เป้าหมาย พ.ศ. 2562

ตัวช้ีวัดของโครงการ

(3)
หน่วยนับ

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา

 งบประมาณท่ีใช้ (บาท)
หมายเหตุ

 แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ
 รายได้

CPS 63 01 02 06 02  1. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ ≥ 80       30,000        -                     -   ผศ.ดร.วรำภรณ์ วิยำนนท์

 2. จัดท ำแนวทำงบริหำรหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำน  AUNQA ร้อยละ ≥ 80

CPS 63 01 02 04 03  1. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ ≥ 80       18,000        -                     -   ผศ.ดร.จันตรี ผลประเสริฐ

 2. ได้หลักสูตรวิศวกรรมข้อมูล (หลักสูตรใหม่) เป็นหลักสูตร 2 ภำษำ 1 หลัก
สูตร

CPS 63 01 02 01 04  1. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ ≥ 80       40,000        -                     -   อำจำรย์ ดร.ศิริสรรพ เหล่ำหะเกียรติ

 2. นิสิตได้พัฒนำทำงวิชำกำร สุขภำพ จริยธรรม กำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน คะแนน ≥ 3.51

SCE 63 01 02 06 01  1. จ ำนวนหลักสูตรท่ีบริหำรหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำน AUNQA หลักสูตร 2 7,500        -      -                ผศ.ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล

 2. ร้อยละของผู้เข้ำร่วมโครงกำรตำม ร้อยละ ≥ 80

 3. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนน ≥ 85

SCE 63 01 02 01 02  1. ร้อยละของนิสิตท่ีเข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ ≥ 80 197,000    -      -                ผศ.ดร.ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์

 2. ร้อยละของนิสิตท่ีมีกำรพัฒนำคุณลักษณะตำมเป้ำประสงค์ของ

โครงกำร
ร้อยละ ≥ 80

SCE 63 01 02 06 03  จ ำนวนหลักสูตรปรับปรุงแล้วเสร็จตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด หลักสูตร 2 20,000      -      -                ผศ.ดร.จรรยำ ดำสำ

640,900    -     -               

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  
1.3  นิสิตมีความเป็นผู้น าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
1.3.1 ร้อยละงำนวิจัยของบัณฑิตท่ีตีพิมพ์/เผยแพร่ ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ (จ ำนวนบทควำม/บัณฑิต)
1.3.2 จ ำนวนนวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐ์/งำนสร้ำงสรรค์ ของนิสิตหรือบัณฑิตท่ีได้รับรำงวัลหรือทุนสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอก

DEP Y S G K N (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ระบุช่ือ-สกุล)

STU 63 01 03 02 01  โครงกำรพัฒนำวิชำกำร  1. จ ำนวนนวตกรรม/ส่ิงประดิษฐ์ ท่ีได้รำงวัล ช้ืน ≥ 2     120,000        -                     -   รองคณบดี

 2. รำงวัลทำงวิชำกำร รำงวัล ≥ 2 ฝ่ำยพัฒนำศักยภำพนิสิต

CHE 63 01 03 02 01  โครงกำรพัฒนำศักยภำพนิสิตด้ำนวิชำชีพ  นิสิตได้รับควำมรู้ควำมสำมำรถตำมหลักสูตร และมีทักษะกำรเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21

ร้อยละ ≥ 80 ผศ.ดร.แพน ทองเรือง Supporter 

Project

PHY 63 01 03 01 01  โครงกำรเตรียมควำมพร้อมกำรน ำเสนองำนวิจัยส ำหรับ

นิสิตฟิสิกส์ เพ่ือรองรับกำรเรียนรู้ในศตวรรท่ี 21

 ควำมพึงพอใจของนิสิตท่ีเข้ำร่วมโครงกำร ระดับ >3.5 20,000      -      -                อ.ดร.ปิยพงศ์ สิทธิสนธ์ิ

140,000    -     -               

รหัสโครงการ

(1)

โครงการ/กิจกรรม

(2)
 รายได้  แผ่นดิน

 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

ค่า

เป้าหมาย พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ระยะเวลาปีงบประมาณ
หน่วยนับ

ตัวช้ีวัดของโครงการ

(3)

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หมายเหตุ

 งบประมาณท่ีใช้ (บาท)

 โครงกำรปรับปรุงหลักสูตร กศ.ม. และ กศ.ด. สำขำวิชำ

วิทยำศำสตรศึกษำ

 โครงกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพนิสิต สำขำวิชำ

วิทยำศำสตรศึกษำ

 โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตร

สำขำวิชำวิทยำศำสตรศึกษำ

 โครงกำรแข่งขันกีฬำ-วิชำกำร วิทยำกำรคอมพิวเตอร์

สัมพันธ์ปีกำรศึกษำ 2562

 โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำควิชำวิทยำกำร

คอมพิวเตอร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562

 โครงกำรร่ำงหลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมข้อมูล



 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

สร้างงานวจิัาทา เ่ข้มลข็ง ม บรูณาการ สร้างนวัรกรรม 

ม าักาภาพในการร่อาอ้เชิงพาณิชาแเป็นทา ่าอมรับในรเ้ับสากะ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  สร้างงานวิจัยท่ีเข้มแข็ง มีบูรณาการ สร้างนวัตกรรม มีศักยภาพในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ เป็นท่ียอมรับในระดับสากล
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  

2.1  ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม ท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับระดับสากล
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย

 2.1.1 ร้อยละของงานผลงานตีพิมพ์ของคณาจารย์ท่ีตีพิมพ์/เผยแพร่ ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (ผลงานตีพิมพ์ต่อจ านวนบุคลากรสายวิชาการ)
 2.1.2 จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์ ของคณาจารย์ ท่ีย่ืนขอรับการคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทผลงานอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร
 2.1.3 จ านวนรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ ของคณาจารย์ จากผลงานวิจัย/นวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์
 2.1.4 ร้อยละของผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติท่ีได้รับการอ้างอิง (Citation) ย้อนหลัง 5 ปี ต่อจ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ท่ีอยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. 

DEP Y S G K N (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ระบุช่ือ-สกุล)

RES 63 02 01 01 01  1. จ านวนผลงานการเผยแพร่ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับนานาชาติ ท่ีอยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
ช้ิน 5

30,000        -         -                 1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

 2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ระดับ ≥ 3.5

RES 63 02 01 02 02  1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ระดับ ≥ 3.5         30,000 1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

 2. จ านวนผลงานท่ีย่ืนขอรับการคุ้มครองจากกรมทรัพย์สิน

ทางปัญญา ประเภทผลงานอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร

ช้ิน 2 2. นางสาวนพวรรณ หงษ์ทอง

RES 63 02 01 02 03 โครงการจัดท าวารสารวิทยาศาสตร์ มศว : คร้ังท่ี 1 

โครงการจัดท่ าวารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีท่ี 35 ฉบับท่ี 2

จ านวนวารสารวิทยาศาสตร์ มศว ท่ีได้รับการตีพิมพ์ต่อ

ปีงบประมาณ

ฉบับ 1       110,000          -                  - 1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

2. นางสาวนพวรรณ หงษ์ทอง

RES 63 02 01 01 04 โครงการจัดท าวารสารวิทยาศาสตร์ มศว : คร้ังท่ี 2 

โครงการจัดท าวารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีท่ี 36 ฉบับท่ี 1

จ านวนวารสารวิทยาศาสตร์ มศว ท่ีได้รับการตีพิมพ์ต่อ

ปีงบประมาณ

ฉบับ 1       110,000          -                  - 1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

2. นางสาวนพวรรณ หงษ์ทอง

งบเงินอุดหนุน

MAT 63 02 01 01 01  1. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ คะแนน > 3.50 4,000         -         -                 รองศาสตราจารย์ ดร.วรานุช แขมมณี

 2. ผู้เข้าอบรมสามารถใช้โปรแกรมเรียงพิมพ์ ร้อยละ >  80

CHE 63 02 01 02 01  โครงการบูรณาการข้ามศาสตร์เพ่ือการสร้างนวัตกรรม/

ส่ิงประดิษฐ์/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ในศตวรรษท่ี 21

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการบูรณาการ

ข้ามศาสตร์เพ่ือการสร้างนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัย 

หรืองานสร้างสรรค์ในศตวรรษท่ี 21

ร้อยละ ≥ 80 อาจารย์ ดร.ชัชฎาภรณ์ พิณทอง Supporter Project

 2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างผลงาน นวัตกรรม/

ส่ิงประดิษฐ์/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ช้ิน/ฉบับ ≥ 10

 โครงการติดตามผลการด าเนินงานหน่วยวิจัยเพ่ือพัฒนาสู่

ความเป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทางคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 โครงการส่งเสริมบรรยากาศงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ 

(กิจกรรมย่อย 2)

 โครงการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ เร่ือง “โปรแกรม 

LaTeX ส าหรับเรียงพิมพ์บทความวิชาการภาษาไทยด้าน

คณิตศาสตร์”

หมายเหตุ
 งบประมาณท่ีใช้ (บาท)

 รายได้

แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รหัสโครงการ

(1)

โครงการ/กิจกรรม

(2)

ตัวช้ีวัดของโครงการ

(3)
หน่วยนับ

ค่า

เป้าหมาย
 แผ่นดิน

 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ระยะเวลาปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
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DEP Y S G K N (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ระบุช่ือ-สกุล)

หมายเหตุ
 งบประมาณท่ีใช้ (บาท)

 รายได้

รหัสโครงการ

(1)

โครงการ/กิจกรรม

(2)

ตัวช้ีวัดของโครงการ

(3)
หน่วยนับ

ค่า

เป้าหมาย
 แผ่นดิน

 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ระยะเวลาปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา

BIO 63 02 01 01 01  โครงการส่งเสริมบรรยากาศทางการวิจัย  1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในระดับมากข้ึนไป ร้อยละ > 80 5,000         -         -                 อาจารย์อภิรดา สถาปัตยานนท์

 2. ความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ > 80

 3. คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนิสิตเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ > 80

MSC 63 02 01 01 01  โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการภาควิชาวัสดุศาสตร์ตาม 

โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

วิจัยในประเทศไทย (ESPReL) ปี พ.ศ. 2562

 จ านวน ESPRel Checklist ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานความ

ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการมีค่าเพ่ิมข้ึน

ข้อ > 20 อ.สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา

289,000     -         -                

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  
2.2  ผลักดันให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการท้ังภายในและภายนอกหน่วยงานในการสร้างงานวิจัยแบบบูรณาการ

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
 2.2.1 ร้อยละของจ านวนโครงการวิจัยท่ีมีการบูรณาการมากกว่า 1 ศาสตร์ 
 2.2.2 ร้อยละของจ านวนเงินอุดหนุนโครงการบูรณาการท่ีได้รับ ต่อจ านวนเงินอุดหนุนโครงการวิจัยท้ังหมดท่ีได้รับการสนับสนุน
 2.2.3 จ านวนโครงการวิจัยท่ีได้รับโจทย์จากการท างานร่วมกันกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
2.2.4 กิจกรรมหรือโครงการวิจัยท่ีมีความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน ๆ ในต่างประเทศ 

DEP Y S G K N (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ระบุช่ือ-สกุล)

RES 63 02 02 02 02  1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ระดับ ≥ 3.5 20,000        -      -              1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

 2. จ านวนโครงการท่ีย่ืนขอทุนบูรณาการ โครงการ 10 2. นางสาวนพวรรณ หงษ์ทอง

RES 63 02 02 02 03  1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ระดับ ≥ 3.5 30,000        -      -              1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการเห็นความส าคัญในการน า

ความรู้ไปประยุกต์ต่อยอดงานวิจัย

ร้อยละ 80 2. นางสาวนพวรรณ หงษ์ทอง

RES 63 02 02 02 05  1. ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเตรียมความพร้อมใน

การจัดท าห้องปฏิบัติการสารเคมีตามมาตรฐานความ

ปลอดภัยในหน่วยงานของตนเองได้

ร้อยละ 100 75,000        -      -              1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

2. นางสาวนพวรรณ หงษ์ทอง

 2. จ านวนห้องต่อหน่วยงานท่ีเข้ารวมโครงการสามารถ

จัดเตรียมห้องปฏิบัติการสารเคมีตามมาตรฐานความ

ปลอดภัยได้

ห้อง/

หน่วยงาน

1

 โครงการส่งเสริมบรรยากาศงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ 

(กิจกรรมย่อย 1)

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ

จัดท าห้องปฏิบัติการสารเคมีตามมาตรฐานความปลอดภัย 

ในคณะวิทยาศาสตร์ (กิจกรรมมี 2 คร้ัง)

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาการเขียนข้อเสนอ

โครงการทุนบูรณาการ คณะวิทยาศาสตร์

ตัวช้ีวัดของโครงการ

(3)
หน่วยนับ

 รายได้
พ.ศ. 2563พ.ศ. 2562

ระยะเวลาปีงบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หมายเหตุ

 แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

รหัสโครงการ

(1)

โครงการ/กิจกรรม

(2)

ค่า

เป้าหมาย
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DEP Y S G K N (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ระบุช่ือ-สกุล)

หมายเหตุ
 งบประมาณท่ีใช้ (บาท)

 รายได้

รหัสโครงการ

(1)

โครงการ/กิจกรรม

(2)

ตัวช้ีวัดของโครงการ

(3)
หน่วยนับ

ค่า

เป้าหมาย
 แผ่นดิน

 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ระยะเวลาปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา

RES 63 02 02 02 06 โครงการจัดท าวารสารวิทยาศาสตร์ มศว : คร้ังท่ี 1 

โครงการจัดท่ าวารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีท่ี 35 ฉบับท่ี 2

จ านวนวารสารวิทยาศาสตร์ มศว ท่ีได้รับการตีพิมพ์ต่อ

ปีงบประมาณ

ฉบับ 1                 -          -                  - 1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

2. นางสาวนพวรรณ หงษ์ทอง

Supporter Project

RES 63 02 02 02 05 ประกาศขอรับทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้

คณะวิทยาศาสตร์

จ านวนโครงการท่ีได้รับการอนุมัติสนับสนุน โครงการ ≥ 20     3,042,300 1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

2. นางสาวนพวรรณ หงษ์ทอง

งบเงินอุดหนุน

MAT 63 02 02 02 01  โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาส าหรับนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประจ าปีการศึกษา

 2562

 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ คะแนน > 3.50 13,500        -      -              อาจารย์ ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์

CHE 63 0 02 02 01
 1. ผู้ท่ีเข้ารับการอบรมมีความเข้าใจเก่ียวกับระบบความ

ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ ≥ 80

60,000        -      -              (อาจารย์ ดร.ศิริขวัญ พลประทีป)

 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เก่ียวกับการจัดการสารเคมี

ในห้องปฏิบัติการ
ร้อยละ ≥ 80

PHY 63 02 02 01 01  โครงการพัฒนาพันธมิตรทางวิชาการฟิสิกส์ระหว่างสถาบัน  ร้อยละของจ านวนโครงการวิจัยท่ีมีการบูรณาการมากกว่า 

1 ศาสตร์

ร้อยละ 10 15,000        อาจารย์ ดร.สุรุฒิ วิจารณ์

CPS 63 02 02 03 01  โครงการบริการวิชาการ Talk IT Talk Future by 

CompSCI

 จ านวนโครงงานวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน

ภายนอก

โครง

การ

≥ 2 ผศ.ศศิวิมล สุขพัฒน์ Supporter Project

MSC 63 02 02 03 01  กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เก่ียวกับเทคโนโลยีวัสดุ 

ส าหรับนิสิต และบุคลากร ภาควิชาวัสดุศาสตร์

 สถานท่ีดูงาน สถานท่ี ≥ 1 14,000        -      -              ผศ.ดร.ปณิธาน วนากมล

MSC 63 02 02 03 02  โครงการสร้างแรงบันดาลใจ: นักวัสดุศาสตร์  จ านวนนิสิตวัสดุศาสตร์หลังเข้าร่วมโครงการ มีแรงบันดาล

ใจมากข้ึนท่ีต้องการเป็นนักวัสดุศาสตร์ หลังเรียนจบ

ร้อยละ ≥ 75 อาจารย์สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา ไม่ใช้งบประมาณท่ี

ขอไว้ 3,500 บาท

3,269,800   -     -             

 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการห้องปฏิบัติการ

เคมี



 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

สร้างงานบริการวิชาการ ้้านวิทาาาาาสรรและเเทาคนนนะา  
ละเวิทาาาาาสรราึกษา ทา ่เป็นเะิา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  สร้างงานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรศึกษาท่ีเป็นเลิศ
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  

3.1  สร้างรายได้จากการบริการวิชาการ
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย

 3.1.1  รายได้ท่ีได้จากการบริการวิชาการ (ล้านบาท)

DEP Y S G K N (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ระบุช่ือ-สกุล)

HOM 63 03 01 01 01  1. จ านวนร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ≥ 80 หัวหน้าภาควิขาคหกรรมศาสตร์

 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ 5 ด้าน ในระดับมากถึง

ระดับมากท่ีสุด
ร้อยละ ≥ 80

 3. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการท าเบ

เกอร่ี ในระดับปานกลางถึงมากท่ีสุด
ร้อยละ ≥ 80 -        -        -                 

CHE 63 03 01 01 01  โครงการบริการวิชาการ การพัฒนานักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการท าปฏิบัติการเคมี

 นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในวิชาเคมี

มากข้ึน โดยมีคะแนนเฉล่ียเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ ≥ 80 อาจารย์ ดร.ศุภกาญจน์ รัตนกร เพ่ิม

SCE 63 03 01 01 01  โครงการขยายผลการใช้หลักสูตร STEM2 เร่ืองพลังงาน

ไฟฟ้าในประเทศไทย

 จ านวนโครงการบริการวิชาการแบบจัดเก็บรายได้ ≥ 1 -        -        2,776,000        ผศ.ดร.จรรยา ดาสา

SCE 63 03 01 01 02  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสตีมศึกษาและวิทยาการ

ค านวณ

 ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 85 -        -        1,116,000        ผศ.ดร.จรรยา ดาสา

-        -       3,892,000       

ตัวช้ีวัดของโครงการ

(3)

 โครงการบริการทางวิชาการ : โครงการอบรมเบเกอร่ี มศว

แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563

ระยะเวลาปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หมายเหตุ

ค่า

เป้าหมาย
หน่วยนับ

พ.ศ. 2562

 งบประมาณท่ีใช้ (บาท)

 รายได้  แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

รหัสโครงการ

(1)

โครงการ/กิจกรรม

(2)

เป็นโครงการเก็บ

ค่าลงทะเบียน
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  
3.2  สร้างความย่ังยืนต่อสังคมตามนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
 3.2.1 จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของพ้ืนท่ีอย่างย่ังยืน
 3.2.2 จ านวนโรงเรียนท่ีมีการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียน เม่ือเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

DEP Y S G K N (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ระบุช่ือ-สกุล)

ITS 63 03 02 02 01  โครงการบริการวิชาการแก่โรงเรียนเครือข่าย  จ านวนโรงเรียนท่ีมีการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียน เม่ือเข้าร่วมโครงการ

บริการวิชาการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

จ านวน ≥ 1   100,000 -           -                    ผศ.ดร.จันตรี ผลประเสริฐ

MAT 63 03 02 02 01  โครงการบริการวิชาการ Math Day Camp  ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ คะแนน > 3.51 10,000               -                     - อาจารย์ ดร.สุกัญญา หะยีสาและ

อาจารย์ ดร.ญานิน กองทิพย์

MAT 63 03 02 02 02  โครงการค่ายสู่ฝัน...วันอัจฉริยะ  ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ คะแนน > 3.51 10,000    -           -                    อาจารย์ ดร.สุกัญญา หะยีสาและ

MAT 63 03 02 02 03  โครงการคณิตฯจิตอาสา  ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ คะแนน > 3.51 25,000    -           -                    ผศ.ดร.พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์ สิรินิลกุล

MAT 63 03 02 02 04  โครงการศึกษาดูงานส าหรับนิสิตช้ันปีท่ี 4  ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ คะแนน > 3.51 10,000    -           -                    ผศ.ดร.พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์ สิรินิลกุล

HOM 63 03 02 01 01  1. จ านวนร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ≥ 80 15,000    -           -                    อาจารย์วีณา ทองรอด งบรายจ่ายอ่ืน

 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ 5 ด้าน ในระดับมากถึง

ระดับมากท่ีสุด
ร้อยละ ≥ 80

 3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถให้บริการ ความรู้ทางวิชาการ

แก่ชุมชนในระดับมากถึงมากท่ีสุด
ร้อยละ ≥ 80

PHY 63 03 02 02 01  โครงการฟิสิกส์สัญจร คร้ังท่ี 17  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ระดับ >3.5 80,000    -        -                 อ.จารุภัทร ดิษรัฐกิจ

PHY 63 03 02 02 02  โครงการบริการวิชาการอบรมปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 

ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย คร้ังท่ี 3

 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ระดับ >3.5 50,000    -        -                 ผศ.ดร.ปัทมาศ บิฑจิตต์

CPS 63 03 02 01 01  1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 25,000     -  - อาจารย์ ดร.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ

 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ความรู้ใหม่ด้านไอที คะแนน ≥ 3.51

CPS 63 03 02 01 02  1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 9,000                -                     - ผศ.ศศิวิมล สุขพัฒน์

 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนน ≥ 3.51

 3. นิสิตได้เผยแพร่ความรู้จากการท าวิจัย ≥ 3.51

CPS 63 03 02 01 03  1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 10,000               -                     - ผศ.ดร.ศุภชัย ไทยเจริญ

 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนน ≥ 3.51

 3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ คะแนน ≥ 3.52

 โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2562

 โครงการบริการวิชาการ : การเขียนเอกสารทางวิชาการ

รหัสโครงการ

(1)

โครงการ/กิจกรรม

(2)

ตัวช้ีวัดของโครงการ

(3)

 โครงการก้าวทันโลกไอที

 โครงการบริการวิชาการ Talk IT Talk Future by 

CompSCI

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หมายเหตุ

ค่า

เป้าหมาย

ระยะเวลาปีงบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ (บาท)

 แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

หน่วยนับ

 รายได้
พ.ศ. 2563พ.ศ. 2562
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DEP Y S G K N (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ระบุช่ือ-สกุล)

รหัสโครงการ

(1)

โครงการ/กิจกรรม

(2)

ตัวช้ีวัดของโครงการ

(3)

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หมายเหตุ

ค่า

เป้าหมาย

ระยะเวลาปีงบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ (บาท)

 แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

หน่วยนับ

 รายได้
พ.ศ. 2563พ.ศ. 2562

SCE 63 03 02 01 01  1. ความรู้ความเข้าใจหลังอบรม ค่าเฉล่ีย ≥ 3.50            -           600,000 ผศ.ดร.จรรยา ดาสา งปม.รายได้มหาลัย

 2. ค่าเฉล่ียความพีงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ค่าเฉล่ีย ≥ 4.00

 3. จ านวนผู้เข้าร่วมเทียบกับเป้าหมาย ร้อยละ 90

344,000 -          600,000         

โครงการพัฒนาครูนักวิจัยและทดลองใช้หลักสูตร

สถานศึกษา STEM2 ชุดของดีเมืองสระแก้ว ท่ีส่งเสริม

คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของเด็ก

และเยาวชน



 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

บริหารจั้ การองคแกรอา่างม ปรเสิทาธิภาพรามหะักธรรมาภิบาะ 

เพื่อน าไปสู่ความเป็นเะิา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือน าไปสู่ความเป็นเลิศ
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  

4.1 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย

 4.1.1 การใช้งบประมาณตามก าหนดเวลา
 4.1.2 จ านวนระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจท่ีได้รับการปรับปรุง/พัฒนา
 4.1.3 จ านวนคร้ังของเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินท่ีเกิดข้ึนกับนิสิตและบุคลากร
 4.1.4 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อ การส่ือสารของผู้บริหารระดับสูง และภาพลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์

DEP Y S G K N (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ระบุช่ือ-สกุล)

PLA 63 04 01 01 01  1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 15,000    -         -                 งบเงินอุดหนุน

 2. แผนยุทธศาสตร์ฉบับปรับปรุง ฉบับ 1

SAR 63 04 01 04 01  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา คณะ

วิทยาศาสตร์ ตามเกณฑ์ EdPEx

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพ่ือการด าเนินการเป็นเลิศ (EdPEx)

ร้อยละ ≥80 162,500  -         
-                 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

 กิจกรรมท่ี 1: พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาคณะ

วิทยาศาสตร์ ตามเกณฑ์ EdPEx

 2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพ่ือ

การด าเนินการเป็นเลิศ (EdPEx) ไปพัฒนาและบริหาร จัดการ

เพ่ือให้ผลลัพธ์ดีข้ึน ตามเป้าหมายท่ีคณะก าหนด

ร้อยละ ≥80

OFF 63 04 01 01 01  กิจกรรมการประชุมติดตามและเร่งรัดการใช้งบประมาณ ร้อยละ 100  1. รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 2. ผู้อ านวยการส านักงานคณบดี

การประชุมติดตาม

รายเดือน

 3. หัวหน้างานคลังและพัสดุ (ไม่ใช้งบประมาณ)

OFF 63 04 01 03 02  1. บุคลากรและนิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ ≥ 80 35,000    -         -                 งานคลังและพัสดุ งบรายจ่ายอ่ืน

 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการอบรมและน าความรู้ไป

ปฏิบัติในเหตุการณ์จริงได้

ร้อยละ ≥ 80  1. นายอิทธิพล โพธ์ิทองค า

 3. ผู้เข้าร่วมโครงการทราบถึงแนวทางการอพยพหนีไฟออกจาก

คณะวิทยาศาสตร์ และจุดรวมพล

คะแนน ≥ 3.8

แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ค่า

เป้าหมาย พ.ศ. 2562

หน่วย

นับ

รหัสโครงการ

(1)

 งบประมาณท่ีใช้ (บาท)

 รายได้

หมายเหตุ
พ.ศ. 2563

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ
 แผ่นดิน

โครงการ/กิจกรรม

(2)

ตัวช้ีวัดของโครงการ

(3)

ระยะเวลาปีงบประมาณ

 โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ

 โครงการทบทวนวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ

อุปสรรค (SWOT Analysis)

 1. รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ

 2. นายสัญญา พาลุน

 3. นางสาวปราณี ประสงค์

 การใช้งบประมาณเงินรายได้ ตามก าหนดเวลา
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DEP Y S G K N (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ระบุช่ือ-สกุล)

ค่า

เป้าหมาย พ.ศ. 2562

หน่วย

นับ

รหัสโครงการ

(1)

 งบประมาณท่ีใช้ (บาท)

 รายได้

หมายเหตุ
พ.ศ. 2563

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ
 แผ่นดิน

โครงการ/กิจกรรม

(2)

ตัวช้ีวัดของโครงการ

(3)

ระยะเวลาปีงบประมาณ

OFF 63 04 01 04 03  โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรประจ าปี คณะ

วิทยาศาสตร์

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบถึงผลการด าเนินงานในรอบปีท่ี

ผ่านมา และวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจเพ่ือพัฒนาคณะ

วิทยาศาสตร์ร่วมกัน

ร้อยละ ≥ 80 25,000    -         -                 งบเงินอุดหนุน

 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ส่ือสาร สอบถาม แสดงความคิดเห็น

หรือข้อเสนอแนะต่อคณะผู้บริหารและได้รับทราบการช้ีแจงจาก

ทางคณะผู้บริหาร

ร้อยละ ≥ 80

 3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความพึงพอใจ คะแนน 2.5

237,500 -         -                

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  
4.2  บุคลากรมีความภักดีต่อองค์กร มีความสามัคคีและสามารถท างานอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างมีความสุข

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
 4.2.1 ร้อยละการคงอยู่ของบุคลากร
 4.2.2 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสายงาน
 4.2.3 จ านวนกระบวนการ การปฏิบัติงานท่ีได้รับการพัฒนา
 4.2.4 จ านวนเร่ืองร้องเรียน
 4.2.5 ร้อยละของบุคลากรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ

DEP Y S G K N (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ระบุช่ือ-สกุล)

SAR 63 04 02 03 01  1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพ่ือการด าเนินการเป็นเลิศ (EdPEx)

ร้อยละ ≥80 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ Supporter Project

 2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ

การด าเนินการเป็นเลิศ (EdPEx) ไปพัฒนาและบริหารจัดการ

เพ่ือให้ผลลัพธ์ดีข้ึนตามเป้าหมายท่ีคณะก าหนด

ร้อยละ ≥80

OFF 63 04 02 02 01  โครงการพัฒนาบุคลากร  บุคลากรตามกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนา ร้อยละ ≥ 80 150,000  -      -              งานบริหารและธุรการ

 1. นางส าเนียง วงษ์งาม

 2. นางสาวกุสุมา สุขใหม่

งบเงินอุดหนุน

OFF 63 04 02 01 02  โครงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร คณะ

วิทยาศาสตร์

 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนน ≥ 4.00 60,000    -      -              งานคลังและพัสดุ

 1. นายอิทธิพล โพธ์ิทองค า
งบเงินอุดหนุน

หมายเหตุ
 งบประมาณท่ีใช้ (บาท)ระยะเวลาปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา

งานนโยบายและแผน

 1. นายสัญญา พาลุน

 2. นางชลรดา สารทสมัย

 3. นางสาวมณฑวรรณ ช่อชมเกษม

 4. นายเกียรติศักด์ิ ภูตะมี

 5. นางสาวปราณี ประสงค์

 6. นายปริวรรต ปธานราษฎร์

รหัสโครงการ

(1)

หน่วย

นับ พ.ศ. 2562

ค่า

เป้าหมาย พ.ศ. 2563

 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา คณะ

วิทยาศาสตร์ ตามเกณฑ์ EdPEx กิจกรรมท่ี 1: พัฒนา

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ตาม

เกณฑ์ EdPEx

โครงการ/กิจกรรม

(2)

ตัวช้ีวัดของโครงการ

(3)
 รายได้

 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ
 แผ่นดิน
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DEP Y S G K N (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ระบุช่ือ-สกุล)

ค่า

เป้าหมาย พ.ศ. 2562

หน่วย

นับ

รหัสโครงการ

(1)

 งบประมาณท่ีใช้ (บาท)

 รายได้

หมายเหตุ
พ.ศ. 2563

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ
 แผ่นดิน

โครงการ/กิจกรรม

(2)

ตัวช้ีวัดของโครงการ

(3)

ระยะเวลาปีงบประมาณ

CHE 63 04 02 03 01  1. บุคลากรของภาควิชาได้ทราบผลส าเร็จ ปัญหาและอุปสรรค

ต่าง ๆ ในการด าเนินงานในระดับดีข้ึนไป

ร้อยละ ≥ 80 186,000  -      -              อ.ดร.ประเสริฐ พัฒนาประทีป

 2. บุคลากรมีส่วนร่วมการบริหารงานภาควิชาในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ ≥ 80

 3. รายงานการประเมินตนเองของภาควิชาเคมีได้ผ่านการ

ประชาพิจารณ์

ร้อยละ ≥ 80

BIO 63 04 02 01 01  1. บุคลากรมีความสุข และมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับ

มากข้ึนไป

ร้อยละ > 70 6,000     -      -              อาจารย์ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช

 2. จ านวนคณาจารย์และบุคลากรร่วมโครงการ ร้อยละ > 80

 3. ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ ร้อยละ > 80

PHY 63 04 02 01 01  โครงการฟุตบอลประเพณีพ่ีน้องฟิสิกส์  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ระดับ >3.5 15,000    -      -              ผศ.ดร.สิริ สิรินิลกุล

SCE 63 04 02 02 01  โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตรศึกษาระดับนานาชาติ 

(ISET2020)

 จ านวนหน่วยงานท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 5 80,000    -      -              ผศ.ดร.จรรยา ดาสา

497,000 -     -             

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  
4.3  พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
 4.3.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการ
 4.3.2 จ านวนกระบวนการ การปฏิบัติงานท่ีได้รับการพัฒนา
 4.3.3 จ านวนองค์ความรู้ใหม่ท่ีตอบสนองต่อภารกิจหลักของคณะ

DEP Y S G K N (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ระบุช่ือ-สกุล)

MAT 62 04 04 03 01  โครงการปฏิบัติการ 5ส ของภาควิชาคณิตศาสตร์ "Big 

Cleaning Day"

 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ คะแนน > 3.51      5,100        -                  -   ภาควิชาคณิตศาสตร์

5,100     -     -             

หมายเหตุ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563  ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ
 รายได้  แผ่นดิน

 งบประมาณท่ีใช้ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา

ระยะเวลาปีงบประมาณหน่วย

นับ

ค่า

เป้าหมาย

รหัสโครงการ

(1)

โครงการ/กิจกรรม

(2)

ตัวช้ีวัดของโครงการ

(3)

 โครงการประเมินผลเพ่ือพัฒนาการบริหารงาน ของภาควิชา

เคมีและประชาพิจารณ์รายงานการประเมินตนเองของ

ภาควิชาเคมี ปีการศึกษา 2562

 โครงการท าบุญสัตว์ทดลองภาควิชาชีววิทยาประจ าปี



17

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  
4.4  เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย
 4.4.1 จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีได้รับการว่าจ้างหรือการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
 4.4.2 อัตราส่วนของจ านวนรับต่อจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับ ป .ตรี (ร้อยละ)
 4.4.3 จ านวนโครงการท่ีคณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้แทนด าเนินการหรือเป็นเจ้าภาพร่วม ของ สกอ./กระทรวง/สมาคมวิทย์/สสวท./สอวน. หรือเครือข่ายระดับประเทศ
 4.4.4 จ านวนข้อร้องเรียนด้านจริยธรรม
 4.4.5 จ านวนกิจกรรมท่ีศิษย์เก่ามีส่วนร่วม
 4.4.6 จ านวนของบุคลากรท่ีได้รับรางวัลหรือการยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือสร้างช่ือเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์

DEP Y S G K N (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ระบุช่ือ-สกุล)

OFF 63 04 04 06 01  1. จ านวนบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80     80,000        -                  -   งานบริการการศึกษา งบเงินอุดหนุน

 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนน ≥ 4.00  1. นางสาวยุภาวดี โคษา

MAT 63 04 04 04 01  1. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ คะแนน > 3.51      6,900        -                  -   ผศ.ดร.พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์ สิรินิลกุล

 2. บุคลากรแต่งผ้าไทย ร้อยละ 100  

BIO 62 04 04 02 01  โครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพ่ีชีววิทยา  1. นิสิตมีความสุข และมีความผูกพันกับภาควิชาในระดับมาก

ข้ึนไป

ร้อยละ > 70     16,000        -                  -   อาจารย์ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช

 2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ > 80

 3. ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ ร้อยละ > 80

PHY 63 04 04 05 01  โครงการเส้นทางอาชีพส าหรับนักฟิสิกส์ เร่ืองเล่าจากพ่ีเก่า

สู่น้องใหม่

 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ระดับ >3.5 50,000    -      -              อ.ดร.สุรวุฒิ วิจารณ์

152,900 -     -             

รหัสโครงการ

(1)

โครงการ/กิจกรรม

(2)

ตัวช้ีวัดของโครงการ

(3) พ.ศ. 2563

ระยะเวลาปีงบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หมายเหตุ

 รายได้  แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

 โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์

 โครงการคณิตศาสตร์งามสง่า สานคุณค่าวัฒนธรรมไทย

พ.ศ. 2562

ค่า

เป้าหมาย

หน่วย

นับ



 

 

 

ภารกิจอื่น ๆ  

ลผนปฏิบัริการปรเจ า (Routine Action Plan) 
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ภารกิจอ่ืน ๆ 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  

5.  แผนปฏิบัติการประจ า (Routine Action Plan)
5.1 โครงการ/กิจกรรมท่ีปฏิบัติเป็นประจ า/ปกติ ของหน่วยงาน

DEP Y S G K N (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ระบุช่ือ-สกุล)

STU 63 05 01 01 01  1. นิสิตและบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 30,000     -       -                 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนน ≥ 3.50

STU 63 05 01 01 02  1. นิสิตและบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 52,000     รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนน ≥ 3.50

 3. ศิษย์เก่าเข้าร่วมโครงการ คน ≥ 3

STU 63 05 01 01 03  1. นิสิตและบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 30,000     -       -                 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนน ≥ 3.50

 3. ศิษย์เก่าเข้าร่วมโครงการ คน ≥ -3

STU 63 05 01 01 04  1. นิสิตและบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 6,000       -       -                 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนน ≥ 3.50

STU 63 05 01 01 05  1. นิสิตและบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 340,000   -       -                 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนน ≥ 3.50

SAR 63 05 01 01 01  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาคณะ

วิทยาศาสตร์ ตามเกณฑ์ EdPEx

 กิจกรรมท่ี 2 : โครงการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  รายงานการประเมินตนเองฉบับร่าง เล่ม 1      37,500         -                     -   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

 กิจกรรมท่ี 3 : ประชาพิจารณ์รายงานการประเมินตนเอง 

ฉบับร่าง

 ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์ต่อจ านวน

บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์
ร้อยละ 70 32,500     -       -                 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

 กิจกรรมท่ี 4 : รับการประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน

 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เล่ม 1 17,500     -       -                 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

OFF 63 05 01 01 01  โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์  1. จ านวนบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 -          -       40,000            งานคลังและพัสดุ สวัสดิการ

 2. ความผูกพันต่อคณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ ≥ 80  1. นายอิทธิพล โพธ์ิทองค า

 3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80  2. นางสาวพนิดา เต๋ากระโทก

MAT 62 05 01 01 01  โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟอร์แทรน คร้ังท่ี 41  ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ คะแนน > 3.51 2,000       -       -                 อาจารย์กาญจนา พานิชการ

 รายได้
พ.ศ. 2563

 งบประมาณท่ีใช้ (บาท)

แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระยะเวลาปีงบประมาณ

 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หมายเหตุ

โครงการ/กิจกรรม

(2)

ตัวช้ีวัดของโครงการ

(3)
 แผ่นดิน

หน่วยนับ
ค่า

เป้าหมาย พ.ศ. 2562

รหัสโครงการ

(1)

 โครงการร่วมต้อนรับนิสิตใหม่และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์

นิสิต

 โครงการปฐมนิเทศนิสิตช้ันปีท่ี 1 คณะวิทยาศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2562

 โครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563

 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตปี 4 คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี

การศึกษา 2562

 โครงการท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
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DEP Y S G K N (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ระบุช่ือ-สกุล)
 รายได้

พ.ศ. 2563

 งบประมาณท่ีใช้ (บาท)ระยะเวลาปีงบประมาณ

 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หมายเหตุ

โครงการ/กิจกรรม

(2)

ตัวช้ีวัดของโครงการ

(3)
 แผ่นดิน

หน่วยนับ
ค่า

เป้าหมาย พ.ศ. 2562

รหัสโครงการ

(1)

HOM 63 05 01 01 01  กิจกรรมท าความสะอาด ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการ

เรียนและการท างาน (5ส)

 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักถึงความส าคัญของ

กิจกรรม 5ส ในระดับมากถึงมากท่ีสุด

ร้อยละ ≥ 80 อาจารย์ ดร.ศิรินันท์ แก่นทอง ไม่ใช้งบประมาณ

HOM 63 05 01 01 02  กิจกรรมส่งเสริมให้นิสิตเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพท่ีดี  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักถึงประโยชน์ในการออก

ก าลัง ในระดับมากถึงมากท่ีสุด

ร้อยละ ≥ 80 อาจารย์ ดร.จิตต์โสภา เฉลียวศักด์ิ ไม่ใช้งบประมาณ

HOM 63 05 01 01 03  โครงการท าบุญภาควิชาคหกรรมศาสตร์ เน่ืองในโอกาสข้ึน

ปีใหม่ไทย

 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ 5 ด้าน ในระดับมากถึง

ระดับมากท่ีสุด

ร้อยละ ≥ 80 ผศ.ดร.รสพร เจียมจริยธรรม ไม่ใช้งบประมาณ

HOM 63 05 01 01 04  โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย เร่ือง "ชิมขนม ชมดอกไม้

ไทย"

 จ านวนรายวิชาท่ีบูรณาการร่วมกับการท านุบ ารุงวัฒนธรรม

 และศิลปะ

จ านวน ≥ 1 10,000     -       -                 อาจารย์ ดร.ชาติรส การะเวก งบรายจ่ายอ่ืน

HOM 63 05 01 01 05  โครงการจัดท าและประชาพิจารณ์รายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR) ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 

2562

 บุคลากรมีความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษา ร้อยละ ≥ 80 ผศ.ดร.วลัยกร นิตยพัฒน์ งบด าเนินงาน

HOM 63 05 01 01 06  1. จ านวนร้อยละบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 10,000     -       -                 อาจารย์ ดร.ชาติรส การะเวก งบด าเนินงาน

 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ 5 ด้าน ในระดับมาก

ถึงระดับมากท่ีสุด
ร้อยละ ≥ 80

HOM 62 05 01 01 07  โครงการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและปรับแผนกลยุทธ์

ของภาควิชาคหกรรมศาสตร์

 บุคลากรมีความเข้าใจในการปรับแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการประจ าปี

ร้อยละ ≥ 80 ผศ.ดร.วลัยกร นิตยพัฒน์ งบด าเนินงาน

CHE 63 05 01 01 01  โครงการเตรียมความพร้อมจากนิสิตสู่บัณฑิตเคมี  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ ≥ 80 รศ.ดร.รัชนก ทองน า

CHE 63 05 01 01 02  โครงการพิธีไหว้ครูภาควิชาเคมี  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดโครงการ ใน

ระดับดีข้ึนไป

ร้อยละ ≥ 80 ผศ.ดร.สุเชาวน์ ดอนพุดซา

CHE 63 05 01 01 03  โครงการพบนิสิตใหม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดโครงการ ใน

ระดับดีข้ึนไป

ร้อยละ ≥ 80 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล อภิรติกุล

BIO 62 05 01 01 01  กิจกรรมปีใหม่ภาควิชา  1. จ านวนบุคลากรเข้าร่วม ร้อยละ 75 อาจารย์มนตรี มณีภาค

 2. บุคลากรมีความผูกพันกับภาควิชา ในระดับมากข้ึนไป ร้อยละ 70

BIO 62 05 01 01 02  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศภาควิชา  1. จ านวนนิสิตเข้าร่วม ร้อยละ 75 อาจารย์ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช

 2. นิสิตมีความผูกพันกับภาควิชาในระดับมากข้ึนไป ร้อยละ 70

BIO 62 05 01 01 03  กิจกรรมไหว้ครูภาควิชา  1. จ านวนนิสิตเข้าร่วม ร้อยละ 75 อาจารย์ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช

 2. นิสิตมีความผูกพันกับภาควิชาในระดับมากข้ึนไป ร้อยละ 70

BIO 62 05 01 01 04  กิจกรรมมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ  1. จ านวนบุคลากรเข้าร่วม ร้อยละ 75 อาจารย์มนตรี มณีภาค

 2. บุคลากรมีความผูกพันกับภาควิชา ในระดับมากข้ึนไป ร้อยละ 70

PHY 63 05 01 01 01  โครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562

 จ านวนหลักสูตรท่ีประเมิน หลักสูตร 3 25,000     -       -                 อาจารย์ ดร.สุรวุฒิ วิจารณ์

 โครงการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตร ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562
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DEP Y S G K N (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ระบุช่ือ-สกุล)
 รายได้

พ.ศ. 2563

 งบประมาณท่ีใช้ (บาท)ระยะเวลาปีงบประมาณ

 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หมายเหตุ

โครงการ/กิจกรรม

(2)

ตัวช้ีวัดของโครงการ

(3)
 แผ่นดิน

หน่วยนับ
ค่า

เป้าหมาย พ.ศ. 2562

รหัสโครงการ

(1)

PHY 63 05 01 01 08  โครงการจ้างนิสิตเป็นผู้ช่วยสอนวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ ปี

การศึกษา 2562

 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ระดับ > 3.5 80,000     -       -                 อาจารย์สุพิชญ แขมมณี

MSC 62 05 01 01 01  โครงการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตร วท.บ. และ 

วท.ม.วัสดุศาสตร์

 รายงานการประเมินตนเอง เล่ม 2 20,000     -       -                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน วนากมล

MSC 62 05 01 01 02  โครงการ Tidy Desk Happy Work  ร้อยละของบุคลากรของภาควิชาวัสดุศาสตร์หลังเข้าร่วม

โครงการมีความสุขในการท างานมากข้ึน

ร้อยละ ≥75 อาจารย์สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา

MSC 62 05 01 01 03  โครงการสวมใส่ผ้าไทย ท าบุญปีใหม่ ภาควิชาวัสดุศาสตร์  ผลประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการของนิสิต

และบุคลากรท่ีเข้าร่วมโครงการ

ระดับ ≥ ดี อาจารย์สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา

692,500   -      40,000           



 



งานนโยบายและแผน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114  ถนนสุขุมวิท 23  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  10110

เว็บไซต : http://science.swu.ac.th




