


 

 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(ระหวา่งเดอืนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) 

 

คณะวิทยาศาสตร์  
 

 
งานนโยบายและแผน  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



 
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(4) 

จ านวนกลยุทธ์ 
(3) 

จ านวนตัวช้ีวัด 
(14) 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณที่ใช้ (บาท) 
หมายเหตุ 

รายได ้ แผ่นดิน 
ภายนอก/อื่น 

ๆ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 3 11 69 2,638,500 - -  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 2 8 17 5,400,300 - -  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 2 3 13 340,200 800,000 -  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 4 18 22 826,100 - 51,000  

ภารกิจอ่ืน ๆ - - 31 930,000 - 40,000  

รวมทั้งสิ้น 11 40 152 10,135,100 800,000 91,000  

 
โครงการ/กิจกรรมท่ีสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ท้ังสิ้น จ านวน  152  โครงการ โดยใช้งบประมาณดังกราฟต่อไปนี้ 



 
 
 
 

10,135,100

800,000 91,000

งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (บาท)

รายได้ แผน่ดนิ ภายนอก/อ่ืน ๆ 



 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

เสริมสร้างความเป็นผู้น าทาาง้้านวิทาาาาาสรรและเเทาคนนนะา  
เพื่อเพิ่มข ้ความสามารถในการลข่งขันไปสู่รเ้ับสากะ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 ผลิตบัณฑิตทีม่ีความเป็นเลิศ และเสริมสร้างความเป็นผู้น าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเข้าสูร่ะดับสากล
เป้าประสงค์เชิงกลยทุธ ์ 

1.1  นิสติมีความเป็นเลศิทางวชิาการและมีทักษะสื่อสาร

ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย

1.1.1 จ ำนวนรำงวลัทำงวชิำกำร ของนิสิตในระดับชำติ 

1.1.2 จ ำนวนรำงวลัทำงวชิำกำร ของนิสิตในระดับนำนำชำติ 

1.1.3 ร้อยละนิสิตระดับปริญญำตรีที่ได้คะแนนสอบภำษำองักฤษ ระดับ B1 หรือสูงกวำ่ 

1.1.4 ร้อยละรำยวชิำที่มกีำรเรียนกำรสอนแบบ Active learning

1.1.5 จ ำนวนรำยวชิำที่มกีำรเรียนกำรสอนแบบ online 

1.1.6 จ ำนวนนวตักรรมกำรสอน 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. (ระบุชือ่-สกุล)

ACA 62 01 01 01 01 1. นิสิตเข้ำร่วมโครงกำรได้รับกำรพัฒนำ

ทักษะกำรส่ือสำร

ร้อยละ ≥ 85 100,000   - -             

2. นิสิตเข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจ ร้อยละ ≥  3.75

ACA 62 01 01 01 02 1. นิสิตที่เข้ำร่วมโครงกำรได้รับกำรพัฒนำ

ทักษะกำรส่ือสำร

ร้อยละ ≥ 85 220,000  -      -             

2. ร้อยละ 85 ของนิสิตเข้ำร่วมโครงกำรมี

ควำมพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5)

คะแนน ≥  3.75

ACA 62 01 01 01 03 โครงกำรสัมมนำระหวำ่งฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพ

ส ำหรับนิสิต กศ.บ. ชัน้ปีที่ 5

นิสิตที่เข้ำร่วมโครงกำรได้รับกำรพัฒนำ

ทักษะกำรส่ือสำร

ร้อยละ ≥ 85 60,000    -      -             ฝ่ำยวชิำกำร งบรำยจำ่ยอืน่

STU 62 01 01 04 04 1. นิสิตและบุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ ≥ 80 210,000  -      -             

2. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนน ≥  3.50

STU 62 01 01 04 05 1. นิสิตและบุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ ≥ 80 35,000    -      -             

2. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนน ≥  3.50

แผนปฏบิตัิการประจ าป ีคณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาปงีบประมาณ  งบประมาณที่ใช้ (บาท)

 รายได้  แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หมายเหตุ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ค่า

เปา้หมาย
หน่วยนับ

ตัวชีว้ัดของโครงการ

(3)

โครงการ/กิจกรรม

(2)

รหัสโครงการ

(1)

โครงกำรต้นกล้ำวทิยำศำสตร์ รุ่น 5 ฝ่ำยวชิำกำร งบรำยจำ่ยอืน่

โครงกำรน ำเสนอผลงำนนิสิต SCI Fair ฝ่ำยวชิำกำร งบรำยจำ่ยอืน่

 โครงกำรสนับสนุนกิจกรรมชุมนุม คณะ

วทิยำศำสตร์

รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำศักยภำพ

นิสิต

 โครงกำรพัฒนำศักยภำพนิสิต คณะวทิยำศำสตร์ รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำศักยภำพ

นิสิต

งบรำยจำ่ยอืน่

งบรำยจำ่ยอืน่

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่1 ผลติบัณฑติทีม่คีวามเป็นเลศิ และเสรมิสรา้งความเป็นผูน้ าทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขันเขา้สูร่ะดับสากล
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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. (ระบุชือ่-สกุล)

ระยะเวลาปงีบประมาณ  งบประมาณที่ใช้ (บาท)

 รายได้  แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หมายเหตุ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ค่า

เปา้หมาย
หน่วยนับ

ตัวชีว้ัดของโครงการ

(3)

โครงการ/กิจกรรม

(2)

รหัสโครงการ

(1)

ITS 62 01 01 01 06 10,000    -      -             ผศ.ดร.จนัตรี ผลประเสริฐ

ITS 62 01 01 01 07 25,000    -      -             

ITS 62 01 01 01 08     25,000

MAT 62 01 01 01 09 1. ค่ำเฉล่ียควำมพึงพอใจ คะแนน > 3.51     24,000 -      -             อ.ดร.รุ่งฟ้ำ  จนัท์จำรุภรณ์ งบรำยจำ่ยอืน่

2. นิสิตสำมำรถท ำแบบฝึกหัดได้ถูกต้อง ร้อยละ ≥ 80

MAT 62 01 01 01 10 โครงกำรน ำเสนอหัวข้อวจิยั (Pre-Proposal) 

ส ำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ สำขำวชิำ

คณิตศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

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

CHE 62 01 01 01 11 โครงกำรพัฒนำศักยภำพนิสิตด้ำนวชิำชีพ นิสิตได้รับควำมรู้ควำมสำมำรถตำม

หลักสูตร และมีทักษะกำรเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21

ร้อยละ ≥ 80 27,000    -      -             ผศ.ดร.แพน ทองเรือง งบรำยจำ่ยอืน่

CHE 62 01 01 04 12 โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพวชิำชีพครู นิสิตได้รับควำมรู้ควำมสำมำรถตำม

หลักสูตร และมีทักษะกำรเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21

ร้อยละ ≥ 80 40,000    -      -             ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ ดรบัณฑิต งบรำยจำ่ยอืน่

จ ำนวน ≥ 1

งบเงินอุดหนุน

โครงกำรอบรม พัฒนำและปรับปรุงกำรจดั

สำรสนเทศ คณะวทิยำศำสตร์ โครงกำรอบรม

กำรจดักำรเรียนกำรสอนแบบ online

จ ำนวนรำยวชิำที่มีกำรเรียนกำรสอน 

online

จ ำนวน ≥ 1 งบเงินอุดหนุน

โครงกำรอบรม พัฒนำและปรับปรุงกำรจดั

สำรสนเทศ คณะวทิยำศำสตร์ กำรอบรมกำร

จดักำรเรียนกำรสอนแบบ online โดยใช้ 

moodle

จ ำนวนรำยวชิำที่มีกำรเรียนกำรสอนโดยใช้

 moodle platform

จ ำนวน ≥ 1 ผศ.ดร.จนัตรี ผลประเสริฐ

ผศ.ดร.จนัตรี ผลประเสริฐ งบเงินอุดหนุนโครงกำรอบรม พัฒนำและปรับปรุงกำรจดั

สำรสนเทศ คณะวทิยำศำสตร์ กำรอบรมกำร

จดักำรเรียนกำรสอนแบบ online โดยใช้ 

moodle ขัน้สูง

โครงกำรอบรมกำรจดักำรเรียนกำรสอน

แบบ online โดยใช้ moodle ชัน้สูง

โครงกำรพัฒนำศักยภำพนิสิต หลักสูตร

กำรศึกษำมหำบัณฑิต สำขำวชิำคณิตศำสตร์

และหลักสูตรกำรศึกษำดุษฎีบัณฑิตสำขำวชิำ

คณิตศำสตร์ ด้ำนกลยุทธก์ำรจดักำรเรียนรู้

คณิตศำสตร์ ส ำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่1 ผลติบัณฑติทีม่คีวามเป็นเลศิ และเสรมิสรา้งความเป็นผูน้ าทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขันเขา้สูร่ะดับสากล
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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. (ระบุชือ่-สกุล)

ระยะเวลาปงีบประมาณ  งบประมาณที่ใช้ (บาท)

 รายได้  แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หมายเหตุ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ค่า

เปา้หมาย
หน่วยนับ

ตัวชีว้ัดของโครงการ

(3)

โครงการ/กิจกรรม

(2)

รหัสโครงการ

(1)

CHE 62 01 01 04 13 1. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้ตระหนักถึงควำม

ปลอดภัยในกำรท ำงำนที่เกีย่วข้องกับ

สำรเคมีและสำมำรถแก้ไขปัญหำเบื้องต้น

เมือ่เกิดอุบัติเหตุและปฐมพยำบำลได้

ร้อยละ ≥ 80 33,800    -      -             

2. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับควำมรู้ ควำม

พึงพอใจในกำรเข้ำร่วมโครงกำร ในระดับ

ดีขึน้ไป

ร้อยละ ≥ 80

CHE 62 01 01 04 14 1. นิสิตฝึกประสบกำรณ์มีกำรพัฒนำ

ทักษะวชิำชีพ

ร้อยละ ≥ 80 13,000    -      -             

2. หน่วยงำนภำยนอกมีควำมพึงพอใจใน

กำรฝึกประสบกำรณ์ของนิสิตในระดับดีขึน้

ไป

ร้อยละ ≥ 80

BIO 62 01 01 04 15 1. นิสิตเข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 100 49,600    -      -             

2. นิสิตได้รับควำมรู้ตรงตำมวตัถุประสงค์

ทุกข้อ

มี มี

3. น ำปัญหำที่เกิดขึน้ในกำรศึกษำนอก

สถำนที่มำปรับปรุงเพื่อกำรศึกษำนอก

สถำนที่คร้ังต่อไป

มี มี

BIO 62 01 01 04 16 1. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับควำมรู้ด้ำน

วชิำกำรในระดับดีขึน้ไป

ร้อยละ > 70 42,400    -      -             

2. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับควำมรู้ด้ำน

ประสบกำรณ์ในระดับดีขึน้ไป

ร้อยละ > 70

3. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้พัฒนำด้ำนอัต

ลักษณ์และมนุษยสัมพันธใ์นระดับดีขึน้ไป

ร้อยละ > 70

4. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษำที่ลงทะเบียน

เรียนรำยวชิำที่เกีย่วข้องสำขำวชิำ 

พฤกษศำสตร์ ในภำคเรียนที่ 1 ปี

กำรศึกษำ 2561 เข้ำร่วมโครงกำร

ร้อยละ > 80

โครงกำรควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนที่เกีย่วข้อง

กับสำรเคมีและกำรแก้ไขปัญหำเมือ่เกิดอุบัติเหตุ

อ.อนัญญำ ไตรบ ำรุงสุข งบรำยจำ่ยอืน่

โครงกำรศึกษำนอกสถำนที่ วชิำนิเวศวทิยำ วศิรุตตำ อัตถำกร งบรำยจำ่ยอืน่

โครงกำรเสริมทักษะประสบกำรณ์ด้ำนวชิำชีพเคมี ผศ.ดร.ปิยะดำ จติรต้ังประเสริฐ งบรำยจำ่ยอืน่

โครงกำรศึกษำนอกสถำนที่ พฤกษศำสตร์ 1 อภิรดำ สถำปัตยำนนท์ งบรำยจำ่ยอืน่

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่1 ผลติบัณฑติทีม่คีวามเป็นเลศิ และเสรมิสรา้งความเป็นผูน้ าทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขันเขา้สูร่ะดับสากล



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. (ระบุชือ่-สกุล)

ระยะเวลาปงีบประมาณ  งบประมาณที่ใช้ (บาท)

 รายได้  แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หมายเหตุ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ค่า

เปา้หมาย
หน่วยนับ

ตัวชีว้ัดของโครงการ

(3)

โครงการ/กิจกรรม

(2)

รหัสโครงการ

(1)

BIO 62 01 01 04 17 1. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับควำมรู้ด้ำน

วชิำกำรในระดับดีขึน้ไป

ร้อยละ > 70 56,000    -      -             

2. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับควำมรู้ด้ำน

ประสบกำรณ์ในระดับดีขึน้ไป

ร้อยละ > 70

3. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้พัฒนำด้ำนอัต

ลักษณ์และมนุษยสัมพันธใ์นระดับดีขึน้ไป

ร้อยละ > 70

4. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษำที่ลงทะเบียน

เรียนรำยวชิำที่เกีย่วข้องสำขำวชิำ 

พฤกษศำสตร์ ในภำคเรียนที่ 1 ปี

กำรศึกษำ 2561 เข้ำร่วมโครงกำร

ร้อยละ > 80

BIO 62 01 01 04 18 1. นิสิตที่ลงทะเบียนเข้ำร่วมโครงกำรทุกคน ร้อยละ > 80 42,400    -      -             

2. ควำมพึงพอใจในกำรอบรม ร้อยละ > 70

BIO 62 01 01 04 19 1. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับควำมรู้ด้ำน

วชิำกำรในระดับดีขึน้ไป

ร้อยละ > 70 30,200    -      -             

2. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับควำมรู้ด้ำน

ประสบกำรณ์ในระดับดีขึน้ไป

ร้อยละ > 70

3. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้พัฒนำด้ำนอัต

ลักษณ์และมนุษยสัมพันธใ์นระดับดีขึน้ไป

ร้อยละ > 70

4. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษำที่ลงทะเบียน

เรียนรำยวชิำที่เกีย่วข้องกับสำขำวชิำสัตว

วทิยำ ในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 

เข้ำร่วมโครงกำร

ร้อยละ > 80

PHY 62 01 01 01 20 โครงกำรจำ้งนิสิตเป็นผู้ช่วยสอนวชิำปฏิบัติกำร

ฟิสิกส์ ปีกำรศึกษำ 2561

นิสิตระดับบัณฑิตเข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ 100 80,000    -      -             อ.ดร.สุพิชญ แขมมณี งบรำยจำ่ยอืน่

โครงกำรศึกษำนอกสถำนที่ พฤกษศำสตร์ 2 อนิษฐำน ศรีนวล งบรำยจำ่ยอืน่

โครงกำรศึกษำนอกสถำนที่ สัตววทิยำ 1 ธนิต ศิริบุญ งบรำยจำ่ยอืน่

โครงกำรศึกษำนอกสถำนที่ สัตววทิยำ 2 ฉัตรพรรษ พงษ์เจริญ งบรำยจำ่ยอืน่

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่1 ผลติบัณฑติทีม่คีวามเป็นเลศิ และเสรมิสรา้งความเป็นผูน้ าทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขันเขา้สูร่ะดับสากล



5

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. (ระบุชือ่-สกุล)

ระยะเวลาปงีบประมาณ  งบประมาณที่ใช้ (บาท)

 รายได้  แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หมายเหตุ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ค่า

เปา้หมาย
หน่วยนับ

ตัวชีว้ัดของโครงการ

(3)

โครงการ/กิจกรรม

(2)

รหัสโครงการ

(1)

PHY 62 01 01 01 21  โครงกำรเตรียมควำมพร้อมกำรน ำเสนอ

งำนวจิยัส ำหรับนิสิตฟิสิกส์ เพื่อรองรับกำรเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21

คะแนนเฉล่ียของควำมพึงพอใจของนิสิตที่

เข้ำร่วมโครงกำร

ระดับ ≥ 3.5 20,000    -      -             อ.ดร.พันธศั์กด์ิ ธรัีชฌำนันท์ งบรำยจำ่ยอืน่

PHY 62 01 01 01 22 โครงกำรปรับปรุงรำยวชิำปฏิบัติกำรพื้นฐำน

ร่วมกับกำรน ำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561

ได้คู่มือปฏิบัติกำรพื้นฐำนที่ปรับปรุงและ

สอดคล้องกับกำรน ำเทคโนโลยีไปใช้

ประโยชน์

เร่ือง 5 100,000  -      -             ผศ.ดร.โชคชัย พุทธรักษำ งบเงินอุดหนุน

PHY 62 01 01 01 23 โครงกำรบูรณำกำรกระบวนกำรคิด วฒันธรรม 

และประวติัศำสตร์จำกภำพยนตร์แนว

วทิยำศำสตร์

นิสิตมีควำมพึงพอใจในกำรเชือ่มโยง

ควำมรู้ทำงวทิยำศำสตร์

ระดับ ≥ 3.5 -         -      -             อ.ดร.จตุรงค์ สุคนธชำติ ไม่ใช้

งบประมำณ

GEN 62 01 01 01 24 1. นิสิตเข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ ≥ 80 6,000      -      -             

2. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนน ≥  3.50

GEN 62 01 01 01 25 1. คะแนนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ

ของผู้เข้ำร่วมโครงกำร

คะแนน ≥ 3.50 12,000    -      -             

2. ร้อยละของนิสิตที่เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ ≥ 80

3. นิสิตสำมำรถสร้ำงผลงำนวจิยัที่มำจำก

กำรเรียนกำรสอนและสำมำรถน ำเสนอได้

ร้อยละ ≥ 95

GEN 62 01 01 01 26 1. นิสิตเข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ ≥ 80 5,000      -      -             

2. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนน ≥  3.50

GEN 62 01 01 01 27 1. นิสิตเข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ ≥ 80 3,000      -      -             

2. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนน ≥  3.50

1. คะแนนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ

ของผู้เข้ำร่วมโครงกำร

คะแนน ≥ 3.50 -         -      -             

2. ร้อยละของนิสิตที่เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ ≥ 80

3. นิสิตน ำผลงำนวจิยัที่มำจำกกำรเรียน

กำรสอนมำบูรณำกำรกับกำรบริกำร

วชิำกำรได้

ผลงำน ≥ 2

อ.ดร.บงกช บุญบูรพงศ์

รศ.ดร. น้ ำฝน คูเจริญไพศำล

อ.ดร.บงกช บุญบูรพงศ์

 โครงกำรแสดงศักยภำพทำงวชิำกำรของนิสิต

หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวชิำ

วทิยำศำสตร์ทั่วไป

งบรำยจำ่ยอืน่

 โครงกำรเตรียมควำมพร้อมนิสิตหลักสูตร

กำรศึกษำบัณฑิต สำขำวชิำวทิยำศำสตร์ทั่วไป

งบรำยจำ่ยอืน่

28 โครงกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน

วทิยำศำสตร์กับกำรวจิยัและกำรบริกำรวชิำกำร 

(กิจกรรมที่ 1 พี่วทิยำศำสตร์ทั่วไปสอนน้อง)

ผศ.ดร.สุรศักด์ิ ละลอกน้ ำ ไม่ใช้

งบประมำณ

GEN 62 01 01 01

 โครงกำรจดักำรเรียนรู้นิสิตปัจจบุันและศิษย์เก่ำ

 สำขำวชิำวทิยำศำสตร์ทั่วไป

อ.ดร.บงกช บุญบูรพงศ์ งบรำยจำ่ยอืน่

โครงกำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในกำรใช้

ห้องปฏิบัติกำรวทิยำศำสตร์ หลักสูตรกำรศึกษำ

บัณฑิตสำขำวชิำวทิยำศำสตร์ทั่วไป

งบรำยจำ่ยอืน่

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่1 ผลติบัณฑติทีม่คีวามเป็นเลศิ และเสรมิสรา้งความเป็นผูน้ าทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขันเขา้สูร่ะดับสากล
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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. (ระบุชือ่-สกุล)

ระยะเวลาปงีบประมาณ  งบประมาณที่ใช้ (บาท)

 รายได้  แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หมายเหตุ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ค่า

เปา้หมาย
หน่วยนับ

ตัวชีว้ัดของโครงการ

(3)

โครงการ/กิจกรรม

(2)

รหัสโครงการ

(1)

CPS 62 01 01 04 29 1. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ ≥ 80 6,000      -      -             

2. ได้แนวทำงส ำหรับพัฒนำกำรเรียนกำร

สอนรำยวชิำแบบ Active Learning

ร้อยละ ≥ 20

3. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนน ≥ 3.51
CPS 62 01 01 06 30 1. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ  ≥ 80 1,000      -      -             

2. นิสิตสำมำรถสอบผ่ำนและได้รับ

ประกำศนียบัตรของ Oracle
ร้อยละ

≥ 80

3. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนน  ≥  3.51

CPS 62 01 01 03 31 1. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ ≥ 80 45,400    -      -             

2. นิสิตสำมำรถพัฒนำทักษะในกำรเรียนรู้

ด้ำนภำษำและกำรโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ร้อยละ ≥ 70

3. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนน ≥  3.51
CPS 62 01 01 06 32 1. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ ≥ 80 11,100    -      -             

2. นิสิตสำมำรถพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้

และกำรใช้เคร่ืองมือในกำรเรียนกำรวจิยั

ร้อยละ ≥ 20

3. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนน ≥  3.51
SMB 62 01 01 01 33 โครงกำรทัศนศึกษำสำขำจลุชีววทิยำ ส ำหรับ

นิสิตชัน้ปีที่ 2

ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนน > 4 12,400    -      -             ผศ.ดร.พิชำภัค ศรียำภัย งบรำยจำ่ยอืน่

SMB 62 01 01 01 34 โครงกำรทัศนศึกษำสำขำจลุชีววทิยำ ส ำหรับ

นิสิตชัน้ปีที่ 3

ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนน > 4 10,000    -      -             อ.ณัฎฐิกำ สุวรรณำศรัย งบรำยจำ่ยอืน่

SMB 62 01 01 01 35 โครงกำรทัศนศึกษำสำขำจลุชีววทิยำ ส ำหรับ

นิสิตชัน้ปีที่ 4

ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนน > 4 10,000    -      -             รศ.ดร.อรอนงค์ พร้ิงศุลกะ งบรำยจำ่ยอืน่

SMB 62 01 01 01 36 โครงกำรกำรแข่งขันกีฬำ-วชิำกำรจลุชีววทิยำ

สัมพันธแ์ห่งประเทศไทย คร้ังที่ 15

ได้รับรำงวลัจำกกำรแข่งขัน รำวลั > 3 36,000    -      -             อ.ณัฎฐิกำ สุวรรณำศรัย งบรำยจำ่ยอืน่

โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำกำรเรียน

กำรสอนหลักสูตรของภำควชิำวทิยำกำร

คอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.นุวยี์ ววิฒันวฒันำ งบเงินอุดหนุน

โครงกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 : Oracle Academy

ผศ.ศศิวมิล สุขพัฒน์ งบรำยจำ่ยอืน่

โครงกำรเตรียมควำมพร้อมและเสริมทักษะด้ำน

วทิยำกำรคอมพิวเตอร์ส ำหรับนิสิตชัน้ปีที่ 1 ปี

กำรศึกษำ 2562

อ.ดร.ศิริสรรพ เหล่ำหะเกียรติ งบรำยจำ่ยอืน่

โครงกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ

ส ำหรับนิสิตหลักสูตร วท.ม.เทคโนโลยีสำรสนเทศ

 ปีกำรศึกษำ 2562

ผศ.ดร.นุวยี์ ววิฒันวฒันำ งบรำยจำ่ยอืน่

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่1 ผลติบัณฑติทีม่คีวามเป็นเลศิ และเสรมิสรา้งความเป็นผูน้ าทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขันเขา้สูร่ะดับสากล
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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. (ระบุชือ่-สกุล)

ระยะเวลาปงีบประมาณ  งบประมาณที่ใช้ (บาท)

 รายได้  แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หมายเหตุ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ค่า

เปา้หมาย
หน่วยนับ

ตัวชีว้ัดของโครงการ

(3)

โครงการ/กิจกรรม

(2)

รหัสโครงการ

(1)

SMB 62 01 01 01 37 โครงกำรอบรมมำตรฐำนควำมปลอดภัยของ

อำหำร โดยระบบ The British Retail 

Consortium (BRC)

ผู้เข้ำร่วมโครงกำรผ่ำนกำรอบรมและ

ได้รับประกำศนียบัตร

ร้อยละ > 90 24,300    -      -             ผศ.ดร.สุขุมำภรณ์ กระจำ่งสังข์ งบรำยจำ่ยอืน่

MSC 62 01 01 03 38 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง ภำษำอังกฤษ

 ส ำหรับวทิยำศำสตร์

จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีเจตคติที่ดีต่อ

กำรใช้ภำษำอังกฤษ ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 65

ร้อยละ ≥65 3,000      -      -             อ.ดร.สุพิชฌำ สุพรรณสมบูรณ์ งบรำยจำ่ยอืน่

SCE 62 01 02 02 39 1. หลักสูตรที่บริหำรหลักสูตรตำมเกณฑ์

มำตรฐำน AUNQA

จ ำนวน

หลักสูตร

2 25,000    -      -             ผศ.ดร.ธรีพงษ์ แสงปะดิษฐ์

ผศ.ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล

2. ร้อยละของผู้เข้ำร่วมโครงกำรตำม ร้อยละ ≥ 80

3. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนน ≥ 85

SCE 62 01 01 01 40 โครงกำรประชุมวชิำกำรวทิยำศำสตรศึกษำ

ระดับนำนำชำติ (ISET2019)

จ ำนวนบทควำมสืบเนือ่งจำกงำนประชุม

ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำที่ตีพิมพ์

เผยแพร่

จ ำนวน

บทควำม

≥ 3           -          -                 -   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฯ Supporter 

Project

SCE 62 01 01 02 41 1. ร้อยละของนิสิตที่เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ ≥ 80 243,000  -      -             ผศ.ดร.ธรีพงษ์ แสงประดิษฐ์ งบรำยจำ่ยอืน่

2. ร้อยละของนิสิตที่มีกำรพัฒนำ

คุณลักษณะตำมเป้ำประสงค์ของโครงกำร
ร้อยละ ≥ 80 ผศ.ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล

1,716,600  -      -             

โครงกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ศูนย์

วทิยำศำสตรศึกษำ ระดับหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 

2561

งบเงินอุดหนุน

โครงกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพนิสิต

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่1 ผลติบัณฑติทีม่คีวามเป็นเลศิ และเสรมิสรา้งความเป็นผูน้ าทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขันเขา้สูร่ะดับสากล
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ 

1.2  หลักสูตรมีขีดความสามารถในการแข่งขันตามความต้องการของตลาดแรงงาน

ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมาย

1.2.1 ผลกำรประเมินคุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวฒิุระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ/ตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวงั (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตรภำพรวมระดับปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก

1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี (จ ำนวนบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพ/บัณฑิตที่ตอบแบบส ำรวจ)

1.2.3 ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้งำนท ำตรงสำขำ

1.2.4 จ ำนวนหลักสูตรสหกิจศึกษำหรือหลักสูตร 2 ภำษำ

1.2.5 ร้อยละหลักสูตรที่รับนิสิตได้ตำมแผนรับนิสิตในระดับปริญญำตรี

1.2.6 ร้อยละหลักสูตรที่บริหำรหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำน AUN-QA 

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. (ระบชุื่อ-สกุล)

SAR 62 01 02 06 42 1. ผู้เข้ำอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำร

บริหำรและพฒันำหลักสูตรตำมเกณฑ์

คุณภำพ AUN-QA

ร้อยละ ≥ 80    250,000         -                  -   

2. หลักสูตรที่เลือกประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำภำยในด้วยเกณฑ์ AUN QA

ร้อยละ ≥ 50

กิจกรรมที่ 2 : โครงกำรอบรมเชิงปฏบิติักำรกำร

จัดท ำโครงร่ำงองค์กรเพื่อกำรด ำเนินงำนที่เปน็

เลิศ ประจ ำปกีำรศึกษำ 2561

ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจ

เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำและสำมำรถ

วิเครำะหเ์ขียนโครงร่ำงองค์กรได้

ร้อยละ ≥ 80 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยพฒันำคุณภำพ

นำงชลรดำ สำรทสมัย

งบเงินอุดหนุน

กิจกรรมที่ 3 : โครงกำรอบรมเชิงปฏบิติักำรกำร

จัดท ำมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง  

(Expected learning outcomes)

ผู้เข้ำอบรมสำมำรถเขียนมำตรฐำนผลกำร

เรียนรู้ที่คำดหวังได้ (Expected learning 

outcomes)

ร้อยละ ≥ 80 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยพฒันำคุณภำพ

นำงชลรดำ สำรทสมัย

งบเงินอุดหนุน

MAT 62 01 02 02 43 โครงกำรศึกษำผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ

 ประจ ำปกีำรศึกษำ 2560 เพื่อพฒันำและ

ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของภำควิชำ

1. ค่ำเฉล่ียควำมพงึพอใจ คะแนน > 3.51 7,000      -      -              ผศ.ดร.ณหทยั  ฤกษฤ์ทยัรัตน์ งบเงินอุดหนุน

MAT 62 01 02 02 44 1. ค่ำเฉล่ียควำมพงึพอใจ คะแนน > 3.51 21,000    -      -              ผศ.ดร.ณหทยั  ฤกษฤ์ทยัรัตน์ งบเงินอุดหนุน

2. จ ำนวนรำยงำนประเมิน หลักสูตร 6

ระยะเวลาปงีบประมาณ  งบประมาณที่ใช ้(บาท) ผู้รบัผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หมายเหตุ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
 รายได้  แผ่นดิน

 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

รหสัโครงการ

(1)

โครงการ/กิจกรรม

(2)

ตวัชี้วัดของโครงการ

(3)
หน่วยนับ

ค่า

เปา้หมาย

โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน คณะ

วิทยำศำสตร์ ประจ ำปกีำรศึกษำ 2561 กิจกรรม

ที่ 1 : โครงกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อพฒันำ

ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับหลักสูตร 

ตำมเกณฑ์ AUN-QA

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยพฒันำคุณภำพ

นำงชลรดำ สำรทสมัย

งบเงินอุดหนุน

โครงกำรประชุมเพื่อจัดท ำรำยงำนกำรประเมิน

คุณภำพกำรศึกษำ ปกีำรศึกษำ 2561

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่1 ผลติบัณฑติทีม่คีวามเป็นเลศิ และเสรมิสรา้งความเป็นผูน้ าทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขันเขา้สูร่ะดับสากล
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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. (ระบชุื่อ-สกุล)

ระยะเวลาปงีบประมาณ  งบประมาณที่ใช ้(บาท) ผู้รบัผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หมายเหตุ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
 รายได้  แผ่นดิน

 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

รหสัโครงการ

(1)

โครงการ/กิจกรรม

(2)

ตวัชี้วัดของโครงการ

(3)
หน่วยนับ

ค่า

เปา้หมาย

MAT 62 01 02 02 45 1. ค่ำเฉล่ียควำมพงึพอใจ คะแนน > 3.51       9,000 -      -              ผศ.ดร.ณหทยั  ฤกษฤ์ทยัรัตน์ งบเงินอุดหนุน

2. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ ≥ 80

MAT 62 01 02 02 46 1. ค่ำเฉล่ียควำมพงึพอใจ คะแนน > 3.51     78,000 -      -              ผศ.ดร.ณหทยั  ฤกษฤ์ทยัรัตน์ งบเงินอุดหนุน

2. หลักสูตรผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน ร้อยละ 100

MAT 62 01 02 02 47 โครงกำรคณิตฯ พชิิตตลำดงำน ค่ำเฉล่ียควำมพงึพอใจ คะแนน > 3.51 8,000      -      -              ผศ.ดร.พศุิทธวรรณ  ศรีภริมย์ 

สิรินิลกุล

งบรำยจ่ำยอื่น

HOM 62 01 01 02 48 1. จ ำนวนร้อยละของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ ≥ 80 2,000      -      -              

2. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมสนใจใน

หลักสูตรภำควิชำฯ ในระดับมำกถึงมำก

ที่สุด

ร้อยละ ≥ 80

HOM 62 01 01 02 49 กิจกรรมกำรจัดท ำหลักสูตรภำควิชำ

คหกรรมศำสตร์

หลักสูตรมีกำรปรับปรุงใหเ้ปน็ไปตำม

กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ

แหง่ชำติ

จ ำนวน

หลักสูตร

≥ 1 12,000    -      

-              

อ.ดร. ชำติรส กำระเวก

HOM 62 01 01 02 50 จ ำนวนร้อยละของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ ≥ 80 -         -      -              

HOM 62 01 01 02 51 กิจกรรมปจัฉิมนิเทศและกตัญญูกตเวทติำต่อ

อำจำรย์

จ ำนวนร้อยละของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ ≥ 80 -         -      
-              

ร่วมกับคณะวิทยำศำสตร์

HOM 62 01 01 02 52 โครงกำรเรียนรู้และมีประสบกำรณ์จำก

ผู้ประกอบกำรและอุตสำหกรรมส่ิงทอ

ภำคกำรศึกษำที่ 1

ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมเข้ำใจในเนื้อหำ

กำรบรรยำยจำกวิทยำกรและ

ผู้ประกอบกำร สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ให้

เกิดประโยชน์กับตนเองหลังกำรท ำ

กิจกรรม/โครงกำร ในระดับมำก ถึงมำก

ที่สุด

ร้อยละ ≥ 80 5,000      -      

-              

อ.กดร.จิตต์โสภำ เฉลียวศักด์ิ รำยจ่ำยอื่น

HOM 62 01 01 02 53 1. จ ำนวนร้อยละของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ ≥ 80 8,000      -      -              โครงกำรเรียนรู้และมีประสบกำรณ์จำก

ผู้ประกอบกำรและอุตสำหกรรมส่ิงทอ ภำค

กำรศึกษำที่ 2

อ.ดร. ชำติรส กำระเวก รำยจ่ำยอื่น

2. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพงีพอใจ 5 

ด้ำน ในระดับมำกถึงระดับมำกที่สุด

ร้อยละ ≥ 80

กิจกรรมประชำสัมพนัธ์หลักสูตรภำควิชำ

คหกรรมศำสตร์

โครงกำรประชำพจิำรณ์กำรจัดท ำรำยงำนกำร

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำปกีำรศึกษำ 2561 

ของภำควิชำคณิตศำสตร์

โครงกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับ

หลักสูตร ของภำควิชำคณิตศำสตร์ ปกีำรศึกษำ 

2561

ผศ.ดร.รสพร เจียมจริยธรรม

กิจกรรมเผยแพร่โครงงำนวิจัยสำขำวิชำ

คหกรรมศำสตร์

ร่วมกับคณะวิทยำศำสตร์

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่1 ผลติบัณฑติทีม่คีวามเป็นเลศิ และเสรมิสรา้งความเป็นผูน้ าทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขันเขา้สูร่ะดับสากล
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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. (ระบชุื่อ-สกุล)

ระยะเวลาปงีบประมาณ  งบประมาณที่ใช ้(บาท) ผู้รบัผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หมายเหตุ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
 รายได้  แผ่นดิน

 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

รหสัโครงการ

(1)

โครงการ/กิจกรรม

(2)

ตวัชี้วัดของโครงการ

(3)
หน่วยนับ

ค่า

เปา้หมาย

HOM 62 01 01 02 54 1. จ ำนวนร้อยละของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ ≥ 80 18,000    -      -              

2. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพงีพอใจ 5 

ด้ำน ในระดับมำกถึงระดับมำกที่สุด

ร้อยละ ≥ 80

 3. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถใหบ้ริกำร 

ควำมรู้ทำงวิชำกำรแก่ชุมชน  ในระดับ

มำกถึงมำกที่สุด

ร้อยละ ≥ 80

HOM 62 01 01 02 55 โครงกำรศึกษำดูงำนวิชำชีพ หลักสูตร วท.บ. 

คหกรรมศำสตร์ ปกีำรศึกษำ 2561

ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับควำมรู้และ

ประสบกำรณ์ทำงด้ำนวิชำชีพเพิ่มในระดับ

มำกถึงมำกที่สุด

ร้อยละ ≥ 80 25,000    -      

-              

ผศ.ดร.วลัยกร นิตยพฒัน์ รำยจ่ำยอื่น

CHE 62 01 02 01 56 โครงกำรปรับปรุงและวิพำกษห์ลักสูตร หลักสูตรกำรศึกษำมหำบณัฑิต ฉบบั

ปรับปรุง

เล่ม 1 18,500    -      -              ผศ.ดร.ปยิะรัตน์ ดรบณัฑิต งบเงินอุดหนุน

CHE 62 01 02 01 57 โครงกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของ

ภำควิชำเคมี ปกีำรศึกษำ 2561

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

ประจ ำปกีำรศึกษำ 2561

คะแนน > 3.01 15,300    -      -              อ.ประเสริฐ พฒันำประทปี งบเงินอุดหนุน

CHE 62 01 02 04 58 โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏบิติักำรด้ำนมำตรฐำน

อุตสำหกรรม ISO

ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ

เกี่ยวกับข้อก ำหนดของมำตรฐำน ISO 

ระบบต่ำง ๆ ในระดับดีขึ้นไป

ร้อยละ ≥ 80 45,400    -      -              อ.พรทพิย์ บญุศรี งบรำยจ่ำยอื่น

CHE 62 01 02 06 59 โครงกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR)

 ภำควิชำเคมี ปกีำรศึกษำ 2561

รำยงำนกำรประเมินตนเองระดับหลักสูตร เล่ม 6 15,900    -      -              อ.ประเสริฐ พฒันำประทปี งบเงินอุดหนุน

BIO 62 01 02 06 60 1. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับควำมรู้ด้ำนกำร

ประกันคุณภำพในระดับดีขึ้นไป

คะแนน > 3.00 60,000    -      -              

2. คณำจำรย์และบคุลำกรของภำควิชำ

ชีววิทยำ มีควำมพงึพอใจต่อผลกำร

ประเมินของคณะกรรมกำรประเมิน

คุณภำพกำรศึกษำ

ร้อยละ ≥ 80

PHY 62 01 02 02 61 โครงกำรพฒันำปรับปรุงหลักสูตรภำควิชำฟสิิกส์

ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ

แหง่ชำติ

จ ำนวนหลักสูตรที่ได้รับกำรปรับปรุง ร้อยละ 100 15,000    -      -              รศ.ดร.พงษแ์ก้ว อุดมสมุทรหรัิญ งบเงินอุดหนุน

โครงกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

ภำควิชำชีววิทยำ

อ.วิทยำ ผำค ำ งบอุดหนุน

อ.วีณำ ทองรอด รำยจ่ำยอื่นโครงกำรเผยแพร่ควำมรู่ชุมชน ภำควิชำ

คหกรรมศำสตร์ ปกีำรศึกษำ 2561

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่1 ผลติบัณฑติทีม่คีวามเป็นเลศิ และเสรมิสรา้งความเป็นผูน้ าทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขันเขา้สูร่ะดับสากล
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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. (ระบชุื่อ-สกุล)

ระยะเวลาปงีบประมาณ  งบประมาณที่ใช ้(บาท) ผู้รบัผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หมายเหตุ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
 รายได้  แผ่นดิน

 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

รหสัโครงการ

(1)

โครงการ/กิจกรรม

(2)

ตวัชี้วัดของโครงการ

(3)
หน่วยนับ

ค่า

เปา้หมาย

PHY 62 01 02 02 62 โครงกำรประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยในของภำควิชำฟสิิกส์ คณะวิทยำศำสตร์ 

ประจ ำปกีำรศึกษำ 2561

ควำมพงึพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ระดับ ≥ 3.5 80,000    -      -              อ.ดร.สุรวุฒิ วิจำรณ์ งบเงินอุดหนุน

GEN 62 01 01 02 63 1. บคุลำกรของภำควิชำเข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ ≥ 80 7,000      -      -              ผศ.ดร.สุรศักด์ิ ละลอกน้ ำ งบเงินอุดหนุน

2. ควำมพงึพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนน ≥  3.50

GEN 62 01 01 02 64 1. บคุลำกรของภำควิชำเข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ ≥ 80 15,000    -      -              ผศ.ดร.สุรศักด์ิ ละลอกน้ ำ งบเงินอุดหนุน

2. ควำมพงึพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนน ≥  3.50

CPS 62 01 02 01 65 1. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ ≥ 80 33,900    -      -              

2. ได้ร่ำงหลักสูตร ปร.ด.เทคโนโลยี

สำรสนเทศ

หลักสูตร 1

3. ควำมพงึพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนน ≥ 3.51
CPS 62 01 02 03 66 1. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ ≥ 80 7,000      -      -              

2. ควำมพงึพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนน ≥ 3.51
3. นิสิตได้เครือข่ำยบริษทั/องค์กรที่

น่ำสนใจในกำรสมัครงำนและฝึกงำน

คะแนน

บริษทั/

องค์กร

≥ 10

CPS 62 01 02 01 67 1. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ร้อยละ ≥ 80 52,400    -      -              

2. ควำมพงึพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนน
≥ 3.51

SMB 62 01 02 02 68 โครงกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

ภำควิชำจุลชีววิทยำ ปกีำรศึกษำ 2561

ควำมพงึพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร คะแนน > 4 13,500    -      -              พมิพป์ระภำ บญุใช้ งบเงินอุดหนุน

821,900   -      -              

โครงกำรจัดท ำหลักสูตร ปร.ด.เทคโนโลยี

สำรสนเทศ

ผศ.ดร.นุวีย์ วิวัฒนวัฒนำ งบเงินอุดหนุน

โครงกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์กำรฝึกงำนจำก 

พี่สู่น้อง

ผศ.ดร.จันตรี ผลประเสริฐ งบรำยจ่ำยอื่น

 โครงกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของ

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ทั่วไป ประจ ำปกีำรศึกษำ 

2561

 โครงกำรประชุมเชิงปฏบิติักำร เพื่อจัดท ำ

รำยงำนกำรประเมินตนเอง ภำควิชำ

วิทยำศำสตร์ทั่วไป

โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำควิชำ

วิทยำกำรคอมพวิเตอร์ ประจ ำปกีำรศึกษำ 2561

ผศ.ดร.วรำภรณ์  วิยำนนท์ งบเงินอุดหนุน

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่1 ผลติบัณฑติทีม่คีวามเป็นเลศิ และเสรมิสรา้งความเป็นผูน้ าทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขันเขา้สูร่ะดับสากล
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ 

1.3  นิสิตมีความเป็นผู้น าทางด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมาย

1.3.1 ร้อยละงำนวจิยัของบัณฑิตที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติ (จ ำนวนบทควำม/บัณฑิต)

1.3.2 จ ำนวนนวตักรรม/ส่ิงประดิษฐ์/งำนสร้ำงสรรค์ ของนิสิตหรือบัณฑิตที่ได้รับรำงวลัหรือทุนสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอก

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. (ระบชุื่อ-สกุล)

STU 62 01 03 03 69 1. จ ำนวนนวตกรรม/ส่ิงประดิษฐ์ ที่ได้

รำงวัล

ชื้น ≥ 2    100,000 -      -              

2. รำงวัลทำงวิชำกำร รำงวัล ≥ 2

พ.ศ. 2562
 รายได้  แผ่นดนิ

 ภายนอกหรอื

แหล่งอ่ืน ๆ

รหสัโครงการ

(1)

โครงการ/กิจกรรม

(2)

ตวัชี้วัดของโครงการ

(3)
หน่วยนับ

ค่า

เปา้หมาย

ระยะเวลาปงีบประมาณ  งบประมาณที่ใช ้(บาท) ผู้รบัผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หมายเหตุ

พ.ศ. 2561

 โครงกำรส่งเสริมวิชำกำร รองคณบดีฝ่ำยพฒันำศักยภำพ

นิสิต

งบรำยจ่ำยอื่น

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่1 ผลติบัณฑติทีม่คีวามเป็นเลศิ และเสรมิสรา้งความเป็นผูน้ าทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขันเขา้สูร่ะดับสากล



 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

สร้างงานวจิัาทา เ่ข้มลข็ง ม บรูณาการ สร้างนวัรกรรม 

ม าักาภาพในการร่อาอ้เชิงพาณิชาแเป็นทา ่าอมรับในรเ้ับสากะ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2  สร้างงานวิจัยทีเ่ข้มแข็ง มีบูรณาการ สร้างนวัตกรรม มีศักยภาพในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ เป็นทีย่อมรับในระดับสากล
เป้าประสงค์เชิงกลยทุธ ์ 

2.1  ผลติงานวจิยัและนวตักรรม ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดบัสากล

ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย

2.1.1 ร้อยละของงานผลงานตีพิมพ์ของคณาจารยท์ี่ตีพิมพ/์เผยแพร่ ในฐานขอ้มลูระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (ผลงานตีพิมพ์ต่อจ านวนบุคลากรสายวชิาการ)

2.1.2 จ านวนผลงานวจิยั/นวตักรรม/ส่ิงประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์ ของคณาจารย ์ที่ยื่นขอรับการคุ้มครองจากกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา ประเภทผลงานอนุสิทธบิัตรหรือสิทธบิัตร

2.1.3 จ านวนรางวลัระดับชาติ/นานาชาติ ของคณาจารย ์จากผลงานวจิยั/นวตักรรม/ส่ิงประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์

2.1.4 ร้อยละของผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติที่ได้รับการอา้งองิ (Citation) ยอ้นหลัง 5 ปี ต่อจ านวนผลงานวจิยัตีพิมพ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานขอ้มลูตามประกาศ 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. (ระบุชือ่-สกุล)

RES 62 02 01 01 01 1. จ านวนโครงการวจิยัต่อหน่วยวจิยั โครงการ ≥ 5 2,507,500  -      -               งบเงินอุดหนุน

2. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนต่อ

จ านวนโครงการ

บาท ≥ 100,000

RES 62 02 01 01 02 การติดตามการด าเนินงานโครงการจดัต้ัง

หน่วยวจิยัเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นศูนย์วจิยั

เฉพาะทาง คณะวทิยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ปีงบประมาณ 2562

จ านวนร้อยละของความก้าวหน้าของ

โครงการวจิยัที่ได้รับสนับสนุน

ร้อยละ ≥ 50         7,500 -      -               1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวจิยั

2. นางสาวนพวรรณ 

หงษ์ทอง

งบเงินอุดหนุน

RES 62 02 01 01 03 โครงการจดัท าวารสารวทิยาศาสตร์ มศว : 

คร้ังที่ 1 โครงการจดัท าวารสาร

วทิยาศาสตร์ มศว ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 

(ธนัวาคม 2561)

จ านวนวารสารวทิยาศาสตร์ มศว ที่

ได้รับการตีพิมพ์ต่อปีงบประมาณ

ฉบับ 1     110,000        -                    -   1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวจิยั

2. นางสาวนพวรรณ 

หงษ์ทอง

3. กอง บก.

งบเงินอุดหนุน

RES 62 02 01 01 04 โครงการจดัท าวารสารวทิยาศาสตร์ มศว : 

คร้ังที่ 2 โครงการจดัท าวารสาร

วทิยาศาสตร์ มศว ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 

(มิถุนายน 2562)

จ านวนวารสารวทิยาศาสตร์ มศว ที่

ได้รับการตีพิมพ์ต่อปีงบประมาณ

ฉบับ 1     110,000        -                    -   1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวจิยั

2. นางสาวนพวรรณ 

หงษ์ทอง

3. กอง บก.

งบเงินอุดหนุน

 รายได้  แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

และสมทบจาก 

มหาวทิยาลัย

โครงการจดัต้ังหน่วยวจิยัเพื่อพัฒนาสู่ความ

เป็นศูนย์วจิยัเฉพาะทางคณะวทิยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ปีงบประมาณ 2562

1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวจิยั

2. นางสาวนพวรรณ 

หงษ์ทอง

แผนปฏบิตัิการประจ าป ีคณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสโครงการ

(1)

โครงการ/กิจกรรม

(2)

ตัวชีว้ัดของโครงการ

(3)
หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย

ระยะเวลาปงีบประมาณ  งบประมาณที่ใช้ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หมายเหตุ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่2  สรา้งงานวจัิยทีเ่ขม้แข็ง มบีรูณาการ สรา้งนวตักรรม มศีักยภาพในการตอ่ยอดเชงิพาณชิย ์เป็นทีย่อมรับในระดับสากล
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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. (ระบุชือ่-สกุล)
 รายได้  แผ่นดิน

 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

รหัสโครงการ

(1)

โครงการ/กิจกรรม

(2)

ตัวชีว้ัดของโครงการ

(3)
หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย

ระยะเวลาปงีบประมาณ  งบประมาณที่ใช้ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หมายเหตุ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

RES 62 02 01 01 05 โครงการจดัท าวารสารวทิยาศาสตร์ มศว : 

คร้ังที่ 3 โครงการจดัท าวารสาร

วทิยาศาสตร์ มศว ฉบับพิเศษจากงาน

ประชุมวชิาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศ

ไทย คร้ังที่ 13 (มิถุนายน 2562)

จ านวนวารสารวทิยาศาสตร์ มศว ที่

ได้รับการตีพิมพ์ต่อปีงบประมาณ

ฉบับ 1     110,000 -      -               1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวจิยั

2. นางสาวนพวรรณ 

หงษ์ทอง

3. กอง บก.

งบเงินอุดหนุน

MAT 62 02 01 01 06 1. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ คะแนน > 3.51         4,000 -      -               รศ.ดร.วรานุช แขมมณี งบรายจา่ยอืน่

2. ผู้เข้าอบรมสามารถใช้โปรแกรม

เรียงพิมพ์

ร้อยละ ≥ 80

BIO 62 02 01 01 07 1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ใน

ระดับมากขึน้ไป

ร้อยละ > 80 5,000        -      -               

2. ความพึงพอใจโดยรวมของผู้เข้าร่วม

โครงการ

ร้อยละ > 80

3. คณาจารย์ เจา้หน้าที่ และนิสิตเข้า

ร่วมโครงการ

ร้อยละ > 80

MSC 62 02 01 01 08 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการภาควชิา

วสัดุศาสตร์ตามโครงการยกระดับมาตรฐาน

ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวจิยัใน

ประเทศไทย (ESPReL) ปี พ.ศ. 2562

จ านวน ESPRel Checklist ที่เป็นไป

ตามมาตรฐานความปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัติการมีค่าเพิ่มขึน้

ข้อ ≥30             -          -                    -   อ.สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา ไม่ใช้งบประมาณ

2,854,000  -      -               

อภิรดา สถาปัตยานนท์ งบรายจา่ยอืน่โครงการส่งเสริมบรรยากาศทางการวจิยั

โครงการส่งเสริมบรรยากาศทางวชิาการ

เร่ือง "โปรแกรมเรียงพิมพ์ LaTeX เพื่อ

พัฒนางานทางคณิตศาสตร์ในระดับสากล"

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่2  สรา้งงานวจัิยทีเ่ขม้แข็ง มบีรูณาการ สรา้งนวตักรรม มศีักยภาพในการตอ่ยอดเชงิพาณชิย ์เป็นทีย่อมรับในระดับสากล
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เป้าประสงค์เชิงกลยทุธ ์ 

2.2  ผลกัดนัให้เกิดความร่วมมือทางวชิาการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานในการสร้างงานวจิยัแบบบูรณาการ

ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย

2.2.1 ร้อยละของจ านวนโครงการวจิยัที่มกีารบูรณาการมากกวา่ 1 ศาสตร์ 

2.2.2 ร้อยละของจ านวนเงินอดุหนุนโครงการบูรณาการที่ได้รับ ต่อจ านวนเงินอดุหนุนโครงการวจิยัทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน

2.2.3 จ านวนโครงการวจิยัที่ได้รับโจทยจ์ากการท างานร่วมกนักบัหน่วยงานภายนอกมหาวทิยาลัย

2.2.4 กจิกรรมหรือโครงการวจิยัที่มคีวามร่วมมอืกบัสถาบันอื่น 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. (ระบุชือ่-สกุล)

RES 62 02 02 02 09 ประกาศการขอรับทุนอุดหนุนวจิยัจาก

งบประมาณเงินรายได้คณะวทิยาศาสตร์

จ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติสนับสนุน โครงการ ≥ 20   2,400,000 -      -               1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวจิยั

2. นางสาวนพวรรณ 

หงษ์ทอง

งบเงินอุดหนุน

RES 62 02 02 02 10 โครงการจดัการความรู้และสร้างเสริม

บรรยากาศวจิยั คร้ังที่ 1

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน ≥ 80       30,000 -      -               1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวจิยั

2. นางสาวนพวรรณ 

หงษ์ทอง

งบเงินอุดหนุน

RES 62 02 02 02 11 โครงการจดัการความรู้และสร้างเสริม

บรรยากาศวจิยั คร้ังที่ 2

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน ≥ 80       30,000 -      -               1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวจิยั

2. นางสาวนพวรรณ 

หงษ์ทอง

งบเงินอุดหนุน

MAT 62 02 02 02 12 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวชิา

คณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ คะแนน > 3.51       12,000 -      -               อ.ดร.รุ่งฟ้า  จนัท์จารุภรณ์ งบรายจา่ยอืน่

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หมายเหตุ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
 รายได้  แผ่นดิน

 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

ระยะเวลาปงีบประมาณรหัสโครงการ

(1)

โครงการ/กิจกรรม

(2)

ตัวชีว้ัดของโครงการ

(3)
หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย

 งบประมาณที่ใช้ (บาท)

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่2  สรา้งงานวจัิยทีเ่ขม้แข็ง มบีรูณาการ สรา้งนวตักรรม มศีักยภาพในการตอ่ยอดเชงิพาณชิย ์เป็นทีย่อมรับในระดับสากล
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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. (ระบุชือ่-สกุล)

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หมายเหตุ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
 รายได้  แผ่นดิน

 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

ระยะเวลาปงีบประมาณรหัสโครงการ

(1)

โครงการ/กิจกรรม

(2)

ตัวชีว้ัดของโครงการ

(3)
หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย

 งบประมาณที่ใช้ (บาท)

CHE 62 02 02 02 13 โครงการพัฒนาประสิทธภิาพในการจดัการ

ห้องปฏิบัติการเคมี

1. ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ในเร่ือง

การจดัการของเสียและสารเคมีใน

ห้องปฏิบัติการ

ร้อยละ ≥ 80 44,300      -      -               อ.ศิริขวญั พลประทีป งบรายจา่ยอืน่

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในเร่ือง

ระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

ร้อยละ ≥ 80

3.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา

ศักยภาพและสามารถใช้ห้องปฏิบัติการ

ได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสม

ร้อยละ ≥ 80

PHY 62 02 02 02 14 โครงการพัฒนาพันธมิตรทางวชิาการฟิสิกส์

ระหวา่งสถาบัน

ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ระดับ ≥ 3.5       15,000 -      -               รศ.ดร.พงษ์แก้ว สมุทร

หิรัญ

งบเงินอุดหนุน

CPS 62 02 02 03 15 โครงการบริการวชิาการ Talk IT Talk 

Future by CompSCI

จ านวนโครงงานวจิยัที่ได้รับทุน

สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก

โครงการ ≥ 2 - - -               ผศ.ดร.จนัตรี 

ผลประเสริฐ

ไม่ใช้งบประมาณ

MSC 62 02 02 03 16 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ เกีย่วกับ

เทคโนโลยีวสัดุ ส าหรับนิสิต วท.ม. วสัดุ

ศาสตร์ และบุคลากร ภาควชิาวสัดุศาสตร์

สถานที่ดูงาน สถานที่  ≥3 10,000      -      -               ผศ.ดร.ปณิธาน วนากมล งบรายจา่ยอืน่

MSC 62 02 02 03 17 โครงการสร้างแรงบันดาลใจ: นักวสัดุศาสตร์ ร้อยละของนิสิตวสัดุศาสตร์หลังเข้าร่วม

โครงการมีแรงบันดาลใจมากขึน้ที่

ต้องการเป็นนักวสัดุศาสตร์หลังเรียนจบ

ร้อยละ ≥75 5,000        -      -               อ.สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา งบรายจา่ยอืน่

เดิม : โครงการ

สานสัมพันธ์

ครอบครัววสัดุ

ศาสตร์

2,546,300  -      -               

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่2  สรา้งงานวจัิยทีเ่ขม้แข็ง มบีรูณาการ สรา้งนวตักรรม มศีักยภาพในการตอ่ยอดเชงิพาณชิย ์เป็นทีย่อมรับในระดับสากล



 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

สร้างงานบริการวิชาการ ้้านวิทาาาาาสรรและเเทาคนนนะา  
ละเวิทาาาาาสรราึกษา ทา ่เป็นเะิา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3  สร้างงานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรศึกษาทีเ่ป็นเลิศ
เป้าประสงค์เชิงกลยทุธ ์ 

3.1  สร้างรายไดจ้ากการบริการวชิาการ

ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย

 3.1.1  รายได้ที่ได้จากการบริการวชิาการ (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. (ระบุชือ่-สกุล)

HOM 62 03 01 01 01 1. จ านวนร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ≥ 80 -        -         -             

ร้อยละ ≥ 80

ร้อยละ ≥ 80

BIO 62 03 01 01 02 1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ด้าน

วชิาการในระดับดีขึน้ไป

ร้อยละ > 70 100,000  -         -             

2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ด้าน

ประสบการณ์ในระดับดีขึน้ไป

ร้อยละ > 70

3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาด้านอัต

ลักษณ์และมนุษยสัมพันธใ์นระดับดีขึน้ไป

ร้อยละ > 70

4. นิสิต คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป เข้า

ร่วมโครงการ

ร้อยละ > 80

SCE 62 03 03 01 03 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและ

ศึกษาดูงานการจดัการเรียนรู้ด้วย

โครงการ (Project Approach) ส าหรับ

เด็กปฐมวยั

ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 85 ค่าลงทะเบียน ผศ.ดร.จรรยา ดาสา เก็บ

ค่าลงทะเบียน

โครงการประชุมวชิาการพฤกษศาสตร์

แห่งประเทศไทย คร้ังที่ 13

อนิษฐาน ศรีนวล งบรายจา่ยอืน่

โครงการบริการทางวชิาการ : โครงการ

อบรมเบเกอร่ี มศว

หัวหน้าภาควขิาคหกรรม

ศาสตร์

เป็นโครงการมี

การเก็บ

ค่าลงทะเบียน
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ 5 

ด้าน ในระดับมากถึงระดับมากที่สุด

3. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ

และทักษะในการท าเบเกอร่ี ในระดับปาน

กลางถึงมากที่สุด

แผนปฏบิตัิการประจ าป ีคณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสโครงการ

(1)

โครงการ/กิจกรรม

(2)

ตัวชีว้ัดของโครงการ

(3)

หน่วย

นับ

ค่า

เปา้หมาย

ระยะเวลาปงีบประมาณ  งบประมาณที่ใช้ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หมายเหตุ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
 รายได้  แผ่นดิน

 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่3  สรา้งงานบรกิารวชิาการดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และวทิยาศาสตรศกึษาทีเ่ป็นเลศิ
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เป้าประสงค์เชิงกลยทุธ ์ 

3.2  สร้างความยั่งยนืตอ่สงัคมตามนโยบายของรัฐบาลและความตอ้งการของพ้ืนที่ 

ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย

 3.2.1 จ านวนโครงการบริการวชิาการที่ตอบสนองความต้องการของพื้นที่อยา่งยั่งยนื

 3.2.2 จ านวนโรงเรียนที่มกีารพัฒนาคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน เมื่อเขา้ร่วมโครงการบริการวชิาการ มาแล้วไมน่้อยกวา่ 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. (ระบุชือ่-สกุล)

MAT 62 03 02 02 04 โครงการบริการวชิาการ Math Day 

Camp

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ คะแนน > 3.51 10,000    -         -             อ.ดร.สุกัญญา  หะยีสาและ งบรายจา่ยอืน่

MAT 62 03 02 02 05 โครงการค่ายสู่ฝัน...วนัอัจฉริยะ ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ คะแนน > 3.51 10,000    -         -             อ.ดร.สุกัญญา  หะยีสาและ งบรายจา่ยอืน่

MAT 62 03 02 02 06 โครงการจติอาสาพัฒนาห้องสร้างและ

แสดงอุปกรณ์ส่ือการสอน

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ คะแนน > 3.51 4,800     -         -             อ.ดร.สุกัญญา  หะยีสาและ งบรายจา่ยอืน่

HOM 62 03 02 01 07 1. จ านวนร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ≥ 80 18,000    -         -             

ร้อยละ ≥ 80

ร้อยละ ≥ 80

PHY 62 03 02 02 08 โครงการฟิสิกส์สัญจร คร้ังที่ 16 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมี

ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อฟิสิกส์ที่ได้รับ

การถ่ายทอดมากยิง่ขึน้

ร้อยละ ≥ 70 80,000    -         -             อ.จารุภัทร ดิษรัฐกิจ งบรายจา่ยอืน่

PHY 62 03 02 02 09 โครงการอบรบปฎิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน

ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วม

โครงการมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ

ปฏิบัติการฟิสิกส์พร้อมทั้งเชือ่มโยงกับ

ทฤษฎีได้อย่างถูกต้อง

ร้อยละ 80 50,000    -         -             ผศ.ดร.ปัทมาศ บิณฑจติต์ งบรายจา่ยอืน่

CPS 62 03 02 01 10 1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 25,000    - -

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนน ≥  3.51

โครงการก้าวทันโลกไอที อ.ดร.วรียุทธ
 เจริญเรืองกิจ งบรายจา่ยอืน่

โครงการเผยแพร่ความรู่ชุมชน 

ภาควชิาคหกรรมศาสตร์

อ.วณีา ทองรอด งบรายจา่ยอืน่

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ 5 

ด้าน ในระดับมากถึงระดับมากที่สุด

 3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถให้บริการ 

ความรู้ทางวชิาการแก่ชุมชนในระดับมาก

ถึงมากที่สุด

 งบประมาณที่ใช้ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หมายเหตุ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
 รายได้  แผ่นดิน

 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

ระยะเวลาปงีบประมาณรหัสโครงการ

(1)

โครงการ/กิจกรรม

(2)

ตัวชีว้ัดของโครงการ

(3)

หน่วย

นับ

ค่า

เปา้หมาย

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่3  สรา้งงานบรกิารวชิาการดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และวทิยาศาสตรศกึษาทีเ่ป็นเลศิ
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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. (ระบุชือ่-สกุล)

 งบประมาณที่ใช้ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หมายเหตุ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
 รายได้  แผ่นดิน

 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

ระยะเวลาปงีบประมาณรหัสโครงการ

(1)

โครงการ/กิจกรรม

(2)

ตัวชีว้ัดของโครงการ

(3)

หน่วย

นับ

ค่า

เปา้หมาย

CPS 62 03 02 01 11 1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 9,000     - -

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนน ≥  3.51

CPS 62 03 02 01 12 1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 33,400    - -

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนน ≥  3.51

SCE 62 03 02 02 13 โครงการการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะและ

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ

เด็กและเยาวชนด้วยแนวทางการจดัการ

เรียนรู้ STEM+STEM2

จ านวนโรงเรียนที่มีความร่วมมือในการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

จ านวน 5 -        800,000   -             ผศ.ดร.จรรยา ดาสา

240,200  800,000   -             

โครงการบริการวชิาการ Talk IT Talk 

Future by CompSCI

ผศ.ดร.จนัตรี ผลประเสริฐ งบรายจา่ยอืน่

โครงการบริการวชิาการด้าน IT ผศ.ดร.ศุภชัย ไทยเจริญ งบรายจา่ยอืน่

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่3  สรา้งงานบรกิารวชิาการดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และวทิยาศาสตรศกึษาทีเ่ป็นเลศิ



 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

บริหารจั้ การองคแกรอา่างม ปรเสิทาธิภาพรามหะักธรรมาภิบาะ 

เพื่อน าไปสู่ความเป็นเะิา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4  บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือน าไปสูค่วามเป็นเลิศ
เป้าประสงค์เชิงกลยทุธ ์ 

4.1 การบริหารจดัการองค์กรอยา่งมีประสทิธภิาพ

ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย

 4.1.1 การใชง้บประมาณตามก าหนดเวลา

 4.1.2 จ านวนระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจที่ได้รับการปรับปรุง/พัฒนา

 4.1.3 จ านวนคร้ังของเหตุการณ์ความไมป่ลอดภัยในชวีติและทรัพยสิ์นที่เกดิขึ้นกบันิสิตและบุคลากร

 4.1.4 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มต่ีอ การส่ือสารของผู้บริหารระดับสูง และภาพลักษณ์ของคณะวทิยาศาสตร์

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. (ระบุชือ่-สกุล)

SCI 62 04 01 01 01 กิจกรรมการประชุมติดตามและเร่งรัดการใช้

งบประมาณ

การใช้งบประมาณเงินรายได้ ตาม

ก าหนดเวลา

ร้อยละ 100 -         -      -             รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้อ านวยการส านักงานคณบดี

การประชุมติดตาม

รายเดือน

(ไม่ใช้งบประมาณ)

PLA 62 01 01 01 02 โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ คณะ

วทิยาศาสตร์

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80     50,000 -      -             รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ

วเิทศสัมพันธ์

นายสัญญา พาลุน

งบเงินอุดหนุน

SAR 62 04 01 04 03 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

คณะวทิยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561

 กิจกรรมที่ 2 : โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการการจดัท าโครงร่างองค์กรเพื่อ

การด าเนินงานที่เป็นเลิศ ประจ าปีการศึกษา

 2561

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความเข้าใจ

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ด าเนินการเป็นเลิศ (EdPEx)

ร้อยละ ≥70 -         -      -             ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

นางชลรดา สารทสมัย

Supporter Project

SCI 62 04 01 01 04 กิจกรรมการประชุมติดตามและเร่งรัดการใช้

งบประมาณ

การใช้งบประมาณเงินรายได้ ตาม

ก าหนดเวลา

ร้อยละ 100 -         -      -             รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้อ านวยการส านักงานคณบดี

การประชุมติดตาม

รายเดือน

(ไม่ใช้งบประมาณ)

พ.ศ. 2562
 รายได้  แผ่นดิน

 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

แผนปฏบิตัิการประจ าป ีคณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสโครงการ

(1)

โครงการ/กิจกรรม

(2)

ตัวชีว้ัดของโครงการ

(3)
หน่วยนับ

ค่า

เปา้หมาย

ระยะเวลาปงีบประมาณ  งบประมาณที่ใช้ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หมายเหตุ

พ.ศ. 2561

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่4  บรหิารจัดการองคก์รอยา่งมปีระสทิธภิาพตามหลักธรรมาภบิาลเพือ่น าไปสูค่วามเป็นเลศิ
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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. (ระบุชือ่-สกุล)

พ.ศ. 2562
 รายได้  แผ่นดิน

 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

รหัสโครงการ

(1)

โครงการ/กิจกรรม

(2)

ตัวชีว้ัดของโครงการ

(3)
หน่วยนับ

ค่า

เปา้หมาย

ระยะเวลาปงีบประมาณ  งบประมาณที่ใช้ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หมายเหตุ

พ.ศ. 2561

OFF 62 04 01 03 05 1. จ านวนบุคลากรและนิสิตที่เข้าร่วม

โครงการ

ร้อยละ ≥ 80     30,000 -      -             

2. ผู้เข้าร่วมโครงการทราบถึงแนวทางการ

อพยพหนีไฟ ออกจากคณะวทิยาศาสตร์ 

และจดุรวมพล

คะแนน ≥ 3.8

OFF 62 04 01 01 06 ร้อยละ ≥ 80 50,000    -      -             

SCE 62 04 04 03 07 โครงการประชุมวชิาการวทิยาศาสตรศึกษา

ระดับนานาชาติ (ISET2019)

จ านวนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 5 70,000    -      -             ผู้อ านวยการศูนย์ฯ งบรายจา่ยอืน่

200,000  -      -             

เป้าประสงค์เชิงกลยทุธ ์ 

4.2  บุคลากรมีความภักดตีอ่องค์กร มีความสามัคคีและสามารถท างานอยา่งมีประสทิธภิาพ อยา่งมีความสขุ

ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย

 4.2.1 ร้อยละการคงอยู่ของบุคลากร

 4.2.2 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสายงาน

 4.2.3 จ านวนกระบวนการ การปฏิบัติงานที่ได้รับการพัฒนา

 4.2.4 จ านวนเร่ืองร้องเรียน

 4.2.5 ร้อยละของบุคลากรที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ

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. (ระบุชือ่-สกุล)

SAR 62 04 02 03 08 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

คณะวทิยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561

 กิจกรรมที่ 4 : โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเกณฑ์คุณภาพเพื่อการ

ด าเนินงานที่เป็นเลิศ หมวด 3 4 และ 6

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความเข้าใจ

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ด าเนินการเป็นเลิศ (EdPEx)

ร้อยละ ≥80 -         -      -             ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

นางชลรดา สารทสมัย

งบเงินอุดหนุน

(ใช้งบประมาณ

เฉล่ียจากโครงการ

ร่มใหญ่)

โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีภัย งานบริการการศึกษา

1. นายธรรมนูญ เหลาคม

2. นางสาวนพวรรณ หงษ์ทอง

3. นางวนิดา ภาษีผล

งบเงินอุดหนุน

โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากร

ประจ าปี คณะวทิยาศาสตร์

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ

การส่ือสารของผู้บริหารระดับสูง และ

ภาพลักษณ์ของคณะวทิยาศาสตร์

งานบริหารและธรุการ

1. นางส าเนียง วงษ์งาม

2. นางสาวกุสุมา สุขใหม่

งบเงินอุดหนุน

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หมายเหตุ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
 รายได้  แผ่นดิน

 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

ระยะเวลาปงีบประมาณรหัสโครงการ

(1)

โครงการ/กิจกรรม

(2)

ตัวชีว้ัดของโครงการ

(3)
หน่วยนับ

ค่า

เปา้หมาย

 งบประมาณที่ใช้ (บาท)

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่4  บรหิารจัดการองคก์รอยา่งมปีระสทิธภิาพตามหลักธรรมาภบิาลเพือ่น าไปสูค่วามเป็นเลศิ



23

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. (ระบุชือ่-สกุล)

พ.ศ. 2562
 รายได้  แผ่นดิน

 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

รหัสโครงการ

(1)

โครงการ/กิจกรรม

(2)

ตัวชีว้ัดของโครงการ

(3)
หน่วยนับ

ค่า

เปา้หมาย

ระยะเวลาปงีบประมาณ  งบประมาณที่ใช้ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หมายเหตุ

พ.ศ. 2561

ITS 62 04 02 03 09 โครงการอบรม พัฒนาและปรับปรุงการจดั

สารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร์ โครงการจดั

อบรมการใช้เอกสารออนไลน์

จ านวนกระบวนการ การปฏิบัติงานที่

ได้รับการพัฒนา

ระบบ ≥ 1     10,000 -      -             ผศ.ดร. จนัตรี ผลประเสริฐ งบเงินอุดหนุน

CHE 62 04 02 02 10 โครงการพัฒนาประสิทธภิาพในการจดัการ

ห้องปฏิบัติการเคมี

1. ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ในเร่ือง

การจดัการของเสียและสารเคมีใน

ห้องปฏิบัติการ

ร้อยละ ≥ 80 -         -      -             อ.ศิริขวญั พลประทีป Supporter Project

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในเร่ือง

ระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

ร้อยละ ≥ 80

3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา

ศักยภาพและสามารถใช้ห้องปฏิบัติการได้

อย่างปลอดภัยและเหมาะสม

ร้อยละ ≥ 80

BIO 62 04 02 01 11 1. บุคลากรมีความสุข และมีความผูกพัน

ต่อองค์กรในระดับมากขึน้ไป

ร้อยละ > 70 6,000      -      -             ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช งบรายจา่ยอืน่

2. ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ ร้อยละ > 80

3. จ านวนคณาจารย์และบุคลากรร่วม

โครงการ

OFF 62 05 01 00 12 1. จ านวนบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 50,000    -      -             

2. ความผูกพันต่อคณะวทิยาศาสตร์ ร้อยละ ≥ 80

3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80

OFF 62 05 01 00 13 1. จ านวนบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 -         -      40,000        

2. ความผูกพันต่อคณะวทิยาศาสตร์ ร้อยละ ≥ 80

3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80

OFF 62 04 02 01 14 1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 -         -      1,000          งบสวสัดิการ

2. กิจกรรมที่สร้างความผูกพันต่อองค์กร คะแนน ≥ 3.50

ร้อยละ ≥ 50

OFF 62 04 02 01 15 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านกีฬาสัมพันธ์

ของบุคลากร คณะวทิยาศาสตร์

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 35,000    -      

-             

งานนโยบายและแผน

1. นายสัญญา พาลุน

2. นางชลรดา สารทสมัย

งบเงินอุดหนุน

101,000  -      41,000        

โครงการท าบุญสัตวท์ดลองภาควชิา

ชีววทิยาประจ าปี

งบเงินอุดหนุน

โครงการวนัเกษียณอายุราชการ คณะ

วทิยาศาสตร์

งานคลังและพัสดุ

1. นายอิทธพิล โพธิท์องค า

2. นางสาวพนิดา เต๋ากระโทก

สวสัดิการ

3. บุคลากรสายปฏิบัติการเข้าร่วม

กิจกรรม (เฉล่ียจาก 11 หน่วยงานภายใน

คณะวทิยาศาสตร์)

โครงการรดน้ าขอพรผู้ใหญ่ในวนัสงกรานต์ 

ประจ าปี พ.ศ. 2562

งานนโยบายและแผน

1. นางสาวมณฑวรรณ ช่อชม

เกษม

2. นายเกียรติศักด์ิ ภูตะมี

3. นางสาวปราณี ประสงค์

โครงการวนัสถาปนาคณะวทิยาศาสตร์ งานบริหารและธรุการ

1. นางส าเนียง วงษ์งาม

2. นายชลายุทธ เพียวประเสริฐ

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่4  บรหิารจัดการองคก์รอยา่งมปีระสทิธภิาพตามหลักธรรมาภบิาลเพือ่น าไปสูค่วามเป็นเลศิ
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เป้าประสงค์เชิงกลยทุธ ์ 

4.3  พัฒนาระบบปฏิบัตงิานให้มีประสทิธภิาพและเกิดความคลอ่งตวั

ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย

 4.3.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการ

 4.3.2 จ านวนกระบวนการ การปฏิบัติงานที่ได้รับการพัฒนา

 4.3.3 จ านวนองค์ความรู้ใหมท่ี่ตอบสนองต่อภารกจิหลักของคณะ

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. (ระบุชือ่-สกุล)

MAT 62 04 02 03 16 โครงการปฏิบัติการ 5ส ของภาควชิา

คณิตศาสตร์ "Big Cleaning Day"

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ คะแนน > 3.51       5,100 -      -             ภาควชิาคณิตศาสตร์ งบเงินอุดหนุน

CPS 62 04 03 02 17 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการ

เรียนการสอนหลักสูตรของภาควชิา

วทิยาการคอมพิวเตอร์

พัฒนากระบวนการสนับสนุนการเรียน

การสอน

กระบวน

การ

 > 2 -         -      -             ผศ.ดร.นุวยี์ 

ววิฒันวฒันา

งบเงินอุดหนุน

(Supporter)

CPS 62 04 01 03 18 1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 3,000      -      -             

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนน ≥  3.51

MSC 62 04 03 02 19 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT) เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ

ท างานของบุคลากร ภาควชิาวสัดุศาสตร์

จ านวนงานที่บุคลากรน าระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในการท างาน

คน ≥2 1,000      -      -             อ.สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา งบเงินอุดหนุน

OFF 62 04 03 01 20 1. ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 500,000  -      -             

2. ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนา ร้อยละ ≥ 80

3. จ านวนกระบวนงาน การปฏิบัติงานที่

ได้รับการพัฒนา

กระบวน

การ

≥ 4

509,100  -      -             

โครงการสัมมนาประจ าปี ส าหรับบุคลากร

สายปฏิบัติการ

งานคลังและพัสดุ

1. นางสาวจรีวรรณ ทัพสิริวรรณ

2. นางสุพรรณี เหม็นภัย

งบเงินอุดหนุน

โครงการ 5ส ภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ ผศ.ศศิวมิล สุขพัฒน์ งบเงินอุดหนุน

 งบประมาณที่ใช้ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หมายเหตุ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
 รายได้  แผ่นดิน

 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

ระยะเวลาปงีบประมาณรหัสโครงการ

(1)

โครงการ/กิจกรรม

(2)

ตัวชีว้ัดของโครงการ

(3)
หน่วยนับ

ค่า

เปา้หมาย

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่4  บรหิารจัดการองคก์รอยา่งมปีระสทิธภิาพตามหลักธรรมาภบิาลเพือ่น าไปสูค่วามเป็นเลศิ
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4.4  เสริมสร้างภาพลกัษณ์ขององค์กร

ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย

 4.4.1 จ านวนโครงการบริการวชิาการที่ได้รับการวา่จา้งหรือการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก

 4.4.2 อตัราส่วนของจ านวนรับต่อจ านวนผู้สมคัรเขา้ศึกษาในระดับ ป .ตรี (ร้อยละ)

 4.4.3 จ านวนโครงการที่คณะวทิยาศาสตร์เป็นผู้แทนด าเนินการหรือเป็นเจา้ภาพร่วม ของ สกอ./กระทรวง/สมาคมวทิย/์สสวท./สอวน. หรือเครือขา่ยระดับประเทศ

 4.4.4 จ านวนขอ้ร้องเรียนด้านจริยธรรม

 4.4.5 จ านวนกจิกรรมที่ศิษยเ์กา่มส่ีวนร่วม

 4.4.6 จ านวนของบุคลากรที่ได้รับรางวลัหรือการยกยอ่งเชดิชเูกยีรติ หรือสร้างชื่อเสียงให้กบัคณะวทิยาศาสตร์

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. (ระบุชือ่-สกุล)

MAT 62 04 02 04 21 1. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ คะแนน > 3.51     12,000        -                 -   งบรายจา่ยอืน่

2. บุคลากรแต่งผ้าไทย ร้อยละ 100

BIO 62 04 04 05 22 1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ > 80 16,000    -      -             

2. ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ ร้อยละ > 80

CPS 62 04 04 05 23 1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 38,000    - -             

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนน ≥ 3.51

โครงการจติอาสาครบรอบ 30 ปี

 วทิยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.รุ่งระพี กรานค ายี งบรายจา่ยอืน่

โครงการกีฬาสานสัมพันธน์้องพี่ชีววทิยา ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช งบรายจา่ยอืน่

 งบประมาณที่ใช้ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หมายเหตุ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
 รายได้  แผ่นดิน

 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

ระยะเวลาปงีบประมาณ

โครงการคณิตศาสตร์งามสง่า สานคุณค่า

วฒันธรรมไทย

ผศ.ดร.พิศุทธวรรณ  ศรีภิรมย์ 

สิรินิลกุล

รหัสโครงการ

(1)

โครงการ/กิจกรรม

(2)

ตัวชีว้ัดของโครงการ

(3)
หน่วยนับ

ค่า

เปา้หมาย

ประเด็นยทุธศาสตรท์ ี ่4  บรหิารจัดการองคก์รอยา่งมปีระสทิธภิาพตามหลักธรรมาภบิาลเพือ่น าไปสูค่วามเป็นเลศิ



 

 

 

ภารกิจอื่น ๆ  

ลผนปฏิบัริการปรเจ า (Routine Action Plan) 
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5.  แผนปฏิบัตกิารประจ า (Routine Action Plan)

5.1 โครงการ/กจิกรรมที่ปฏิบัติเป็นประจ 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. (ระบุชือ่-สกุล)

ACA 62 05 01 01 01 โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนิสิต 

ชัน้ปีที่ 1

นิสิตเข้าร่วมโครงการโครงการมีความพึง

พอใจโดยมีระดับคะแนนเต็ม 5 คะแนน

คะแนน ≥  3.75 50,000    -     -             ฝ่ายวชิาการ งบรายจา่ยอืน่

ACA 62 05 01 01 02 โครงการจดัท าคู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี

 ปีการศึกษา 2562

นิสิตชัน้ปีที่ 1 ทุกคนได้รับคู่มือนิสิตระดับ

ปริญญาตรี

ร้อยละ 100     80,000 -     -             ฝ่ายวชิาการ งบรายจา่ยอืน่

STU 62 05 01 01 03 1. นิสิตและบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 28,000    -     -             

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนน ≥  3.50

STU 62 05 01 01 04 1. นิสิตและบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 52,000    -     -             

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนน ≥  3.50

3. ศิษย์เก่าเข้าร่วมโครงการ คน ≥  3

STU 62 05 01 01 05 1. นิสิตและบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 30,000    -     -             

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนน ≥  3.50

3. ศิษย์เก่าเข้าร่วมโครงการ คน ≥  3

STU 62 05 01 01 06 1. นิสิตและบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 6,000      -     -             

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนน ≥  3.50

STU 62 01 01 01 07 1. นิสิตและบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 305,000  -     -             

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนน ≥  3.50

STU 62 05 01 01 08 1. นิสิตและบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 64,000    -     -             

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนน ≥  3.50

 โครงการส่งเสริมสุขภาพนิสิต คณะ

วทิยาศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต

 โครงการนิสิตรักษ์ส่ิงแวดล้อม รองคณบดีฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต

งบรายจา่ยอืน่

งบรายจา่ยอืน่

แผนปฏบิตัิการประจ าป ีคณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสโครงการ

(1)

โครงการ/กิจกรรม

(2)

ตัวชีว้ัดของโครงการ

(3)

หน่วย

นับ

ค่า

เปา้หมาย

ระยะเวลาปงีบประมาณ  งบประมาณที่ใช้ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หมายเหตุ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
รายได้ แผ่นดิน

 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

 โครงการปฐมนิเทศนิสิตชัน้ปีที่ 1 คณะ

วทิยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562

รองคณบดีฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต

งบรายจา่ยอืน่

 โครงการท านุบ ารุงวฒันธรรมและศิลปะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต

 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตปี 4 คณะ

วทิยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561

รองคณบดีฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต

งบรายจา่ยอืน่

รองคณบดีฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต

งบรายจา่ยอืน่

งบรายจา่ยอืน่

 โครงการไหวค้รู คณะวทิยาศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2562

ภารกจิอืน่ ๆ 
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รหัสโครงการ

(1)

โครงการ/กิจกรรม

(2)

ตัวชีว้ัดของโครงการ

(3)

หน่วย

นับ

ค่า

เปา้หมาย

ระยะเวลาปงีบประมาณ  งบประมาณที่ใช้ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หมายเหตุ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
รายได้ แผ่นดิน

 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

SAR 62 05 01 01 09 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน คณะวทิยาศาสตร์ ประจ าปี

การศึกษา 2561 กิจกรรมที่ 5 : ร่าง

รายงานการประเมินตนเอง

รายงานการประเมินตนเองฉบับร่าง เล่ม 1 -         -     -             ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา

คุณภาพ

นางชลรดา สารทสมัย

งบรายจา่ยอืน่

SAR 62 05 01 01 10 ร้อยละ 70 -         -     -             

SAR 62 05 01 01 11 เล่ม 1 -         -     -             ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา

คุณภาพ

นางชลรดา สารทสมัย

งบรายจา่ยอืน่

MAT 62 05 01 01 12 โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาคณิตศาสตร์

 สัมพันธ ์(Union Games) คร้ังที่ 12

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ คะแนน > 3.51 10,000    -     -             ผศ.ดร.พิศุทธวรรณ  ศรี

ภิรมย์ สิรินิลกุล

งบรายจา่ยอืน่

MAT 62 05 01 01 13 โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟอร์แทรน ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ คะแนน > 3.51 5,000      -     -             ผศ.รววีรรณ  งามสันติกุล งบรายจา่ยอืน่

HOM 62 05 01 01 14 กิจกรรมท าความสะอาด ปรับปรุง

สภาพแวดล้อมในการเรียนและการ

ท างาน (5ส)

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักถึง

ความส าคัญของกิจกรรม 5ส ในระดับมาก

ถึงมากที่สุด

ร้อยละ ≥ 80 -         -     -             อ.ดร.ศิรินันท์ แก่นทอง ไม่ใช้งบประมาณ

HOM 62 05 01 01 15 กิจกรรมส่งเสริมให้นิสิตเล่นกีฬาเพื่อ

สุขภาพที่ดี

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักถึง

ประโยชน์ในการออกก าลังในระดับมากถึง

มากที่สุด

ร้อยละ ≥ 80 -         -     -             อ.ดร.พรรณภัทร พรหมเพ็ญ ไม่ใช้งบประมาณ

HOM 62 05 01 01 16 โครงการท าบุญภาควชิาคหกรรมศาสตร์ 

เนือ่งในโอกาสขึน้ปีใหม่ไทย

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ 5 ด้าน 

ในระดับมากถึงระดับมากที่สุด

ร้อยละ ≥ 80           -          -                  -   ผศ.ดร.รสพร เจยีมจริยธรรม ไม่ใช้งบประมาณ

HOM 62 05 01 01 17 โครงการสืบสานวฒันธรรมไทย เร่ือง 

"ชิมขนม ชมดอกไม้ไทย"

จ านวนรายวชิาที่บูรณาการร่วมกับการ

ท านุบ ารุงวฒันธรรมและศิลปะ

จ านวน

รายวชิา

≥ 1 10,000    -     
-             

อ.ดร.ชาติรส การะเวก งบรายจา่ยอืน่

HOM 62 05 01 01 18 โครงการจดัท าและประชาพิจารณ์

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ภาควชิาคหกรรมศาสตร์ ประจ าปี

การศึกษา 2561

บุคลากรมีความเข้าใจในระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา

ร้อยละ ≥ 80       4,000        -                  -   ผศ.ดร.วลัยกร นิตยพัฒน์ งบด าเนินงาน

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน คณะวทิยาศาสตร์ ประจ าปี

การศึกษา 2561 กิจกรรมที่ 6 :ประชา

พิจารณ์รายงานการประเมิน ตนเองฉบับ

ร่าง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา

คุณภาพ

นางชลรดา สารทสมัย

งบรายจา่ยอืน่ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์

ต่อจ านวนบุคลากรคณะวทิยาศาสตร์

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน คณะวทิยาศาสตร์ ประจ าปี

การศึกษา 2561 กิจกรรมที่ 7 :  รับการ

ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน

ภารกจิอืน่ ๆ 
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รหัสโครงการ

(1)

โครงการ/กิจกรรม

(2)

ตัวชีว้ัดของโครงการ

(3)

หน่วย

นับ

ค่า

เปา้หมาย

ระยะเวลาปงีบประมาณ  งบประมาณที่ใช้ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หมายเหตุ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
รายได้ แผ่นดิน

 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

HOM 62 05 01 01 19 1. จ านวนร้อยละบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 15,000    -     -             

ร้อยละ ≥ 80

HOM 62 05 01 01 20
1. บุคลากรมีความเข้าใจในการปรับแผน

กลยุทธ์

ร้อยละ ≥ 80
1,000      -     -             

ร้อยละ ≥ 80

BIO 62 05 01 01 21 กิจกรรมปีใหม่ภาควชิา จ านวนบุคลากรเข้าร่วม ร้อยละ 75 - - -             ธนิต ศิริบุญ ไม่ใช้งบประมาณ

BIO 62 05 01 01 22 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศภาควชิา จ านวนนิสิตเข้าร่วม ร้อยละ 75 - - -             ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช ไม่ใช้งบประมาณ

BIO 62 05 01 01 23 กิจกรรมไหวค้รูภาควชิา จ านวนนิสิตเข้าร่วม ร้อยละ 75 - - -             ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช ไม่ใช้งบประมาณ

BIO 62 05 01 01 24 กิจกรรมมุฑิตาจติเกษียณอายุราชการ จ านวนบุคลากรเข้าร่วม ร้อยละ 75 - - -             มนตรี มณีภาค ไม่ใช้งบประมาณ

PHY 62 05 01 01 25 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจดัท า

แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงานการ

ประเมินตนเองของภาควชิาฟิสิกส์ คณะ

วทิยาศาสตร์ ประจ าปี 2561

ได้แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์คณะวทิยาศาสตร์

แผน 1 200,000  -     -             รศ.ดร.พงษ์แด้ว สมุทรหิรัญ งบเงินอุดหนุน

MSC 62 01 01 01 26 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 

หลักสูตร วท.บ. และ วท.ม.วสัดุศาสตร์

รายงานการประเมินตนเอง เล่ม 2 20,000    -     -             ผศ.ดร.ปณิธาน วนากมล งบเงินอุดหนุน

MSC 62 01 01 01 27 โครงการสวมใส่ผ้าไทย ท าบุญปีใหม่ 

ภาควชิาวสัดุศาสตร์

ผลประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วม

โครงการของนิสิตและบุคลากรที่เข้าร่ววม

โครงการ

ร้อยละ ≥50 -         -     -             อ.สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา ไม่ใช้งบประมาณ

MSC 62 01 01 01 28 โครงการ Tidy Desk Happy Work ร้อยละของบุคลากรของภาควชิาวสัดุ

ศาสตร์หลังเข้าร่วมโครงการมีความสุขใน

การท างานมากขึน้

ร้อยละ ≥75 -         -     -             อ.สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา ไม่ใช้งบประมาณ

SCE 62 01 01 01 29 1. จ านวนโครงการบริการวชิาการ/วจิยั ที่

ได้รับการวา่จา้งหรือได้รับการสนับสนุน

จากหน่วยงานภายนอก

จ านวน 1 -         -     -             

2. ร้อยละผู้ติดตามเพจที่เพิ่มขึน้ ร้อยละ 2

3. จ านวนคร้ังที่มีการประชาสัมพันธ์ จ านวน 5

โครงการรับการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ภาควชิาคหกรรมศาสตร์ ประจ าปี

การศึกษา 2561

อ.ดร.ชาติรส การะเวก งบด าเนินงาน

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ 5 

ด้าน ในระดับมากถึงระดับมากที่สุด

โครงการวเิคราะห์ผลการด าเนินงานและ

ปรับแผนกลยุทธข์อง

ภาควชิาคหกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.วลัยกร นิตยพัฒน์ งบด าเนินงาน

กิจกรรมประชาสัมพันธห์น่วยงานและ

หลักสูตร

ผศ.ดร.ชนินันท์ พฤกษ์

ประมูล

ไม่ใช้งบประมาณ

2. บุคลากรมีความเข้าใจในระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา

ภารกจิอืน่ ๆ 
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รหัสโครงการ

(1)

โครงการ/กิจกรรม

(2)

ตัวชีว้ัดของโครงการ

(3)

หน่วย

นับ

ค่า

เปา้หมาย

ระยะเวลาปงีบประมาณ  งบประมาณที่ใช้ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หมายเหตุ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
รายได้ แผ่นดิน

 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

OFF 62 04 02 01 30 1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 -         -     50,000         งบสวสัดิการ

2. กิจกรรมที่สร้างความผูกพันต่อองค์กร คะแนน ≥ 3.50

880,000 -      50,000         

โครงการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 งานบริการการศึกษา

1. นางสาวยุภาวดี โคษา

2. นางสาวนพวรรณ หงษ์

ทอง

3. นาวสาววนิดา ภาษีผล

ภารกจิอืน่ ๆ 



 






