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สารคณบดี 
 

 การบริหารองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิผลตามพันธกิจขององค์กรนั้น แผนยุทธศาสตร์ท่ีมีประสิทธิภาพนับเป็นเครื่องมือส าคัญต่อการ
บริหารงาน เพราะเป็นแผนท่ีการบริหารงานท่ีก่อเกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร ท่ีร่วมกันก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และ
ตัวชี้วัดผลส าเร็จไว้ท่ีชัดเจน กรอปกับกระบวนการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการท่ีเป็นรูปธรรมจะท าให้คนในองค์กรเข้าใจ มีส่วนร่วม และ
ผลักดันองค์กรร่วมกัน 

 คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการพัฒนานิสิต
ใหเ้ป็นบัณฑิตทีม่ีคุณภาพท้ังด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และเป็นคนคุณภาพเพื่อการรับใช้สังคม  แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ฉบับนี้ได้จัดท าขึ้นจากการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ต้องขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ทีปรึกษา คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ท่ีร่วมกัน
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์เพ่ือการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ให้บรรลุพันธกิจต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ไว้อย่างท้าทาย 

 เอกสารแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี ้นอกจากจะใช้เป็นกรอบและแนวทางเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์แล้ว คณะวิทยาศาสตร์
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการด าเนินการและประสานงานด้านการพัฒนาวิชาการ การพัฒนาวิจัย การพัฒนา
บุคลากรและนิสิตด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งนับเป็นส่วนส าคัญต่อการพัฒนาพันธกิจของมหาวิทยาลัยโดยรวม 
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แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562) 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 

1. ปรัชญา (Philosophy) 
 การศึกษา  คือ  ความเจริญงอกงาม 
 

2. ปณิธาน (Pledge) 
  มุ่งมั่นงานสอนและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีคุณธรรมและจริยธรรมใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตและมีจิตสาธารณะ 
 

3. วิสัยทัศน์ (Vision)  
  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การวิจัย และสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล 
 

4. ค่านิยม (Core Values) 
 S Scientific Excellence     

 C Corporate and Social Responsibility  

 I International Recognition    
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2. พัฒนางานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล 
3. บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 
4. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 
5. ท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ 
 

6. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

พัฒนานิสิตและบุคลากรไปสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
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 1. พฒันานสิิตและ  1. การบริหารและด าเนนิงานของ  1. ร้อยละของจ านวนหลักสูตรทีม่ี คณะกรรมการฝ่ายวชิาการ 100 100 100 100 100  1. พฒันาคุณภาพหลักสูตรตามความต้อง

    บคุลากรไปสู่สังคม     หลักสูตรเปน็ไปตามกรอบมาตรฐาน     ผลการด าเนนิงานตามกรอบ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     การระดับชาติและนานาชาติ

    การเรียนรู้ตลอดชวีติ     คุณวฒิุระดับอดุมศึกษาแหง่ชาติและ      มาตรฐานคุณวฒิุระดับอดุมศึกษา และภาควชิาและ/หรือ    1.1 ส่งเสริมการพฒันาหลักสูตรตามกรอบ

    บณัฑิตมคุีณลักษณะทีพ่งึประสงค์     แหง่ชาติ ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย         มาตรฐานคุณวฒิุระดับอดุมศึกษาแหง่ชาติ

    ตามมาตรฐานคุณภาพทางวชิาการ        และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

   1.2  เตรียมความพร้อมในการจดัท าหลักสูตร

        2 ภาษาหรือนานาชาติ

      1.3 สร้าง/พฒันาหลักสูตรตามทศิทาง

       ไทยแลนด์ 4.0

 2. หลักสูตรมกีารใชก้ระบวนการ  1. ร้อยละของจ านวนหลักสูตรทีม่ี คณะกรรมการฝ่ายวชิาการ ≥ 25 ≥ 50 ≥ 75 ≥ 85 ≥ 100

    จดัการการเรียนการสอนทีส่่งเสริม   รายวชิาทีจ่ดัการเรียนการสอนแบบ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  2. พฒันาศักยภาพวชิาการ

    ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21   Active Leaning หรือใชส่ื้อดิจทิลั และ/หรือ    2.1 จดัอบรม/ประชมุ/สัมมนาวชิาการ

  ออนไลนใ์นการสอน ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย         เพือ่เสริมสร้างความเขม้แขง็ทางวชิาการ

      2.2 จดัสรรทนุการศึกษา ดี SCI

 3. นสิิตและบคุลากรได้รับการพฒันา  1. จ านวนโครงการเพือ่พฒันา คณะกรรมการฝ่ายวชิาการ ≥ 4 ≥ 6 ≥ 8 ≥ 10 ≥ 10    2.3 โครงการต้นกล้าวทิยาศาสตร์

    สมรรถนะเฉพาะ (SCI) อยา่งเต็ม     สมรรถนะเฉพาะแกน่สิิต/บคุลากร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    2.4 โครงการปรับพืน้ฐานวทิย ์- คณิต - องักฤษ

    ศักยภาพและยัง่ยนื     และ/หรือ         ส าหรับนสิิตใหม่

 ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย    2.5 โครงการความร่วมมอืในการผลิตครูให้เป็นผู้มี

 2. ร้อยละของบณัฑิตทีม่งีานท า ≥ 80 ≥ 80 ≥ 85 ≥ 85 ≥ 85         ความรู้สามารถด้านการสอน

    หรือศึกษาต่อ         วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)

   2.6 โครงการพฒันาก าลังคนด้านวทิยาศาสตร์

ยทุธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนานิสติและบคุลากรไปสูส่งัคมการเรยีนรูต้ลอดชีวิต 

ประเดน็ยทุธศาสตร์/

กลยทุธห์ลกั

  เปา้ประสงค์/วตัถุประสงค์เชงิ  

ยทุธศาสตร/์กลยทุธ์
ตวัชี้วดั  KPI

ค่าเปา้หมายปงีบประมาณ พ.ศ.
กลยทุธข์บัเคลื่อน

  ผู้รับผิดชอบตวัชี้วดั  

(พัฒนาและจดัเก็บ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พฒันานิสิตและบคุลากรไปสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวติ | คณะวทิยาศาสตร์ มศว ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562 (ฉบบัปรับปรุง เดือนกุมภาพนัธ ์2560)  |  งานนโยบายและแผน
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ประเดน็ยทุธศาสตร์/

กลยทุธห์ลกั

  เปา้ประสงค์/วตัถุประสงค์เชงิ  

ยทุธศาสตร/์กลยทุธ์
ตวัชี้วดั  KPI

ค่าเปา้หมายปงีบประมาณ พ.ศ.
กลยทุธข์บัเคลื่อน

  ผู้รับผิดชอบตวัชี้วดั  

(พัฒนาและจดัเก็บ)

 3. จ านวนนสิิต/บคุลากร ทีไ่ด้รับ ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 5 ≥ 5         (ทนุเรียนดีวทิยาศาสตร์แหง่ประเทศไทย) 

    รางวลั/การยกยอ่งในระดับชาติ    2.7 โครงการพฒันาศักยภาพนสิิตระดับ

    หรือนานาชาติ         บณัฑิตศึกษาด้านการท าวจิยั

 3. พฒันากลยทุธก์ารสอนตามยคุการศึกษา 4.0

   3.1 พฒันาสมรรถนะเฉพาะของนสิิต

         และบคุลากร

   3.2 พฒันาอาจารยด้์านวชิาการและวชิาชพี

  4. พฒันาศักยภาพนสิิตด้วยกจิกรรม 

    เสริมหลักสูตร

   4.1 ส่งเสริมการท ากจิกรรมเสริมหลักสูตร

        เพือ่บม่เพาะนสิิตใหม้อีตัลักษณ์นสิิต มศว

        และสมรรถนะเฉพาะตามกรอบมาตรฐาน

        คุณวฒิุระดับอดุมศึกษาแหง่ชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พฒันานิสิตและบคุลากรไปสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวติ | คณะวทิยาศาสตร์ มศว ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562 (ฉบบัปรับปรุง เดือนกุมภาพนัธ ์2560)  |  งานนโยบายและแผน



 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

พัฒนางานวิจัยสหสาขาวิชา และบรูณาการวิจัยเพื่อพันธกิจอื่น 
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 1. พฒันางานวจิยั  1. เพิม่จ านวนงานวจิยัทาง  1. จ านวนโครงการวจิยัทีอ่าจารยเ์สนอ คณะกรรมการฝ่ายวจิยั ≥ 60 ≥ 65 ≥ 80 ≥ 90 100  1. ส่งเสริมและผลักดันใหเ้กดิงานวจิยั

   สหสาขาวชิาและ      ด้านวทิยาศาสตร์บริสุทธิ์/     ขอรับทนุวจิยั   1.1 จดัสรรทนุวจิยัส าหรับคณาจารย์

   บรูณาการการวจิยั      วทิยาศาสตร์ประยกุต์/         และบคุลากร

   กบัพนัธกจิอืน่      สหสาขาวชิา  2. ร้อยละผลรวมถว่งน้ าหนกัของงานวจิยั 5 10 30 40 50   1.2 สร้างบรรยากาศการวจิยั

    หรืองานสร้างสรรค์ทีตี่พมิพเ์ผยแพร่ต่อ   1.3 พฒันาศักยภาพนกัวจิยัสู่การเปน็

   จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยัทัง้หมด        นกัวจิยัระดับนานาชาติ

      1.4 ผลักดันงานวจิยัสู่เวทนีานาชาติ

  1.5 ส่งเสริมการท าความร่วมมอืด้าน

 3. ร้อยละโครงการวจิยัสหสาขาวจิยัต่อ 10 10 2* 2* 2*        การวจิยักบัหนว่ยงานภายนอก

     จ านวนโครงการวจิยัทีอ่าจารยเ์สนอ   1.6 จดัต้ังศูนยเ์คร่ืองมอืวทิยาศาสตร์

     ทนุวจิยั

      2. สนบัสนนุและเผยแพร่งานวจิยัใหเ้กดิ

    แรงกระตุ้นในการสร้างองค์ความรู้ใหม่

 2. ส่งเสริมใหม้กีารบรูณาการ  1. ร้อยละงานวจิยัทีม่กีารบรูณาการกบั คณะกรรมการฝ่ายวจิยั 10 10 15 15 20       2.1 จดัท าวารสารวทิยาศาสตร์ มศว

    การวจิยักบัพนัธกจิอืน่     พนัธกจิอืน่ต่อจ านวนผลงานวจิยัทัง้หมด       2.2 จดัท า e-journal

    

  * นับจากผลงานวจิยัที่มีการด าเนินการร่วมกนัระหวา่งอาจารยต้ั์งแต่ 2 คณะขึ้นไป

ยทุธศาสตรท์ี่ 2 พัฒนางานวิจยัสหสาขาวิชา และบรูณาการการวิจยักับพันธกิจอ่ืน

กลยทุธข์บัเคลื่อน
ประเดน็ยทุธศาสตร์/

กลยทุธห์ลกั

 เปา้ประสงค์/วตัถุประสงค์เชงิ

 ยทุธศาสตร์/กลยทุธ์
ตวัชี้วดั  KPI

ค่าเปา้หมายปงีบประมาณ พ.ศ.  ผู้รับผิดชอบตวัชี้วดั  

(พัฒนาและจดัเก็บ)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พฒันางานวจิัยสหสาขาวชิา และบรูณาการการวจิัยกับพนัธกิจอื่น | คณะวทิยาศาสตร์ มศว ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562 (ฉบบัปรับปรุง เดือนกุมภาพนัธ ์2560) |  งานนโยบายและแผน



 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในการบริการวิชาการ 

เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 
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 1. สร้างความร่วมมอื  1. สร้างความร่วมมอืเพือ่น าองค์  1. จ านวนหนว่ยงานทีส่ร้างความร่วมมอืกบั คณะกรรมการ ≥2 ≥2 ≥2 ≥5 ≥5  1. ส่งเสริมการพฒันาสมรรถนะของ

   กบัพนัธมติรใน     ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไป     คณะวทิยาศาสตร์ในการบริการวชิาการ บริการวชิาการ    ชมุชนในด้านวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

   การบริการวชิาการ     พฒันาชมุชนและสังคม     แกช่มุชนและสังคม    1.1  บริการวชิาการแกช่มุชนในเขตพืน้ที่

   เพือ่พฒันาชมุชน          รับผิดชอบของมหาวทิยาลัย

   และสังคมอยา่งยัง่ยนื  2. จ านวนโครงการ/กจิกรรมทีเ่กดิจากการ ≥2 ≥2 ≥2 ≥3 ≥3    1.2.  บริการวชิาการเพือ่พฒันาชมุชน

     สร้างความร่วมมอืในการบริการวชิาการ           อยา่งมทีศิทางและต่อเนือ่ง

    แกช่มุชนและสังคม

 2. สนบัสนนุการจดับริการวชิาการ

 2. บรูณาการงานวจิยัและการจดั  1. จ านวนโครงการ/กจิกรรมทีม่กีารบรูณาการ คณะกรรมการ ≥2 ≥2 ≥2 ≥3 ≥3      แกช่มุชนเพือ่การหารายได้

    การเรียนการสอนในการบริการ     ผลงานวจิยัและ/หรือการเรียนการสอน บริการวชิาการ   2.1  จดัโครงการฝึกอบรมทางวชิาการ

    วชิาการใหแ้กช่มุชนและสังคม     กบัการบริการวชิาการ         เพือ่เปดิชอ่งทางใหช้มุชนมี

    อยา่งยัง่ยนื         การสร้างรายได้

     2.2  จดัโครงการบริการวชิาการ 

        เพือ่สร้างรายได้แกห่นว่ยงาน

 2. จ านวนโครงการ/กจิกรรมทีบ่ริการวชิาการ คณะกรรมการ ≥1 ≥1 ≥1 ≥2 ≥2

    แกช่มุชนและสังคม เพือ่พฒันา/เปดิโอกาส บริการวชิาการ

    ใหเ้กดิรายได้แกช่มุชนและหนว่ยงาน 

ยทุธศาสตรท์ี่ 3 สรา้งความรว่มมือกับพันธมิตรในการบรกิารวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชนและสงัคมอยา่งยั่งยนื

กลยทุธข์บัเคลื่อน
   ประเดน็ยทุธศาสตร์/

 กลยทุธห์ลกั

  เปา้ประสงค์/วตัถุประสงค์เชงิ 

 ยทุธศาสตร์/กลยทุธ์
ตวัชี้วดั  KPI

ค่าเปา้หมายปงีบประมาณ พ.ศ.  ผู้รับผิดชอบตวัชี้วดั

  (พัฒนาและจดัเก็บ)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความร่วมมือกับพนัธมิตรในการบริการวชิาการเพือ่พฒันาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน | คณะวทิยาศาสตร์ | ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562 (ฉบบัปรับปรุง เดือนกุมภาพนัธ ์2560)  |  งานนโยบายและแผน



 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

สร้างระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหาร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 
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 1. สร้างระบบบริหารที่มี  1 . เพิม่ประสิทธภิาพทาง  1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้าง รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ≥ 2 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3  1. ส่งเสริมการน าเคร่ืองมือทาง

    คุณภาพโดยใช้เคร่ืองมือ      การบริหารด้วยเทคนิค      การปฏิบัติงานของผู้บริหาร คณาจารย์ การศึกษาและวเิทศสัมพันธ์     การบริหารที่มีคุณภาพมาใช้

    ทางการบริหารและ      การบริหารแนวใหม่      และบุคลากรด้วยการน าเคร่ืองมือ และกรรมการที่เกี่ยวข้อง  1.1 จดัอบรม/ประชุม/สัมมนา

    เทคโนโลยสีารสนเทศ      ทางการบริหารมาใช้       ด้านการบริหารแนวใหม่

    ที่เหมาะสม  2. จ านวนแนวปฏิบัติที่ดีที่มีการน าไปใช้ N/A 2 3 ≥ 3 ≥ 3  1.2 จดัท าแนวปฏิบัติที่ดีใน

     ตามหลักการ KM       การประยกุต์วธิกีารบริหาร

  2. ส่งเสริมศักยภาพและ  1. จ านวนงานที่บุคลากรน าระบบ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ≥ 3 ≥ 3 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5       แนวใหม่มาประยกุต์ใช้

     ทัศนคติของบุคลากรต่อ      เทคโนโลยสีารสนเทศมาปรับ การศึกษาและวเิทศสัมพันธ์  2. สนันสนุนการบริหารด้วยระบบ

     การน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ      กระบวนงานใหม่ (Service Innovation) และกรรมการผู้เกี่ยวข้อง    เทคโนโลยสีารสนเทศ

     ในการบริหารจดัการ   2.1 ปรับปรุงระบบโครงสร้าง

 2. คะแนนประเมินความพึงพอใจของ ≥ 3.51 ≥ 3.75 ≥ 4 ≥ 4.25 ≥ 4.51        พืน้ฐานด้านไอที

    ผู้รับบริการ ต่องานที่ปรับกระบวนงานโดย   2.2 การพัฒนาสมรรถนะ

    การประยกุต์ใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ        บุคลากรด้านไอที

 2.3 ประยกุต์ระบบไอทีมา

  3.  ผลประเมินตนเองต่อการเห็นคุณค่า ≥ 3.51 ≥ 3.75 ≥ 4 ≥ 4.25 ≥ 4.51       ใช้ในการปฏิบัติงาน

     ของเทคโนโลยสีารสนเทศในงาน  3. พัฒนาภูมิทัศน์เพือ่เสริมสร้าง

     ที่พัฒนา     ส่ิงแวดล้อมที่ดีต่อการท างาน

    ให้เกิดประสิทธภิาพ

   3.1 โครงการรู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม

   3.2 ปรับปรุงส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้

   และการท างานของนิสิตและบุคลากร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบบริหารที่มคุีณภาพโดยใชเ้ครื่องมอืทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

ประเดน็ยทุธศาสตร/์

กลยทุธห์ลกั

  เปา้ประสงค์/วตัถุประสงค์เชงิ

ยทุธศาสตร/์กลยทุธ์
ตวัชีว้ดั  KPI

ค่าเปา้หมาย ปงีบประมาณ พ.ศ.
กลยทุธข์บัเคลือ่น

ผู้รบัผิดชอบตวัชีว้ดั

(พัฒนาและจดัเก็บ)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เคร่ืองมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม | คณะวิทยาศาสตร์ มศว | ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562 (ฉบบัปรับปรุง เดือนกุมภาพนัธ์ 2560)  |  งานนโยบายและแผน
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ประเดน็ยทุธศาสตร/์

กลยทุธห์ลกั

  เปา้ประสงค์/วตัถุประสงค์เชงิ

ยทุธศาสตร/์กลยทุธ์
ตวัชีว้ดั  KPI

ค่าเปา้หมายปงีบประมาณ พ.ศ.
กลยทุธข์บัเคลือ่น

ผู้รบัผิดชอบตวัชีว้ดั

(พัฒนาและจดัเก็บ)

 4. พัฒนาเพิม่ขีดความสามารถและ

     ศักยภาพของบุคลากร

   4.1 พัฒนาสมรรถนะการบริหาร

       ให้แก่บุคลากรในระดับ

       หัวหน้างานในระดับส่วนงาน/

       ภาควชิา/สาขา

   4.2 ใช้การประเมินแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

   4.3 อบรมให้ความรู้เฉพาะทางตาม

       สายงาน เพือ่พัฒนาเป็นผู้เชี่ยวชาญ

   4.4 ติดตามรับฟังข้อเสนอแนะ

       จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

      เพื่อการพฒันางาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เคร่ืองมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม | คณะวิทยาศาสตร์ มศว | ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562 (ฉบบัปรับปรุง เดือนกุมภาพนัธ์ 2560)  |  งานนโยบายและแผน



 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

ส่งเสริมการท านุบ ารุงวฒันธรรมและศิลปะอย่างยั่งยืน 
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 1. ส่งเสริมการท านุ  1. เพือ่ส่งเสริมใหน้สิิตและบคุคลากร  1. จ านวนโครงการ/กจิกรรม คณะกรรมการฝ่าย ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5  1. ส่งเสริมการเหน็คุณค่าในวฒันธรรมและ

    บ ารุงวฒันธรรมและ     เหน็คุณค่าในวฒันธรรมและศิลปะ     ทีส่่งเสริมการท านบุ ารุงวฒันธรรม กจิการนสิิตและผู้ที่      ศิลปะ

    ศิลปะอยา่งยัง่ยนื      และศิลปะ ได้รับมอบหมาย     1.1 มบีคุลากรร่วมในการจดัท าแผนสร้าง

         เครือขา่ยกจิกรรมทางวฒันธรรม

 2. ร้อยละของความพงึพอใจในระดับดี (3.51) N/A N/A ≥ 70 ≥ 70 ≥ 70          ระหวา่งส่วนงานภายในมหาวทิยาลัย 

    ของบคุลากรและนสิิตต่อโครงการ/กจิกรรม  1.2 ส่งเสริมใหน้สิิตและบคุลากรเขา้ร่วม

    ทีส่่งเสริมการท านบุ ารุงวฒันธรรม       โครงการ/กจิกรรมอนรัุกษ ์สืบสานและ

    และศิลปะ       สร้างสรรค์วฒันธรรมและศิลปะของ

      มหาวทิยาลัย

    1.3 จดักจิกรรมใหน้สิิต/บคุลากรตระหนกั

         ถงึความส าคัญทางศาสนาและอนรัุกษ์

         มรดกทางวฒันธรรม 

 1.4 ศึกษาดูงานด้านวฒันธรรมและศิลปะ

 1.5 เพิม่ชอ่งทางในการประชาสัมพนัธใ์ห้

      เขา้ถงึทัง้บคุลากรและนสิิต

 2. เพือ่ส่งเสริมใหเ้กดิการบรูณาการ  1. จ านวนโครงการ/กจิกรรมบรูณาการ คณะกรรมการฝ่าย ≥ 2 ≥ 2 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3  2. ส่งเสริมการบรูณาการวฒันธรรมและศิลปะ

    วฒันธรรมและศิลปะกบัการเรียน     การท านบุ ารุงวฒันธรรมและศิลปะ กจิการนสิิตและผู้ที่     สู่ภารกจิ

    การสอน/วจิยั/การบริการวชิาการ     กบัการเรียนการสอน/วจิยั/การบริการ ได้รับมอบหมาย  2.1 โครงการวนัเด็ก

        วชิาการ  2.2 โครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์ สืบสานและ

      สร้างสรรค์วฒันธรรมและศิลปะ

กลยทุธข์บัเคลื่อน

ยทุธศาสตรท์ี่ 5 สง่เสรมิการท านุบ ารงุวัฒนธรรมและศิลปะอยา่งยั่งยนื

ประเดน็ยทุธศาสตร์/

กลยทุธห์ลกั

  เปา้ประสงค์/วตัถุประสงค์เชงิ

ยทุธศาสตร/์กลยทุธ์
ตวัชี้วดั  KPI

ค่าเปา้หมายปงีบประมาณ พ.ศ. ผู้รับผิดชอบตวัชี้วดั

(พัฒนาและจดัเก็บ)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและสืบสานการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมอย่างยั่งยืน / คณะวทิยาศาสตร์ มศว |  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 -2562  (ฉบบัปรับปรุง เดือนกุมภาพนัธ ์2560)  | งานนโยบายและแผน
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2558 2559 2560 2561 2562
กลยทุธข์บัเคลื่อน

ประเดน็ยทุธศาสตร์/

กลยทุธห์ลกั

  เปา้ประสงค์/วตัถุประสงค์เชงิ

ยทุธศาสตร/์กลยทุธ์
ตวัชี้วดั  KPI

ค่าเปา้หมายปงีบประมาณ พ.ศ. ผู้รับผิดชอบตวัชี้วดั

(พัฒนาและจดัเก็บ)

 2.3 โครงการวนัสถาปนาคณะวทิยาศาสตร์

 2.4 โครงการปฐมนเิทศนสิิตชัน้ปทีี ่1

 2.5 โครงการปจัฉมินเิทศนสิิตชัน้ปทีี ่4

 2.6 โครงการวนัไหวค้รู

 2.7 บรูณาการวฒันธรรมและศิลปะกบั

      การเรียนการสอน วจิยั และบริการ

         วชิาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและสืบสานการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมอย่างยั่งยืน / คณะวทิยาศาสตร์ มศว |  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 -2562  (ฉบบัปรับปรุง เดือนกุมภาพนัธ ์2560)  | งานนโยบายและแผน



งานนโยบายและแผนคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ถนนสุขุมวิท 23  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพ 10110

เว็บไซต : http://science.swu.ac.th




