แผนยุทธศาสตร 5 ป
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562
(ฉบับปรับปรุง เดือนกุมภาพันธ 2560)

งานนโยบายและแผน
งานนโยบายและแผน

ยุ ทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

สารคณบดี
การบริหารองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิผลตามพันธกิจ ขององค์กรนั้น แผนยุทธศาสตร์ที่ มีประสิทธิภาพนับเป็นเครื่องมือสาคัญต่อการ
บริหารงาน เพราะเป็นแผนที่การบริหารงานที่ก่อเกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร ที่ร่วมกันกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และ
ตัวชี้วัดผลสาเร็จไว้ที่ชัดเจน กรอปกับกระบวนการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมจะทาให้คนในองค์กรเข้าใจ มีส่วนร่วม และ
ผลักดันองค์กรร่วมกัน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการพัฒนานิสิต
ให้เป็นบัณฑิตทีม่ ีคุณภาพทั้งด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และเป็นคนคุณภาพเพื่อการรับใช้สังคม แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ฉบับนี้ได้จัดทาขึ้นจากการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ต้องขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ทีปรึกษา คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ที่ร่วมกัน
กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ให้บรรลุพันธกิจต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ไว้อย่างท้าทาย
เอกสารแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ นอกจากจะใช้เป็นกรอบและแนวทางเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์แล้ว คณะวิทยาศาสตร์
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการดาเนินการและประสานงานด้านการพัฒนาวิชาการ การพัฒนาวิจัย การพัฒนา
บุคลากรและนิสิตด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งนับเป็นส่วนสาคัญต่อการพัฒนาพันธกิจของมหาวิทยาลัยโดยรวม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนานิสิตและบุคลากรไปสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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ยุทธศาสตร์ที่ 4. สร้างระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
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ยุทธศาสตร์ที่ 5. ส่งเสริมการทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะอย่างยั่งยืน
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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

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562) | ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
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5. พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
2. พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล
3. บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
4. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล
5. ทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
6. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานิสิตและบุคลากรไปสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยสหสาขาวิชา และบูรณาการการวิจัยกับพันธกิจอื่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะอย่างยั่งยืน

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562) | ฝ่ายวางแผนและพัฒนา



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนานิสิตและบุคลากรไปสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวติ

3

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานิสติ และบุคลากรไปสูส่ งั คมการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์หลัก

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

1. พัฒนานิสติ และ
1. การบริหารและดาเนินงานของ
บุคลากรไปสูส่ งั คม
หลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
การเรียนรู้ตลอดชีวติ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ
บัณฑิตมีคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
ตามมาตรฐานคุณภาพทางวิชาการ

ตัวชี้วดั KPI

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั
(พัฒนาและจัดเก็บ)

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 2559 2560 2561 2562

1. ร้อยละของจานวนหลักสูตรทีม่ ี คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 100
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผลการดาเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และภาควิชาและ/หรือ
แห่งชาติ
ผูท้ ไี่ ด้รับมอบหมาย

100

100

100

กลยุทธ์ขบั เคลื่อน

100 1. พัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามความต้อง
การระดับชาติและนานาชาติ
1.1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
1.2 เตรียมความพร้อมในการจัดทาหลักสูตร
2 ภาษาหรือนานาชาติ
1.3 สร้าง/พัฒนาหลักสูตรตามทิศทาง
ไทยแลนด์ 4.0

2. หลักสูตรมีการใช้กระบวนการ
จัดการการเรียนการสอนทีส่ ง่ เสริม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

3. นิสติ และบุคลากรได้รับการพัฒนา
สมรรถนะเฉพาะ (SCI) อย่างเต็ม
ศักยภาพและยัง่ ยืน

1. ร้อยละของจานวนหลักสูตรทีม่ ี คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ≥ 25 ≥ 50 ≥ 75 ≥ 85 ≥ 100
รายวิชาทีจ่ ดั การเรียนการสอนแบบ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. พัฒนาศักยภาพวิชาการ
Active Leaning หรือใช้สอื่ ดิจทิ ลั
และ/หรือ
2.1 จัดอบรม/ประชุม/สัมมนาวิชาการ
ออนไลน์ในการสอน
ผูท้ ไี่ ด้รับมอบหมาย
เพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
2.2 จัดสรรทุนการศึกษา ดี SCI
1. จานวนโครงการเพือ่ พัฒนา
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ≥ 4 ≥ 6 ≥ 8 ≥ 10 ≥ 10 2.3 โครงการต้นกล้าวิทยาศาสตร์
สมรรถนะเฉพาะแก่นสิ ติ /บุคลากร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2.4 โครงการปรับพืน้ ฐานวิทย์ - คณิต - อังกฤษ
และ/หรือ
สาหรับนิสติ ใหม่
2.5 โครงการความร่วมมือในการผลิตครูให้เป็นผู้มี
ผูท้ ไี่ ด้รับมอบหมาย
2. ร้อยละของบัณฑิตทีม่ งี านทา
≥ 80 ≥ 80 ≥ 85 ≥ 85 ≥ 85
ความรู้สามารถด้านการสอน
หรือศึกษาต่อ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
2.6 โครงการพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานิสิตและบุคลากรไปสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวติ | คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562 (ฉบับปรับปรุง เดือนกุมภาพันธ์ 2560) | งานนโยบายและแผน
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์หลัก

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ตัวชี้วดั KPI
3. จานวนนิสติ /บุคลากร ทีไ่ ด้รับ
รางวัล/การยกย่องในระดับชาติ
หรือนานาชาติ

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั
(พัฒนาและจัดเก็บ)

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 2559 2560 2561 2562
≥4

≥4

≥4

≥5

≥5

กลยุทธ์ขบั เคลื่อน
(ทุนเรียนดีวทิ ยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)
2.7 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติ ระดับ
บัณฑิตศึกษาด้านการทาวิจยั
3. พัฒนากลยุทธ์การสอนตามยุคการศึกษา 4.0
3.1 พัฒนาสมรรถนะเฉพาะของนิสติ
และบุคลากร
3.2 พัฒนาอาจารย์ดา้ นวิชาการและวิชาชีพ
4. พัฒนาศักยภาพนิสติ ด้วยกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
4.1 ส่งเสริมการทากิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพือ่ บ่มเพาะนิสติ ให้มอี ตั ลักษณ์นสิ ติ มศว
และสมรรถนะเฉพาะตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานิสิตและบุคลากรไปสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวติ | คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562 (ฉบับปรับปรุง เดือนกุมภาพันธ์ 2560) | งานนโยบายและแผน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนางานวิจัยสหสาขาวิชา และบูรณาการวิจัยเพื่อพันธกิจอื่น

5

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจยั สหสาขาวิชา และบูรณาการการวิจยั กับพันธกิจอื่น
ประเด็นยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์หลัก

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

1. พัฒนางานวิจยั
สหสาขาวิชาและ
บูรณาการการวิจยั
กับพันธกิจอืน่

1. เพิม่ จานวนงานวิจยั ทาง
ด้านวิทยาศาสตร์บริสทุ ธิ์/
วิทยาศาสตร์ประยุกต์/
สหสาขาวิชา

ตัวชี้วดั KPI
1. จานวนโครงการวิจยั ทีอ่ าจารย์เสนอ
ขอรับทุนวิจยั

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั
(พัฒนาและจัดเก็บ)

2558 2559 2560 2561 2562

คณะกรรมการฝ่ายวิจยั

≥ 60 ≥ 65 ≥ 80 ≥ 90

2. ร้อยละผลรวมถ่วงน้าหนักของงานวิจยั
หรืองานสร้างสรรค์ทตี่ พี มิ พ์เผยแพร่ตอ่
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ทัง้ หมด

5

10

30

40

3. ร้อยละโครงการวิจยั สหสาขาวิจยั ต่อ
จานวนโครงการวิจยั ทีอ่ าจารย์เสนอ
ทุนวิจยั

10

10

2*

2*

กลยุทธ์ขบั เคลื่อน

100 1. ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดงานวิจยั
1.1 จัดสรรทุนวิจยั สาหรับคณาจารย์
และบุคลากร
50 1.2 สร้างบรรยากาศการวิจยั
1.3 พัฒนาศักยภาพนักวิจยั สูก่ ารเป็น
นักวิจยั ระดับนานาชาติ
1.4 ผลักดันงานวิจยั สูเ่ วทีนานาชาติ
1.5 ส่งเสริมการทาความร่วมมือด้าน
2*
การวิจยั กับหน่วยงานภายนอก
1.6 จัดตัง้ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
2. สนับสนุนและเผยแพร่งานวิจยั ให้เกิด
แรงกระตุน้ ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่

2. ส่งเสริมให้มกี ารบูรณาการ
การวิจยั กับพันธกิจอืน่

1. ร้อยละงานวิจยั ทีม่ กี ารบูรณาการกับ
พันธกิจอืน่ ต่อจานวนผลงานวิจยั ทัง้ หมด

คณะกรรมการฝ่ายวิจยั

10

10

15

15

20

2.1 จัดทาวารสารวิทยาศาสตร์ มศว
2.2 จัดทา e-journal

* นับจากผลงานวิจยั ที่มีการดาเนินการร่วมกันระหว่างอาจารย์ตั้งแต่ 2 คณะขึ้นไป

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยสหสาขาวิชา และบูรณาการการวิจัยกับพันธกิจอื่น | คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562 (ฉบับปรับปรุง เดือนกุมภาพันธ์ 2560) | งานนโยบายและแผน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในการบริการวิชาการ
เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์หลัก
1. สร้างความร่วมมือ
กับพันธมิตรใน
การบริการวิชาการ
เพือ่ พัฒนาชุมชน
และสังคมอย่างยัง่ ยืน

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
1. สร้างความร่วมมือเพือ่ นาองค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไป
พัฒนาชุมชนและสังคม

ตัวชี้วดั KPI
1. จานวนหน่วยงานทีส่ ร้างความร่วมมือกับ
คณะวิทยาศาสตร์ในการบริการวิชาการ
แก่ชมุ ชนและสังคม
2. จานวนโครงการ/กิจกรรมทีเ่ กิดจากการ
สร้างความร่วมมือในการบริการวิชาการ
แก่ชมุ ชนและสังคม

2. บูรณาการงานวิจยั และการจัด 1. จานวนโครงการ/กิจกรรมทีม่ กี ารบูรณาการ
การเรียนการสอนในการบริการ
ผลงานวิจยั และ/หรือการเรียนการสอน
วิชาการให้แก่ชมุ ชนและสังคม
กับการบริการวิชาการ
อย่างยัง่ ยืน

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั
กลยุทธ์ขบั เคลื่อน
(พัฒนาและจัดเก็บ) 2558 2559 2560 2561 2562
คณะกรรมการ
≥2
≥2
≥2
≥5
≥5 1. ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของ
บริการวิชาการ
ชุมชนในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1.1 บริการวิชาการแก่ชมุ ชนในเขตพืน้ ที่
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย
≥2
≥2
≥2
≥3
≥3
1.2. บริการวิชาการเพือ่ พัฒนาชุมชน
อย่างมีทศิ ทางและต่อเนือ่ ง

คณะกรรมการ
บริการวิชาการ

≥2

≥2

≥2

≥3

≥3

2. สนับสนุนการจัดบริการวิชาการ
แก่ชมุ ชนเพือ่ การหารายได้
2.1 จัดโครงการฝึกอบรมทางวิชาการ
เพือ่ เปิดช่องทางให้ชมุ ชนมี
การสร้างรายได้
2.2 จัดโครงการบริการวิชาการ
เพือ่ สร้างรายได้แก่หน่วยงาน

2. จานวนโครงการ/กิจกรรมทีบ่ ริการวิชาการ
แก่ชมุ ชนและสังคม เพือ่ พัฒนา/เปิดโอกาส
ให้เกิดรายได้แก่ชมุ ชนและหน่วยงาน

คณะกรรมการ
บริการวิชาการ

≥1

≥1

≥1

≥2

≥2

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในการบริการวิชาการเพือ่ พัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน | คณะวิทยาศาสตร์ | ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562 (ฉบับปรับปรุง เดือนกุมภาพันธ์ 2560) | งานนโยบายและแผน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
สร้างระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบบริหารที่มคี ุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
ประเด็นยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์หลัก

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

1. สร้างระบบบริหารที่มี 1 . เพิม่ ประสิทธิภาพทาง
คุณภาพโดยใช้เครื่องมือ
การบริหารด้วยเทคนิค
ทางการบริหารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เหมาะสม

การบริหารแนวใหม่

2. ส่งเสริมศักยภาพและ
ทัศนคติของบุคลากรต่อ
การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการ

ตัวชีว้ ดั KPI

ผู้รบั ผิดชอบตัวชีว้ ดั
(พัฒนาและจัดเก็บ)

1. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้าง
การปฏิบัติงานของผู้บริหาร คณาจารย์

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

และบุคลากรด้วยการนาเครื่องมือ
ทางการบริหารมาใช้
2. จานวนแนวปฏิบัติที่ดีที่มีการนาไปใช้
ตามหลักการ KM
1. จานวนงานที่บุคลากรนาระบบ

และกรรมการที่เกี่ยวข้อง

เทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับ
กระบวนงานใหม่ (Service Innovation)
2. คะแนนประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ต่องานที่ปรับกระบวนงานโดย
การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 2559 2560 2561 2562

กลยุทธ์ขบั เคลือ่ น

≥2

≥3

≥3

≥3

≥3

N/A

2

3

≥3

≥3

1. ส่งเสริมการนาเครื่องมือทาง
การบริหารที่มีคุณภาพมาใช้
1.1 จัดอบรม/ประชุม/สัมมนา
ด้านการบริหารแนวใหม่
1.2 จัดทาแนวปฏิบัติที่ดีใน

≥5

การประยุกต์วธิ กี ารบริหาร
แนวใหม่มาประยุกต์ใช้

≥3

≥3

≥5

≥5

2. สนันสนุนการบริหารด้วยระบบ

การศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
และกรรมการผู้เกี่ยวข้อง
≥ 3.51 ≥ 3.75 ≥ 4

≥ 4.25 ≥ 4.51

เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1 ปรับปรุงระบบโครงสร้าง
พืน้ ฐานด้านไอที
2.2 การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรด้านไอที
2.3 ประยุกต์ระบบไอทีมา

3. ผลประเมินตนเองต่อการเห็นคุณค่า
ของเทคโนโลยีสารสนเทศในงาน
ที่พัฒนา

≥ 3.51 ≥ 3.75 ≥ 4

≥ 4.25 ≥ 4.51

ใช้ในการปฏิบัติงาน
3. พัฒนาภูมิทัศน์เพือ่ เสริมสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่ดีต่อการทางาน
ให้เกิดประสิทธิภาพ
3.1 โครงการรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม
3.2 ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้
และการทางานของนิสิตและบุคลากร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม | คณะวิทยาศาสตร์ มศว | ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562 (ฉบับปรับปรุง เดือนกุมภาพันธ์ 2560) | งานนโยบายและแผน
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์หลัก

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ตัวชีว้ ดั KPI

ผู้รบั ผิดชอบตัวชีว้ ดั
(พัฒนาและจัดเก็บ)

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 2559 2560 2561 2562

กลยุทธ์ขบั เคลือ่ น
4. พัฒนาเพิม่ ขีดความสามารถและ
ศักยภาพของบุคลากร
4.1 พัฒนาสมรรถนะการบริหาร
ให้แก่บุคลากรในระดับ
หัวหน้างานในระดับส่วนงาน/
ภาควิชา/สาขา
4.2 ใช้การประเมินแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
4.3 อบรมให้ความรู้เฉพาะทางตาม
สายงาน เพือ่ พัฒนาเป็นผู้เชี่ยวชาญ
4.4 ติดตามรับฟังข้อเสนอแนะ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เพื่อการพัฒนางาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม | คณะวิทยาศาสตร์ มศว | ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562 (ฉบับปรับปรุง เดือนกุมภาพันธ์ 2560) | งานนโยบายและแผน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
ส่งเสริมการทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะอย่างยั่งยืน
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์หลัก
1. ส่งเสริมการทานุ
บารุงวัฒนธรรมและ
ศิลปะอย่างยัง่ ยืน

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ตัวชี้วดั KPI

1. เพือ่ ส่งเสริมให้นสิ ติ และบุคคลากร 1. จานวนโครงการ/กิจกรรม
เห็นคุณค่าในวัฒนธรรมและศิลปะ ทีส่ ง่ เสริมการทานุบารุงวัฒนธรรม
และศิลปะ

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั
(พัฒนาและจัดเก็บ) 2558 2559 2560 2561 2562
คณะกรรมการฝ่าย
กิจการนิสติ และผูท้ ี่
ได้รับมอบหมาย

2. ร้อยละของความพึงพอใจในระดับดี (3.51)
ของบุคลากรและนิสติ ต่อโครงการ/กิจกรรม
ทีส่ ง่ เสริมการทานุบารุงวัฒนธรรม
และศิลปะ

≥5

≥5

N/A

N/A

≥5

กลยุทธ์ขบั เคลื่อน

≥5

≥ 5 1. ส่งเสริมการเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมและ
ศิลปะ
1.1 มีบคุ ลากรร่วมในการจัดทาแผนสร้าง
เครือข่ายกิจกรรมทางวัฒนธรรม
≥ 70 ≥ 70 ≥ 70
ระหว่างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
1.2 ส่งเสริมให้นสิ ติ และบุคลากรเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์ สืบสานและ
สร้างสรรค์วฒ
ั นธรรมและศิลปะของ
มหาวิทยาลัย
1.3 จัดกิจกรรมให้นสิ ติ /บุคลากรตระหนัก
ถึงความสาคัญทางศาสนาและอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรม
1.4 ศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ
1.5 เพิม่ ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้
เข้าถึงทัง้ บุคลากรและนิสติ

2. เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการ 1. จานวนโครงการ/กิจกรรมบูรณาการ
วัฒนธรรมและศิลปะกับการเรียน
การทานุบารุงวัฒนธรรมและศิลปะ
การสอน/วิจยั /การบริการวิชาการ กับการเรียนการสอน/วิจยั /การบริการ
วิชาการ

คณะกรรมการฝ่าย
กิจการนิสติ และผูท้ ี่
ได้รับมอบหมาย

≥2

≥2

≥3

≥3

≥ 3 2. ส่งเสริมการบูรณาการวัฒนธรรมและศิลปะ
สูภ่ ารกิจ
2.1 โครงการวันเด็ก
2.2 โครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์ สืบสานและ
สร้างสรรค์วฒ
ั นธรรมและศิลปะ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและสืบสานการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน / คณะวิทยาศาสตร์ มศว | ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 -2562 (ฉบับปรับปรุง เดือนกุมภาพันธ์ 2560) | งานนโยบายและแผน
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ประเด็นยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์หลัก

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ตัวชี้วดั KPI

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั
(พัฒนาและจัดเก็บ) 2558 2559 2560 2561 2562

กลยุทธ์ขบั เคลื่อน
2.3 โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์
2.4 โครงการปฐมนิเทศนิสติ ชัน้ ปีที่ 1
2.5 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสติ ชัน้ ปีที่ 4
2.6 โครงการวันไหว้ครู
2.7 บรูณาการวัฒนธรรมและศิลปะกับ
การเรียนการสอน วิจยั และบริการ
วิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและสืบสานการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน / คณะวิทยาศาสตร์ มศว | ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 -2562 (ฉบับปรับปรุง เดือนกุมภาพันธ์ 2560) | งานนโยบายและแผน

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
งานนโยบายและแผน
114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
เว็บไซต : http://science.swu.ac.th

