
 

 

  

คณะวิทยาศาสตร์  

แผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 



 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนานิสติและบคุลากรไปสูส่ังคมการเรียนรูต้ลอดชวีิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   พัฒนางานวิจัยสหสาขาวิขา และบรูณาการการวิจัยกบัพันธกิจอื่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความร่วมมือกับพนัธมิตรในการบริการวิชาการเพื่อพัฒนา
ชุมชน 
และสังคมอย่างยัง่ยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบบรหิารที่มีคุณภาพโดยใชเ้ครื่องมือทางการบริหารและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมการท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะอย่างยั่งยนื 

พันธกิจอื่น ๆ   ด้านการประกันคณุภาพการศึกษา 
      ด้านการบริหารจัดการอย่างมีประสทิธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 



 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

พัฒนานิสิตและบุคลากรไปสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานิสิตและบุคลากรไปสู่สังคมการเรียนรูต้ลอดชีวิต

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ 

1.1 การบริหารและด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและบัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณภาพทางวชิาการ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

    1.1.1 ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่มีผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

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

SCI 01_01_01  โครงการปรับปรุงหลักสูตร  ทุกหลักสูตรทีค่รบรอบการปรับปรุงหลักสูตร ร้อยละ 100 60,000        ฝ่ายวชิาการ

 มีแนวทางในการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร

SCI 01_01_02  โครงการต้นกล้าวทิยาศาสตร์ รุ่น 2 ประจ าปีการศึกษา 2558  ร้อยละ 85 ของนิสิตทีเ่ข้าร่วมโครงการ มี ร้อยละ 85 140,000      ฝ่ายวชิาการ

 พฒันาการทางวชิาการและวจิยัเพิม่ขึ้น

SCI 01_01_03  โครงการจดัท าคู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559  นิสิตชั้นปีที ่1 ทุกคนได้รับคู่มือนิสิต ร้อยละ 100 100,000      ฝ่ายวชิาการ

 ระดับปริญญาตรี

SCI 01_01_04  โครงการประชาสัมพนัธห์ลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  ร้อยละ 25 ของหลักสูตรมีจ านวนผู้สมัครเข้า ร้อยละ 25 50,000        ฝ่ายวชิาการ

 เรียนในหลักสูตรเป็นไปตามแผนการรับนิสิต

HOM 01_01_01  กจิกรรมประชาสัมพนัธห์ลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์  1. จ านวนร้อยละของผู้เข้าร่วมกจิกรรม ร้อยละ ≥ 80 10,000       คณะกรรมการการบริหาร

 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพงีพอใจ 5 ด้าน ร้อยละ ≥ 80 จดัการการคอมพวิเตอร์ 

  ในระดับมากถึงระดับมากทีสุ่ด โสตทัศนูปกรณ์ และ

การประชาสัมพนัธ ์

 ภาควชิาคหกรรมศาสตร์

HOM 01_01_02  กจิกรรมท าความสะอาด ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการเรียน  1. จ านวนร้อยละของผู้เข้าร่วมกจิกรรม ร้อยละ ≥ 80 1,500         คณะกรรมการฝ่ายอาคาร

 การสอนและการท างาน (5ส)  2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพงีพอใจ 5 ด้าน ร้อยละ ≥ 80  สถานที ่และพลังงาน 

  ในระดับมากถึงระดับมากทีสุ่ด  ภาควชิาคหกรรมศาสตร์

HOM 01_01_03  กจิกรรมส่งเสริมใหน้ิสิตเล่นกฬีาเพือ่สุขภาพทีดี่  1. จ านวนร้อยละของผู้เข้าร่วมกจิกรรม ร้อยละ ≥ 80 1,000          ภาควชิาคหกรรมศาสตร์

 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพงีพอใจ 5 ด้าน ร้อยละ ≥ 80

 ในระดับมากถึงระดับมากทีสุ่ด

HOM 01_01_04  กจิกรรมเผยแพร่โครงงานวจิยั สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์  จ านวนร้อยละของผู้เข้าร่วมกจิกรรม ร้อยละ ≥ 80  -  ภาควชิาคหกรรมศาสตร์

 ร่วมกบัคณะวทิยาศาสตร์

HOM 01_01_05  กจิกรรมปฐมนิเทศและมอบตัวเป็นศิษย์ของนิสิตชั้นปีที ่1  จ านวนร้อยละของผู้เข้าร่วมกจิกรรม ร้อยละ ≥ 80  -  ภาควชิาคหกรรมศาสตร์

หมายเหตุพ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

 บรรลุวัตถุประสงค์

แผนปฏบิตักิารประจ าป ีคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

รหสั

โครงการ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัด

ของโครงการ

ค่า

เปา้หมาย

ระยะเวลาปงีบประมาณ
 งบประมาณ

(บาท)

 ผลการด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบหน่วยนับ

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่ 1  | เป้าประสงค ์ 1.1 การบรหิารและด าเนนิงานของหลกัสตูรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาตแิละบณัฑติมคีณุลกัษณะทีพ่งึประสงคต์ามมาตรฐานคณุภาพทางวชิาการ  
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมายเหตุพ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

 บรรลุวัตถุประสงค์

รหสั

โครงการ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัด

ของโครงการ

ค่า

เปา้หมาย

ระยะเวลาปงีบประมาณ
 งบประมาณ

(บาท)

 ผลการด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบหน่วยนับ

 ภาควชิาคหกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559  ร่วมกบัคณะวทิยาศาสตร์

HOM 01_01_06  กจิกรรมปัจฉิมนิเทศและกตัญญูกตเวทิตาต่ออาจารย์  จ านวนร้อยละของผู้เข้าร่วมกจิกรรม ร้อยละ ≥ 80  -  ภาควชิาคหกรรมศาสตร์

 ปีการศึกษา 2558  ร่วมกบัคณะวทิยาศาสตร์

HOM 01_01_07  กจิกรรมทุนการศึกษานิสิต  จ านวนนิสิตทีไ่ด้รับทุน ทุน 10 30,000        ภาควชิาคหกรรมศาสตร์

HOM 01_01_08  โครงการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.คหกรรมศาสตร์  1. บุคลากรภาควชิาเข้าร่วมการประชุมไม่ต่ ากวา่ ร้อยละ ≥ 80 10,000        ภาควชิาคหกรรมศาสตร์

 2. ความพงึพอใจ 5 ด้าน ร้อยละ ≥ 80

 3. หลักสูตรมีการปรับปรุงใหเ้ป็นไปตามกรอบ หลักสูตร ≥1 

 มาตรฐานคุณวฒิุระดับอดุมศึกษาแหง่ชาติ

CHE 01_01_01  โครงการปรับปรุงและวพิากษห์ลักสูตร  หลักสูตร วท.บ.เคมี, วท.ม. เคมี และ หลักสูตร 3 46,000        งานวชิาการ ภาควชิาเคมี

 ปร.ด.เคมีประยุกต์ฉบับปรับปรุงทีต่รงตาม

 มาตรฐานกรอบคุณวฒิุระดับอดุมศึกษา

CHE 01_01_02  โครงการพฒันาประสิทธภิาพบุคลากรเพือ่น าไปสู่การพฒันา  ผู้เข้ารับการอบรม ฯ มีความเข้าใจและเหน็ ร้อยละ ≥ 80 9,000          งานวชิาการ ภาควชิาเคมี

 หลักสูตร  ความส าคัญของการพฒันาหลักสูตรและการ

 พฒันาประสิทธภิาพของตนเอง

BIO 01_01_01  โครงการปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนรายวชิา  จ านวนคณาจารย์ทีเ่ข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 6,600          ภาควชิาชีววทิยา

 ชีววทิยาพืน้ฐาน

PHY 01_01_01  โครงการพฒันาปรับปรุงหลักสูตรภาควชิาฟสิิกส์ตาม  จ านวนหลักสูตรทีม่ีการด าเนินงานตามกรอบ หลักสูตร ≥4 30,000        คณะกรรมการปรับปรุง

 กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอดุมศึกษาแหง่ชาติ  มาตรฐานคุณวฒิุระดับอดุมศึกษาแหง่ชาติ  หลักสูตรทุกหลักสูตร 

  (ภาควชิาฟสิิกส์)

GEN 01_01_01  โครงการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้วทิยาศาสตร์  ร้อยละนิสิตทีเ่ข้าร่วมโครงการจากนิสิตที่ ร้อยละ ≥ 95 22,500       ภาควชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป

 ลงทะเบียนเรียนวชิาวทศ431 และ วท482

GEN 01_01_02  โครงการพฒันาการศึกษาในโรงเรียน ตามแนวพระราชด าริ  1. ร้อยละนิสิตทีเ่ข้าร่วมโครงการจากนิสิตทีล่ง ร้อยละ ≥ 95  - ภาควชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ทะเบียนเรียนวชิาวทศ431และ วท482

 2. ร้อยละของครูทีเ่ข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 85

GEN 01_01_03  โครงการสร้างเสริมจติสาธารณะแกน่ิสิตสาขาอญัมณี  1. ผลการประเมินโดยนิสิตด้านทักษะความ คะแนน ≥ 3.51 8,000          ภาควชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป

 และเคร่ืองประดับ  สัมพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบต่อ

 สังคมและองค์กร หรือเปีย่มจติส านึกสาธารณะ

 2. ร้อยละของนิสิตทีเ่ข้าร่วมโครงการจากนิสิต ร้อยละ ≥ 70

 ชั้นปีที ่2 ทัง้หมด

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่ 1  | เป้าประสงค ์ 1.1 การบรหิารและด าเนนิงานของหลกัสตูรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาตแิละบณัฑติมคีณุลกัษณะทีพ่งึประสงคต์ามมาตรฐานคณุภาพทางวชิาการ  
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หมายเหตุพ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

 บรรลุวัตถุประสงค์

รหสั

โครงการ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัด

ของโครงการ

ค่า

เปา้หมาย

ระยะเวลาปงีบประมาณ
 งบประมาณ

(บาท)

 ผลการด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบหน่วยนับ

GEN 01_01_04  โครงการบูรณาการการเรียนการสอนชีววทิยากบัวจิยัและ  1. คะแนนผลการประเมินความพงึ พอใจ คะแนน ≥ 3.51 22,000       ภาควชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป

 บริการวชิาการ  โดยผู้เข้าร่วมโครงการ

 2. ร้อยละของนิสิตทีเ่ข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80

GEN 01_01_05  โครงการจดัการเรียนรู้นิสิตปัจจบุันและศิษย์เกา่  1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 3,000          ภาควชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป

 สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป  2. ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนน ≥ 3.51

GEN 01_01_06  ปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตร วท.บ. อญัมณีและเคร่ืองประดับ  1. ร้อยละของนิสิตทีส่ามารถเข้าใจการถ่ายทอด ร้อยละ ≥ 70 -             ภาควชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป

 ประสบการณ์หลังการอบรมเพิม่ขึ้น

 2. ร้อยละของจ านวนนิสิตทีเ่ข้าร่วมโครงการจาก ร้อยละ ≥ 90

 นิสิตชั้นปีที ่4 ทัง้หมด

 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่ 1  | เป้าประสงค ์ 1.1 การบรหิารและด าเนนิงานของหลกัสตูรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาตแิละบณัฑติมคีณุลกัษณะทีพ่งึประสงคต์ามมาตรฐานคณุภาพทางวชิาการ  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานิสิตและบุคลากรไปสู่สังคมการเรียนรูต้ลอดชีวิต

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ 

1.2 หลักสูตรมีการใช้กระบวนการจดัการการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทฤษฎีการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

     1.2.1  จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการจดัการการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

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

SCI 01_02_01  โครงการพฒันาสมรรถนะเฉพาะของนิสิตคณะวทิยาศาสตร์  ร้อยละ 85 ของนิสิตทีเ่ข้าร่วมโครงการมี ร้อยละ 85 40,000        ฝ่ายวชิาการ

 ความพงึพอใจโดยมีระดับคะแนนมากกวา่

  3.51 จาก 5

SCI 01_02_02  โครงการ SCI Fair : Senior Project Presentation  ร้อยละ 80 ของนิสิตทีเ่ข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 200,000      ฝ่ายวชิาการ

 มีพฒันาการทางวชิาการเพิม่ขึ้น

 MAT 01_02_01  โครงการพฒันาศักยภาพนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 6,000          ภาควชิาคณิตศาสตร์

 สาขาวชิาคณิตศาสตร์และหลักสูตรการศึกษาดุษฏบีัณฑิต  ค่าเฉล่ียความพงึพอใจ คะแนน > 3.51

 สาขาวชิาคณิตศาสตร์ ด้านกลยุทธก์ารจดัการเรียนรู้

 คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนในศตวรรษที ่21 

 MAT 01_02_02  โครงการพฒันาบุคลากรและนิสิตสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที ่21  ค่าเฉล่ียความพงึพอใจ คะแนน > 3.51 6,500          ภาควชิาคณิตศาสตร์

 MAT 01_02_03  โครงการพฒันาศักยภาพนิสิตหลักสูตรการศึกษาด้านการท า  ค่าเฉล่ียความพงึพอใจ คะแนน > 3.51 2,000          ภาควชิาคณิตศาสตร์

 โครงงานคณิตศาสตร์ในศตวรรษที ่21

HOM 01_02_01  โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ภาควชิาคหกรรมศาสตร์  1. จ านวนร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 18,000        คณะกรรมการบริการวชิาการ

  2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพงีพอใจ ร้อยละ ≥ 80  และจดัหารายได้ เพือ่พฒันา

 5 ด้าน ในระดับมากถึงระดับมากทีสุ่ด  ภาควชิาคหกรรมศาสตร์

 3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใหบ้ริการ ร้อยละ ≥ 80

 ความรู้ทางวชิาการแกชุ่มชน ในระดับมาก

 ถึงมากทีสุ่ด

 4. ผู้เข้าร่วมโครงการเรียนรู้การท างาน ร้อยละ ≥ 80

 เป็นกลุ่มและสามารถฝึกฝนในความรู้วชิาชีพ

  ในระดับมากถึงมากทีสุ่ด

แผนปฏบิตักิารประจ าป ีคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

ระยะเวลาปงีบประมาณ
 งบประมาณ

(บาท)
ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

รหสั

โครงการ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัด

ของโครงการ

ค่า

เปา้หมาย

 ผลการด าเนินงาน
หมายเหตุ

 บรรลุวัตถุประสงค์

หน่วยนับ
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 5. ผู้เข้าร่วมโครงการเกดิจติส านึกด้านความ ร้อยละ ≥ 80

 มีน้ าใจการเสียสละเพือ่ส่วนรวมและการ

 ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม ในระดับมาก

 ถึงมากทีสุ่ด

 6. ผู้รับบริการมีความเข้าใจในความรู้ทีใ่ห้ ร้อยละ ≥ 80

 และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวติประจ าวนัได้

 ในระดับมากถึงมากทีสุ่ด

HOM 01_01_01  กจิกรรมประชาสัมพนัธห์ลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์  1. จ านวนร้อยละของผู้เข้าร่วมกจิกรรม ร้อยละ ≥ 80 10,000       คณะกรรมการการบริหาร

 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพงีพอใจ 5 ด้าน ร้อยละ ≥ 80 จดัการการคอมพวิเตอร์ 

 ในระดับมากถึงระดับมากทีสุ่ด โสตทัศนูปกรณ์ และ

การประชาสัมพนัธ ์

 ภาควชิาคหกรรมศาสตร์

CHE 01_02_01  โครงการเสริมสร้างศักยภาพวชิาชีพครู  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 30,000        งานพฒันาศักยภาพนิสิต 

 ภาควชิาเคมี

CHE 01_02_02  โครงการพฒันาศักยภาพนิสิตด้านวชิาชีพ  นิสิตได้รับความรู้ความสามารถตามหลักสูตร ร้อยละ ≥ 80 30,000        งานพฒันาศักยภาพนิสิต 

 และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21  ภาควชิาเคมี

CHE 01_02_03  โครงการความปลอดภยัในการท างานทีเ่กีย่วข้องกบัสารเคมี  ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงความ ร้อยละ ≥ 80 33,000        งานพฒันาศักยภาพนิสิต 

 และการแกไ้ขปัญหาเมือ่เกดิอบุัติเหตุ ปลอดภยัได้ในการท างานทีเ่กีย่วข้องกบั  ภาควชิาเคมี

 สารเคมีและสามารถแกป้ัญหาเมือ่เกดิ

 อบุัติเหตุในระดับดีขึ้นไป

BIO 01_02_01  โครงการศึกษาเหด็รา  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 22,500        ภาควชิาชีววทิยา

BIO 01_02_02  โครงการศึกษาปฏบิัติการนอกสถานที ่รายวชิานิเวศวทิยา  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 110,000      ภาควชิาชีววทิยา

BIO 01_02_03  โครงการทัศนศึกษาสาขาวชิาจลุชีววทิยาส าหรับนิสิตชั้นปีที ่4  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 17,500        ภาควชิาชีววทิยา

BIO 01_02_04  โครงการอบรมการประกนัความปลอดภยัของอาหาร  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 21,900        ภาควชิาชีววทิยา

 โดยระบบ HACCP และการจดัการระบบคุณภาพ GMP

BIO 01_02_05  โครงการทัศนศึกษานอกสถานทีว่ชิาสัณฐานวทิยาของพชื  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 29,800        ภาควชิาชีววทิยา

 และเฟร์ินวทิยา

BIO 01_02_06  โครงการทัศนศึกษานอกสถานทีว่ชิาอนุกรมวธิานและ  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 46,400        ภาควชิาชีววทิยา

 กายวภิาคศาสตร์ของพชื

BIO 01_02_07  โครงการปฏบิัติการนอกสถานทีว่ชิาปรสิตวทิยาและสังขวทิยา  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 44,800        ภาควชิาชีววทิยา

BIO 01_02_08  โครงการศึกษานอกสถานทีสั่ตววทิยา 1  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 44,000        ภาควชิาชีววทิยา
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BIO 01_02_09  โครงการศึกษานอกสถานทีสั่ตววทิยา 2  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 44,800        ภาควชิาชีววทิยา

BIO 01_02_10  โครงการศึกษานอกสถานทีว่ชิากฏีวทิยาและนิเวศวทิยาของสัตว์  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 41,000        ภาควชิาชีววทิยา

BIO 01_02_11  โครงการศึกษานอกสถานที ่วชิาสัตวม์ีกระดูกสันหลัง  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 44,000        ภาควชิาชีววทิยา

 และพฤติกรรมวทิยา

BIO 01_02_12  โครงการศึกษานอกสถานทีว่ชิาสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลัง  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 28,000        ภาควชิาชีววทิยา

GEN 01_01_01  โครงการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้วทิยาศาสตร์  ร้อยละนิสิตทีเ่ข้าร่วมโครงการจากนิสิต ร้อยละ ≥ 95 22,500       ภาควชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป

  ทีล่งทะเบียนเรียนวชิาวทศ431 และ วท482

GEN 01_01_02  โครงการพฒันาการศึกษาในโรงเรียน ตามแนวพระราชด าริ  1. ร้อยละนิสิตทีเ่ข้าร่วมโครงการจากนิสิตที่ ร้อยละ ≥ 95 -  ภาควชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ลงทะเบียนเรียนวชิา วทศ431และ วท482

 2. ร้อยละของครูทีเ่ข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 85

GEN 01_01_04  โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้นอกชั้นเรียนด้านการเป็น  1. ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนน ≥ 3.51 3,000         ภาควชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป

 เจา้ของกจิการเคร่ืองประดับ  ต่อนิสิตทีม่ีความรู้ทางด้านอญัมณีและ

 เคร่ืองประดับ

 2. ผลการประเมินความพงึพอใจ คะแนน ≥ 3.51

 โดยรวมของโครงการ

GEN 01_02_03  โครงการบูรณาการการเรียนการสอนชีววทิยากบัวจิยัและ  1. คะแนนผลการประเมินความพงึพอใจ คะแนน ≥ 3.51 22,000       ภาควชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป

 บริการวชิาการ  โดยผู้เข้าร่วมโครงการ

 2. ร้อยละของนิสิตทีเ่ข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานิสิตและบุคลากรไปสู่สังคมการเรียนรูต้ลอดชีวิต

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ 

1.3 นิสิตและบุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะอย่างเต็มศักยภาพและยั่งยืน

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

   1.3.1 จ านวนโครงการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะแก่นิสิต/บุคลากรอย่างยั่งยืน

   1.3.2 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท าหรือศึกษาต่อ

   1.3.3 จ านวนนิสิต/บุคลากร ที่ได้รับรางวลั/การยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ

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

SCI 01_02_01  โครงการพฒันาสมรรถนะเฉพาะของนิสิต คณะวทิยาศาสตร์  ร้อยละ 85 ของนิสิตทีเ่ข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85 40,000         ฝ่ายวชิาการ

  มีความพงึพอใจ โดยมีระดับคะแนน

 มากกวา่ 3.51 จาก 5

SCI 01_03_01  โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนิสิตชั้นปีที ่1  ร้อยละ 85 ของนิสิตทีเ่ข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85 60,000         ฝ่ายวชิาการ

 มีความพงึพอใจ โดยมีระดับคะแนน

 มากกวา่ 3.51 จาก 5

SCI 01_03_02  โครงการพฒันาคณาจารย์ในเครือเทางาม  ตัวแทนคณาจารย์รุ่นใหม่อย่างน้อย คน 5 70,000         ฝ่ายวชิาการ

 5 ท่านเข้าร่วมโครงการผลการประเมิน

SCI 01_03_03  โครงการการจดัการความรู้เพือ่การพฒันานิสิตและ  ความพงึพอใจของโครงการ คะแนน >3.51 60,000         ฝ่ายประกนัฯ+ฝ่ายวชิาการ+

  บุคลากร คณะวทิยาศาสตร์   ฝ่ายวางแผนฯ

SCI 01_03_04  โครงการพฒันาศักยภาพนิสิต คณะวทิยาศาสตร์ (ร่มใหญ)่  ค่าเฉล่ียความพงึพอใจ คะแนน ≥3.51 55,000         ฝ่ายพฒันาศักยภาพนิสิต

SCI 01_03_05  โครงการนิสิตรักษส่ิ์งแวดล้อม (ร่มใหญ)่  ค่าเฉล่ียความพงึพอใจ คะแนน ≥3.51 60,000  ฝ่ายพฒันาศักยภาพนิสิต

SCI 01_03_06  โครงการสนับสนุนกจิกรรมชุมนุม คณะวทิยาศาสตร์  ค่าเฉล่ียความพงึพอใจ คะแนน ≥3.51 35,000         ฝ่ายพฒันาศักยภาพนิสิต

SCI 01_03_07  โครงการใหค้ าปรึกษา แนะน าและถ่ายทอดความรู้ทาง  ร้อยละความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม ร้อยละ ≥80  -  ฝ่ายวางแผนและพฒันา

 ด้านวเิคราะหน์โยบายและแผน  โครงการ

MAT 01_03_01  โครงการเข้าร่วมแข่งขันกฬีาเครือข่าย  ค่าเฉล่ียความพงึพอใจ คะแนน >3.51 20,000         ภาควชิาคณิตศาสตร์

MAT 01_03_02  โครงการกฬีาคณิตศาสตร์สัมพนัธแ์หง่ประเทศไทย  ค่าเฉล่ียความพงึพอใจ คะแนน >3.51 10,000         ภาควชิาคณิตศาสตร์

 (union Games) คร้ังที ่9

แผนปฏบิตักิารประจ าป ีคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

รหสั

โครงการ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัด

ของโครงการ

ค่า

เปา้หมาย

ระยะเวลาปงีบประมาณ
 ผลการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุพ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

 บรรลุวัตถุประสงค์

 งบประมาณ

(บาท)
หน่วยนับ

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่ 1  | เป้าประสงค ์ 1.3 นสิติและบคุลากรไดรั้บการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะอยา่งเต็มศกัยภาพและยั่งยนื
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รหสั

โครงการ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัด

ของโครงการ

ค่า

เปา้หมาย

ระยะเวลาปงีบประมาณ
 ผลการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุพ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

 บรรลุวัตถุประสงค์

 งบประมาณ

(บาท)
หน่วยนับ

HOM 01_03_01  โครงการศึกษาดูงานวชิาชีพหลักสูตร วท.บ. คหกรรมศาสตร์  1. จ านวนร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 35,000         คณะกรรมการการบริหาร

 ปีการศึกษา 2558  2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพงีพอใจ ร้อยละ ≥ 80  หลักสูตรวท.บ. คหกรรมศาสตร์

 5 ด้าน ในระดับมากถึงระดับมากทีสุ่ด

 3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และ ร้อยละ ≥ 80

 ประสบการณ์ทางด้านวชิาชีพเพิม่ 

 ในระดับมากถึงมากทีสุ่ด

HOM 01_03_02  โครงการส่งเสริมการฝึกปฏบิัติการทักษะวชิาชีพ เพือ่การแข่งขัน  1. จ านวนร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 13,000         คณะกรรมการการบริหาร

  2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพงีพอใจ ร้อยละ ≥ 80  หลักสูตรวท.บ. คหกรรมศาสตร์

 5 ด้าน ในระดับมากถึงระดับมากทีสุ่ด

 3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และ ร้อยละ ≥ 80

 ได้ฝึกทักษะทางด้านวชิาชีพมากขึ้น

CHE 01_02_01  โครงการเสริมสร้างศักยภาพวชิาชีพครู  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 30,000         งานพฒันาศักยภาพนิสิต 

 ภาควชิาเคมี

CHE 01_02_02  โครงการพฒันาศักยภาพนิสิตด้านวชิาชีพ  นิสิตได้รับความรู้ความสามารถตาม ร้อยละ ≥ 80 30,000         งานพฒันาศักยภาพนิสิต 

 หลักสูตรและมีทักษะการเรียนรู้  ภาควชิาเคมี

 ในศตวรรษที ่21

CHE 01_02_03  โครงการความปลอดภยัในการท างานทีเ่กีย่วข้อง  ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึง ร้อยละ ≥ 80 33,000         งานพฒันาศักยภาพนิสิต 

 กบัสารเคมีและการแกไ้ขปัญหาเมือ่เกดิอบุัติเหตุ  ความปลอดภยัได้ ในการท างานทีเ่กีย่ว  ภาควชิาเคมี

 ข้องกบัสารเคมีและสามารถแกป้ัญหา

 เมือ่เกดิอบุัติเหตุในระดับดีขึ้นไป

CHE 01_03_01  โครงการกฬีาระหวา่งภาควชิาเคมี  นิสิตหลักสูตร วท.บ.และกศ. บ. ร้อยละ ≥ 80 100,000       งานพฒันาศักยภาพนิสิต 

 ทีเ่ข้าร่วมโครงการได้ร่วมท ากจิกรรม  ภาควชิาเคมี

 ทางด้านกฬีาและนันทนาการท าใหม้ี

 ความสนิทสนมและรู้จกักบัเพือ่นต่าง

 สถาบันมากขึ้นและมีความประทับใจ

 ในระดับดีขึ้นไป

BIO 01_03_01  โครงการกฬีาสานสัมพนัธน์้องพีช่ีววทิยา  จ านวนนิสิตเข้าร่วมโครงการ คน ≥50 คน 16,000         ภาควชิาชีววทิยา

BIO 01_03_02  โครงการโคโลนีเกมส์ คร้ังที ่12  จ านวนนิสิตเข้าร่วมโครงการ คน ≥35 คน 33000  ภาควชิาชีววทิยา

BIO 01_03_03  โครงการจา้งนิสิตช่วยงาน (ปริญญาตรี)  จ านวนนิสิตเข้าร่วมโครงการ คน 3 คน 32,000         ภาควชิาชีววทิยา

PHY 01_03_01  โครงการจา้งนิสิตเป็นผู้ช่วยสอนวชิาบรรยายฟสิิกส์พืน้ฐาน  ผลการประเมินโดยอาจารย์ผู้ประสาน คะแนน ≥3.51 24,000         อ. มาโนชญ ์เฮงวฒันะ

 วชิาบรรยายฟสิิกส์พืน้ฐาน

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่ 1  | เป้าประสงค ์ 1.3 นสิติและบคุลากรไดรั้บการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะอยา่งเต็มศกัยภาพและยั่งยนื
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รหสั

โครงการ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัด

ของโครงการ

ค่า

เปา้หมาย

ระยะเวลาปงีบประมาณ
 ผลการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุพ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

 บรรลุวัตถุประสงค์

 งบประมาณ

(บาท)
หน่วยนับ

PHY 01_03_02  โครงการจา้งนิสิตเป็นผู้ช่วยสอนวชิาปฏบิัติการฟสิิกส์พืน้ฐาน  ผลการประเมินโดยอาจารย์ผู้ประสาน คะแนน ≥3.51 72,000         ผศ.ดร. อนุศิษฏ ์ทองน า

 วชิาบรรยายฟสิิกส์พืน้ฐาน  อ.ดร. สุพชิญ แขมมณี

 อ.ดร. สุรวฒิุ วจิารณ์

 อ.ดร. วชิุดา บุญยรัตกลิน

PHY 01_03_03  โครงการส่งเสริมความเป็นครู และพฒันาการเรียนการสอน  ผลการประเมินโดยอาจารย์ผู้ประสาน คะแนน ≥3.51 15,000         ผศ.ดร. อนุศิษฏ ์ทองน า

 ประจ าปีการศึกษา 2558  วชิาบรรยายฟสิิกส์พืน้ฐาน  อ.ดร. สุรวฒิุ วจิารณ์

 อ.ดร. สุวรรณ พลายพชิิต

PHY 01_03_04  โครงการกฬีาฟสิิกส์สัมพนัธร์ะหวา่งสถาบัน  ผลการประเมินโดยอาจารย์ผู้ประสาน คะแนน ≥3.51 50,000        ผศ.ดร. สิริ สิรินิลกลุ

 (Relativity game) ประจ าปีงบประมาณ 2559  วชิาบรรยายฟสิิกส์พืน้ฐาน  อ.ดร. สุรวฒิุ วจิารณ์

 อ.ดร. สุวรรณ พลายพชิิต

PHY 01_03_05  โครงการปฐมนิเทศ ภาควชิาฟสิิกส์  ผลการประเมินโดยอาจารย์ผู้ประสาน คะแนน ≥3.51 15,000         อาจารย์ทีป่รึกษา นิสิตรหสั 59

 ประจ าปีการศึกษา 2559  วชิาบรรยายฟสิิกส์พืน้ฐาน

GEN 01_01_01  โครงการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้วทิยาศาสตร์  ร้อยละนิสิตทีเ่ข้าร่วมโครงการจาก ร้อยละ ≥ 95 22,500        ภาควชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป

 นิสิตทีล่งทะเบียนเรียนวชิา วทศ431

 และ วท482

GEN 01_01_02  โครงการพฒันาการศึกษาในโรงเรียน ตามแนว  1. ร้อยละนิสิตทีเ่ข้าร่วมโครงการจาก ร้อยละ ≥ 95 งบ บก. มศว  ภาควชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป

 พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  นิสิตทีล่งทะเบียนเรียนวชิา วทศ431 

 และ วท482

 2. ร้อยละของครูทีเ่ข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 85

GEN 01_01_04  โครงการบริการวชิาการและแสดงผลงานนิสิตในงาน  1. นิสิตสามารถน าเสนอผลงาน ผลงาน ≥ 3 36,000        ภาควชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป

 Bangkok Gems and Jewelry Fairs  ด้านอญัมณีและเคร่ืองประดับทีบู่รณา

 การความรู้กบัการปฏบิัติจริง

  2. ผลการประเมินโดยนิสิตด้านพฒันา คะแนน ≥ 3.51

 การการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

GEN 01_03_01  โครงการบูรณาการการเรียนการสอนชีววทิยากบัวจิยัและ  1. คะแนนผลการประเมินความพงึ คะแนน ≥ 3.51 22,000        ภาควชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป

 บริการวชิาการ  พอใจโดยผู้เข้าร่วมโครงการ

 2. ร้อยละของนิสิตทีเ่ข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80

GEN 01_03_02  โครงการ Jewelry Season  1. จ านวนชุดผลงานของนิสิตทีน่ าเสนอ ผลงาน ≥ 8 21,000        ภาควชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป

 ผลงานด้านอญัมณีและเคร่ืองประดับที่

 บูรณาการความรู้กบัการปฏบิัติจริงและ

 ศิลปวฒันธรรมได้

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่ 1  | เป้าประสงค ์ 1.3 นสิติและบคุลากรไดรั้บการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะอยา่งเต็มศกัยภาพและยั่งยนื
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หน่วยนับ

 2. จ านวนของนักเรียนทีไ่ด้รับความรู้ ร้อยละ ≥100

 จากการเข้าร่วมโครงการ

 3. ร้อยละของระดับการประเมินตนเอง ร้อยละ ≥ 80

 ของนิสิตด้านความสามารถพฒันา

 ตนเองทางสติปัญญา สังคม อารมณ์ 

 และคุณธรรม

GEN 01_03_03  โครงการพฒันาศักยภาพนิสิตเพือ่เตรียมพร้อมนิสิตในการ  ความพงึพอใจของผู้ประกอบการ คะแนน ≥ 3.51 5,000          ภาควชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป

 ท างานร่วมกบัผู้ประกอบการ  ตามคุณลักษณะของนิสิต

GEN 01_03_04  กจิกรรมพฒันาศักยภาพนิสิตในด้านการแข่งขันทางอญัมณี  จ านวนผลงานทีเ่ข้าร่วมการแข่งขัน ผลงาน ≥ 1 -             ภาควชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป

 และเคร่ืองประดับท างานร่วมกบัผู้ประกอบการ  ด้านความสามารถพฒันาตนเองด้าน

 สติปัญญา สังคม อารมณ์ คุณธรรม

 และอตัลักษณ์ตามทีม่หาวทิยาลัยก าหนด

 

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่ 1  | เป้าประสงค ์ 1.3 นสิติและบคุลากรไดรั้บการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะอยา่งเต็มศกัยภาพและยั่งยนื



 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

พัฒนางานวิจัยสหสาขาวิขา และบูรณาการการวิจัยกับพันธกิจอื่น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยสหสาขาวิชา และบูรณาการการวิจัยกับพันธกิจอ่ืน

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ 

2.1 เพิ่มจ านวนงานวจิยัทางด้านวทิยาศาสตร์บริสุทธิ/์วทิยาศาสตร์ประยุกต์/สหสาขาวชิา

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

   2.1.1  จ านวนโครงการวจิยัที่อาจารย์เสนอขอรับทุนวจิยั

   2.1.2 ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิยัทั้งหมด 

   2.1.3 ร้อยละโครงการวจิยัสหสาขาวจิยัต่อจ านวนโครงการวจิยัที่อาจารย์เสนอทุนวจิยั

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

SCI 02_01_01  โครงการจดัท าวารสาร คณะวทิยาศาสตร์   จ านวนวารสารทีจ่ดัท าต่อปี ฉบับ 2 250,000       กองบรรณิการวารสาร 

  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ

BIO 02_01_01  โครงการส่งเสริมบรรยากาศทางการวจิยั คร้ังที ่4  คะแนนความประเมินความพงึพอใจ คะแนน ≥3.51 7,700          ภาควชิาชีววทิยา

 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

GEN 01_01_04  โครงการบูรณาการการเรียนการสอนชีววทิยากบัวจิยั  1. คะแนนผลการประเมินความพงึพอใจ คะแนน ≥ 3.51 22,000         ภาควชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป

 และบริการวชิาการ  โดยผู้เข้าร่วมโครงการ

 2. ร้อยละของนิสิตทีเ่ข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80

GEN 02_01_01  โครงการพฒันาศักยภาพคณาจารย์ สาขาอญัมณี  ร้อยละของจ านวนอาจารย์ทีเ่ข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 50 21,600         ภาควชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป

 และเคร่ืองประดับ  จากจ านวนอาจารย์สาขาอญัมณีทัง้หมด 

แผนปฏบิตักิารประจ าป ีคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุพ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

 บรรลุวัตถุประสงค์

รหสั

โครงการ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัด

ของโครงการ

ค่า

เปา้หมาย

ระยะเวลาปงีบประมาณ
 งบประมาณ

(บาท)

 ผลการด าเนินงาน
หน่วยนับ

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



12

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยสหสาขาวิชา และบูรณาการการวิจัยกับพันธกิจอ่ืน

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ 

2.2 ส่งเสริมให้มีการบูรณาการการวจิยักับพันธกิจอื่น

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

   2.2.1 ร้อยละงานวจิยัที่มีการบูรณาการกับพันธกิจอื่นต่อจ านวนผลงานวจิยัทั้งหมด

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

SCI 02_02_01  โครงการจดัสัมมนา เพือ่ส่งเสริมบรรยากาศการวจิยั  จ านวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการ คน ≥ 25  -  ฝ่ายวจิยั

 คณะวทิยาศาสตร์ คร้ังที ่1 การอบรมเชิงปฏบิัติการ  

 เร่ือง การพฒันาสมรรถนะบุคลากร ด้านวจิยั : 

 การใช้ระบบ URMS

SCI 02_02_02  โครงการจดัสัมมนา เพือ่ส่งเสริมบรรยากาศการวจิยั  จ านวนอาจารย์ นิสิต และนักวจิยัเข้าร่วมโครงการ คน ≥ 30 20,000        ฝ่ายวจิยั

 คร้ังที ่2  

GEN 01_01_04  โครงการบูรณาการการเรียนการสอนชีววทิยากบัวจิยั  1. คะแนนผลการประเมินความพงึพอใจ คะแนน ≥ 3.51 22,000        ภาควชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป

 และบริการวชิาการ  โดยผู้เข้าร่วมโครงการ

 2. ร้อยละของนิสิตทีเ่ข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80

 

แผนปฏบิตักิารประจ าป ีคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
รหสั

โครงการ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัด

ของโครงการ

ค่า

เปา้หมาย

ระยะเวลาปงีบประมาณ
 ผลการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

 บรรลุวัตถุประสงค์

 งบประมาณ

(บาท)
หน่วยนับ

ยทุธศาสตรท์ี ่ 2 พัฒนางานวจัิยสหสาขาวชิา และบรูณาการการวจัิยกับพันธกจิอืน่ | 2.2 สง่เสรมิใหม้กีารบรูณาการการวจัิยกับพันธกจิอืน่ 



 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในการบริการวิชาการ 

เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ 

3.1 สร้างความร่วมมือเพื่อน าองค์ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปพัฒนาชุมชนและสังคม

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

     3.1.1 จ านวนหน่วยงานที่สร้างความร่วมมือกับคณะวทิยาศาสตร์ในการบริการวชิาการแก่ชุมชนและสังคม

     3.1.2 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่เกิดจากการสร้างความร่วมมือในการบริการวชิาการแก่ชุมชนและสังคม

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

SCI 03_01_01  โครงการเปิดโลกวทิยาศาสตร์เพือ่การพฒันาชุมชน  ค่าเฉล่ียความพงึพอใจของผู้รับบริการ คะแนน ≥3.51 งบประมาณ
  ฝ่ายบริหาร  รอการพจิารณา

 จงัหวดัสระแกว้อย่างยั่งยืน คร้ังที ่2

 MAT 03_01_01  โครงการค่ายสู่ฝัน...วนัอจัฉริยะ  ค่าเฉล่ียความพงึพอใจ คะแนน >3.51 10,000          ภาควชิาคณิตศาสตร์

 MAT 03_01_02  โครงการบริการวชิาการ Math Day Camp  ค่าเฉล่ียความพงึพอใจ คะแนน >3.51 10,000          ภาควชิาคณิตศาสตร์

 MAT 03_01_03  โครงการบริการวชิาการเร่ืองการใช้โปรแกรม C.a.R. และ Euler  ค่าเฉล่ียความพงึพอใจ คะแนน >3.51 21,000          ภาควชิาคณิตศาสตร์

  เพือ่การเรียนการสอนและวจิยั

HOM 03_01_01  โครงการบริการทางวชิาการ : โครงการอบรมเบเกอร่ี มศว  1. จ านวนร้อยละผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ ≥ 80 ไม่ใช้  คณะกรรมการบริการวชิาการ

 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพงีพอใจ  ร้อยละ ≥ 80 งบประมาณ  และจดัหารายได้ เพือ่พฒันา

 5 ด้าน ในระดับมากถึงระดับมากทีสุ่ด  ภาควชิาคหกรรมศาสตร์

 3. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ ≥ 80  

 และทักษะในการท าเบเกอรี 

 ในระดับปานกลางถึงมากทีสุ่ด

HOM 03_01_02  กจิกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านโภชนาการและแปรรูปอาหาร  1. ร้อยละของผู้รับบริการมีความรู้ ร้อยละ ≥ 80 ไม่ใช้  ภาควชิาคหกรรมศาสตร์

 เพือ่สุขภาพและเศรษฐกจิครัวเรือนภายใต้โครงการ  ความเข้าใจในด้านโภชนาการ งบประมาณ  ร่วมกบัคณะวทิยาศาสตร์

 เปิดโลกวทิยาศาสตร์สู่การพฒันาชุมชนจงัหวดัสระแกว้อย่างยั่งยืน  ในระดับมากถึงมากทีสุ่ด

 2. จ านวนรายวชิาของภาควชิาทีม่ี รายวชิา >1 

 การบูรณาการกบักจิกรรมนี้

CHE 03_01_01  โครงการบริการทางวชิาการ ภาควชิาเคมี  จ านวนโครงการ โครงการ 1 50,000          งานบริการวชิาการ 

 ภาควชิาเคมี

PHY 03_01_01  โครงการฟสิิกส์สัญจร คร้ังที ่13  ค่าเฉล่ียความพงึพอใจของ คะแนน ≥3.51 85,000          อ. มาโนชญ ์เฮงวฒันะ

 ผู้เข้าร่วมโครงการ  อ.ดร. สุรวฒิุ วจิารณ์

 อ.ดร. สุวรรณ พลายพชิิต

หมายเหตุพ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

 บรรลุวัตถุประสงค์

แผนปฏบิตักิารประจ าป ีคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

รหสั

โครงการ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัด

ของโครงการ

ค่า

เปา้หมาย

ระยะเวลาปงีบประมาณ
 งบประมาณ

(บาท)

 ผลการด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบหน่วยนับ

ยทุธศาสตรท์ี ่ 3 สรา้งความรว่มมอืกับพันธมติรในการบรกิารวชิาการเพือ่พัฒนาชมุชนและสงัคมอยา่งยั่งยนื | 3.1 สรา้งความรว่มมอืเพือ่น าองคค์วามรูท้างวทิยาศาสตรไ์ปพัฒนาชมุชนและสงัคม
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมายเหตุพ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

 บรรลุวัตถุประสงค์

รหสั

โครงการ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัด

ของโครงการ

ค่า

เปา้หมาย

ระยะเวลาปงีบประมาณ
 งบประมาณ

(บาท)

 ผลการด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบหน่วยนับ

GEN 01_01_01  โครงการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้วทิยาศาสตร์  ร้อยละนิสิตทีเ่ข้าร่วมโครงการจากนิสิต ร้อยละ ≥ 95 22,500         ภาควชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป

  ทีล่งทะเบียนเรียนวชิาวทศ431 

 และวท482

GEN 01_01_02  โครงการพฒันาการศึกษาในโรงเรียน ตามแนวพระราชด าริ  1. ร้อยละนิสิตทีเ่ข้าร่วมโครงการจาก ร้อยละ ≥ 95  -  ภาควชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  นิสิตทีล่งทะเบียนเรียนวชิาวทศ431

 และวท482

 2.  ร้อยละของครูทีเ่ข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 85

GEN 01_01_04  โครงการมาตรฐานฝีมือแรงงาน  1. จ านวนบุคลากรมีประสบการณ์ คน ≥ 5  -  ภาควชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป กระทรวงแรงงาน

 ด้านการจดัท าวธิทีดสอบตามรูปแบบที่

 กรมพฒันาฝีมือแรงงานก าหนด 4 สาขา

 2. จ านวนสาขาอาชีพของร่างมาตรฐาน สาขาอาชีพ 4

 ฝีมือแรงงาน

GEN 01_03_02  โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  จ านวนคร้ังในการทดสอบในการบริการ คร้ัง 16  -  ภาควชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป กระทรวงแรงงาน

 วขิาการร่วมกบัการเรียนการสอน 

 เพือ่เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือ

 แรงงานแหง่ชาติ

GEN 03_01_01  โครงการบูรณาการการเรียนการสอนชีววทิยากบัวจิยั  1. คะแนนผลการประเมินความพงึพอใจ คะแนน ≥ 3.51 22,000         ภาควชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป

  และบริการวชิาการ  โดยผู้เข้าร่วมโครงการ

 2. ร้อยละของนิสิตทีเ่ข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80

GEN 03_01_02  โครงการ Jewelry Season  จ านวนชุดผลงานของนิสิตทีน่ าเสนอผล ผลงาน ≥ 8 21,000         ภาควชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป

 งานด้านอญัมณีและเคร่ืองประดับที่

 บูรณาการความรู้กบัการปฏบิัติจริงและ

 ศิลปวฒันธรรมได้

ยทุธศาสตรท์ี ่ 3 สรา้งความรว่มมอืกับพันธมติรในการบรกิารวชิาการเพือ่พัฒนาชมุชนและสงัคมอยา่งยั่งยนื | 3.1 สรา้งความรว่มมอืเพือ่น าองคค์วามรูท้างวทิยาศาสตรไ์ปพัฒนาชมุชนและสงัคม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ 

3.2 บูรณาการงานวจิยัและการจดัการเรียนการสอนในการบริการวชิาการให้แก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

   3.2.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณาการผลงานวจิยัและ/หรือการเรียนการสอนกับการบริการวชิาการ

   3.2.2 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่บริการวชิาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาก่อให้เกิดรายได้ /อาชีพเสริมที่เพิ่มขึ้น/พัฒนาการเรียนรู้ทางด้านวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

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

SCI 03_01_01  โครงการเปิดโลกวทิยาศาสตร์เพือ่การพฒันาชุมชน  ค่าเฉล่ียความพงึพอใจของผู้รับบริการ คะแนน ≥3.51 งบประมาณฯ
  ฝ่ายบริหาร  รอการพจิารณา

 จงัหวดัสระแกว้อย่างยั่งยืน คร้ังที ่2

HOM 01_02_01  โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ภาควชิาคหกรรมศาสตร์  1. จ านวนร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 18,000          คณะกรรมการบริการวชิาการ

  2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพงีพอใจ  ร้อยละ ≥ 80  และจดัหารายได้ เพือ่พฒันา

 5 ด้าน ในระดับมากถึงระดับมากทีสุ่ด  ภาควชิาคหกรรมศาสตร์

 3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใหบ้ริการ ร้อยละ ≥ 80  

 ความรู้ทางวชิาการแกชุ่มชน 

 ในระดับมากถึงมากทีสุ่ด

 4. ผู้เข้าร่วมโครงการเรียนรู้การท างาน ร้อยละ ≥ 80

 เป็นกลุ่มและสามารถฝึกฝนในความรู้

 วชิาชีพ ในระดับมากถึงมากทีสุ่ด

 5. ผู้เข้าร่วมโครงการเกดิจติส านึก ร้อยละ ≥ 80

 ด้านความมีน้ าใจการเสียสละเพือ่ส่วนรวม

 และการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

 ในระดับมากถึงมากทีสุ่ด

 6. ผู้รับบริการมีความเข้าใจในความรู้ทีไ่ด้ ร้อยละ ≥ 80

 และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวติประจ าวนั

 ได้ ในระดับมากถึงมากทีสุ่ด

HOM 01_01_04  กจิกรรมเผยแพร่โครงงานวจิยั สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์  จ านวนร้อยละของผู้เข้าร่วมกจิกรรม ร้อยละ ≥ 80  -  ภาควชิาคหกรรมศาสตร์

 ร่วมกบัคณะวทิยาศาสตร์

แผนปฏบิตักิารประจ าป ีคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

รหสั

โครงการ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัด

ของโครงการ

ค่า

เปา้หมาย

ระยะเวลาปงีบประมาณ
 ผลการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

 บรรลุวัตถุประสงค์

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
 งบประมาณ

(บาท)
หน่วยนับ

ยทุธศาสตรท์ี ่ 3 สรา้งความรว่มมอืกับพันธมติรในการบรกิารวชิาการเพือ่พัฒนาชมุชนและสงัคมอยา่งยั่งยนื | 3.2 บรูณาการงานวจัิยและการจัดการเรยีนการสอนในการบรกิารวชิาการใหแ้กช่มุชนและสงัคมอยา่งยั่งยนื
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รหสั

โครงการ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัด

ของโครงการ

ค่า

เปา้หมาย

ระยะเวลาปงีบประมาณ
 ผลการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

 บรรลุวัตถุประสงค์

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
 งบประมาณ

(บาท)
หน่วยนับ

HOM 03_01_02  กจิกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านโภชนาการและแปรรูปอาหาร  1. ร้อยละของผู้รับบริการมีความรู้ ร้อยละ ≥ 80  -  ภาควชิาคหกรรมศาสตร์

 เพือ่สุขภาพและเศรษฐกจิครัวเรือนภายใต้โครงการ  ความเข้าใจในด้านโภชนาการ  ร่วมกบัคณะวทิยาศาสตร์

 เปิดโลกวทิยาศาสตร์สู่การพฒันาชุมชนจงัหวดัสระแกว้อย่างยั่งยืน  ในระดับมากถึงมากทีสุ่ด

 2. จ านวนรายวชิาของภาควชิาทีม่ี รายวชิา >1

 การบูรณาการกบักจิกรรมนี้

CHE 03_01_01  โครงการบริการทางวชิาการ ภาควชิาเคมี  จ านวนโครงการ โครงการ 1 50,000          งานบริการวชิาการ 

 ภาควชิาเคมี

GEN 01_01_02  โครงการพฒันาการศึกษาในโรงเรียน ตามแนวพระราชด าริ  1. ร้อยละนิสิตทีเ่ข้าร่วมโครงการจากนิสิต ร้อยละ ≥ 95  ภาควชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ทีล่งทะเบียนเรียนวชิาวทศ431 และ

 วท482

 2. ร้อยละของครูทีเ่ข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 85

GEN 01_01_04  โครงการบูรณาการการเรียนการสอนชีววทิยากบัวจิยั  1. คะแนนผลการประเมินความพงึพอใจ คะแนน ≥ 3.51 22,000          ภาควชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป

 และบริการวชิาการ  โดยผู้เข้าร่วมโครงการ

 2. ร้อยละของนิสิตทีเ่ข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80

 

ยทุธศาสตรท์ี ่ 3 สรา้งความรว่มมอืกับพันธมติรในการบรกิารวชิาการเพือ่พัฒนาชมุชนและสงัคมอยา่งยั่งยนื | 3.2 บรูณาการงานวจัิยและการจัดการเรยีนการสอนในการบรกิารวชิาการใหแ้กช่มุชนและสงัคมอยา่งยั่งยนื



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

สร้างระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครือ่งมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ 

4.1 เพิ่มประสิทธภิาพทางการบริหารด้วยเทคนิคการบริหารแนวใหม่

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

   4.1.1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างการปฏิบัติงานของผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรด้วยการน าเคร่ืองมือทางการบริหารมาใช้

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

SCI 04_01_01  กจิกรรมทบทวนวเิคราะหจ์ดุแข็งจดุออ่น โอกาส  ค่าเฉล่ียความพงึพอใจของ คะแนน ≥3.51 20,000         ฝ่ายวางแผนและพฒันา

 และอปุสรรค ( SWOT Analysis)  ผู้เข้าร่วมโครงการ

SCI 04_01_01  โครงการพฒันาระบบการบริหารงานแบบมุง่ผลสัมฤทธิ์  1.แนวปฏบิัติทีดี่ในการด าเนินงาน เร่ือง 1 200,000  รองคณบดีฝ่ายบริหาร

  ปีงบประมาณ 2559 - 2560   (กลุ่มงานละ 1 ต่อปีงบประมาณ)

 2. ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงาน คะแนน ≥3.51

 และงบประมาณ

MAT 01_02_02  โครงการพฒันาบุคลากรและนิสิตสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที ่21  ค่าเฉล่ียความพงึพอใจ คะแนน >3.51 6,500           ภาควชิาคณิตศาสตร์

หมายเหตุพ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

 บรรลุวัตถุประสงค์

แผนปฏบิตักิารประจ าป ีคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

รหสั

โครงการ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัด

ของโครงการ

ค่า

เปา้หมาย

ระยะเวลาปงีบประมาณ
 งบประมาณ

(บาท)

 ผลการด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบหน่วยนับ

ยทุธศาสตรท์ี ่ 4 สรา้งระบบบรหิารทีม่คีณุภาพโดยใชเ้ครือ่งมอืทางการบรหิารและเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่หมาะสม | 4.1 เพิม่ประสทิธภิาพทางการบรหิารดว้ยเทคนคิการบรหิารแนวใหม่
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครือ่งมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ 

 4.2 เพื่อเสริมศักยภาพและทัศนคติของบุคลากรต่อการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

   4.2.1 จ านวนงานที่บุคลากรน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับกระบวนงานใหม่

   4.2.2 คะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานที่ปรับกระบวนงานโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

   4.2.3 ผลประเมินตนเองต่อการเห็นคุณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศในงานที่พัฒนา

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

GEN 04_02_01  โครงการพฒันาศักยภาพคณาจารย์ สาขาอญัมณี  ร้อยละของจ านวนอาจารย์ทีเ่ข้าร่วมโครงการจากจ านวน ร้อยละ ≥ 70 21,600        ภาควชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป

 และเคร่ืองประดับ  อาจารย์สาขาอญัมณีทัง้หมด

 

แผนปฏบิตักิารประจ าป ีคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
รหสั

โครงการ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัด

ของโครงการ

ค่า

เปา้หมาย

ระยะเวลาปงีบประมาณ
 ผลการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

 บรรลุวัตถุประสงค์

 งบประมาณ

(บาท)
หน่วยนับ

ยทุธศาสตรท์ี ่ 4 สรา้งระบบบรหิารทีม่คีณุภาพโดยใชเ้ครือ่งมอืทางการบรหิารและเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่หมาะสม |  4.2 เพือ่เสรมิศกัยภาพและทัศนคตขิองบคุลากรตอ่การน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศไปใช ้



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ส่งเสริมการท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะอย่างย่ังยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ 

5.1 เพื่อส่งเสริมให้นิสิตและบุคคลากรเห็นคุณค่าในวฒันธรรมและศิลปะ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

    5.1.1 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการท านุบ ารุงวฒันธรรมและศิลปะ

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

 โครงการส่งเสริมสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ (ร่มใหญ่)  ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

SCI 05_01_01  โครงการกฬีา Science Games ประจ าปีการศึกษา 2558  ค่าเฉล่ียความพงึพอใจ คะแนน ≥3.51 50,000           ฝ่ายพฒันาศักยภาพนิสิต

SCI 05_01_02  โครงการกฬีาวทิยาศาสตร์สัมพนัธแ์หง่ประเทศไทย คร้ังที ่25  ค่าเฉล่ียความพงึพอใจ คะแนน ≥3.51 175,000         ฝ่ายพฒันาศักยภาพนิสิต

 โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ร่มใหญ่)  ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

SCI 05_01_03  โครงการรดน้ าขอพรผู้ใหญ ่ประจ าปีการศึกษา 2558  ค่าเฉล่ียความพงึพอใจ คะแนน ≥3.51 -  ฝ่ายพฒันาศักยภาพนิสิต

SCI 05_01_04  โครงการถวายเทียนพรรษา ประจ าปีการศึกษา 2558  ค่าเฉล่ียความพงึพอใจ คะแนน ≥3.51 6,000             ฝ่ายพฒันาศักยภาพนิสิต

SCI 05_01_05  โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตปี 4 คณะวทิยาศาสตร์  ค่าเฉล่ียความพงึพอใจ คะแนน ≥3.51 22,000           ฝ่ายพฒันาศักยภาพนิสิต

 ประจ าปีการศึกษา 2558

SCI 05_01_06  โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที ่1 คณะวทิยาศาสตร์  ค่าเฉล่ียความพงึพอใจ คะแนน ≥3.51 28,000           ฝ่ายพฒันาศักยภาพนิสิต

 ประจ าปีการศึกษา 2559

SCI 05_01_07  โครงการไหวค้รู คณะวทิยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559  ค่าเฉล่ียความพงึพอใจ คะแนน ≥3.51 63,000           ฝ่ายพฒันาศักยภาพนิสิต

SCI 05_01_01  โครงการอนุรักษว์ฒันธรรมไทยในเทศกาลวนัขึ้นใหม่ ปี พ.ศ. 2559  ค่าเฉล่ียระดับความพงึพอใจ คะแนน ≥ 3.5  -  คณบดีคณะวทิยาศาสตร์

SCI 05_01_02  โครงการอนุรักษว์ฒันธรรมไทยรดน้ าขอพรผู้ใหญใ่นวนัสงกรานต์  ค่าเฉล่ียระดับความพงึพอใจ คะแนน ≥ 3.5  -  คณบดีคณะวทิยาศาสตร์

 ปี พ.ศ. 2559

SCI 05_01_03  โครงการวนัเกษยีณอายุราชการ  ค่าเฉล่ียระดับความพงึพอใจ คะแนน ≥ 3.5  -  คณบดีคณะวทิยาศาสตร์

SCI 05_01_04  โครงการวนัสถาปนา คณะวทิยาศาสตร์  ค่าเฉล่ียระดับความพงึพอใจ คะแนน ≥ 3.5 15,000  คณบดีคณะวทิยาศาสตร์

HOM 05_01_01  โครงการท าบุญภาควชิาคหกรรมศาสตร์ เนือ่งในโอกาสขึ้นปีใหม่ไทย  1. จ านวนร้อยละบุคลากร ร้อยละ ≥ 80 5,000             คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ 

  เข้าร่วมโครงการ

 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพงีพอใจ ร้อยละ ≥ 80  ภาควชิาคหกรรมศาสตร์

 5 ด้าน ในระดับมากถึงระดับมากทีสุ่ด

 3. บุคลากรปัจจบุันกบับุคลากรที่ ร้อยละ ≥ 80

 เกษยีณแล้วมีความสัมพนัธอ์นัดีต่อกนั

 ในระดับมากถึงมากทีสุ่ด

หมายเหตุพ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

 บรรลุวัตถุประสงค์

แผนปฏบิตักิารประจ าป ีคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

รหสั

โครงการ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัด

ของโครงการ

ค่า

เปา้หมาย

ระยะเวลาปงีบประมาณ
 งบประมาณ

(บาท)

 ผลการด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบหน่วยนับ

ยทุธศาสตรท์ี ่ 5 สง่เสรมิการท านุบ ารงุวฒันธรรมและศลิปะอยา่งยั่งยนื | 5.1 เพือ่สง่เสรมิใหน้สิติและบคุคลากรเห็นคณุคา่ในวฒันธรรมและศลิปะ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมายเหตุพ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

 บรรลุวัตถุประสงค์

รหสั

โครงการ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัด

ของโครงการ

ค่า

เปา้หมาย

ระยะเวลาปงีบประมาณ
 งบประมาณ

(บาท)

 ผลการด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบหน่วยนับ

HOM 01_01_05  กจิกรรมปฐมนิเทศและมอบตัวเป็นศิษย์ของนิสิตชั้นปีที ่1  จ านวนร้อยละของผู้เข้าร่วมกจิกรรม ร้อยละ ≥ 80 ไม่ใช้  ร่วมกบัคณะวทิยาศาสตร์

 ภาควชิาคหกรรมสาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 งบประมาณ  ภาควชิาคหกรรมศาสตร์

HOM 01_01_06  กจิกรรมปัจฉิมนิเทศและกตัญญูกตเวทิตาต่ออาจารย์ ปีการศึกษา 2558  จ านวนร้อยละของผู้เข้าร่วมกจิกรรม ร้อยละ ≥ 80 ไม่ใช้  ร่วมกบัคณะวทิยาศาสตร์

 งบประมาณ  ภาควชิาคหกรรมศาสตร์

BIO 05_01_01  โครงการท าบุญประจ าปีภาควชิาชีววทิยา  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน ≥ 40  15,400           ภาควชิาชีววทิยา

BIO 05_01_02  โครงการกตัญญุตาคณาจารย์  คะแนนความประเมินความพงึพอใจ คะแนน ≥ 3.51 20,000           ภาควชิาชีววทิยา

 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

PHY 05_01_01  โครงการส่งเสริมพฒันาศักยภาพนิสิตด้านวชิาการ บ าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม ค่าเฉล่ียความพงึพอใจของ คะแนน ≥3.51 50,000           อ.ดร.. ทรงศักด์ิ พงษห์รัิญ

 และบ ารุพระพทุธศาสนา อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและส่ิงแวดล้อม  ผู้เข้าร่วมโครงการ  ผศ.ดร. อารียา เอีย่มบู่

 ประจ าปีงบประมาณ 2559  อ.ดร. นพมณี ศุภนาม

  อ.ดร. เข้ม พุม่สะอาด

 อ.ดร. ปณิธาน วนากมล

 อ.ดร. วชิุดา บุญรัตกลิน

 อ.ดร. ปฏภิาณ อทุยารัตน์

GEN 01_01_05  โครงการจดัการเรียนรู้นิสิตปัจจบุันและศิษย์เกา่ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป 1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 3,000             ภาควชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป

  2. ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนน ≥ 3.51

GEN 05_01_01  โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 3,000             ภาควชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป

 สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป  2. ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนน ≥ 3.51

ยทุธศาสตรท์ี ่ 5 สง่เสรมิการท านุบ ารงุวฒันธรรมและศลิปะอยา่งยั่งยนื | 5.1 เพือ่สง่เสรมิใหน้สิติและบคุคลากรเห็นคณุคา่ในวฒันธรรมและศลิปะ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ ์ 

5.2 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการวฒันธรรมและศิลปะกับการเรียนการสอน/วจิยั/การบริการวชิาการ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

    5.2.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบูรณาการการท านุบ ารุงวฒันธรรมและศิลปะกับการเรียนการสอน/วจิยั/บริการวชิาการ การบริการวชิาการ

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

SCI 05_02_01  โครงการอนุรักษภ์มูิปัญญาไทยเร่ืองผ้าไทย  ค่าเฉล่ียระดับความพงึพอใจ คะแนน ≥ 3.5  -  คณบดีคณะวทิยาศาสตร์

 ปีงบประมาณ 2559

HOM 05_02_01  โครงการสืบสานวฒันธรรมไทย  1. จ านวนร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 12,000        คณะกรรมการฝ่ายพฒันานิสิต

 เร่ือง “ชิมขนม ชมดอกไม้”  2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพงีพอใจ 5 ด้าน ร้อยละ ≥ 80  และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

 ในระดับมากถึงระดับมากทีสุ่ด  ภาควชิาคหกรรมศาสตร์

 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ใน เร่ืองขนมไทยและ ร้อยละ ≥ 80  

 หรือการจดัดอกไม้และหรือผ้าไทยตลอดจนคุณค่า

 ทางความงามทีเ่ป็นเอกลักษณ์และวฒันธรรมของชาติ 

 4. จ านวนรายวชิาทีบู่รณาการร่วมกบัการท านุบ ารุง รายวชิา ≥ 1 

 วฒันธรรมและศิลปะ

 

แผนปฏบิตักิารประจ าป ีคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

รหสั

โครงการ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัด

ของโครงการ

ค่า

เปา้หมาย

ระยะเวลาปงีบประมาณ
 ผลการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

 บรรลุวัตถุประสงค์

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
 งบประมาณ

(บาท)
หน่วยนับ

ยทุธศาสตรท์ี ่ 5 สง่เสรมิการท านุบ ารงุวฒันธรรมและศลิปะอยา่งยั่งยนื | 5.2 เพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิการบรูณาการวฒันธรรมและศลิปะกับการเรยีนการสอน/วจัิย/การบรกิารวชิาการ



 
 
 

 

พันธกิจอื่น ๆ 
ด้านการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรมที่ตอบ  พันธกิจด้าน บริหารจัดการอย่างมีประสิทธภิาพตามหลักธรรมมาภิบาล

  1) ภาระกิจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

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

SCI 06_01_01  โครงการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในคณะวทิยาศาสตร์  รายงานการประกนัคุณภาพฯ ฉบับ 1 200,000       รองคณบดีฝ่ายประกนัฯ

 ประจ าปีการศึกษา 2558

SCI 06_01_02  โครงการอบรม/ส่งเสริมระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา  ความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนน > 3.51 50,000         รองคณบดีฝ่ายประกนัฯ

  คณะวทิยาศาสตร์

SCI 06_01_01  โครงการประกนัคุณภาพการศึกษา  คะแนนทีไ่ด้รับการประเมิน คะแนน 4.5 20,000   คณบดีคณะวทิยาศาสตร์

MAT 06_01_01  โครงการศึกษาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  ค่าเฉล่ียความพงึพอใจ คะแนน > 3.51 8,000          ภาควชิาคณิตศาสตร์

 ประจ าปีการศึกษา 2557

MAT 06_01_02  โครงการประชุมเพือ่จดัท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  จ านวนรายงานการประเมินทีท่ าเสร็จ หลักสูตร 8 26,000         ภาควชิาคณิตศาสตร์

 ปีการศึกษา 2558

MAT 06_01_03  โครงการประชาพจิารณ์การจดัท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ค่าเฉล่ียความพงึพอใจ คะแนน > 3.51 8,000          ภาควชิาคณิตศาสตร์

 ปีการศึกษา 2557 ของภาควชิาคณิตศาสตร์

HOM 06_01_01  โครงการจดัท าและประชาพจิารณ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  1. จ านวนร้อยละบุคลากร ร้อยละ ≥ 80 3,000          คณะกรรมการฝ่าย

 ภาควชิาคหกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558  เข้าร่วมโครงการ

 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพงีพอใจ ร้อยละ ≥ 80  ประกนัคุณภาพฯ

  5 ด้าน ในระดับมากถึงระดับมากทีสุ่ด  ภาควชิาคหกรรมศาสตร์

 3. บุคลากรมีความเข้าใจในระบบ ร้อยละ ≥ 80

 ประกนัคุณภาพการศึกษา

HOM 06_01_02  กจิกรรมรับประเมินการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  1. จ านวนร้อยละบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 15,000  คณะกรรมการฝ่าย

 ประจ าปีการศึกษา 2558  2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพงีพอใจ 5 ด้าน ร้อยละ ≥ 80  ประกนัคุณภาพฯ

  ในระดับมากถึงระดับมากทีสุ่ด  ภาควชิาคหกรรมศาสตร์

CHE 06_01_01  โครงการจดัท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ภาควชิาเคมี  รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร เล่ม 5 8,000          งานประกนัคุณภาพฯ

 ปีการศึกษา 2558   ภาควชิาเคมี

CHE 06_01_02  โครงการประเมินผลเพือ่พฒันาการบริหารงานของภาควชิาเคมี  บุคลากรของภาควชิาได้ทราบผลส าเร็จ ร้อยละ ≥ 80 160,000       งานประกนัคุณภาพฯ 

  และประชาพจิารณ์รายงานการประเมินตนเองของภาควชิาเคมี  ปัญหาและอปุสรรคต่างๆ ในการด าเนินงาน  ภาควชิาเคมี

  ปีการศึกษา 2558   ในระดับดีขึ้นไป

หมายเหตุพ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

 บรรลุวัตถุประสงค์

แผนปฏบิตักิารประจ าป ีคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

รหสั

โครงการ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัด

ของโครงการ

ค่า

เปา้หมาย

ระยะเวลาปงีบประมาณ
 งบประมาณ

(บาท)

 ผลการด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบหน่วยนับ

พันธกจิดา้น บรหิารจัดการอยา่งมปีระสทิธภิาพตามหลกัธรรมมาภบิาล |  1) ภาระกจิดา้นการประกันคณุภาพการศกึษา
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมายเหตุพ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

 บรรลุวัตถุประสงค์

รหสั

โครงการ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัด

ของโครงการ

ค่า

เปา้หมาย

ระยะเวลาปงีบประมาณ
 งบประมาณ

(บาท)

 ผลการด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบหน่วยนับ

CHE 06_01_03  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของภาควชิาเคมี  คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษา คะแนน ≥ 3.00 72,500         งานประกนัคุณภาพฯ 

  ปีการศึกษา 2558  ภาควชิาเคมี ประจ าปีการศึกษา 2557  ภาควชิาเคมี

BIO 06_01_01  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาควชิาชีววทิยา  คะแนนการประเมินเฉล่ียทุกหลักสูตร คะแนน ≥ 3.01 112,000       ภาควชิาชีววทิยา

PHY 06_01_01  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของภาควชิาฟสิิกส์  ร้อยละของจ านวนหลักสูตรทีม่ีผลการ หลักสูตร 6 60,000         ผศ.ดร. สุพจน์ มุศิริ

 คณะวทิยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558  ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ  ประธานกรรมการบริหาร

  ระดับอดุมศึกษาแหง่ชาติ  ทุกหลักสูตรของภาควชิา

PHY 06_01_02  โครงการปฏสัิมพนัธร์ะหวา่งคณาจารย์และศิษย์เกา่  ค่าเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนน ≥3.51 15,000         ผศ.ดร. อารียา เอีย่มบู่

 ประจ าปีงบประมาณ 2559   อ.ดร. นพมณี ศุภนาม

 อ. อทิธศัิกด์ิ ลัชชานนท์

GEN 06_01_01  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของภาควชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป  ผลการประเมินประกนัคุณภาพฯ คะแนน ≥ 4.00 20,000         ภาควชิาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป

 ประจ าปีการศึกษา 2558

พันธกจิดา้น บรหิารจัดการอยา่งมปีระสทิธภิาพตามหลกัธรรมมาภบิาล |  1) ภาระกจิดา้นการประกันคณุภาพการศกึษา
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ด้านการบริหารและการจัดการ 
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โครงการ/กิจกรรมที่ตอบ  พันธกิจด้าน บริหารจัดการอย่างมีประสิทธภิาพตามหลักธรรมมาภิบาล

  2) ภาระกิจด้านการบริหารและการจัดการ

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

SCI 06_02_01  โครงการสัมมนาประจ าปีส าหรับบุคลากร  ค่าเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนน ≥3.51 480,000       ฝ่ายบริหาร

 สายสนับสนุนวชิาการ

SCI 06_02_02  โครงการเรารักษส่ิ์งแวดล้อม  ค่าเฉล่ียความพงึพอใจของบุคลากรและนิสิต คะแนน ≥3.51 500,000       ฝ่ายบริหาร

 ในการอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม 

SCI 06_02_03  โครงการพฒันากรอบสมรรถนะนิสิตและบุคลากร  กรอบสมรรถนะนิสิตและบุคลากร กรอบ 1  -  ฝ่ายบริหารร่วมกบัฝ่ายวชิาการ  งบประมาณแผ่นดิน

 คณะวทิยาศาสตร์  และฝ่ายพฒันาศักยภาพนิสิต

SCI 06_02_04  โครงการ GoingLean@SWUScience  แนวปฏบิัติทีดี่ในการประหยัดทรัพยากรพลังงาน แนวปฏบิัติ 3  -  ฝ่ายบริหาร  งบประมาณแผ่นดิน

 และเวลาท างาน

SCI 06_02_01  โครงการ Big cleaning day  ค่าเฉล่ียระดับความพงึพอใจ คะแนน ≥ 3.5  -  คณบดีคณะวทิยาศาสตร์

SCI 06_02_02  โครงการป้องกนัอคัคีภยัและอพยพหนีไฟ  ค่าเฉล่ียระดับความพงึพอใจ คะแนน ≥ 3.51  -  คณบดีคณะวทิยาศาสตร์

MAT 06_02_01  โครงการปฏบิัติการ 5 ส ของภาควชิาคณิตศาสตร์  ค่าเฉล่ียความพงึพอใจ คะแนน > 3.51 9,000          ภาควชิาคณิตศาสตร์

 'Big cleaning day'

HOM 06_02_01  โครงการวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานและปรับแผนกลยุทธ์  1. จ านวนร้อยละบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 2,000          คณะกรรมการด าเนินงาน

 ของภาควชิาคหกรรมศาสตร์  2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพงีพอใจ 5 ด้าน ร้อยละ ≥ 80  แผนยุทธศาสตร์ของ

  ในระดับมากถึงระดับมากทีสุ่ด   ภาควชิาคหกรรมศาสตร์

 3. บุคลากรมีความเข้าใจในกระบวนการจดัท า ร้อยละ ≥ 80

 แผนกลยุทธ์

 4. บุคลากรมีความเข้าใจในระบบประกนัคุณภาพ ร้อยละ ≥ 80

 การศึกษา

HOM 06_02_02  กจิกรรมการจดัการความรู้ ด้านการเรียนการสอน  จ านวนองค์ความรู้ในรอบปีการศึกษา องค์ความรู้ ≥1 2,000          ภาควชิาคหกรรมศาสตร์

 การปฏบิัติงาน ภาควชิาคหกรรมศาสตร์

HOM 06_02_03  กจิกรรมจดัท า “วารสารคหกรรมศาสตร์ มศว”  จ านวนช่องทางการเผยแพร่ ช่องทาง ≥1 1,000         คณะกรรมการการบริหาร

จดัการคอมพวิเตอร์ 

โสตทัศนูปกรณ์ 

และการประชาสัมพนัธ ์

 ภาควชิาคหกรรมศาสตร์

 ผลการด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

 บรรลุวัตถุประสงค์

แผนปฏบิตักิารประจ าป ีคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

รหสั

โครงการ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัด

ของโครงการ

ค่า

เปา้หมาย

ระยะเวลาปงีบประมาณ

หน่วยนับ

พันธกจิดา้น บรหิารจัดการอยา่งมปีระสทิธภิาพตามหลกัธรรมมาภบิาล |  2) ภาระกจิดา้นการบรหิารและการจัดการ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 ผลการด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

 บรรลุวัตถุประสงค์

 งบประมาณ

(บาท)
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

รหสั

โครงการ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัด

ของโครงการ

ค่า

เปา้หมาย

ระยะเวลาปงีบประมาณ

หน่วยนับ

HOM 01_01_04  กจิกรรมเผยแพร่โครงงานวจิยั สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์  จ านวนร้อยละของผู้เข้าร่วมกจิกรรม ร้อยละ ≥ 80 ไม่ใช้  ภาควชิาคหกรรมศาสตร์

งบประมาณ  ร่วมกบัคณะวทิยาศาสตร์

HOM 01_01_05  กจิกรรมปฐมนิเทศและมอบตัวเป็นศิษย์ของนิสิตชั้นปีที ่1  จ านวนร้อยละของผู้เข้าร่วมกจิกรรม ร้อยละ ≥ 80 ไม่ใช้  ภาควชิาคหกรรมศาสตร์

 ภาควชิาคหกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559  งบประมาณ  ร่วมกบัคณะวทิยาศาสตร์

HOM 01_01_06  กจิกรรมปัจฉิมนิเทศและกตัญญูกตเวทิตาต่ออาจารย์  จ านวนร้อยละของผู้เข้าร่วมกจิกรรม ร้อยละ ≥ 80 ไม่ใช้  ภาควชิาคหกรรมศาสตร์

  ปีการศึกษา 2558 งบประมาณ  ร่วมกบัคณะวทิยาศาสตร์

HOM 01_01_07  กจิกรรมทุนการศึกษานิสิต  จ านวนนิสิตทีไ่ด้รับทุน ทุน 10 30,000         ภาควชิาคหกรรมศาสตร์

HOM 01_01_03  กจิกรรมส่งเสริมใหน้ิสิตเล่นกฬีาเพือ่สุขภาพทีดี่  1. จ านวนร้อยละของผู้เข้าร่วมกจิกรรม ร้อยละ ≥ 80 1,000          ภาควชิาคหกรรมศาสตร์

 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพงีพอใจ 5 ด้าน ร้อยละ ≥ 80

 ในระดับมากถึงระดับมากทีสุ่ด

CHE 06_02_01  โครงการการจดัการของเสียในหอ้งปฏบิัติการ  หอ้งปฏบิัติการต้นแบบมีสภาพแวดล้อมตรงตาม ร้อยละ  ≥ 70 50,000         งานวจิยั ภาควชิาเคมี

 ทีก่ าหนดในแบบตรวจสอบรายการด้านความ

 ปลอดภยัอย่างน้อยร้อยละ ≥ 50

PHY 06_02_01  โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการ เพือ่จดัท าแผนปฏบิัติการ  ค่าเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนน ≥ 3.51 150,000       ผศ.ดร. สุพจน์ มุศิริ

 ประจ าปีรายงานการประเมินตนเองของภาควชิาฟสิิกส์   ผศ.ดร. อารียา เอีย่มบู่

 คณะวทิยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2559  อ.ดร. เข้ม พุม่สะอาด

  อ.ดร. ปฏภิาณ อทุยารัตน์

 อ.ดร. โชคชัย พทุธรักษา

พันธกจิดา้น บรหิารจัดการอยา่งมปีระสทิธภิาพตามหลกัธรรมมาภบิาล |  2) ภาระกจิดา้นการบรหิารและการจัดการ



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
114 สุขุมวิท 23  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

เว็บไซต์ http://science.swu.ac.th 


