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ยุทธศาสตร์ที ่1 
  พัฒนานิสิตและบุคลากรไปสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนานิสิตและบุคลากรไปสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

 

 



1

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานิสติและบุคลากรไปสู่สงัคมการเรียนรู้ตลอดชีวติ

เป้าประสงค์เชิงกลยทุธ ์ 

1.1 การบริหารและด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอดุมศึกษาแห่งชาติและบัณฑิตมคุีณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณภาพทางวชิาการ

ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย

    1.1.1 ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่มผีลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ

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

ACA_60_01_01_01 โครงการเตรียมความพร้อม วทิย-์คณิต-อังกฤษ ส าหรับ

นิสิตชัน้ปีที่ 1

นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85 60,000    ฝ่ายวชิาการ

ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจ (คะแนนเต็ฒ 5) คะแนน ≥ 3.75

ACA_60_01_01_02 โครงการรจดัท าคู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 

2560

นิสิตชัน้ปีที่ 1 ทุกคนได้รับคู่มือนิสิตระดับ

ปริญญาตรี

คู่มือ 100 100,000  ฝ่ายวชิาการ

ACA_60_01_01_03 โครงการต้นกล้าวทิยาศาสตร์ รุ่น 3 ประจ าปีการศึกษา 

2559

นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา

สมรรถนะ SCI

ร้อยละ 85 200,000  ฝ่ายวชิาการ

ACA_60_01_01_04 โครงการน าเสนอผลงานนิสิต SCI Fair ปีการศึกษา 2559 นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา

สมรรถนะ SCI  และได้รับการเสริมสร้าง

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ร้อยละ 85 250,000  ฝ่ายวชิาการ

ACA_60_01_01_05 โครงการประชาสัมพันธห์ลักสูตรปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษา

หลักสูตรมีจ านวนผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร

เป็นไปตามแผนการรับนิสิต

ร้อละ 30 50,000    ฝ่ายวชิาการ

ACA_60_01_01_06 โครงการพัฒนาคณาจารย์ในเครือเทางาม ตัวแทนคณาจารย์รุ่นใหม่ได้รับการพัฒนา

ศักยภาพวชิาการ/วชิาชีพ

ราย ≥ 5 60,000    ฝ่ายวชิาการ

HOM_60_01_01_01  กิจกรรมประชาสัมพันธห์ลักสูตร 1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ≥ 80 10,000    คหกรรมศาสตร์

 วท.บ. คหกรรมศาสตร์ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ 5 ด้าน

ในระดับมากถึงระดับมากที่สุด

ร้อยละ ≥ 80

แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม
ตัวชีว้ัด

ของโครงการ

ค่า

เปา้หมาย

ระยะเวลาปงีบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หน่วยนับ

 งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)

 รายได้  แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

หมายเหตุพ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 1  | เป้าประสงค ์1.1 การบรหิารและด าเนนิงานของหลักสตูรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดับอดุมศกึษาแหง่ชาตแิละบัณฑติมคีณุลักษณะทีพ่งึประสงคต์ามมาตรฐานคณุภาพทางวชิาการ  
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม
ตัวชีว้ัด

ของโครงการ

ค่า

เปา้หมาย

ระยะเวลาปงีบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หน่วยนับ

 งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)

 รายได้  แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

หมายเหตุพ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

HOM_60_01_01_02 กิจกรรมการจดัท าหลักสูตร วท.บ.การก าหนดอาหาร 1.บุคลากรภาควชิาเข้าร่วมการประชุม ร้อยละ ≥ 80 10,000    คหกรรมศาสตร์

และโภชนบ าบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 2. ความพึงพอใจ 5 ด้าน ร้อยละ ≥ 80

3. หลักสูตรมีการปรับปรุงให้เป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ

หลักสูตร

≥ 1

HOM_60_01_01_03 กิจกรรมการจดัท าหลักสูตร วท.บ เทคโนโลยีส่ิงทอ 1 .บุคลากรภาควชิาเข้าร่วมการประชุม ร้อยละ ≥ 80 10,000    คหกรรมศาสตร์

2. ความพึงพอใจ 5 ด้าน ร้อยละ ≥ 80

3. หลักสูตรมีการจดัท าให้เป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

หลักสูตร

≥ 1

HOM_60_06_02_04 กิจกรรมเผยแพร่โครงงานวจิยัสาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ≥ 80  ร่วมกับคณะฯ

CHE_60_01_01_01 โครงการปรับปรุงและวพิากษ์หลักสูตร หลักสูตร วท.บ.เคมี ฉบับปรับปรุง ที่ตรง

ตามมาตรฐานกรอบคุณวฒิุระดับอุดมศึกษา

หลักสูตร 1 21,100    ภาควชิาเคมี

CHE_60_01_01_02 โครงการพัฒนาประสิทธภิาพบุคลากรเพื่อน าสู่การพัฒนา

ศักยภาพ

ผู้เข้ารับการอบรมฯ  มีความเข้าใจและเห็น

ความส าคัญของการพัฒนาหลักสูตร  และ

การพัฒนาประสิทธภิาพของตนเอง

ร้อยละ ≥ 80 10,000    ภาควชิาเคมี

PHY_60_01_01_01 โครงการพัฒนาปรับปรุง หลักสูตรภาควชิาฟิสิกส์ ตาม

กรอบมาตราฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ความพึงพอใจในโครงการ ร้อยละ ≥ 80 30,000    ภาควชิาฟิสิกส์

GEN_60_01_01_01 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์กับการ

วจิยัและบริการวชิาการ

1) คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจโดย

ผู้เข้าร่วมโครงการ

คะแนน ≥ 3.51     30,000 วทิยาศาสตร์ทั่วไป

2) ร้อยละของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80

GEN_60_01_01_02 1) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 6,000      วทิยาศาสตร์ทั่วไป

2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนน ≥ 3.51

GEN_60_01_01_03 โครงการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้วทิยาศาสตร์ นิสิตที่เข้าร่วมโครงการจากนิสิตที่ลงทะเบียน

เรียนวชิา วท482

ร้อยละ ≥ 95 20,000    วทิยาศาสตร์ทั่วไป

GEN_60_01_01_04 โครงการแลกเปล่ียนประสบการณ์ส าหรับนิสิตปัจจบุัน

และศิษย์เก่าอัญมณีและเคร่ืองประดับ

1) ร้อยละของนิสิตที่สามารถเข้าใจการ

ถ่ายทอดประสบการณ์หลังการอบรมเพิ่มขึน้

ร้อยละ ≥ 70 5,000      วทิยาศาสตร์ทั่วไป

2) ร้อยละของจ านวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ

จากนิสิตชัน้ปีที่ 4 ทั้งหมด

ร้อยละ ≥ 90

โครงการจดัการเรียนรู้นิสิตปัจจบุันและศิษย์เก่า สาขาวชิา

วทิยาศาสตร์ทั่วไป

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 1  | เป้าประสงค ์1.1 การบรหิารและด าเนนิงานของหลักสตูรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดับอดุมศกึษาแหง่ชาตแิละบัณฑติมคีณุลักษณะทีพ่งึประสงคต์ามมาตรฐานคณุภาพทางวชิาการ  
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ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานิสติและบุคลากรไปสู่สงัคมการเรียนรู้ตลอดชีวติ

เป้าประสงค์เชิงกลยทุธ ์ 

1.2 หลักสูตรมกีารใชก้ระบวนการจดัการการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทฤษฎีการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย

     1.2.1  จ านวนโครงการ/กจิกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการจดัการการเรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

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

HOM_60_01_02_01 โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน 1. จ านวนร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80      18,000 คหกรรมศาสตร์

 ภาควชิาคหกรรมศาสตร์ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ 5 

ด้าน ในระดับมากถึงระดับมากที่สุด

ร้อยละ ≥ 80

3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถให้บริการ 

ความรู้ทางวชิาการแก่ชุมชนในระดับมาก

ถึงมากที่สุด

ร้อยละ ≥ 80

4. ผู้เข้าร่วมโครงการเรียนรู้การท างานเป็น

กลุ่มและสามารถฝึกฝนใน ความรู้วชิาชีพ

ในระดับมากถึงมากที่สุด

ร้อยละ ≥ 80

5. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดจติส านึกด้าน

ความมีน  าใจการเสียสละเพื่อส่วนรวมและ

การช่วยเหลือผู้ด้อย โอกาส ในสังคมใน

ระดับมากถึงมากที่สุด

ร้อยละ

≥ 80

6. ผู้รับบริการมีความเข้าใจในความรู้ที่ให้

และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวติประจ าวนั

ได้ในระดับมากถึงมากที่สุด

ร้อยละ ≥ 80

HOM_60_01_02_02  กิจกรรมประชาสัมพันธห์ลักสูตร  วท.บ. คหกรรมศาสตร์ 1. จ านวนร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ≥ 80 10,000     คหกรรมศาสตร์

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ 5 

ด้าน ในระดับมากถึงระดับมากที่สุด

ร้อยละ ≥ 80

 รายได้  แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ระยะเวลาปงีบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัด

ของโครงการ

ค่า

เปา้หมาย
หมายเหตุหน่วยนับ

 งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่1  | เป้าประสงค ์1.2 หลักสตูรมกีารใชก้ระบวนการจัดการการเรยีนการสอนทีส่ง่เสรมิทฤษฎกีารเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
 รายได้  แผ่นดิน

 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

ระยะเวลาปงีบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัด

ของโครงการ

ค่า

เปา้หมาย
หมายเหตุหน่วยนับ

 งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)

HOM_60_01_02_03 1. จ านวนร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 35,000     คหกรรมศาสตร์

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ 5 

ด้าน ในระดับมากถึงระดับมากที่สุด

ร้อยละ
≥ 80

3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และ 

ประสบการณ์ ทางด้านวชิาชีพเพิ่มใน

ระดับมากถึงมากที่สุด

ร้อยละ

≥ 80

HOM_60_01_02_04 1. จ านวนร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 15,000     คหกรรมศาสตร์

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ 5 

ด้าน ในระดับมากถึงระดับมากที่สุด

ร้อยละ
≥ 80

3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และได้

ฝึกทักษะ ทางด้านวชิาชีพมากขึ น

ร้อยละ
≥ 80

HOM_60_01_02_05 1. จ านวนร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ≥ 80 10,000     คหกรรมศาสตร์

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ 5 

ด้าน ในระดับมากถึงระดับมากที่สุด

ร้อยละ
≥ 80

HOM_60_01_02_06 1. จ านวนร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ≥ 80 10,000     

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ 5 

ด้าน ในระดับมากถึงระดับมากที่สุด

ร้อยละ
≥ 80

HOM_60_01_02_07 1. จ านวนร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ≥ 80 20,000     คหกรรมศาสตร์

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ 5 

ด้าน ในระดับมากถึงระดับมากที่สุด

ร้อยละ
≥ 80

HOM_60_01_02_08 กิจกรรมเผยแพร่โครงงานวจิยัสาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ≥ 80 คหกรรมศาสตร์

CHE_60_01_02_01 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวชิาชีพ นิสิตได้รับความรู้ความสามารถตาม

หลักสูตร และมีทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21

ร้อยละ ≥ 80 30,000     ภาควชิาเคมี

CHE_60_01_02_02 โครงการเสริมสร้างศักยภาพวชิาชีพครู นิสิตได้รับความรู้ความสามารถตาม

หลักสูตร และมีทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21

ร้อยละ ≥ 80 35,000     ภาควชิาเคมี

CHE_60_01_02_03 โครงการความปลอดภัยในการท างานที่เกีย่วข้องกับ

สารเคมีและการแก้ไขปัญหาเมือ่เกิดอุบัติเหตุ

ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงความ

ปลอดภัยได้ ในการท างานที่เกีย่วข้องกับ

สารเคมีและสามารถแก้ปัญหาเมือ่เกิด

อุบัติเหตุในระดับดีขึ นไป

ร้อยละ ≥ 80 36,600     ภาควชิาเคมี

 โครงการศึกษาดูงานวชิาชีพ หลักสูตร 

วท.บ. คหกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

โครงการเรียนรู้และมีประสบการณ์จากผู้ประกอบการ

และอุตสาหกรรมส่ิงทอ ภาคการศึกษาที่ 1

โครงการเรียนรู้และมีประสบการณ์จากผู้ประกอบการ

และอุตสาหกรรมส่ิงทอ ภาคการศึกษาที่ 2

การเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านอาหาร โภชนาการ และ

โภชนบ าบัด

 โครงการส่งเสริมการฝึกปฏิบัติการทักษะ วชิาชีพเพื่อ

การแข่งขัน

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่1  | เป้าประสงค ์1.2 หลักสตูรมกีารใชก้ระบวนการจัดการการเรยีนการสอนทีส่ง่เสรมิทฤษฎกีารเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
 รายได้  แผ่นดิน

 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

ระยะเวลาปงีบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัด

ของโครงการ

ค่า

เปา้หมาย
หมายเหตุหน่วยนับ

 งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)

CHE_60_01_02_04 โครงการความร่วมมือทางวชิาการรหวา่งภาควชิาเคมี

และหน่วยงานภายนอก

นิสิตฝึกประสบการณ์มีการพัฒนาทักษะ

ทางวชิาชีพ
ร้อยละ ≥ 80 25,000     ภาควชิาเคมี

BIO_60_01_02_01 โครงการศึกษาเห็ดรา  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80      34,400 ภาควชิาชีววทิยา

BIO_60_01_02_02 โครงการศึกษาปฏิบัติการนอกสถานที่ รายวชิานิเวศวทิยา
 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ
≥ 80    210,000 ภาควชิาชีววทิยา

BIO_60_01_02_03
โครงการทัศนศึกษาสาขาวชิาจลุชีววทิยาส าหรับนิสิตชั น

ปีที่ 4

 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80
32,000     ภาควชิาชีววทิยา

BIO_60_01_02_04  โครงการอบรมการประกันความปลอดภัยของอาหาร 

โดยระบบ HACCP และการจดัการระบบคุณภาพ GMP

 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 23,200     ภาควชิาชีววทิยา

BIO_60_01_02_05
โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ สาขาวชิาพฤกษศาสตร์

 1

 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80
24,000     ภาควชิาชีววทิยา

BIO_60_01_02_06
โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ สาขาวชิาพฤกษศาสตร์

 2

 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80
32,000     ภาควชิาชีววทิยา

BIO_60_01_02_07 โครงการปฏิบัติการนอกสถานที่วชิาปรสิตวทิยา และ

ชีววทิยาส่ิงแวดล้อมและการอนุรักษ์

 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 28,000     ภาควชิาชีววทิยา

BIO_60_01_02_08 โครงการศึกษานอกสถานที่สัตววทิยา 1  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 16,000     ภาควชิาชีววทิยา

BIO_60_01_02_09
โครงการศึกษานอกสถานที่วชิากีฏวทิยาและนิเวศวทิยา

ของสัตว์

 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ ≥ 80 16,000     ภาควชิาชีววทิยา

BIO_60_01_02_10 โครงการศึกษานอกสถานที่ วชิาสัตวม์ีกระดูกสันหลัง  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 16,000     ภาควชิาชีววทิยา

BIO_60_01_02_11 โครงการศึกษานอกสถานที่วชิาสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลัง  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 24,000     ภาควชิาชีววทิยา

GEN_60_01_02_01 1) นิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึง

พอใจต่อโครงการ

คะแนน ≥ 3.51      10,000 วทิยาศาสตร์ทั่วไป

2) นิสิตเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 90 วทิยาศาสตร์ทั่วไป

GEN_60_01_02_02 โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้นอกชั นเรียนด้านการ

เป็นเจา้ของกิจการเคร่ืองประดับ

1) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ต่อนิสิตที่มีความรู้ทางด้านอัญมณีและ

เคร่ืองประดับ

คะแนน ≥ 3.51       5,000 วทิยาศาสตร์ทั่วไป

2) ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวม

ของโครงการ

คะแนน ≥ 3.51 วทิยาศาสตร์ทั่วไป

โครงการแสดงศักยภาพทางวชิาการของนิสิตหลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทั่วไป

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่1  | เป้าประสงค ์1.2 หลักสตูรมกีารใชก้ระบวนการจัดการการเรยีนการสอนทีส่ง่เสรมิทฤษฎกีารเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
 รายได้  แผ่นดิน

 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

ระยะเวลาปงีบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัด

ของโครงการ

ค่า

เปา้หมาย
หมายเหตุหน่วยนับ

 งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)

GEN_60_01_02_03 โครงการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ร้อยละนิสิตที่เข้าร่วมโครงการจากนิสิตที่

ลงทะเบียนเรียนวชิา วท482

ร้อยละ ≥ 95      20,000 วทิยาศาสตร์ทั่วไป

GEN_60_01_02_04 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์กับ

การวจิยัและบริการวชิาการ

1) คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจ

โดยผู้เข้าร่วมโครงการ

คะแนน ≥ 3.51      30,000 วทิยาศาสตร์ทั่วไป

2) ร้อยละของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่1  | เป้าประสงค ์1.2 หลักสตูรมกีารใชก้ระบวนการจัดการการเรยีนการสอนทีส่ง่เสรมิทฤษฎกีารเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 
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ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานิสติและบุคลากรไปสู่สงัคมการเรียนรู้ตลอดชีวติ

เป้าประสงค์เชิงกลยทุธ ์ 

1.3 นิสิตและบุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะอยา่งเต็มศักยภาพและยั่งยนื

ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย

   1.3.1 จ านวนโครงการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะแกน่ิสิต/บุคลากรอยา่งยั่งยนื

   1.3.2 ร้อยละของบัณฑิตที่มงีานท าหรือศึกษาต่อ

   1.3.3 จ านวนนิสิต/บุคลากร ที่ได้รับรางวลั/การยกยอ่งในระดับชาติหรือนานาชาติ

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

SAR_60_01_01_01 โครงการการจดัการความรู้เพื่อการพัฒนานิสิตและ

บุคลากรคณะวทิยาศาสตร์

มีการน าความรู้จากกิจกรรมการจดัการ

ความรู้มาประยุกต์ใช้

คน > 20
60,000     

รองคณบดีฝ่ายประกันฯ

SAR_60_01_01_02 โครงการอบรมพัฒนาและปรับปรุงการจดัการ

สารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร์

สารสนเทศมีการปรับปรุง งาน ≥ 1
70,000     

รองคณบดีฝ่ายประกันฯ

PLA_60_01_01_01 โครงการให้ค าปรึกษา แนะน าและถ่ายทอดความรู้

ทางด้านวเิคราะห์นโยบายและแผน

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 งานนโยบายและแผน

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาขัน้ตอนการปฏิบัติงานเพื่อ

การบริหารโครงการ/กิจกรรม คณะวทิยาศาสตร์

ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจขัน้ตอนการ

จดัการโครงการ/กิจกรรม

ร้อยละ ≥ 80 นายสัญญา  พาลุน

กิจกรรมที่ 3 แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการบริหารจดัการ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจขัน้ตอนการ

เขียนแนวปฏิบัติที่ดี และเข้าใจการ

บริหารจดัการโครงการ/กิจกรรม คณะ

วทิยาศาสตร์

ร้อยละ ≥ 80

กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านไอซีที

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการด าเนินงานด้าน

นโยบายและแผน

ผู้เข้าร่วมโครงการได้ปฏิบัติและสามารถ

น าระบบสารสนเทศมาประยุกต์ในการ

ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนได้

ร้อยละ ≥ 80

กิจกรรมที่ 5 การจดัท ารายงานสรุปติดตามผลการ

ด าเนินงานโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจการจดัท าสรุป

รายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ

ร้อยละ ≥ 80

 รายได้  แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม
ตัวชีว้ัด

ของโครงการ
ค่าเปา้หมาย

ระยะเวลาปงีบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หมายเหตุพ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560หน่วยนับ

 งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่1  | เป้าประสงค ์1.3 นสิติและบคุลากรไดรั้บการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะอยา่งเต็มศักยภาพและยั่งยนื
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
 รายได้  แผ่นดิน

 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม
ตัวชีว้ัด

ของโครงการ
ค่าเปา้หมาย

ระยะเวลาปงีบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หมายเหตุพ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560หน่วยนับ

 งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)

MAT_60_01_03_01 โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาคณิตศาสตร์สัมพันธ ์

(Union Games) คร้ังที่ 10

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ คะแนน > 3.51 10,000     คณิตศาสตร์

MAT_60_01_03_02 โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเครือข่าย ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ คะแนน > 3.51      40,000 คณิตศาสตร์

MAT_60_01_03_03 โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟอร์มแทรน ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ คะแนน > 3.51 10,000     คณิตศาสตร์

HOM_60_01_03_01  กิจกรรมทุนการศึกษานิสิต  จ านวนนิสิตที่ได้รับทุน ทุน 10 35,000     คหกรรมศาสตร์

HOM_60_01_03_02
โครงการเรียนรู้และมีประสบการณ์จากผู้ประกอบการ 1. จ านวนร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ≥ 80 10,000     คหกรรมศาสตร์

และอุตสาหกรรมส่ิงทอ ภาคการศึกษาที่ 1 2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ 5 

ด้านในระดับมากถึงระดับมากที่สุด

ร้อยละ
≥ 80

HOM_60_01_03_03 โครงการเรียนรู้และมีประสบการณ์จาก

ผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมส่ิงทอ ภาค

การศึกษาที่ 2

1. จ านวนร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ≥ 80 10,000     คหกรรมศาสตร์

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ 5 

ด้านในระดับมากถึงระดับมากที่สุด

ร้อยละ
≥ 80

HOM_60_01_03_04 การเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านอาหาร โภชนาการ 1. จ านวนร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ≥ 80 20,000     คหกรรมศาสตร์

และโภชนบ าบัด 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ 5 

ด้านในระดับมากถึงระดับมากที่สุด

ร้อยละ
≥ 80

HOM_60_01_03_05
กิจกรรมเผยแพร่โครงงานวจิยั 

สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ
≥ 80 คหกรรมศาสตร์

CHE_60_01_03_01 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวชิาชีพ+

B15:B19B15:B20B15:B19B15:B18B17B15:B18B1

5:B19

นิสิตได้รับความรู้ความสามารถตาม

หลักสูตร และมีทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21

ร้อยละ ≥ 80 30,000     เคมี

CHE_60_01_03_02 โครงการเสริมสร้างศักยภาพวชิาชีพครู นิสิตได้รับความรู้ความสามารถตาม

หลักสูตร และมีทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21

ร้อยละ ≥ 80 35,000     เคมี

CHE_60_01_03_03 โครงการความปลอดภัยในการท างานที่เกีย่วข้องกับ

สารเคมีและการแก้ไขปัญหาเมือ่เกิดอุบัติเหตุ

ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงความ

ปลอดภัยได้ ในการท างานที่เกีย่วข้องกับ

สารเคมีและสามารถแก้ปัญหาเมือ่เกิด

อุบัติเหตุในระดับดีขึน้ไป

ร้อยละ ≥ 80 36,600     เคมี

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่1  | เป้าประสงค ์1.3 นสิติและบคุลากรไดรั้บการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะอยา่งเต็มศักยภาพและยั่งยนื
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
 รายได้  แผ่นดิน

 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม
ตัวชีว้ัด

ของโครงการ
ค่าเปา้หมาย

ระยะเวลาปงีบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หมายเหตุพ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560หน่วยนับ

 งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)

CHE_60_01_03_04 โครงการกีฬาระหวา่งภาควชิาเคมี นิสิตได้ร่วมท ากิจกรรมทางด้านกีฬาและ

นันทนาการ ท าให้มีความสนิทสนมและ

รู้จกักับเพื่อนต่างสถาบันมากขึน้ และมี

ความประทับใจในระดับดีขึน้ไป

ร้อยละ 80 27,000     เคมี

CHE_60_01_03_05 โครงการความร่วมมือทางวชิาการรหวา่งภาควชิา

เคมีและหน่วยงานภายนอก

นิสิตฝึกประสบการณ์มีการพัฒนาทักษะ

ทางวชิาชีพ

ร้อยละ ≥ 80 25,000     เคมี

BIO_60_01_01_01 โครงการกีฬาสานสัมพันธน์้องพี่ชีววทิยา จ านวนนิสิตเข้าร่วมโครงการ คน ≥ 50      16,000 ชีววทิยา

BIO_60_01_01_02 โครงการโคโลนีเกมส์ คร้ังที่ 13 จ านวนนิสิตเข้าร่วมโครงการ คน ≥ 35      35,100 ชีววทิยา

BIO_60_01_01_03 โครงการจา้งนิสิตช่วยงาน (ปริญญาตรี) จ านวนนิสิตเข้าร่วมโครงการ คน 3 32,000     ชีววทิยา

BIO_60_01_01_04 โครงการจา้งนิสิตช่วยงานส าหรับวชิาปฏิบัติการ

ชีววทิยาพื้นฐาน

จ านวนนิสิตเข้าร่วมโครงการ คน 4 64,000     
ชีววทิยา

PHY_60_01_01_01 โครงการจา้งนิสิตเป็นผู้ช่วยสอนวชิาบรรยายฟิสิกส์ 

ปีการศึกษา 2559

ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้มอบหมายงาน คะแนน › 5 48,000     ฟิสิกส์

PHY_60_01_01_02 โครงการจา้งนิสิตเป็นผู้ช่วยสอนวชิาปฏิบัติการ

ฟิสิกส์พื้นฐาน ปีการศึกษา 2559

นิสิตช่วยสอนมีประสบการณ์ในการท างาน คะแนน › 5 72,000     ฟิสิกส์

PHY_60_01_01_03 โครงการฟิสิกส์สัญจร คร้ังที่ 14 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีเจตคติที่ดี

ต่อวชิาฟิสิกส์มากขึน้ และ นิสิตได้รับ

ความพึงพอใจจากนักเรียนในด้านการ

ถ่ายทอดความรู้

คะแนน › 5 50,000     ฟิสิกส์

GEN_60_01_03_01 โครงการ Big Cleaning day ภาควชิาวทิยาศาสตร์

ทั่วไป

ร้อยละของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥80      10,000 วทิยาศาสตร์ทั่วไป

GEN_60_01_03_02 โครงการปฏิบัติงานภาคสนามวชิาระบบโลกศาสตร์ ร้อยละของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥80      25,000 วทิยาศาสตร์ทั่วไป

GEN_60_01_03_03 โครงการ Jewelry Season 1) จ านวนชุดผลงานของนิสิตที่น าเสนอ

ผลงานด้านอัญมณีและเคร่ืองประดับที่

บูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและ

ศิลปวฒันธรรมได้

ชุด ≥ 8      20,000 วทิยาศาสตร์ทั่วไป

2) จ านวนของนักเรียนที่ได้รับความรู้

จากการเข้าร่วมโครงการ

คน ≥100 วทิยาศาสตร์ทั่วไป

3) ร้อยละของระดับการประเมินตนเอง

ของนิสิตด้านความสามารถพัฒนา

ตนเองทางสติปัญญา สังคม อารมณ์ 

และคุณธรรม

ร้อยละ ≥ 80 วทิยาศาสตร์ทั่วไป

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่1  | เป้าประสงค ์1.3 นสิติและบคุลากรไดรั้บการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะอยา่งเต็มศักยภาพและยั่งยนื
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
 รายได้  แผ่นดิน

 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม
ตัวชีว้ัด

ของโครงการ
ค่าเปา้หมาย

ระยะเวลาปงีบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หมายเหตุพ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560หน่วยนับ

 งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)

GEN_60_01_03_04 โครงการพัฒนาศักภาพนิสิตเพื่อเตรียมพร้อมนิสิตใน

การท างานร่วมกับผู้ประกอบการ

1) ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้ประกอบการตามคุณลักษณะของนิสิต

คะแนน ≥ 3.51        5,000 วทิยาศาสตร์ทั่วไป

GEN_60_01_03_05 โครงการแสดงผลงานนิสิตในงาน Bangkok Gems 

and Jewelry Fairs

1) นิสิตสามารถน าเสนอผลงานด้านอัญ

มณีและเคร่ืองประดับที่บูรณาการ

ความรู้กับการปฏิบัติจริง

คะแนน ≥ 3      40,000 วทิยาศาสตร์ทั่วไป

2) ผลการประเมินโดยนิสิตด้าน

พัฒนาการการเรียนรู้จากประสบการณ์

ตรง

คะแนน ≥ 3.51

GEN_60_01_03_06 โครงการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้

วทิยาศาสตร์

ร้อยละนิสิตที่เข้าร่วมโครงการจากนิสิตที่

ลงทะเบียนเรียนวชิา วท482

ร้อยละ ≥ 95      20,000 วทิยาศาสตร์ทั่วไป

GEN_60_01_03_07 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์

กับการวจิยัและบริการวชิาการ

1) คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจ

โดยผู้เข้าร่วมโครงการ

คะแนน ≥ 3.51      30,000 วทิยาศาสตร์ทั่วไป

2) ร้อยละของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่1  | เป้าประสงค ์1.3 นสิติและบคุลากรไดรั้บการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะอยา่งเต็มศักยภาพและยั่งยนื



 

 

ยุทธศาสตร์ที ่2  
พัฒนางานวิจัยสหสาขาวิชา และบูรณาการการวิจัยกับพันธกิจอื่นพัฒนางานวิจัยสหสาขาวิชา และบูรณาการการวิจัยกับพันธกิจอื่น  
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ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวจิยัสหสาขาวชิา และบูรณาการการวจิยักับพันธกิจอ่ืน

เป้าประสงค์เชิงกลยทุธ ์ 

2.1 เพิ่มจ านวนงานวจิยัทางด้านวทิยาศาสตร์บริสุทธิ์/วทิยาศาสตร์ประยกุต์/สหสาขาวชิา

ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย

   2.1.1  จ านวนโครงการวจิยัที่อาจารยเ์สนอขอรับทุนวจิยั

   2.1.2 ร้อยละผลรวมถว่งน้ าหนักของงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิยัทั้งหมด 

   2.1.3 ร้อยละโครงการวจิยัสหสาขาวจิยัต่อจ านวนโครงการวจิยัที่อาจารยเ์สนอทุนวจิยั

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

RES_60_02_01_01 โครงการจดัต้ังหน่วยวจิยัเพื่อพัฒนาสู่ความเป็น

ศูนย์วจิยัเฉพาะทาง คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัย

ศรีนครินทรวโิรฒ ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 7 

โครงการวจิยั

1. จ านวนโครงการวจิยัต่อหน่วยวจิยั ผลงาน ≥ 5   2,000,000 รองคณบดีฝ่าย

วางแผนและวจิยั

2. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน

ต่อจ านวนโครงการ

บาท ≥ 100,000

BIO_60_02_01_01 โครงการส่งเสริมบรรยากาศทางการวจิยั คะแนนความประเมินความพึงพอใจ

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

คะแนน ≥ 3.51         4,100 ชีววทิยา

GEN_60_02_01_01 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์

กับการวจิยัและบริการวชิาการ

1) คะแนนผลการประเมินความพึง

พอใจโดยผู้เข้าร่วมโครงการ

คะแนน ≥ 3.51       30,000 วทิยาศาสตร์ทั่วไป

2) ร้อยละของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80

GEN_60_02_01_02 โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์หลักสูตรอัญมณี

และเคร่ืองประดับ

ร้อยละของจ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วม

โครงการจากจ านวนอาจารย์สาขาอัญ

มณีทั้งหมด

ร้อยละ ≥ 70       25,000 วทิยาศาสตร์ทั่วไป

 รายได้  แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หมายเหตุพ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัด

ของโครงการ

ค่า

เปา้หมาย

ระยะเวลาปงีบประมาณ

หน่วยนับ

 งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)

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

เป้าประสงค์เชิงกลยทุธ ์ 

2.2 ส่งเสริมให้มกีารบูรณาการการวจิยักบัพันธกจิอื่น

ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย

   2.2.1 ร้อยละงานวจิยัที่มกีารบูรณาการกบัพันธกจิอื่นต่อจ านวนผลงานวจิยัทั้งหมด

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

RES_60_02_02_01 โครงการจดัการความรู้และสร้างเสริมบรรยากาศวจิยั 

 คร้ังที่ 1

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน ≥ 100       17,600 รองคณบดีฝ่าย

RES_60_02_02_02 โครงการจดัการความรู้และสร้างเสริมบรรยากาศวจิยั

 คร้ังที่ 2

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน ≥ 100 17,600      รองคณบดีฝ่าย

RES_60_02_02_03 โครงการจดัท าวารสารวทิยาศาสตร์ มศว : คร้ังที่ 1 

โครงการจดัท าวารสารวทิยาศาสตร์ มศว ปีที่ 32  

ฉบับที่ 2 (ธนัวาคม 2559)

จ านวนวารสารวทิยาศาสตร์ มศว ที่

ได้รับการตีพิมพ์ต่อปีงบประมาณ

ฉบับ 1     120,000 รองคณบดีฝ่าย

RES_60_02_02_04 โครงการจดัท าวารสารวทิยาศาสตร์ มศว : คร้ังที่ 2 

โครงการจดัท าวารสารวทิยาศาสตร์ มศว ปีที่ 33 

ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2560)

จ านวนวารสารวทิยาศาสตร์ มศว ที่

ได้รับการตีพิมพ์ต่อปีงบประมาณ

ฉบับ 1 120,000    รองคณบดีฝ่าย

HOM_60_02_02_01 กิจกรรมเผยแพร่โครงงานวจิยั

สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ≥ 80  ร่วมกับคณะ

GEN_60_02_02_01 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์กับ

การวจิยัและบริการวชิาการ

1) คะแนนผลการประเมินความพึง

พอใจโดยผู้เข้าร่วมโครงการ

คะแนน ≥ 3.51       30,000 วทิยาศาสตร์ทั่วไป

2) ร้อยละของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80

 รายได้  แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม
ตัวชีว้ัด

ของโครงการ
ค่าเปา้หมาย

ระยะเวลาปงีบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หมายเหตุหน่วยนับ

 งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)

ยทุธศาสตรท์ี ่2 พัฒนางานวจัิยสหสาขาวชิา และบรูณาการการวจัิยกับพันธกจิอืน่ | 2.2 สง่เสรมิใหม้กีารบรูณาการการวจัิยกับพันธกจิอืน่ 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในการบริการวิชาการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในการบริการวิชาการ  

เพื่อพัฒนาชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมและสังคมอย่างยั่งยืนอย่างยั่งยืน  
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ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 3 สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในการบริการวชิาการเพ่ือพัฒนาชุมชนและสงัคมอยา่งยั่งยนื

เป้าประสงค์เชิงกลยทุธ ์ 

3.1 สร้างความร่วมมอืเพื่อน าองค์ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ไปพัฒนาชมุชนและสังคม

ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย

     3.1.1 จ านวนหน่วยงานที่สร้างความร่วมมอืกบัคณะวทิยาศาสตร์ในการบริการวชิาการแกช่มุชนและสังคม

     3.1.2 จ านวนโครงการ/กจิกรรมที่เกดิจากการสร้างความร่วมมอืในการบริการวชิาการแกช่มุชนและสังคม

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

SCI_60_03_01_01 โครงการเปิดโลกวทิยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชน

จงัหวดัสระแก้วอย่างยัง่ยืนคร้ังที่ 3

จ านวนผู้เข้ารับบริการวชิาการที่น า

ความรู้ไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ ≥ 85   1,169,200 ฝ่ายบริหาร อยูใ่นระหวา่งส่ง

ข้อเสนอโครงการไป

ยังมหาวทิยาลัย

MAT_60_03_01_01 โครงการค่ายสู่ฝัน...วนัอัจฉริยะ ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ คะแนน ≥3.51      10,000 คณิตศาสตร์

MAT_60_03_01_02 โครงการบริการวชิาการ Math Day Camp ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ คะแนน ≥ 3.51      10,000 คณิตศาสตร์

HOM_60_03_01_01 1. จ านวนร้อยละผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ ≥ 80 คหกรรมศาสตร์

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ 

5 ด้าน ในระดับมากถึงระดับมากที่สุด

ร้อยละ ≥ 80

3. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ

และทักษะในการท าเบเกอรี ในระดับ

ปานกลางถึงมากที่สุด

ร้อยละ ≥ 80

1. ผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจใน

ด้านโภชนาการ ในระดับมากถึงมาก

ที่สุด

ร้อยละ ≥ 80  ร่วมกับคณะฯ

2. จ านวนรายวชิาของภาควชิาที่มี

การบูรณาการกับกิจกรรมนี้

รายวชิา ≥ 1

GEN_60_03_01_01 โครงการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้

วทิยาศาสตร์

ร้อยละนิสิตที่เข้าร่วมโครงการจาก

นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวชิา วท482

ร้อยละ ≥ 95      20,000 วทิยาศาสตร์ทั่วไป

HOM_60_03_01_02

แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม
ตัวชีว้ัด

ของโครงการ

ค่า

เปา้หมาย

ระยะเวลาปงีบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หน่วยนับ

 งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)

 รายได้  แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

หมายเหตุพ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

 โครงการบริการทางวชิาการ :   โครงการอบรมเบ

เกอร่ี มศว

 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านโภชนาการและแปร

รูปอาหารเพื่อสุขภาพและเศรษฐกิจครัวเรือน

ภายใต้โครงการเปิดโลกวทิยาศาสตร์สู่การพัฒนา

ชุมชนจงัหวดัสระแก้วอย่างยัง่ยืน

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

รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม
ตัวชีว้ัด

ของโครงการ

ค่า

เปา้หมาย

ระยะเวลาปงีบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หน่วยนับ

 งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)

 รายได้  แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

หมายเหตุพ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

GEN_60_03_01_02 โครงการ Jewelry Season 1) จ านวนชุดผลงานของนิสิตที่

น าเสนอผลงานด้านอัญมณีและ

เคร่ืองประดับที่บูรณาการความรู้กับ

การปฏิบัติจริงและศิลปวฒันธรรมได้

ชุด ≥ 8      20,000 วทิยาศาสตร์ทั่วไป

2) จ านวนของนักเรียนที่ได้รับความรู้

จากการเข้าร่วมโครงการ

คน ≥100 วทิยาศาสตร์ทั่วไป

3) ร้อยละของระดับการประเมิน

ตนเองของนิสิตด้านความสามารถ

พัฒนาตนเองทางสติปัญญา สังคม 

อารมณ์ และคุณธรรม

ร้อยละ ≥ 80 วทิยาศาสตร์ทั่วไป

SCI_60_03_01_03 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์

กับการวจิยัและบริการวชิาการ

1) คะแนนผลการประเมินความพึง

พอใจโดยผู้เข้าร่วมโครงการ

คะแนน ≥ 3.51      30,000 วทิยาศาสตร์ทั่วไป

2) ร้อยละของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80

ยทุธศาสตรท์ี ่3 สรา้งความรว่มมอืกับพันธมติรในการบรกิารวชิาการเพือ่พัฒนาชมุชนและสงัคมอยา่งยั่งยนื  | 3.1 สรา้งความรว่มมอืเพือ่น าองคค์วามรูท้างวทิยาศาสตรไ์ปพัฒนาชมุชนและสงัคม
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ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 3 สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในการบริการวชิาการเพ่ือพัฒนาชุมชนและสงัคมอยา่งยั่งยนื

เป้าประสงค์เชิงกลยทุธ ์ 

3.2 บูรณาการงานวจิยัและการจดัการเรียนการสอนในการบริการวชิาการให้แกช่มุชนและสังคมอยา่งยั่งยนื

ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย

   3.2.1 จ านวนโครงการ/กจิกรรมที่มกีารบูรณาการผลงานวจิยัและ/หรือการเรียนการสอนกบัการบริการวชิาการ

   3.2.2 จ านวนโครงการ/กจิกรรมที่บริการวชิาการแกช่มุชนและสังคม เพื่อพัฒนากอ่ให้เกดิรายได้ /อาชพีเสริมที่เพิ่มขึ้น/พัฒนาการเรียนรู้ทางด้านวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

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

SCI_60_03_02_01 โครงการเปิดโลกวทิยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชน

จงัหวดัสระแก้วอย่างยัง่ยืนคร้ังที่ 3

จ านวนรายวชิาทีน ามาบูรณาการในการ

บริการวชิาการ

วชิา 6 รองคณบดีฝ่ายบริหาร งบประมาณ

อยูร่ะหวา่ง

ด าเนินการจ านวนงานวจิยัทีน ามาบูรณาการในการ

บริการวชิาการ

เร่ือง 2 ขออนุมัติจาก

มหาวทิยาลัย

HOM_60_03_02_01 1. จ านวนร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80    18,000 คหกรรมศาสตร์

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ 5 ด้าน

 ในระดับมากถึงระดับมากที่สุด
ร้อยละ ≥ 80

3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถให้บริการ 

ความรู้ทางวชิาการแก่ชุมชน ในระดับมาก

ถึงมากที่สุด

ร้อยละ ≥ 80

4. ผู้เข้าร่วมโครงการเรียนรู้การท างานเป็น

กลุ่มและสามารถฝึกฝนใน ความรู้วชิาชีพใน

ระดับมากถึงมากที่สุด

ร้อยละ ≥ 80

5. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดจติส านึกด้านความ

มีน้ าใจการเสียสละเพื่อส่วนรวม และการ

ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมในระดับมาก

ถึงมากที่สุด

ร้อยละ ≥ 80

6. ผู้รับบริการมีความเข้าใจในความรู้ที่ให้

และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวติประจ าวนัได้

ในระดับมากถึงมากที่สุด

ร้อยละ ≥ 80

 โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน 

ภาควชิาคหกรรมศาสตร์

 รายได้  แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม
ตัวชีว้ัด

ของโครงการ

ค่า

เปา้หมาย

ระยะเวลาปงีบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หมายเหตุพ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560หน่วยนับ

 งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)

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

 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม
ตัวชีว้ัด

ของโครงการ

ค่า

เปา้หมาย

ระยะเวลาปงีบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หมายเหตุพ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560หน่วยนับ

 งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)

HOM_60_03_02_02 กิจกรรมเผยแพร่โครงงานวจิยั สาขาวชิาคหกรรม

ศาสตร์

จ านวนร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ≥ 80  คหกรรมศาสตร์

ร่วมกับคณะฯ

HOM_60_03_02_03 1. ผู้รับบริการมีความ รู้ความเข้าใจในด้าน

โภชนาการในระดับมากถึงมากที่สุด

ร้อยละ ≥ 80

2. จ านวนรายวชิาของภาควชิาที่มีการบูร

ณาการกับกิจกรรมนี้
รายวชิา

> 1

GEN_60_03_02_01 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์

กับการวจิยัและบริการวชิาการ

1) คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจ

โดยผู้เข้าร่วมโครงการ

คะแนน ≥ 3.51    30,000 วทิยาศาสตร์ทั่วไป

2) ร้อยละของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80

 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านโภชนาการและแปรรูป

อาหาร เพื่อสุขภาพและเศรษฐกิจครัวเรือนภายใต้

โครงการเปิดโลกวทิยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชน

จงัหวดัสระแก้วอย่างยัง่ยืน

ยทุธศาสตรท์ี ่3 สรา้งความรว่มมอืกับพันธมติรในการบรกิารวชิาการเพือ่พัฒนาชมุชนและสงัคมอยา่งยั่งยนื  | 3.2 บรูณาการงานวจัิยและการจัดการเรยีนการสอนในการบรกิารวชิาการใหแ้กช่มุชนและสงัคมอยา่งยั่งยนื



 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4  
สร้างระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและสร้างระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม  
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ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 4 สรา้งระบบบรหิารที่มคุีณภาพโดยใชเ้ครือ่งมอืทางการบรหิารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

เปา้ประสงค์เชงิกลยุทธ์  

4.1 เพิ่มประสิทธิภาพทางการบริหารด้วยเทคนิคการบริหารแนวใหม่

ตวัชี้วัดและค่าเปา้หมาย

   4.1.1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างการปฏบิติังานของผู้บริหาร คณาจารย์ และบคุลากรด้วยการน าเคร่ืองมือทางการบริหารมาใช้

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

SAR_60_04_01_01 โครงการอบรมพฒันาและปรับปรุงการจัดการสารสนเทศ 

คณะวทิยาศาสตร์

สารสนเทศมีการปรับปรุง งาน ≥ 1 70,000         รองคณบดีฝ่ายประกันฯ

PLA_60_04_01_04 1. ค่าเฉล่ียความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนน ≥ 3.51 20,000         ฝ่ายวางแผนฯ

2. ได้แผนกลยุทธฉ์บบัปรับปรุง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560

ฉบบั 1

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

โครงการทบทวนวเิคราะหจ์ุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ

อุปสรรค ( SWOT Analysis)

แผนปฏบิตักิารประจ าป ีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม
ตวัชีว้ัด

ของโครงการ

ค่า

เปา้หมาย

ระยะเวลาปงีบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หน่วยนับ

 งบประมาณที่ใชจ้ริง (บาท)

 รายได้  แผ่นดนิ
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

หมายเหตุ

ยทุธศาสตรท์ี ่4 สรา้งระบบบรหิารทีม่คีณุภาพโดยใชเ้ครือ่งมอืทางการบรหิารและเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่หมาะสม | 4.1 เพิม่ประสทิธภิาพทางการบรหิารดว้ยเทคนคิการบรหิารแนวใหม่
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ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยสีารสนเทศที่เหมาะสม

เป้าประสงค์เชิงกลยทุธ ์ 

 4.2 เพื่อเสริมศักยภาพและทัศนคติของบุคลากรต่อการน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศไปใช้

ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย

   4.2.1 จ านวนงานที่บุคลากรน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาปรับกระบวนงานใหม่

   4.2.2 คะแนนประเมนิความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานที่ปรับกระบวนงานโดยน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้

   4.2.3 ผลประเมนิตนเองต่อการเห็นคุณค่าของเทคโนโลยสีารสนเทศในงานที่พัฒนา

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

GEN_60_04_02_01 โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์หลักสูตร 

กศ.บ.วทิยาศาสตร์ทั่วไป

คะแนนผลการประเมินความพึง

พอใจโดยผู้เข้าร่วมโครงการ

คะแนน ≥ 3.51         25,000 วทิยาศาสตร์ทั่วไป

GEN_60_04_02_02 โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์

หลักสูตรอัญมณีและเคร่ืองประดับ

ร้อยละของจ านวนอาจารย์ที่เข้า

ร่วมโครงการจากจ านวนอาจารย์

สาขาอัญมณีทั้งหมด

ร้อยละ ≥ 70         25,000 วทิยาศาสตร์ทั่วไป

 รายได้  แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม
ตัวชีว้ัด

ของโครงการ

ค่า

เปา้หมาย

ระยะเวลาปงีบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หมายเหตุหน่วยนับ

 งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)

ยทุธศาสตรท์ี ่4 สรา้งระบบบรหิารทีม่คีณุภาพโดยใชเ้ครือ่งมอืทางการบรหิารและเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่หมาะสม |  4.2 เพือ่เสรมิศักยภาพและทัศนคตขิองบคุลากรตอ่การน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศไปใช ้



 

 

ยุทธศาสตร์ที ่5 
ส่งเสริมการทํานุบํารุงส่งเสริมการทํานุบํารุงวัฒนธรรมวัฒนธรรมและและศิลปะศิลปะอย่างยั่งยืนอย่างยั่งยืน  
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ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 5 สง่เสริมการท านุบ ารุงวฒันธรรมและศิลปะอยา่งยั่งยนื

เป้าประสงค์เชิงกลยทุธ ์ 

5.1 เพื่อส่งเสริมให้นิสิตและบุคคลากรเห็นคุณค่าในวฒันธรรมและศิลปะ

ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย

    5.1.1 ร้อยละของโครงการ/กจิกรรมที่ส่งเสริมการท านุบ ารุงวฒันธรรมและศิลปะ

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

SCI_60_05_01_01 โครงการวนัสถาปนาคณะวทิยาศาสตร์ ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วม

โครงการ

คะแนน ≥ 3.51            30,000 ฝ่ายบริหารร่วมกับฝ่าย

กิจการนิสิต

เงินสวสัดิการคณะ

วทิยาศาสตร์

SCI_60_01_01_02 โครงการวนัเกษียณอายุราชการ ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วม

โครงการ

คะแนน ≥ 3.51            40,000 ฝ่ายบริหารร่วม เงินสวสัดิการคณะ

วทิยาศาสตร์

STU_60_05_01_01 โครงการปฐมนิเทศนิสิตชัน้ปีที่ 1 คณะวทิยาศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2560

จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ ≥ 80 28,000      ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

STU_60_01_01_02 โครงการไหวค้รู คณะวทิยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 

2560

จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ ≥ 80 52,000      ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

STU_60_01_01_03 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตปี 4 คณะวทิยาศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2559

จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ ≥ 81 30,000      ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

STU_60_01_01_04 โครงการท านุบ ารุงวฒันธรรมและศิลปะ จ านวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ ≥ 82 6,000        ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

1. จ านวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 คหกรรมศาสตร์

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ 5 

ด้าน ในระดับมากถึงระดับมากที่สุด

ร้อยละ ≥ 80

3. บุคลากรปัจจบุันกับบุคลากรที่ เกษียณ

แล้วมีความสัมพันธอ์ันดี ต่อกันในระดับ

มากถึงมากที่สุด

ร้อยละ ≥ 80

HOM_60_05_01_02 กิจกรรมปฐมนิเทศและมอบตัวเป็นศิษย์ของนิสิต ชัน้ปีที่

 1 ภาควชิาคหกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ≥ 80  ร่วมกับคณะฯ

 โครงการท าบุญภาควชิาคหกรรมศาสตร์  เนือ่งใน

โอกาสขึน้ปีใหม่ไทย

HOM_60_05_01_01

แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม
ตัวชีว้ัด

ของโครงการ

ค่า

เปา้หมาย

ระยะเวลาปงีบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หน่วยนับ

 งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)

 รายได้  แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

หมายเหตุพ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

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

รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม
ตัวชีว้ัด

ของโครงการ

ค่า

เปา้หมาย

ระยะเวลาปงีบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หน่วยนับ

 งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)

 รายได้  แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

หมายเหตุพ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

HOM_60_05_01_03  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและกตัญญูกตเวทิตาต่ออาจารย์ จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ≥ 80  ร่วมกับคณะฯ

HOM_60_05_01_04  กิจกรรมส่งเสริมให้นิสิตเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี 1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ≥ 80 คหกรรมศาสตร์

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ ร้อยละ ≥ 80

5 ด้าน ในระดับมากถึงระดับมากที่สุด

GEN_60_05_01_01 โครงการส่งเสริมจริยธรรม คิดดี พูดดี ท าดี ภาควชิา

วทิยาศาสตร์ทั่วไป

ร้อยละของนิสิตที่จะน าไปปฏิบัติ ร้อยละ ≥ 50       20,000 วทิยาศาสตร์ทั่วไป

1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80         6,000 วทิยาศาสตร์ทั่วไป

2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนน ≥ 3.51 วทิยาศาสตร์ทั่วไป

1) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 6,000        วทิยาศาสตร์ทั่วไป

2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนน ≥ 3.51

1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 5,000        วทิยาศาสตร์ทั่วไป

2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนน ≥ 3.51

GEN_60_05_01_04 โครงการ Get to know jewelry business

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตหลักสูตรการศึกษา

บัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทั่วไป

GEN_60_05_01_02

โครงการจดัการเรียนรู้นิสิตปัจจบุันและศิษย์เก่า 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทั่วไป

GEN_60_05_01_03

ยทุธศาสตรท์ี ่5 สง่เสรมิการท านุบ ารงุวฒันธรรมและศลิปะอยา่งยั่งยนื | 5.1 เพือ่สง่เสรมิใหน้สิติและบคุคลากรเห็นคณุคา่ในวฒันธรรมและศลิปะ
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ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 5 สง่เสริมการท านุบ ารุงวฒันธรรมและศิลปะอยา่งยั่งยนื

เป้าประสงค์เชิงกลยทุธ ์ 

5.2 เพื่อส่งเสริมให้เกดิการบูรณาการวฒันธรรมและศิลปะกบัการเรียนการสอน/วจิยั/การบริการวชิาการ

ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย

    5.2.1 จ านวนโครงการ/กจิกรรมบูรณาการการท านุบ ารุงวฒันธรรมและศิลปะกบัการเรียนการสอน/วจิยั/บริการวชิาการ การบริการวชิาการ

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

HOM_60_05_02_01 1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80       12,000 คหกรรมศาสตร์

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ 5 

ด้าน ในระดับมากถึงระดับมากที่สุด
ร้อยละ ≥ 80

3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในเร่ืองขนม

ไทยและหรือการจดัดอกไม้ และหรือผ้า

ไทยตลอดจนคุณค่าความงามที่เป็น

เอกลักษณ์และวฒันธรรมของชาติ

ร้อยละ ≥ 80

4. จ านวนรายวชิาที่บูรณาการร่วมกับ

การท านุบ ารุงวฒันธรรมและศิลปะ
รายวชิา > 1

HOM_60_05_02_02  กิจกรรมปฐมนิเทศและมอบตัวเป็นศิษย์ของนิสิต 

ชัน้ปีที่ 1 ภาควชิาคหกรรมศาสตร์ ประจ าปี

การศึกษา 2560

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ≥ 80  ร่วมกับคณะฯ

HOM_60_05_02_03  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและกตัญญูกตเวทิตาต่อ

อาจารย์

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ≥ 80  ร่วมกับคณะฯ

แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม
ตัวชีว้ัด

ของโครงการ

ค่า

เปา้หมาย

ระยะเวลาปงีบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หมายเหตุพ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560หน่วยนับ

 งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)

 โครงการสืบสานวฒันธรรมไทย  เร่ือง “ชิมขนม 

ชมดอกไม้”

 รายได้  แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

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



 

 
 
 

พันธกิจอื่น ๆ 
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 



22

โครงการ/กิจกรรมที่ตอบ  พันธกิจดา้น บริหารจดัการอยา่งมีประสทิธภิาพตามหลกัธรรมมาภิบาล

  1) ภาระกิจดา้นการประกันคุณภาพการศึกษา

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

SAR_60_06_01_01 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะ

วทิยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559

รายงานการประกันคุณภาพ เล่ม 1 250,000    รองคณบดีฝ่ายประกันฯ

MAT_60_06_01_01 โครงการศึกษาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ประจ าปีการศึกษา 2558

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ คะแนน > 3.51 8,000       คณิตศาสตร์

MAT_60_06_01_02 โครงการประชุมเพื่อจดัท ารายงานการประเมินคุณภาพ

การศึกษา ปีการศึกษา 2559

จ านวนรายงานการประเมินที่ส าเร็จ หลักสูตร 8 26,000      คณิตศาสตร์

MAT_60_06_01_03 โครงการประชาพิจารณ์การจดัท ารายงานการประเมิน

คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ของภาควชิา

คณิตศาสตร์

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ คะแนน > 3.51 8,000       คณิตศาสตร์

1. จ านวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการ  ร้อยละ ≥ 80 4,000       คหกรรมศาสตร์

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ 5

 ด้าน ในระดับมากถึงระดับมากที่สุดใน

ระดับมากถึงระดับมากที่สุด
 ร้อยละ ≥ 80

3. บุคลากรมีความเข้าใจในระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษา
 ร้อยละ ≥ 80

 1. จ านวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการ  ร้อยละ ≥ 80 15,000      คหกรรมศาสตร์

 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ 

5 ด้าน ในระดับมากถึงระดับมากที่สุด

 ร้อยละ ≥ 80

CHE_60_06_01_01 โครงการจดัท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ภาควชิาเคมี  ปีการศึกษา 2559

รายงานการประเมินตนเองระดับ

หลักสูตร

เล่ม 5 13,000      เคมี

CHE_60_06_01_02 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของภาควชิา

เคมี  ปีการศึกษา 2559

คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษา

 ภาควชิาเคมี ประจ าปีการศึกษา 2559

คะแนน ≥ 3.00 83,750      เคมี

HOM_60_06_01_01

โครงการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตรภาควชิาคหกรรมศาสตร์ประจ าปี

การศึกษา 2559

HOM_60_06_01_02

แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม
ตัวชีว้ัด

ของโครงการ

ค่า

เปา้หมาย

ระยะเวลาปงีบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หน่วยนับ

 งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)

 รายได้  แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

หมายเหตุพ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

โครงการจดัท าและประชาพิจารณ์รายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR)  ภาควชิาคหกรรมศาสตร์ ประจ าปี

การศึกษา 2559

พันธกจิดา้น บรหิารจัดการอยา่งมปีระสทิธภิาพตามหลักธรรมมาภบิาล |  1) ภาระกจิดา้นการประกันคณุภาพการศกึษา
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม
ตัวชีว้ัด

ของโครงการ

ค่า

เปา้หมาย

ระยะเวลาปงีบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หน่วยนับ

 งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)

 รายได้  แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

หมายเหตุพ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

CHE_60_06_01_03 โครงการประเมินผลเพื่อพัฒนาการบริหารงานของ

ภาควชิาเคมี และประชาพิจารณ์รายงานการประเมิน

ตนเองของภาควชิาเคมี ปีการศึกษา 2559

บุคลากรของภาควชิาได้ทราบผลส าเร็จ

 ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการ

ด าเนินงานในระดับดีขึน้ไป

ร้อยละ ≥ 80 160,000    เคมี

BIO_60_06_01_01  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาควชิา

ชีววทิยา

คะแนนการประเมินเฉล่ียทุกหลักสูตร คะแนน ≥ 3.01 67,600      ชีววทิยา

PHY_60_06_01_01 โครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ของภาควชิาฟิสิกส์ คณะวทิยาศาสตร์ ประจ าปี

การศึกษา 2559

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ

โดยรวม

คะแนน ≥ 3.5 60,000      ฟิสิกส์

GEN_60_06_01_01 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของภาควชิา

วทิยาศาสตร์ทั่วไปประจ าปีการศึกษา 2559

ผลการประเมินประกันคุณภาพฯ คะแนน ≥ 4.00       30,000 วทิยาศาสตร์ทั่วไป

พันธกจิดา้น บรหิารจัดการอยา่งมปีระสทิธภิาพตามหลักธรรมมาภบิาล |  1) ภาระกจิดา้นการประกันคณุภาพการศกึษา



 
 

 
 

พันธกิจอื่น ๆ 
ด้านการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
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โครงการ/กิจกรรมที่ตอบ  พันธกิจดา้น บริหารจดัการอยา่งมีประสทิธภิาพตามหลกัธรรมมาภิบาล

  2) ภาระกิจดา้นการบริหารและการจดัการ

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

SCI_60_06_02_01 โครงการเตรียมความพร้อมการบริหารจดัการ

ด้านวสัดุศาสตร์

หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ หลักสูตร 1
     10,000 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ร่วมรองคณบดีฝ่าย

วางแผน

SCI_60_06_02_02 โครงการจดัต้ังภาควชิาคอมพิวเตอร์ เกิดเป็นหน่วยงานจดัการเรียนการสอน

หลักสูตรด้านวทิยาการคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาควชิา 1

     10,000 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมรองคณบดีฝ่าย

วางแผน

SCI_60_06_02_03 โครงการจดัต้ังภาควชิาวสัดุศาสตร์ เกิดเป็นหน่วยงานจดัการเรียนการสอน

หลักสูตรด้านวสัดุศาสตร์

ภาควชิา 1
     10,000 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมรองคณบดีฝ่าย

วางแผน

SCI_60_06_02_04 โครงการจดัต้ังภาควชิาจลุชีววทิยา เกิดเป็นหน่วยงานจดัการเรียนการสอน

หลักสูตรด้านจลุชีววทิยา

ภาควชิา 1
     10,000 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมรองคณบดีฝ่าย

วางแผน

SCI_60_06_02_01 โครงการเรารักษ์ส่ิงแวดล้อม ปริมาณของเสียจากห้องปฏิบัติการที่ส่ง

ท าลาย

ตัน 5    300,000 ฝ่ายบริหาร งบรายจา่ยอืน่

ความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตใน

การเข้าร่วมกิจกรรมรักษ์ส่ิงแวดล้อม

คะแนน ≥ 3.51

SCI_60_06_02_02 โครงการพัฒนาระบบบริหารแบบมุง่ผลสัมฤทธิ์

ประจ าปีงบประมาณ 2560

แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงาน เร่ือง 4      50,000 ฝ่ายบริหาร งบด าเนินงาน

SCI_60_06_02_03 โครงการพัฒนาบุคลากร ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วม

โครงการ

คะแนน ≥ 3.51      50,000 ฝ่ายบริหาร งบด าเนินงาน

SCI_60_06_02_04 โครงการพัฒนากรอบสมรรถนะของบุคลากร

และนิสิตคณะวทิยาศาสตร์

กรอบสมรรถนะ กรอบ 3      50,000 ฝ่ายบริหารร่วมกับฝ่าย

วชิาการและฝ่าย

กิจการนิสิต

งบด าเนินงาน

SCI_60_06_02_05 โครงการสัมมนาประจ าปีส าหรับบุคลากรสาย

สนับสนุนวชิาการ

ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วม

โครงการ

คะแนน ≥ 3.51 480,000   ฝ่ายบริหาร งบรายจา่ยอืน่

แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม
ตัวชีว้ัด

ของโครงการ

ค่า

เปา้หมาย

ระยะเวลาปงีบประมาณ

หน่วยนับ

 งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)

 รายได้  แผ่นดิน
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พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม
ตัวชีว้ัด

ของโครงการ

ค่า

เปา้หมาย

ระยะเวลาปงีบประมาณ

หน่วยนับ

 งบประมาณที่ใช้จริง (บาท)

 รายได้  แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หมายเหตุ

SCI_60_06_02_06 โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะ

วทิยาศาสตร์

ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วม

โครงการ

คะแนน ≥ 3.51 30,000     ฝ่ายบริหาร งบด าเนินงาน

SCI_60_06_02_07 โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีภัย ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วม

โครงการ

คะแนน ≥ 3.51 30,000     ฝ่ายบริหาร งบด าเนินงาน

SCI_60_06_02_08 โครงการ Big Cleaning Day ส านักงานคณบดี ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วม

โครงการ

คะแนน ≥ 3.51 10,000     ฝ่ายบริหาร งบด าเนินงาน

SCI_60_06_02_09 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านกีฬาสัมพันธข์อง

บุคลากรคณะวทิยาศาสตร์

ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วม

โครงการ

คะแนน ≥ 3.51 35,000     ฝ่ายบริหาร งบรายจา่ยอืน่

PLA_60_06_02_05 1. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการ
คะแนน ≥ 3.51 20,000     ฝ่ายวางแผนฯ

2. ได้แผนกลยุทธฉ์บับปรับปรุง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560

ฉบับ 1

MAT_60_06_02_01 โครงการปฏิบัติการ 5ส ของภาควชิาคณิตศาสตร์

 "Big cleaning day"

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ คะแนน > 3.51 9,000      คณิตศาสตร์

HOM_60_06_02_01 1. จ านวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80       2,000 คหกรรมศาสตร์

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ 5 

ด้าน ในระดับมากถึงระดับมากที่สุด

ร้อยละ
≥ 80

3. บุคลากรมีความเข้าใจในกระบวนการ

จดัท าแผนกลยุทธ์

ร้อยละ
≥ 80

4. บุคลากรมีความเข้าใจในระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ร้อยละ
≥ 80

HOM_60_01_01_02 1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ≥ 80 1,500      คหกรรมศาสตร์

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ 5 

ด้าน ในระดับมากถึงระดับมากที่สุด

ร้อยละ ≥ 80

PHY_60_06_02_01 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจดัท า

แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงานการประเมิน

ตนเอง ของภาควชิาฟิสิกส์ คณะวทิยาศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2560

ผู้ร่วมประชุมสัมมนาในโครงการได้

แลกเปล่ียนความคิดและมีส่วนร่วมใน

การจดัท ารายงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาของภาควชิาฟิสิกส์

คะแนน ≥ 3.5 200,000   ฟิสิกส์

โครงการทบทวนวเิคราะห์จดุแข็ง จดุอ่อน 

โอกาส และอุปสรรค ( SWOT Analysis)

กิจกรรมท าความสะอาด ปรับปรุง

สภาพแวดล้อมในการเรียนและการท างาน (5ส)

 โครงการวเิคราะห์ผลการด าเนินงานและ ปรับ

แผนกลยุทธข์องภาควชิาคหกรรมศาสตร์
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