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ยุทธศาสตร์ที ่1 
  พัฒนานิสิตและบุคลากรไปสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนานิสิตและบุคลากรไปสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

 

 



1

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานิสติและบุคลากรไปสู่สงัคมการเรียนรู้ตลอดชีวติ

เป้าประสงค์เชิงกลยทุธ ์ 

1.1 การบริหารและด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอดุมศึกษาแห่งชาติและบัณฑิตมคุีณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณภาพทางวชิาการ

ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย

    1.1.1 ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่มผีลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ

DEP. Y S G K N (2) (3) (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ACA 61 01 01 01 01 โครงการเตรียมความพร้อม วทิย์ คณิต อังกฤษ

 ส าหรับนิสิตชัน้ปีที่ 1

นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยมี

ระดับคะแนนเต็ม 5 คะแนน

ร้อยละ

คะแนน

≥ 85

> 3.75

-         -       -                ฝ่ายวชิาการ Supporter 

Project

ACA 61 01 01 01 02 โครงการจดัท าคู่มือ ป ตรี ปีการศึกษา 2561 นิสิตชัน้ปีที่ 1 ทุกคนได้รับคู่มือนิสิตระดับ

ปริญญาตรี

ร้อยละ 100 100,000  -       -                ฝ่ายวชิาการ

ACA 61 01 01 01 03 โครงการต้นกล้าวทิยาศาสตร์ รุ่น 4 1. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา

สมรรถนะ SCI

2. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ

ร้อยละ

คะแนน

≥ 85

> 3.75

-         -       -                ฝ่ายวชิาการ Supporter 

Project

ACA 61 01 01 01 04 โครงการน าเสนอผลงานนิสิต SCI Fair 60 1. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา

สมรรถนะ SCI และได้รับการเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมและยุคสมัย

ในศตวรรษที่ 21  

2. ร้อยละ 85 ของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความ

พึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5)

ร้อยละ

คะแนน

≥ 85

> 3.75

-         -       -                ฝ่ายวชิาการ Supporter 

Project

ACA 61 01 01 01 05 โครงการประชาสัมพันธห์ลักสูตรปริญญาตรี

และบัณฑิตศึกษา

ร้อยละ 30 ของหลักสูตรมีจ านวนผู้สมัครเข้าเรียน

ในหลักสูตรเป็นไปตามแผนการรับนิสิต

ร้อยละ > 30 50,000    -       -                ฝ่ายวชิาการ

ACA 61 01 01 01 06 โครงการพัฒนาคณาจารย์ในเครือเทางาม ตัวแทนคณาจารย์รุ่นใหม่อย่างน้อย 5 ท่านเข้า

ร่วมโครงการ

คน 5 -         -       -                ฝ่ายวชิาการ Supporter 

Project

HOM 61 01 01 01 01  กิจกรรมประชาสัมพันธห์ลักสูตร วท.บ. คหก

รรมศาสตร์

 1. จ านวนร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ เฉล่ีย

ร้อยละ

ร้อยละ

≥ 80

≥ 80

-         -       -                คหกรรมศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม
รหัสโครงการ

(1)

แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ระยะเวลาปงีบประมาณ  งบประมาณที่ใช้ (บาท)

 รายได้  แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หมายเหตุ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ค่า

เปา้หมาย
หน่วยนับ

ตัวชีว้ัด

ของโครงการ

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่1  | เป้าประสงค ์1.1 การบรหิารและด าเนนิงานของหลักสตูรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดับอดุมศกึษาแหง่ชาตแิละบัณฑติมคีณุลักษณะทีพ่งึประสงคต์ามมาตรฐานคณุภาพทางวชิาการ  
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DEP. Y S G K N (2) (3) (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม
รหัสโครงการ

(1)

ระยะเวลาปงีบประมาณ  งบประมาณที่ใช้ (บาท)

 รายได้  แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หมายเหตุ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ค่า

เปา้หมาย
หน่วยนับ

ตัวชีว้ัด

ของโครงการ

HOM 61 01 01 01 02 กิจกรรมท าความสะอาด ปรับปรุง

สภาพแวดล้อมในการเรียนและการท างาน (5ส)

 1. จ านวนร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ เฉล่ีย

ร้อยละ

ร้อยละ

≥ 80

≥ 80

1,000      -       -                 คหกรรมศาสตร์

HOM 61 01 01 01 03  กิจกรรมส่งเสริมให้นิสิตเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี  1. จ านวนร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ เฉล่ีย

ร้อยละ

ร้อยละ

≥ 80

≥ 80

คหกรรมศาสตร์

HOM 61 01 01 01 04  กิจกรรมทุนการศึกษานิสิต  จ านวนนิสิตที่ได้รับทุน ทุน 6 12,000    -       -                คหกรรมศาสตร์

HOM 61 01 01 01 05 กิจกรรมการจดัท าหลักสูตร วท.บ.การก าหนด

อาหารและโภชนศาสตร์

 1. จ านวนบุคลากรภาควชิาเข้าร่วมการประชุม

 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ เฉล่ีย

 3. หลักสูตรมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ร้อยละ

ร้อยละ

 หลักสูตร

≥ 81

≥ 81

≥1

12,000    -       -                คหกรรมศาสตร์

HOM 61 01 01 01 06 กิจกรรมการจดัท าหลักสูตร วท.บ 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงทอ

 1. จ านวนบุคลากรภาควชิาเข้าร่วมการประชุม

 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ

 3. หลักสูตรมีการจดัท าให้เป็นไปตามกรอบ

 มาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ร้อยละ

ร้อยละ

 หลักสูตร

≥ 80

≥ 80

≥ 1

12,000    -       -                คหกรรมศาสตร์

CHE 61 01 01 01 01 โครงการพัฒนาประสิทธภิาพบุคลากรเพื่อ

น าไปสู่การพัฒนาหลักสูตร การเรียน การสอน

 และวจิยั

 จ านวนอาจารย์ภาควชิาเคมีและบุคคลการ

 ภาควชิาเคมี ที่เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ > 80 14,600    -       -                เคมี

CHE 61 01 01 01 02  โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวชิาชีพ  นิสิตได้รับความรู้ความสามารถตามหลักสูตร 

และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ร้อยละ ≥80  -  -  - เคมี

CHE 61 01 01 01 03  โครงการเสริมสร้างศักยภาพวชิาชีพครู  นิสิตได้รับความรู้ความสามารถตามหลักสูตร 

และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ร้อยละ ≥80  -  -  - เคมี

CHE 61 01 01 01 04  โครงการความปลอดภัยในการท างานที่

เกีย่วข้องกับสารเคมีและการแก้ไขปัญหาเมือ่

เกิดอุบัติเหตุ

 ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงความปลอดภัย

ได้ ในการท างานที่เกีย่วข้องกับสารเคมีและ

สามารถแก้ปัญหา

 เมือ่เกิดอุบัติเหตุในระดับดีขึน้ไป

ร้อยละ ≥80  -  -  - เคมี

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่1  | เป้าประสงค ์1.1 การบรหิารและด าเนนิงานของหลักสตูรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดับอดุมศกึษาแหง่ชาตแิละบัณฑติมคีณุลักษณะทีพ่งึประสงคต์ามมาตรฐานคณุภาพทางวชิาการ  
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DEP. Y S G K N (2) (3) (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม
รหัสโครงการ

(1)

ระยะเวลาปงีบประมาณ  งบประมาณที่ใช้ (บาท)

 รายได้  แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หมายเหตุ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ค่า

เปา้หมาย
หน่วยนับ

ตัวชีว้ัด

ของโครงการ

CHE 61 01 01 01 05  โครงการน าเสนอผลงานนิสิต SCI Fair 60  -  -  - เคมี ด าเนินการ

ร่วมกับคณะฯ

PHY 61 01 01 01 01 โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรภาควชิา

ฟิสิกส์ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

 จ านวนหลักสูตร ร้อยละ 100 6,000      -       -                ฟิสิกส์

PHY 61 01 01 01 02 โครงการให้ค าปรึกษาในการเลือกวชิาเอก 

นิสิตชัน้ปีที่ 1

 จ านวนนิสิตที่เข้ารวมโครงการ ร้อยละ > 80 3,000      -       -                ฟิสิกส์

GEN 61 01 01 01 01 โครงการบูรณาการการเรียนการสอน

วทิยาศาสตร์กับการวจิยัและบริการวชิาการ

 1. คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจ

     โดยผู้เข้าร่วมโครงการ

 2. ร้อยละของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ

คะแนน

ร้อยละ

≥ 3.51

≥ 80

-         -       -                วทิยาศาสตร์ทั่วไป กศ.บ. (ไม่ใช้งบ)

GEN 61 01 01 01 02 โครงการจดัการเรียนรู้นิสิตปัจจบุันและศิษย์

เก่า สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทั่วไป

 1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

คะแนน

≥ 80

≥ 3.51

3,000      -       -                วทิยาศาสตร์ทั่วไป กศ.บ.

GEN 61 01 01 01 03 โครงการแลกเปล่ียนประสบการณ์ส าหรับนิสิต

ปัจจบุันและศิษย์เก่าอัญมณีและเคร่ืองประดับ

 1. ร้อยละของนิสิตที่สามารถเข้าใจการถ่ายทอด

ประสบการณ์หลังการอบรมเพิ่มขึน้

 2. ร้อยละของจ านวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ

จากนิสิตชัน้ปีที่ 4 ทั้งหมด

ร้อยละ

ร้อยละ

≥ 70

≥ 90

5,000      -       -                วทิยาศาสตร์ทั่วไป สาขาอัญมณีฯ

CPS 61 01 03 01 01 โครงการปรับปรุงหลักสูตร วท.ม.เทคโนโลยี

สารสนเทศ

 1. ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วม

โครงการ 

 2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ

คะแนน

ร้อยละ

≥ 3.51

≥  80

19,000    -       -                

CPS 61 01 03 01 02 โครงการจดัท าหลักสูตร ปร.ด.เทคโนโลยี

สารสนเทศ

 1. ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วม

โครงการ

 2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ

คะแนน

ร้อยละ

≥ 3.51

≥  80

18,000    -       -                

MSC 61 01 01 01 01 กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเรียนและ

การท าวจิยั ส าหรับนิสิตหลักสูตร วท.ม.วสัดุ

ศาสตร์ชัน้ปีที่ 1

ร้อยละของจ านวนนิสิตที่มีความรู้ดีขึน้ ร้อยละ ≥ 60 -         -       -                วสัดุศาสตร์ ไม่ใช้งบประมาณ

SMB 61 01 01 01 01  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ภาควชิาจลุชีววทิยา

 ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ คะแนน ≥ 4 -         -       -                จลุชีววทิยา

255,600  -       -                

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่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 

DEP. Y S G K N (2) (3) (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ภาควิชา

ACA 61 01 02 01 01 โครงการเตรียมความพร้อม วทิย-์

คณิต-อังกฤษ ส าหรับนิสิตชัน้ปีที่ 1

1. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยมีระดับ

คะแนนเต็ม 5 คะแนน

ร้อยละ

คะแนน

≥ 85

> 3.75

      60,000 - - ฝ่ายวชิาการ

ACA 61 01 02 01 02 โครงการต้นกล้าวทิยาศาสตร์ รุ่น 4 1. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาสมรรถนะ SCI

2. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ

ร้อยละ

คะแนน

≥ 85

> 3.75

    200,000 - - ฝ่ายวชิาการ

ACA 61 01 01 01 03 โครงการน าเสนอผลงานนิสิต SCI Fair 

60

1. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาสมรรถนะ SCI 

และได้รับการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ

บริบทของสังคมและยุคสมัยในศตวรรษที่ 21  

2. ร้อยละ 85 ของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 5)

ร้อยละ

คะแนน

≥ 85

> 3.75

            -   - - ฝ่ายวชิาการ Supporter 

Project

ACA 61 01 01 01 04 โครงการพัฒนาคณาจารย์ในเครือเทา

งาม

ตัวแทนคณาจารย์รุ่นใหม่อย่างน้อย 5 ท่านเข้าร่วมโครงการ คน ≥ 5 -           - - ฝ่ายวชิาการ Supporter 

Project

HOM 61 01 02 01 01  โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน 

ภาควชิาคหกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 

2560

 1. จ านวนร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ

 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจในระดับมาก

     ถึงระดับมากที่สุด

 3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถให้บริการความรู้

      ทางวชิาการแก่ชุมชนในระดับมากถึงมากที่สุด

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

≥ 80

≥ 80

≥ 80

-           -     -              คหกรรมศาสตร์ คณะกรรมการ

บริการวชิาการ

 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

รหัสโครงการ

(1)

แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ระยะเวลาปงีบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัด

ของโครงการ
หน่วยนับ

ค่า

เปา้หมาย

 งบประมาณที่ใช้ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/
หมายเหตุ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
 รายได้  แผ่นดิน

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่1  | เป้าประสงค ์1.2 หลักสตูรมกีารใชก้ระบวนการจัดการการเรยีนการสอนทีส่ง่เสรมิทฤษฎกีารเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 



3

DEP. Y S G K N (2) (3) (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ภาควิชา

 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

รหัสโครงการ

(1)

ระยะเวลาปงีบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัด

ของโครงการ
หน่วยนับ

ค่า

เปา้หมาย

 งบประมาณที่ใช้ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/
หมายเหตุ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
 รายได้  แผ่นดิน

HOM 61 01 02 01 02  กิจกรรมประชาสัมพันธห์ลักสูตร วท.บ.

 คหกรรมศาสตร์

 1. จ านวนร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ

ร้อยละ

ร้อยละ

≥ 80

≥ 80

4,000        -     -              คหกรรมศาสตร์  คณะกรรมการ

การบริหารฯ

HOM 61 01 02 01 03  โครงการศึกษาดูงานวชิาชีพ  หลักสูตร

 วท.บ. คหกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 

2560

 1. จ านวนร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ

 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ

 3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และประสบการณ์

     ทางด้านวชิาชีพเพิ่ม ในระดับมากถึงมากที่สุด

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

≥ 80

≥ 80

≥ 80

25,000      -     -              คหกรรมศาสตร์  หลักสูตร วท.บ.

HOM 61 01 03 01 04  โครงการส่งเสริมการฝึกปฏิบัติการ

ทักษะวชิาชีพ เพื่อการแข่งขัน

 1. จ านวนร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ

 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ

 3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และได้ฝึกทักษะ

    ทางด้านวชิาชีพมากขึน้

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

≥ 80

≥ 80

≥ 80

15,000      -     -               คหกรรมศาสตร์   

คณะกรรมการ

การบริหารฯ

HOM 61 01 02 01 05 กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ส่ิงทอและเคร่ืองนุง่ห่ม

 1. จ านวนร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ

 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ

ร้อยละ

ร้อยละ

≥ 80

≥ 80

5,000        -     -              คหกรรมศาสตร์ ส่ิงทอฯ

HOM 61 01 02 01 06 โครงการเรียนรู้และมีประสบการณ์จาก

ผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

ภาคการศึกษาที่ 1

 1. จ านวนร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ เฉล่ีย

ร้อยละ

ร้อยละ

≥ 80

≥ 80

10,000      -     -              คหกรรมศาสตร์ ส่ิงทอฯ

HOM 61 01 02 01 07 โครงการเรียนรู้และมีประสบการณ์จาก

ผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมส่ิงทอ 

ภาคการศึกษาที่ 2

 1. จ านวนร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ

ร้อยละ

ร้อยละ

≥ 80

≥ 80

10,000      -     -              คหกรรมศาสตร์

HOM 61 01 02 01 08 กิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ด้าน

อาหาร โภชนาการ และโภชนบ าบัด

 1. จ านวนร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ

ร้อยละ

ร้อยละ

≥ 80

≥ 80

20,000      -     -              คหกรรมศาสตร์ ก าหนดอาหารฯ

CHE 61 01 02 01 01 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้าน

วชิาชีพ

 นิสิตได้รับความรู้ความสามารถตามหลักสูตร และมีทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ร้อยละ ≥ 80 30,000      -     -              เคมี

CHE 61 01 03 01 02 โครงการเสริมสร้างศักยภาพวชิาชีพครู  นิสิตได้รับความรู้ความสามารถตามหลักสูตรและมีทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ร้อยละ ≥ 80 35,000      -     -              เคมี

CHE 61 01 04 01 03 โครงการความปลอดภัยในการท างานที่

เกีย่วข้องกับสารเคมีและการแก้ไข

ปัญหาเมือ่เกิดอุบัติเหตุ

 ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงความปลอดภัยได้ 

 ในการท างานที่เกีย่วข้องกับสารเคมีและสามารถแก้ปัญหา

เมือ่เกิดอุบัติเหตุในระดับดีขึน้ไป

ร้อยละ ≥ 80 36,600      -     -              เคมี

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่1  | เป้าประสงค ์1.2 หลักสตูรมกีารใชก้ระบวนการจัดการการเรยีนการสอนทีส่ง่เสรมิทฤษฎกีารเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 
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DEP. Y S G K N (2) (3) (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ภาควิชา

 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

รหัสโครงการ

(1)

ระยะเวลาปงีบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัด

ของโครงการ
หน่วยนับ

ค่า

เปา้หมาย

 งบประมาณที่ใช้ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/
หมายเหตุ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
 รายได้  แผ่นดิน

CHE 61 01 05 01 04 โครงการความร่วมมือทางวชิาการ

ระหวา่งภาควชิาเคมีและหน่วยงาน

ภายนอก

 นิสิตฝึกประสบการณ์มีการพัฒนาทักษะทางวชิาชีพ ร้อยละ ≥ 80 25,000      -     -              เคมี

CHE 61 01 02 01 05  โครงการน าเสนอผลงานนิสิต SCI Fair

 60

 -  -  - เคมี ด าเนินการ

ร่วมกับคณะฯ

BIO 61 01 06 01 01  โครงการศึกษาปฏิบัติการนอกสถานที่ 

รายวชิานิเวศวทิยา

 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการนิสิตภาควชิาชีววทิยาที่

ลงทะเบียนเรียนเข้าร่วมโครงการ

 (ตามข้เสนอโครงการ)

ร้อยละ ≥ 80     160,000 -     -              ชีววทิยา

BIO 61 01 07 01 02  โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ 

ชีววทิยา 1

 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80     102,000 -     -               ชีววทิยา

BIO 61 01 08 01 03  โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ 

ชีววทิยา 2

 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80       85,000 -     -               ชีววทิยา

GEN 61 01 09 01 01 โครงการแสดงศักยภาพทางวชิาการ

ของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทั่วไป

 1. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจต่อโครงการ

 2. จ านวนนิสิตเข้าร่วมโครงการ

คะแนน

ร้อยละ

≥ 3.51

≥ 90

      10,000        -                  -   วทิยาศาสตร์ทั่วไป กศ.บ.

GEN 61 01 10 01 02 โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้นอก

ชัน้เรียนด้านการเป็นเจา้ของกิจการ

เคร่ืองประดับ

 1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อนิสิตที่มีความรู้

ทางด้านอัญมณีและเคร่ืองประดับ

 2. ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมของโครงการ

คะแนน

คะแนน

≥ 3.51

≥ 3.51

        5,000        -                  -   วทิยาศาสตร์ทั่วไป สาขาอัญมณีฯ

GEN 61 01 11 01 03 โครงการบูรณาการการเรียนการสอน

วทิยาศาสตร์กับการวจิยัและบริการ

วชิาการ

 1. คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจ

     โดยผู้เข้าร่วมโครงการ

 2. ร้อยละของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ

คะแนน

ร้อยละ

≥ 3.51

≥ 80

            -          -                  -   วทิยาศาสตร์ทั่วไป กศ.บ. (ไม่ใช้งบ)

GEN 61 01 11 01 04 โครงเปิดโลกวทิยาศาสตร์สู่การ

พัฒนาชมุชน จงัหวดัสระแกว้

อยา่งยั่งยนื คร้ังที่ 4

1) คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจโดยผู้เข้าร่วม

โครงการ

2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ

คะแนน

ร้อยละ

≥ 3.51

≥ 80

จดัร่วมกับคณะ

วทิยาศาสตร์

ใช้งบคณะฯ

GEN 61 01 11 01 05  โครงการน าเสนอผลงานนิสิต SCI Fair

 60

1) คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจโดยผู้เข้าร่วม

โครงการ

2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ

คะแนน

ร้อยละ

≥ 3.51

≥ 80

จดัร่วมกับคณะ

วทิยาศาสตร์

ใช้งบคณะฯ

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่1  | เป้าประสงค ์1.2 หลักสตูรมกีารใชก้ระบวนการจัดการการเรยีนการสอนทีส่ง่เสรมิทฤษฎกีารเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 
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DEP. Y S G K N (2) (3) (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ภาควิชา

 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

รหัสโครงการ

(1)

ระยะเวลาปงีบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัด

ของโครงการ
หน่วยนับ

ค่า

เปา้หมาย

 งบประมาณที่ใช้ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/
หมายเหตุ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
 รายได้  แผ่นดิน

CSP 61 01 02 01 01 โครงการเปิดบ้าน : SWU Open 

House 2017

 1. ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการ

 2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ

คะแนน

 

ร้อยละ

 ≥ 3.51

80

- - -              วทิยาการ

คอมพิวเตอร์

รวมกับคณะฯ

CSP 61 01 02 01 02 กิจกรรม  Online Intel® Nervana™

 AI Academy Deep Learning 

Technical Seminar

 1. ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการ

 2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ

คะแนน

 

ร้อยละ

 ≥ 3.51

80

- - -              วทิยาการ

คอมพิวเตอร์

CSP 61 01 02 01 03 โครงการจติอาสาพัฒนาภูมิทัศน์

ภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

 1. ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการ

 2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ

คะแนน

 

ร้อยละ

 ≥ 3.51

80

- - -              วทิยาการ

คอมพิวเตอร์

CSP 61 01 02 01 04 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาการเรียนการสอนหลักสูตร

วท.บ.สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

 1. ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการ

 2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ

คะแนน

 

ร้อยละ

 ≥ 3.51

80

5,520        -     -              วทิยาการ

คอมพิวเตอร์

CSP 61 01 02 01 05 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 : Oracle Academy

จ านวนผู้สอบผ่านการวดัความรู้ด้านฐานข้อมูล Oracle ร้อยละ 70 1,000        -     -              วทิยาการ

คอมพิวเตอร์

CSP 61 01 02 01 06 โครงการน าเสนอผลงานนิสิต : SCI Fair

 2017

 1. ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการ

 2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ

คะแนน

 

ร้อยละ

 ≥ 3.51

80

- - -              วทิยาการ

คอมพิวเตอร์

รวมกับคณะฯ

SMB 61 01 14 01 02  โครงการอบรมการประกันความ

ปลอดภัยของอาหารโดยระบบ HACCP

 และการจดัการระบบคุณภาพ GMP

 ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ คะแนน > 4 23,850      -     -              จลุชีววทิยา

SMB 61 01 15 01 03 โครงการทัศนศึกษาสาขาจลุชีววทิยา

ส าหรับนิสิตชัน้ปีที่ 2

 ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ คะแนน ≥ 4 15,700      -     -              จลุชีววทิยา

SMB 61 01 16 01 04 โครงการทัศนศึกษาสาขาจลุชีววทิยา

ส าหรับนิสิตชัน้ปีที่ 3

 ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ คะแนน ≥ 4 25,000      -     -              จลุชีววทิยา

SMB 61 01 17 01 05 โครงการทัศนศึกษาสาขาจลุชีววทิยา

ส าหรับนิสิตชัน้ปีที่ 4

 ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ คะแนน ≥ 4 16,200      -     -              จลุชีววทิยา

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่1  | เป้าประสงค ์1.2 หลักสตูรมกีารใชก้ระบวนการจัดการการเรยีนการสอนทีส่ง่เสรมิทฤษฎกีารเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 



6

DEP. Y S G K N (2) (3) (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ภาควิชา

 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

รหัสโครงการ

(1)

ระยะเวลาปงีบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัด

ของโครงการ
หน่วยนับ

ค่า

เปา้หมาย

 งบประมาณที่ใช้ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/
หมายเหตุ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
 รายได้  แผ่นดิน

MSC 61 01 02 01 01 กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเรียน

และการท าวจิยั ส าหรับนิสิตหลักสูตร 

วท.ม.วสัดุศาสตร์ชัน้ปีที่ 1

ร้อยละของจ านวนนิสิตที่มีความรู้ดีขึน้ ร้อยละ ≥ 60 -           -     -              วสัดุศาสตร์ ไม่ใช้งบประมาณ

MSC 61 01 02 01 02
กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

เกีย่วกับเทคโนโลยีวสัดุ ส าหรับนิสิต 

วท.ม. วสัดุศาสตร์ และบุคลากร

ภาควชิาวสัดุศาสตร์

 จ านวนสถานที่ดูงาน แห่ง ≥ 3 10,000      -     -              วสัดุศาสตร์

MSC 61 01 02 01 03
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 

ภาษาอังกฤษส าหรับวทิยาศาสตร์

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ ร้อยละ ≥ 65 3,000        -     -              วสัดุศาสตร์

MSC 61 01 02 01 04 โครงการเปิดโลกวทิยาศาสตร์สู่การ

พัฒนาชุมชนจงัหวดัสระแก้วอย่างยัง่ยืน

 คร้ังที่ 4

ด าเนินตามตัวชีว้ดัของคณะฯ -           -     -              วสัดุศาสตร์ ด าเนินการ

ร่วมกับคณะฯ

SCE 61 01 18 01 01 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต-กิจกรรม

พัฒนานิสิตเพื่อพัฒนาการท าปริญญา

นิพนธ์

 1. นิสิตสาขาวทิยาศาสตรศึกษาได้พัฒนาตนเอง ในการ

ท าวจิยั (เฉล่ียคะแนนเต็ม 5)

 2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายที่ต้ังไว้

 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจดักิจกรรม

 4. ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นคุณค่าและต้องการให้จดั

ต่อเนือ่งทุกปี

คะแนน

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

≥ 3.50

≥ 70

≥ 70

≥ 90

180,000        -                  -   ศูนย์วทิย์ฯ

SCE 61 01 19 01 02 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต-กิจกรรม

ติดตามความก้าวหน้าการท าปริญญา

นิพนธ์

 1. นิสิตกลุ่มเป้าหมายมีความก้าวหน้าในการท าปริญญา

นิพนธ์

 2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายที่ต้ังไว้

 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจดักิจกรรม

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

≥ 80

≥ 70

≥ 70

10,000 -     -              ศูนย์วทิย์ฯ

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่1  | เป้าประสงค ์1.2 หลักสตูรมกีารใชก้ระบวนการจัดการการเรยีนการสอนทีส่ง่เสรมิทฤษฎกีารเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 
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DEP. Y S G K N (2) (3) (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ภาควิชา

 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

รหัสโครงการ

(1)

ระยะเวลาปงีบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัด

ของโครงการ
หน่วยนับ

ค่า

เปา้หมาย

 งบประมาณที่ใช้ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/
หมายเหตุ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
 รายได้  แผ่นดิน

SCE 61 01 20 01 03 โครงการประชุมวชิาการนานาชาติ 

(ISET 2018)

 1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายที่ต้ังไว้

 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจดัโครงการ

 3. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวทิยาศาสตรศึกษาได้

พัฒนาทักษะการส่ือสาร

 4. คณาจารย์และนิสิตสาขาวทิยาศาสตรศึกษาได้เพิ่มพูน

ประสบการณ์ทางด้านวชิาการและวจิยั

ร้อยละ

ร้อยละ

คะแนน

คะแนน

≥ 80

≥ 85

≥ 3.50

≥ 3.50

300,000 -     -              ศูนย์วทิย์ฯ

1,427,870  -     -              

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่1  | เป้าประสงค ์1.2 หลักสตูรมกีารใชก้ระบวนการจัดการการเรยีนการสอนทีส่ง่เสรมิทฤษฎกีารเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 



3

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

DEP. Y S G K N (2) (3) (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ภาควิชา

MAN 61 01 03 01 01 โครงการสัมมนาประจ าปีส าหรับบุคลากร สาย

สนับสนุนวชิาการ

1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

2. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วมโครงการฯ

คะแนน

ร้อยละ

≥ 3.80

 ≥ 80

480,000     -        -             รองคณบดีฝ่าย

บริหาร

ACA 61 01 03 01 01 โครงการเตรียมความพร้อม วทิย์ คณิต อังกฤษ 

ส าหรับนิสิตชัน้ปีที่ 1

1. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยมีระดับ

คะแนนเต็ม 5 คะแนน

ร้อยละ

คะแนน

≥ 85

> 3.75

-           - - ฝ่ายวชิาการ Supporter 

Project

ACA 61 01 03 01 02 โครงการต้นกล้าวทิยาศาสตร์ รุ่น 4 1. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาสมรรถนะ SCI

2. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ

ร้อยละ

คะแนน

≥ 85

> 3.75

-           - - ฝ่ายวชิาการ Supporter 

Project

ACA 61 01 03 01 03 โครงการน าเสนอผลงานนิสิต SCI Fair 60 1. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 

SCI และได้รับการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ที่

สอดคล้องกับบริบทของสังคมและยุคสมัยในศตวรรษที่ 

21  

2. ร้อยละ 85 ของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความพึง

พอใจ (คะแนนเต็ม 5)

ร้อยละ

คะแนน

≥ 85

> 3.75

250,000     - - ฝ่ายวชิาการ

ACA 61 01 03 01 04 โครงการพัฒนาคณาจารย์ในเครือเทางาม ตัวแทนคณาจารย์รุ่นใหม่อย่างน้อย 5 ท่านเข้าร่วม

โครงการ

คน ≥ 5 60,000      -        -             ฝ่ายวชิาการ

หมายเหตุ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561  ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ
 รายได้  แผ่นดิน

แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชีว้ัด

ของโครงการ
หน่วยนับ

ค่า

เปา้หมาย

ระยะเวลาปงีบประมาณ  งบประมาณที่ใช้ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/

รหัสโครงการ

(1)

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่1  | เป้าประสงค ์1.3 นสิติและบคุลากรไดรั้บการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะอยา่งเต็มศักยภาพและยั่งยนื



4

DEP. Y S G K N (2) (3) (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ภาควิชา

หมายเหตุ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561  ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ
 รายได้  แผ่นดิน

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชีว้ัด

ของโครงการ
หน่วยนับ

ค่า

เปา้หมาย

ระยะเวลาปงีบประมาณ  งบประมาณที่ใช้ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/

รหัสโครงการ

(1)

SAR 61 01 03 01 01 โครงการการจดัการความรู้เพื่อการพัฒนานิสิต

และบุคลากร คณะวทิยาศาสตร์

แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการเรียนการสอน

 และ ด้านวจิยั (แต่ละด้าน)

แนวปฏิบัติ 1 60,000      -        -             ฝ่ายประกันฯ ด้านละ 30,000

SAR 61 01 03 01 02 โครงการอบรม พัฒนาและปรับปรุงการจดัการ

สารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร์

สารสนเทศที่มีการปรับปรุง งาน ≥ 1 70,000      -        -             ฝ่ายประกันฯ

STU 61 01 03 01 01 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะวทิยาศาสตร์  1. จ านวนผู้เข้าร่วมของกลุ่มเป้าหมาย

 2. ความพึงพอใจในภาพรวม

ร้อยละ

คะแนน

≥ 80

≥ 3.51

230,000     -        -             ฝ่ายกิจการนิสิต

STU 61 01 03 01 02 โครงการสนับสนุนกิจกรรมชุมนุม คณะ

วทิยาศาสตร์

 1. จ านวนผู้เข้าร่วมของกลุ่มเป้าหมาย

 2. ความพึงพอใจในภาพรวม

ร้อยละ

คะแนน

≥ 80

≥ 3.51

35,000      -        -             ฝ่ายกิจการนิสิต

STU 61 01 03 01 03 โครงการปฐมนิเทศนิสิตชัน้ปีที่ 1 คณะ

วทิยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561

 1. จ านวนผู้เข้าร่วมของกลุ่มเป้าหมาย

 2. ความพึงพอใจในภาพรวม

ร้อยละ

คะแนน

≥ 80

≥ 3.51

-           -        -             ฝ่ายกิจการนิสิต

STU 61 01 03 01 04 โครงการไหวค้รู คณะวทิยาศาสตร์ ประจ าปี

การศึกษา 2561

 1. จ านวนผู้เข้าร่วมของกลุ่มเป้าหมาย

 2. ความพึงพอใจในภาพรวม

ร้อยละ

คะแนน

≥ 80

≥ 3.51

-           ฝ่ายกิจการนิสิต

STU 61 01 03 01 05 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตปี 4 คณะวทิยาศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2560

 1. จ านวนผู้เข้าร่วมของกลุ่มเป้าหมาย

 2. ความพึงพอใจในภาพรวม

ร้อยละ

คะแนน

≥ 80

≥ 3.51

-           ฝ่ายกิจการนิสิต

STU 61 01 03 01 06 โครงการส่งเสริมสุขภาพ คณะวทิยาศาสตร์  1. จ านวนผู้เข้าร่วมของกลุ่มเป้าหมาย

 2. ความพึงพอใจในภาพรวม

ร้อยละ

คะแนน

≥ 80

≥ 3.51

-           -        -             ฝ่ายกิจการนิสิต

MAT 61 01 03 01 01 โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาคณิตศาสตร์สัมพันธ ์

(Union Games) คร้ังที่ 11

 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ คะแนน > 3.51       10,000 -        -             คณิตศาสตร์

MAT 61 01 03 01 02 โครงการ วท.บ.คณิตศาสตร์ พิชิตตลาดงาน  ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ คะแนน > 3.51         5,000 -        -             คณิตศาสตร์

MAT 61 01 03 01 03 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต  ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ คะแนน > 3.51       26,400 -        -             คณิตศาสตร์

CHE 61 01 03 01 01 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวชิาชีพ  นิสิตได้รับความรู้ความสามารถตามหลักสูตร และมี

 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ร้อยละ ≥ 80             -            -                  -   เคมี

CHE 61 01 03 01 02 โครงการเสริมสร้างศักยภาพวชิาชีพครู  นิสิตได้รับความรู้ความสามารถตามหลักสูตร และมี

 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ร้อยละ ≥ 80

            -                  -   เคมี

CHE 61 01 03 01 03 โครงการความปลอดภัยในการท างานที่เกีย่วข้อง

กับสารเคมีและการแก้ไขปัญหาเมือ่เกิดอุบัติเหตุ

 ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงความปลอดภัยได้ใน

การท างานที่เกีย่วข้องกับสารเคมีและสามารถแก้ปัญหา

เมือ่เกิดอุบัติเหตุในระดับดีขึน้ไป

ร้อยละ ≥ 80             -            -                  -   เคมี

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่1  | เป้าประสงค ์1.3 นสิติและบคุลากรไดรั้บการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะอยา่งเต็มศักยภาพและยั่งยนื
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DEP. Y S G K N (2) (3) (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ภาควิชา

หมายเหตุ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561  ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ
 รายได้  แผ่นดิน

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชีว้ัด

ของโครงการ
หน่วยนับ

ค่า

เปา้หมาย

ระยะเวลาปงีบประมาณ  งบประมาณที่ใช้ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/

รหัสโครงการ

(1)

CHE 61 01 03 01 04 โครงการกีฬาระหวา่งภาควชิาเคมี  นิสิตได้ร่วมท ากิจกรรมทางด้านกีฬาและนันทนาการท า

ให้มีความสนิทสนมและรู้จกักับเพื่อนต่างสถาบันมากขึน้

 และมีความประทับใจในระดับดีขึน้ไป

ร้อยละ 80       27,000          -                  -   เคมี

CHE 61 01 03 01 05 โครงการความร่วมมือทางวชิาการระหวา่ง

ภาควชิาเคมีและหน่วยงานภายนอก

 นิสิตฝึกประสบการณ์มีการพัฒนาทักษะทางวชิาชีพ ร้อยละ ≥ 80             -            -                  -    เคมี

CHE 61 01 03 01 06  โครงการน าเสนอผลงานนิสิต SCI Fair 60  -  -  - เคมี ด าเนินการ

รวมกับคณะฯ

BIO 61 01 03 01 01  โครงการกีฬาสานสัมพันธน์้องพี่ชีววทิยา  จ านวนนิสิตเข้าร่วมโครงการ คน ≥ 50 16,000      -        -             ชีววทิยา

BIO 61 01 03 01 02  โครงการจา้งนิสิตช่วยงานส าหรับวชิาปฏิบัติการ

ชีววทิยาพื้นฐาน

 จ านวนนิสิตเข้าร่วมโครงการ คน 4 56,000      -        -             ชีววทิยา

BIO 61 01 03 01 03 โครงการน าเสนอผลงานนิสิต SCI Fair 60  จ านวนนิสิตเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 -           -        -             ชีววทิยา ด าเนินการ

รวมกับคณะฯ

PHY 61 01 03 01 01 โครงการจา้งนิสิตเป็นผู้ช่วยสอนวชิาบรรยาย

ฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2560

ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้มอบหมายงานให้กับนิสิต คะแนน ≥ 3.50 72,000      -        -             ฟิสิกส์

PHY 61 01 03 01 02 โครงการจา้งนิสิตเป็นผู้ช่วยสอนวชิาปฏิบัติการ

ฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2560

ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้มอบหมายงานให้กับนิสิต คะแนน ≥ 3.50 80,000      -        -             ฟิสิกส์

PHY 61 01 03 01 03  กิจกรรม Journal Club ของภาควชิาฟิสิกส์ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 -           -        -             ฟิสิกส์ ไม่ใช้

งบประมาณฯ

GEN 61 01 03 01 01 โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้

ห้องปฏิบัติการวทิยาศาสต์ หลักสูตรการศึกษา

บัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทั่วไป

 1. ร้อยละของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ

 2. ร้อยละของนิสิตที่มีความพึงพอใจอยู่

    ในระดับมากขึน้ไป

ร้อยละ

ร้อยละ

≥ 80

≥ 80

6,000        -        -             วทิยาศาสตร์ทั่วไป กศ.บ.

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่1  | เป้าประสงค ์1.3 นสิติและบคุลากรไดรั้บการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะอยา่งเต็มศักยภาพและยั่งยนื
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DEP. Y S G K N (2) (3) (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ภาควิชา

หมายเหตุ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561  ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ
 รายได้  แผ่นดิน

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชีว้ัด

ของโครงการ
หน่วยนับ

ค่า

เปา้หมาย

ระยะเวลาปงีบประมาณ  งบประมาณที่ใช้ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/

รหัสโครงการ

(1)

GEN 61 01 03 01 02 โครงการ Jewelry Season คร้ังที่ 24  1. จ านวนชุดผลงานของนิสิตที่น าเสนอผลงานด้านอัญ

มณีและเคร่ืองประดับที่บูรณาการความรู้กับการปฏิบัติ

จริงและศิลปวฒันธรรมได้

 2. จ านวนของนักเรียนที่ได้รับความรู้จากการเข้าร่วม

โครงการ

 3. ร้อยละของระดับการประเมินตนเองของนิสิตด้าน

ความสามารถพัฒนาตนเองทางสติปัญญา สังคมอารมณ์

 และคุณธรรม

ชุด

คน

ร้อยละ

≥ 8

≥ 100

≥ 80

20,000      -        -             วทิยาศาสตร์ทั่วไป สาขาอัญมณีฯ

GEN 61 01 03 01 03 โครงการพัฒนาศักภาพนิสิตเพื่อเตรียมพร้อมนิสิต

ในการท างานร่วมกับผู้ประกอบการ (ฝึกงาน)

 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการตามคุณลักษณะ

 ของนิสิต

คะแนน ≥ 3.50 5,000        -        -             วทิยาศาสตร์ทั่วไป สาขาอัญมณีฯ

GEN 61 01 03 01 04 โครงการแสดงผลงานนิสิตในงาน Bangkok 

Gems and Jewelry Fairs

 1. นิสิตสามารถน าเสนอผลงานด้านอัญมณีและ

เคร่ืองประดับที่บูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริง

 2. ผลการประเมินโดยนิสิตด้านพัฒนาการการเรียนรู้

จากประสบการณ์ตรง

คะแนน

คะแนน

≥ 3

≥ 3.51

40,000      -        -             วทิยาศาสตร์ทั่วไป สาขาอัญมณีฯ

GEN 61 01 03 01 04 โครงการบูรณาการการเรียนการสอน

วทิยาศาสตร์กับการวจิยัและบริการวชิาการ

 1) คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจโดยผู้เข้าร่วม

โครงการ

 2) ร้อยละของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ

คะแนน

ร้อยละ

≥ 3.51

≥ 80

-           -        -             วทิยาศาสตร์ทั่วไป กศ.บ.

(ไม่ใช้

งบประมาณ)

GEN 61 01 03 01 05 โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตเพื่อบัณฑิตใน

อุดมคติไทยใส่ใจส่ิงแวดล้อม คร้ังที่ 9

 1) นิสิตทุกชัน้ปี สาขาวทิยาศาสตร์ทั่วไปเข้าร่วม

โครงการฯ

 2) นิสิตชัน้ปีที่ 1 สาขาวทิยาศาสตร์ทั่วไปเข้าร่วม

โครงการฯ

ร้อยละ

ร้อยละ

≥ 80

≥ 80

-           -        -             วทิยาศาสตร์ทั่วไป ไม่ใช้งบประมาณฯ

GEN 61 01 03 01 06 โครงเปิดโลกวทิยาศาสตร์สู่การพัฒนา

ชมุชน จงัหวดัสระแกว้อยา่งยั่งยนื คร้ังที่ 4

1) คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจโดยผู้เข้าร่วม

โครงการ

2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ

คะแนน

ร้อยละ

≥ 3.51

≥ 80

จดัร่วมกับคณะ

วทิยาศาสตร์

ใช้งบคณะฯ

GEN 61 01 03 01 07  โครงการน าเสนอผลงานนิสิต SCI Fair 60 1) คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจโดยผู้เข้าร่วม

โครงการ

2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ

คะแนน

ร้อยละ

≥ 3.51

≥ 80

จดัร่วมกับคณะ

วทิยาศาสตร์

ใช้งบคณะฯ

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่1  | เป้าประสงค ์1.3 นสิติและบคุลากรไดรั้บการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะอยา่งเต็มศักยภาพและยั่งยนื
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DEP. Y S G K N (2) (3) (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ภาควิชา

หมายเหตุ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561  ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ
 รายได้  แผ่นดิน

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชีว้ัด

ของโครงการ
หน่วยนับ

ค่า

เปา้หมาย

ระยะเวลาปงีบประมาณ  งบประมาณที่ใช้ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/

รหัสโครงการ

(1)

CPS 61 01 03 01 01 กิจกรรมแสดงมุทิตาจติต่ออาจารย์ สืบสานสาย

สัมพันธจ์ากพี่สู่น้อง

1. ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการ

2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ

คะแนน

ร้อยละ

 ≥ 3.51

 80

-           วทิยาการ

คอมพิวเตอร์

CPS 61 01 03 01 02 กิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกงานจาก 

พี่ปี 4 สู่รุ่นน้อง

1. ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการ

2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ

คะแนน 

ร้อยละ

≥ 3.51

80

-           วทิยาการ

คอมพิวเตอร์

CPS 61 01 03 01 03 โครงการเตรียมความพร้อมการท างานในโลกไอที 1. ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการ

2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ

คะแนน

ร้อยละ

≥ 3.51

80

13,900      วทิยาการ

คอมพิวเตอร์

CPS 61 01 03 01 04 โครงการเตรียมความพร้อมและเสริมทักษะด้าน

วทิยาการคอมพิวเตอร์ส าหรับนิสิตชัน้ปีที่ 1 ปี

การศึกษา 2561

1. ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการ

2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ

คะแนน 

ร้อยละ

≥ 3.51

80

30,600      วทิยาการ

คอมพิวเตอร์

CPS 61 01 03 01 05 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาส าหรับ

นิสิตหลักสูตร วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี

การศึกษา 2561

1. ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการ

2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ

คะแนน 

ร้อยละ

≥ 3.51

80

10,000      วทิยาการ

คอมพิวเตอร์

SMB 61 01 03 01 06  โครงการจา้งนิสิตช่วยงาน (ปริญญาตรี)  ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ คะแนน ≥ 4 32,000      -        -             จลุชีววทิยา

SMB 61 01 03 01 07  โครงการการแข่งขันกีฬา-วชิาการจลุชีววทิยา

สัมพันธแ์ห่งประเทศไทย คร้ังที่ 14

 ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ
คะแนน ≥ 4

36,000      -        -             จลุชีววทิยา

MSC 61 01 03 01 01 โครงการสานสัมพันธค์รอบครัววสัดุศาสตร์ ร้อยละของจ านวนนิสิตและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥70 5,000        -        -             วสัดุศาสตร์

MSC 61 01 03 01 02 โครงการเปิดโลกวทิยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชน

จงัหวดัสระแก้วอย่างยัง่ยืน คร้ังที่ 4

ตัวชีว้ดัของโครงการด าเนินตามคณะฯ -           -        -             วสัดุศาสตร์ ด าเนินการ

ร่วมกับคณะฯ

SCE 61 01 03 01 01 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต-กิจกรรมส่งเสริม

บรรยากาศางวชิาการ

 1. ผู้ข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ด้านการวจิยัทางด้าน

วทิยาศาสตรศึกษาเพิ่มขึน้

 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกระบวนการจดั

โครงการ

 3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้จากการเข้าร่วม

โครงการไปใช้ประโยชน์ในเชิงวชิาการได้

คะแนน

ร้อยละ

คะแนน

≥ 3.50

≥ 85

≥ 3.50

      50,000 -        -              ศูนย์วทิย์ฯ

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่1  | เป้าประสงค ์1.3 นสิติและบคุลากรไดรั้บการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะอยา่งเต็มศักยภาพและยั่งยนื
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DEP. Y S G K N (2) (3) (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ภาควิชา

หมายเหตุ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561  ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ
 รายได้  แผ่นดิน

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชีว้ัด

ของโครงการ
หน่วยนับ

ค่า

เปา้หมาย

ระยะเวลาปงีบประมาณ  งบประมาณที่ใช้ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/

รหัสโครงการ

(1)

SCE 61 01 03 01 02 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต-กิจกรรมศึกษา

แหล่งเรียนรู้ทางวทิยาศาสตรศึกษา

 1. นิสิตสามารถสะท้อนส่ิงที่ได้เรียนรู้และการน าไปใช้

ประโยชน์ในทางนวตักรรมด้านวทิยาศาสตรศึกษาผ่าน

การสัมมนาและการพัฒนานวตักรรมการเรียนรู้ทาง

วทิยาศาสตร์

 2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายที่ต้ังไว้

 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจการจดักิจกรรม

ร้อยละ

ร้อยละ

คะแนน

≥ 80

≥ 80

≥ 3.5

        5,000 -        -             ศูนย์วทิย์ฯ

SCE 61 01 03 01 03 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่  1. นิสิตมีความเข้าใจในหลักสูตรสาขาวทิยาศาสตร

ศึกษาเพิ่มขึน้

 2. เกิดความสัมพันธอ์ันดีระหวา่งนิสิตใหม่ นิสิต

ปัจจบุันคณจารย์ และบุคลากร

 3. ความพึงพอใจของนิสิตใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ

คะแนน

คะแนน

คะแนน

≥ 3.5

≥ 3.5

≥ 3.5

        5,000          -                  -   ศูนย์วทิยฯ

OFF 61 01 03 01 01  โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีภัย ปี

การศึกษา 2560

 1. ความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ

 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจ

คะแนน

คะแนน

≥ 3.8

≥ 3.8

30,000      -        -             ส านักงานคณบดีฯ

OFF 61 01 03 01 02  โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (KM)  1. บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการได้รับการพัฒนา

 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

คะแนน

≥ 80

≥ 3.8

18,000      -        -             ส านักงานคณบดีฯ

OFF 61 01 03 01 03  โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะ

วทิยาศาสตร์

 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ ≥ 80

30,000      -        -             ส านักงานคณบดีฯ

1,813,900  -        -             

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

DEP. Y S G K N (2) (3) (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

RES 61 02 01 01 01 โครงการจดัต้ังหน่วยวจิยัเพื่อพัฒนาสู่ความเป็น

ศูนย์วจิยัเฉพาะทาง คณะวทิยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ปีงบประมาณ 

2561

 1. จ านวนโครงการวจิยัต่อหน่วยวจิยั

 2. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนต่อ

จ านวนโครงการ

ผลงาน

บาท

≥ 5

≥ 100,000

2,500,000    -       -              รองคณบดีฝ่าย

RES 61 02 02 01 02 โครงการติดตามผลการด าเนินงาน

โครงการวจิยัที่ขอจดัต้ังหน่วยวจิยัเพื่อพัฒนาสู่

ความเป็นศูนย์วจิยัเฉพาะทาง คณะ

วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ปีงบประมาณ 2559 - 2561 : ปีที่ 1

 จ านวนผลงานวจิยัที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารวชิาการ

ผลงาน ≥ 5          8,000 -       -              รองคณบดีฝ่าย

วางแผนและวจิยั

BIO 61 02 01 02 01  โครงการส่งเสริมบรรยากาศทางการวจิยั  คะแนนความประเมินความพึงพอใจ

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

คะแนน ≥ 3.51 4,100         -       -              ชีววทิยา

BIO 61 02 01 02 02 กิจกรรมระดมความคิดการจดัท าแผนปฏิบัติ

การเพื่อการด าเนินการตามพระราชบัญญัติสัตว์

เพื่องานทางวทิยาศาสตร์

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80               -           -                  -   ชีววทิยา

CHE 61 02 01 01 01  โครงการพัฒนาประสิทธภิาพบุคลากรเพื่อ

น าไปสู่การพัฒนาหลักสูตร การเรียน การสอน 

และวจิยั

 จ านวนอาจารย์ภาควชิาเคมีและบุคคล

การภาควชิาเคมี  ที่เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ > 80  - -       -              เคมี

 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

รหัสโครงการ

(1)

แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ระยะเวลาปงีบประมาณ  งบประมาณที่ใช้ (บาท)
ค่าเปา้หมาย

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หมายเหตุโครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัด

ของโครงการ
หน่วยนับ

 รายได้  แผ่นดิน

ประเด็นยทุธศาสตรท์ี ่2 พัฒนางานวจัิยสหสาขาวชิา และบรูณาการการวจัิยกับพันธกจิอืน่  | เป้าประสงค ์2.1 เพิม่จ านวนงานวจัิยทางดา้นวทิยาศาสตรบ์รสิทุธิ/์วทิยาศาสตรป์ระยกุต/์สหสาขาวชิา
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DEP. Y S G K N (2) (3) (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

รหัสโครงการ

(1) พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ระยะเวลาปงีบประมาณ  งบประมาณที่ใช้ (บาท)
ค่าเปา้หมาย

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หมายเหตุโครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัด

ของโครงการ
หน่วยนับ

 รายได้  แผ่นดิน

CHE 61 02 01 01 02  โครงการน าเสนอผลงานนิสิต SCI Fair 60  -  -  - เคมี ด าเนินการ

ร่วมกับคณะฯ

GEN 61 02 01 01 01 โครงการบูรณาการการเรียนการสอน

วทิยาศาสตร์กับการวจิยัและบริการวชิาการ

 1. คะแนนผลการประเมินความพึง

พอใจโดยผู้เข้าร่วมโครงการ

 2. ร้อยละของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ

คะแนน

ร้อยละ

≥ 3.51

≥ 80

-            -       -              วทิยาศาสตร์ทั่วไป กศ.บ. (ไม่ใช้

งบประมาณฯ)

GEN 61 02 01 01 02 โครงการส่งเสริมการฝึกปฏิบัติการทักษะทาง

วชิาชีพ

 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ ≥ 70

        20,000 -       -              วทิยาศาสตร์ทั่วไป สาขาอัญมณี

CPS 61 02 01 01 01 โครงการบริการวชิาการ Talk IT Talk Future

 by CompSCI

 1. ความพึงพอใจในภาพรวมของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

 2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ

คะแนน 

ร้อยละ

≥3.51

≥ 80

-            -       -              วทิยาการ

คอมพิวเตอร์

MSC 61 02 01 03 01 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการภาควชิาวสัดุ

ศาสตร์ตามโครงการยกระดับมาตรฐานความ

ปลอดภัยห้องปฏิบัติการวจิยัในประเทศไทย 

(ESPReL) ปี พ.ศ. 2561

จ านวน ESPReL Checklists ข้อ 30 -            -       -              วสัดุศาสตร์ ไม่ใช้งบประมาณ

SCE 61 02 01 01 01 กิจกรรมประชาสัมพันธแ์หล่งทุนวจิยัภายใน/

ภายนอก

 1. ช่องทางการประชาสัมพันธ์

 2. โครงการวจิยัที่เสนอขอใน

ปีงบประมาณ 2560

ช่องทาง

โครงการ

≥ 2

≥ 1

- -       -              ศูนย์วทิย์ฯ

2,532,100    -       -              

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

DEP. Y S G K N (2) (3) (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

RES 61 02 02 01 01 โครงการจดัการความรู้และสร้างเสริมบรรยากาศวจิยั

 คร้ังที่ 1

 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน ≥ 100 20,000      -       -              รองคณบดีฝ่าย

วางแผนและวจิยั

RES 61 02 02 01 02 โครงการจดัการความรู้และสร้างเสริมบรรยากาศวจิยั

 คร้ังที่ 2

 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน ≥ 100 20,000      -       -               รองคณบดีฝ่าย

วางแผนและวจิยั

RES 61 02 02 01 03 โครงการจดัท าวารสารวทิยาศาสตร์ มศว : คร้ังที่ 1 

โครงการจดัท าวารสารวทิยาศาสตร์ มศว ปีที่ 33 

ฉบับที่ 2 (ธนัวาคม 2560)

 จ านวนวารสารวทิยาศาสตร์ มศว ที่

ได้รับการตีพิมพ์ต่อปีงบประมาณ

ฉบับ 1 110,000    -       -               รองคณบดีฝ่าย

วางแผนและวจิยั

RES 61 02 02 01 04 โครงการจดัท าวารสารวทิยาศาสตร์ มศว : คร้ังที่ 2 

โครงการจดัท าวารสารวทิยาศาสตร์ มศว ปีที่ 34 

ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2560)

 จ านวนวารสารวทิยาศาสตร์ มศว ที่

ได้รับการตีพิมพ์ต่อปีงบประมาณ

ฉบับ 1 110,000    -       -               รองคณบดีฝ่าย

วางแผนและวจิยั

RES 61 02 02 01 05 โครงการจดัท าวารสารวทิยาศาสตร์ มศว : คร้ังที่ 3 

โครงการจดัท าวารสารวทิยาศาสตร์ มศว ปีที่ 34 

ฉบับพิเศษ (มิถุนายน 2560)

 จ านวนวารสารวทิยาศาสตร์ มศว ที่

ได้รับการตีพิมพ์ต่อปีงบประมาณ

ฉบับ 1 110,000    -       -              
รองคณบดีฝ่าย

วางแผนและวจิยั

GEN 61 02 02 01 01 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์

กับการวจิยัและบริการวชิาการ

 1. คะแนนผลการประเมินความพึง

พอใจโดยผู้เข้าร่วมโครงการ

 2. ร้อยละของนิสิตที่เข้าร่วม

โครงการ

คะแนน

ร้อยละ

≥ 3.50

≥ 80

-           -       -              วทิยาศาสตร์ทั่วไป กศ.บ. (ไม่ใช้

งบประมาณฯ)

 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

รหัสโครงการ

(1)

แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ระยะเวลาปงีบประมาณ  งบประมาณที่ใช้ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หมายเหตุโครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัด

ของโครงการ
หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย

 รายได้  แผ่นดิน

ยทุธศาสตรท์ี ่2 พัฒนางานวจัิยสหสาขาวชิา และบรูณาการการวจัิยกับพันธกจิอืน่ | 2.2 สง่เสรมิใหม้กีารบรูณาการการวจัิยกับพันธกจิอืน่ 
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DEP. Y S G K N (2) (3) (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

รหัสโครงการ

(1) พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ระยะเวลาปงีบประมาณ  งบประมาณที่ใช้ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
หมายเหตุโครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัด

ของโครงการ
หน่วยนับ ค่าเปา้หมาย

 รายได้  แผ่นดิน

MSC 61 02 02 01 01
กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเรียนและการท า

วจิยั ส าหรับนิสิตหลักสูตร วท.ม.วสัดุศาสตร์ชัน้ปีที่ 1

ร้อยละของจ านวนนิสิตที่มีความรู้ดี

ขึน้

ร้อยละ ≥ 60 -           -       -              วสัดุศาสตร์ ไม่ใช้งบประมาณ

MSC 61 02 02 01 02 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ เกีย่วกับเทคโนโลยี

วสัดุ ส าหรับนิสิต วท.ม. วสัดุศาสตร์ และบุคลากร

ภาควชิาวสัดุศาสตร์

จ านวนสถานที่ดูงาน แห่ง ≥ 3 10,000      -       -              วสัดุศาสตร์

MSC 61 02 02 01 03 โครงการเปิดโลกวทิยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชน

จงัหวดัสระแก้วอย่างยัง่ยืน คร้ังที่ 4

ตัวชีว้ดัตามคณะวทิยาศาสตร์

ด าเนินการ

-           -                       -   วสัดุศาสตร์ ด าเนินการ

ร่วมกับคณะฯ

380,000    -       -              

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

DEP. Y S G K N (2) (3) (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ภาควิชา

MAN 61 03 01 01 01 โครงเปิดโลกวทิยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชน 

จงัหวดัสระแก้วอย่างยัง่ยืน คร้ังที่ 4

 1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการรับบริการวชิาการ

น าความรู้ไปใช้ประโยชน์

คะแนน

ร้อยละ

≥ 3.80

 ≥ 85

-       1,800,000  -              รองคณบดีฝ่าย

บริหาร

MAT 61 03 01 01 01 โครงการค่ายสู่ฝัน...วนัอัจฉริยะ  ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ คะแนน > 3.51 10,500  -          -              คณิตศาสตร์

MAT 61 03 01 01 02 โครงการบริการวชิาการ Math Day Camp  ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ คะแนน > 3.51 10,000  -          -              คณิตศาสตร์

HOM 61 03 01 02 01  โครงการบริการทางวชิาการ :  โครงการ

อบรมเบเกอร่ี มศว

 1. จ านวนร้อยละผู้เข้ารับการอบรม

 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ

 3. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจและทักษะ

ในการท าเบเกอรี ในระดับปานกลางถึงมากที่สุด

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

≥ 80

≥ 80

≥ 80

-       -          -              คหกรรมศาสตร์  คณะกรรมการ

บริการวชิาการ

CHE 61 03 01 01 01  โครงเปิดโลกวทิยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชน

 จงัหวดัสระแก้วอย่างยัง่ยืน คร้ังที่ 4

ด าเนินการตามตัวชีว้ดัและเป้าประสงค์ของคณะฯ  -  -  - เคมี ด าเนินการ

ร่วมกับคณะฯ

PHY 61 03 01 01 01 โครงการอบรบปฎิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน

ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

 คะแนนความพึงพอใจ คะแนน ≥ 4 30,000  -          -              ฟิสิกส์

ค่า

เปา้หมาย

รหัสโครงการ

(1)

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/
หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ระยะเวลาปงีบประมาณ  งบประมาณที่ใช้ (บาท)

 รายได้  แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ตัวชีว้ัด

ของโครงการ
หน่วยนับ

ยทุธศาสตรท์ี ่3 สรา้งความรว่มมอืกับพันธมติรในการบรกิารวชิาการเพือ่พัฒนาชมุชนและสงัคมอยา่งยั่งยนื  | 3.1 สรา้งความรว่มมอืเพือ่น าองคค์วามรูท้างวทิยาศาสตรไ์ปพัฒนาชมุชนและสงัคม
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DEP. Y S G K N (2) (3) (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ภาควิชา

ค่า

เปา้หมาย

รหัสโครงการ

(1)

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/
หมายเหตุ

ระยะเวลาปงีบประมาณ  งบประมาณที่ใช้ (บาท)

 รายได้  แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ตัวชีว้ัด

ของโครงการ
หน่วยนับ

GEN 61 03 01 01 01 โครงการ Jewelry Season คร้ังที่ 24  1. จ านวนชุดผลงานของนิสิตที่น าเสนอผลงาน

ด้านอัญมณีและเคร่ืองประดับที่บูรณาการความรู้

กับการปฏิบัติจริงแลศิลปวฒันธรรมได้

 2. จ านวนของนักเรียนที่ได้รับความรู้จากการเข้า

ร่วมโครงการ

 3. ร้อยละของระดับการประเมินตนเองของนิสิต

ด้านความสามารถพัฒนาตนเองทางสติปัญญา 

สังคม อารมณ์ และคุณธรรม

ชุด

คน

ร้อยละ

≥ 8

≥100

≥ 80

20,000  -          -              วทิยาศาสตร์ทั่วไป สาขาอัญมณีฯ

GEN 61 03 01 01 02 โครงการบูรณาการการเรียนการสอน

วทิยาศาสตร์กับการวจิยัและบริการวชิาการ

 1. คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจ

    โดยผู้เข้าร่วมโครงการ

 2. ร้อยละของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ

คะแนน

ร้อยละ

≥ 3.51

≥ 80

-       -          -              วทิยาศาสตร์ทั่วไป กศ.บ. (ไม่ใช้

งบประมาณฯ)

GEN 61 03 01 01 03 โครงการเปิดโลกวทิยาศาสตร์สู่การพัฒนา

ชุมชนจงัหวดัสระแก้วอย่างยัง่ยืน คร้ังที่ 4

ตัวชีว้ดัตามคณะวทิยาศาสตร์ด าเนินการ -       -       -       -                         -   วทิยาศาสตร์ทั่วไป กศ.บ. (ไม่ใช้

งบประมาณฯ)

MSC 61 03 01 02 01 โครงการเปิดโลกวทิยาศาสตร์สู่การพัฒนา

ชุมชนจงัหวดัสระแก้วอย่างยัง่ยืน คร้ังที่ 4

ตัวชีว้ดัตามคณะวทิยาศาสตร์ด าเนินการ -       -       -       -                         -   วสัดุศาสตร์ ด าเนินการ

ร่วมกับคณะฯ

MSC 61 03 01 02 02 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 

ภาษาอังกฤษส าหรับวทิยาศาสตร์

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการมีเจตคติที่ดีต่อการใช้

ภาษาอังกฤษ

ร้อยละ ≥65 3,000    -          -              วสัดุศาสตร์

73,500  1,800,000  -              

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

DEP. Y S G K N (2) (3) (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ภาควิชา

MAN 61 03 02 01 01 โครงเปิดโลกวทิยาศาสตร์สู่การพัฒนา

ชุมชน จงัหวดัสระแก้วอย่างยัง่ยืน คร้ัง

ที่ 4

1. จ านวนรายวชิาที่น ามาบูรณาการในการบริการ

วชิาการ

2. จ านวนงานวจิยัที่น ามาบูรณาการในการบริการ

วชิาการ

รายวชิา

เร่ือง

≥ 6

 ≥ 2

-         -           -              รองคณบดีฝ่าย

บริหาร

Supporter 

Project

STU 61 03 02 01 01 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะ

วทิยาศาสตร์

 1. จ านวนผู้เข้าร่วมของกลุ่มเป้าหมาย

 2. ความพึงพอใจในภาพรวม
ร้อยละ

คะแนน

≥ 80

≥ 3.51

-         -           -              ฝ่ายกิจการนิสิต

HOM 61 03 02 01 01 โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน 

ภาควชิาคหกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 

2560

 1. จ านวนร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ

 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ

 3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถให้บริการความรู้

ทางวชิาการแก่ชุมชน ในระดับมากถึงมากที่สุด

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

≥ 80

≥ 80

≥ 80

18,000    -           -              คหกรรมศาสตร์  คณะกรรมการ

บริการวชิาการ

BIO 61 03 02 01 01 โครงการเปิดโลกวทิยาศาสตร์สู่การ

พัฒนาชุมชนจงัหวดัสระแก้วอย่างยัง่ยืน

 คร้ังที่ 4

คะแนนความพึงพอใจ คะแนน ≥ 3.51 -         -           -              ชีววทิยา ด าเนินการ

ร่วมกับคณะฯ

CHE 61 03 02 01 01  โครงเปิดโลกวทิยาศาสตร์สู่การพัฒนา

ชุมชน จงัหวดัสระแก้วอย่างยัง่ยืน คร้ัง

ที่ 4

ด าเนินการตามตัวชีว้ดัและเป้าประสงค์ของคณะฯ  -  -  - เคมี ด าเนินการ

ร่วมกับคณะฯ

PHY 61 03 02 01 01 โครงการฟิสิกส์สัญจร คร้ังที่ 15  จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ 50,000    -           -              ฟิสิกส์

ค่า

เปา้หมาย

รหัสโครงการ

(1)

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/
หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ระยะเวลาปงีบประมาณ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

 งบประมาณที่ใช้ (บาท)
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัด

ของโครงการ
 รายได้  แผ่นดิน

 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

หน่วยนับ

ยทุธศาสตรท์ี ่3 สรา้งความรว่มมอืกับพันธมติรในการบรกิารวชิาการเพือ่พัฒนาชมุชนและสงัคมอยา่งยั่งยนื  | 3.2 บรูณาการงานวจัิยและการจัดการเรยีนการสอนในการบรกิารวชิาการใหแ้กช่มุชนและสงัคมอยา่งยั่งยนื
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DEP. Y S G K N (2) (3) (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ภาควิชา

ค่า

เปา้หมาย

รหัสโครงการ

(1)

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/
หมายเหตุ

ระยะเวลาปงีบประมาณ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

 งบประมาณที่ใช้ (บาท)
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัด

ของโครงการ
 รายได้  แผ่นดิน

 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

หน่วยนับ

GEN 61 03 02 01 01 โครงการบูรณาการการเรียนการสอน

วทิยาศาสตร์กับการวจิยัและบริการ

วชิาการ

 1. คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจโดย

ผู้เข้าร่วมโครงการ

 2. ร้อยละของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ

คะแนน

ร้อยละ

≥ 3.51

≥ 80

-         -           -              วทิยาศาสตร์ทั่วไป กศ.บ. (ไม่ใช้

งบประมาณฯ)

GEN 61 03 02 01 02 โครงการเปิดโลกวทิยาศาสตร์สู่การ

พัฒนาชุมชนจงัหวดัสระแก้วอย่างยัง่ยืน

 คร้ังที่ 4

ตัวชีว้ดัตามคณะวทิยาศาสตร์ด าเนินการ -       -         -         -                           -   วทิยาศาสตร์ทั่วไป กศ.บ. (ไม่ใช้

งบประมาณฯ)

CPS 61 03 02 01 01 โครงการบริการวชิาการ Talk IT Talk 

Future by CompSCI

 1. ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วม

โครงการ

 2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ

คะแนน

 

ร้อยละ

 ≥ 3.51

80

8,300      -           -              วทิยาการ

คอมพิวเตอร์

CPS 61 03 02 01 02 โครงการบริการวชิาการด้าน IT  1. ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วม

โครงการ

 2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ

คะแนน

 

ร้อยละ

 ≥ 3.51

80

6,000      -           -              วทิยาการ

คอมพิวเตอร์

CPS 61 03 02 01 03 โครงการบริการวชิาการ: อบรม

ไมโครซอฟท์เทคโนโลยี

 1. ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วม

โครงการ

 2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ

คะแนน

 

ร้อยละ

 ≥ 3.51

80

2,450      -           -              วทิยาการ

คอมพิวเตอร์

CPS 61 03 02 01 04 โครงการบริการวชิาการ: อบรม

ไมโครซอฟท์เทคโนโลยี คร้ังที่ 2

 1. ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วม

โครงการ

 2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ

คะแนน

 

ร้อยละ

 ≥ 3.51

80

      2,450             -                   -   ภาควชิาวทิยาการ

คอมพิวเตอร์

CPS 61 03 02 01 05 โครงการบริการวชิาการ: อบรม

ไมโครซอฟท์เทคโนโลยี คร้ังที่ 3

 1. ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วม

โครงการ

 2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ

คะแนน

 

ร้อยละ

 ≥ 3.51

80

      2,450             -                   -   ภาควชิาวทิยาการ

คอมพิวเตอร์

ยทุธศาสตรท์ี ่3 สรา้งความรว่มมอืกับพันธมติรในการบรกิารวชิาการเพือ่พัฒนาชมุชนและสงัคมอยา่งยั่งยนื  | 3.2 บรูณาการงานวจัิยและการจัดการเรยีนการสอนในการบรกิารวชิาการใหแ้กช่มุชนและสงัคมอยา่งยั่งยนื
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DEP. Y S G K N (2) (3) (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ภาควิชา

ค่า

เปา้หมาย

รหัสโครงการ

(1)

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/
หมายเหตุ

ระยะเวลาปงีบประมาณ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

 งบประมาณที่ใช้ (บาท)
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัด

ของโครงการ
 รายได้  แผ่นดิน

 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

หน่วยนับ

SCE 61 03 02 01 01 โครงการ การส่งเสริมความเข้าใจ

เกีย่วกับการจดัการเรียนรู้ที่ส่งเสริม

การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและ

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 1. จ านวนการจดัอบรมสัมมนา

 2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

 3. บุคลากรทางการศึกษาและนิสิต มีความรู้

ความเข้าใจเกีย่วกับการจดัการเรียนรู้ที่พัฒนา

คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 หลังจากการอบรมที่สูงขึน้

 4. บุคลากรทางการศึกษาและนิสิต ความรู้ความ

เข้าใจเกีย่วกับการจดัการเรียนรู้ที่พัฒนา

คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 ในบริบทของต่างประเทศหลังจากการอบรมที่

สูงขึน้

คร้ัง

ร้อยละ

คะแนน

คะแนน

≥5

≥95

≥3.5

≥3.5

-         1,100,000 -              ศูนย์วทิย์

SCE 61 03 02 02 01 โครงการขยายผลการใช้หลักสูตร 

STEM2 เร่ืองพลังงานไฟฟ้าไฟฟ้าใน

ประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 1. โครงการบริการวชิาการแบบก่อให้เกิดรายได้

แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด

 2. ขยายผลการใช้หลักสูตร STEM2 เร่ือง

พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้นที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการ

ตระหนักรู้เกีย่วกับพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย

ตามเป้าหมายที่ก าหนด

ร้อยละ

ร้อยละ

≥100

≥90

          -               -   2,996,991  ศูนย์วทิย์

SCE 61 03 02 02 02 โครงการพัฒนาและส่งเสริมความรู้และ

สมรรถนะด้านวทิยาศาสตรศึกษา

 1. จ านวนโครงการบริการวชิาการแบบเก็บ

ค่าลงทะเบียน

 2. โครงการบริการวชิาการแบบก่อให้เกิดรายได้

แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด

โครงการ

ร้อยละ

≥ 1

100

-         -           -              ศูนย์วทิย์ฯ

MSC 61 03 02 01 01 โครงการเปิดโลกวทิยาศาสตร์สู่การ

พัฒนาชุมชนจงัหวดัสระแก้วอย่างยัง่ยืน

 คร้ังที่ 4

-         -           -              วสัดุศาสตร์ ด าเนินการร่วม

กับ่คณะฯ

MSC 61 03 02 01 02 โครงการเรารักษ์ส่ิงแวดล้อม -         -           -              วสัดุศาสตร์ ด าเนินการ

ร่วมกับคณะฯ

89,650    1,100,000  2,996,991     

ยทุธศาสตรท์ี ่3 สรา้งความรว่มมอืกับพันธมติรในการบรกิารวชิาการเพือ่พัฒนาชมุชนและสงัคมอยา่งยั่งยนื  | 3.2 บรูณาการงานวจัิยและการจัดการเรยีนการสอนในการบรกิารวชิาการใหแ้กช่มุชนและสงัคมอยา่งยั่งยนื



 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4  
สร้างระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและสร้างระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม  
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ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยสีารสนเทศที่เหมาะสม

เป้าประสงค์เชิงกลยทุธ ์ 

4.1 เพิ่มประสิทธภิาพทางการบริหารด้วยเทคนิคการบริหารแนวใหม่

ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมาย

   4.1.1. จ านวนโครงการ/กจิกรรมที่เสริมสร้างการปฏิบัติงานของผู้บริหาร คณาจารย ์และบุคลากรด้วยการน าเคร่ืองมอืทางการบริหารมาใช้

DEP. Y S G K N (2) (3) (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ภาควิชา

SAR 61 04 01 01 01 โครงการอบรม พัฒนาและปรับปรุงการจดัการ

สารสนเทศ คณะวทิยาศาสตร์

สารสนเทศที่มีการปรับปรุง งาน ≥ 1 -        -        -               งานประกันฯ Supporter Project

CHE 61 04 01 01 01  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการประเมิน

ตนเองประจ าการศึกษา 2560 เพื่อน าไปสู่การ

พัฒนาการบริหารงานของภาควชิาเคมี

 บุคลากรของภาควชิาได้ทราบ

ผลส าเร็จ ปัญหาและ

 อุปสรรคต่าง ๆ ในการ

ด าเนินงานในระดับดีขึน้ไป

ร้อยละ ≥80 -        -        -               เคมี

MSC 61 04 01 01 01 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT) เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ

ท างานของบุคลากรภาควชิาวสัดุศาสตร์

จ านวนงานที่บุคลากรน าระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน

การท างาน

จ านวน

งาน

≥ 2 3,000     -        -               วสัดุศาสตร์

3,000     -        -               

ค่า

เปา้หมาย

รหัสโครงการ

(1)

แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ระยะเวลาปงีบประมาณ  งบประมาณที่ใช้ (บาท)

 รายได้  แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

พ.ศ. 2560

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/
หมายเหตุ

พ.ศ. 2561
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัด

ของโครงการ
หน่วยนับ

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

DEP. Y S G K N (2) (3) (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ภาควิชา

BIO 61 01 02 01 01 กิจกรรมระดมความคิดการจดัท าเวบ็ไซต์ภาควชิา จ านวนบุคลากรเข้าร่วม ร้อยละ ≥ 80 -        -       -              ชีววทิยา

GEN 61 01 02 01 01 โครงการส่งเสริมการฝึกปฏิบัติการทักษะทาง

วชิาชีพ

 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ ≥ 70

20,000   -       -              วทิยาศาสตร์ทั่วไป สาขาอัญมณีฯ

CPS 61 04 01 01 01 โครงการศึกษาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

 ประจ าปีการศึกษา 2559 เพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงการด าเนินงานของภาควชิา

 1. ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการ

 2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ

คะแนน

 

ร้อยละ

≥3.51

≥ 80

-        -       -              วทิยาการ

คอมพิวเตอร์

MSC 61 04 02 01 01 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT) เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ

ท างานของบุคลากรภาควชิาวสัดุศาสตร์

 จ านวนงานที่บุคลากรน าระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในการท างาน

งาน ≥ 2 -        -       -              วสัดุศาสตร์ Support 

Project

OFF 61 04 02 01 01  โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (KM)  1. บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการได้รับการพัฒนา

 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

คะแนน

≥ 80

≥ 3.8

-        -       -              ส านักงานคณบดีฯ Support 

Project

20,000   -       -              

 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

รหัสโครงการ

(1)

แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ระยะเวลาปงีบประมาณ  งบประมาณที่ใช้ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/
หมายเหตุโครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัด

ของโครงการ
หน่วยนับ

ค่า

เปา้หมาย
 รายได้  แผ่นดิน

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

DEP. Y S G K N (2) (3) (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ภาควิชา

STU 61 05 01 01 01 โครงการปฐมนิเทศนิสิตชัน้ปีที่ 1 คณะ

วทิยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561
 1. จ านวนผู้เข้าร่วมของกลุ่มเป้าหมาย

 2. ความพึงพอใจในภาพรวม

ร้อยละ

คะแนน

≥ 80

≥ 3.50

   28,000 ฝ่ายกิจการนิสิต

STU 61 05 01 01 02 โครงการไหวค้รู คณะวทิยาศาสตร์ ประจ าปี

การศึกษา 2561
 1. จ านวนผู้เข้าร่วมของกลุ่มเป้าหมาย

 2. ความพึงพอใจในภาพรวม

ร้อยละ

คะแนน

≥ 80

≥ 3.50

   52,000 ฝ่ายกิจการนิสิต

STU 61 05 01 01 03 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตปี 4 คณะวทิยาศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2560
 1. จ านวนผู้เข้าร่วมของกลุ่มเป้าหมาย

 2. ความพึงพอใจในภาพรวม

ร้อยละ

คะแนน

≥ 80

≥ 3.50

   30,000 ฝ่ายกิจการนิสิต

STU 61 05 01 01 04 โครงการส่งเสริมสุขภาพ คณะวทิยาศาสตร์  1. จ านวนผู้เข้าร่วมของกลุ่มเป้าหมาย

 2. ความพึงพอใจในภาพรวม

ร้อยละ

คะแนน

≥ 80

≥ 3.50

  125,000 ฝ่ายกิจการนิสิต

STU 61 05 01 01 05 โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม  1. จ านวนผู้เข้าร่วมของกลุ่มเป้าหมาย

 2. ความพึงพอใจในภาพรวม

ร้อยละ

คะแนน

≥ 80

≥ 3.50

     6,000 ฝ่ายกิจการนิสิต

MAT 61 05 01 01 01  โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟอร์แทรน  ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ คะแนน > 3.50      8,000 คณิตศาสตร์

HOM 61 05 01 01 01  โครงการท าบุญภาควชิาคหกรรมศาสตร์เนือ่งใน

โอกาสขึน้ปีใหม่ไทย
 1. จ านวนร้อยละบุคลากรเข้าร่วมโครงการ

 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ

ร้อยละ

ร้อยละ

≥ 80

≥ 80

-        -       -              คหกรรมศาสตร์  คณะกรรมการ

ฝ่ายเลขานุการ

BIO 61 05 01 01 01 โครงการท าบุญสัตวท์ดลองภาควชิาประจ าปี  คะแนนความประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วม

 โครงการฯ
คะแนน ≥ 3.50

6,000     -       -              ชีววทิยา

CHE 61 05 01 01 01  โครงการพบนิสิตใหม่  นิสิตชัน้ปีที่ 1 หลักสูตร วท.บ. และ กศ.บ. ได้รับ

ทราบแผนการเรียนตลอดหลักสูตร ระเบียบ และ

ข้อก าหนดต่าง ๆ และได้รับการพัฒนาทางด้าน

สังคม คุณธรรม และจริยธรรม

ร้อยละ ≥80 -        -       -              เคมี

ค่า

เปา้หมาย

รหัสโครงการ

(1)

แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ระยะเวลาปงีบประมาณ  งบประมาณที่ใช้ (บาท)

 รายได้  แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/
หมายเหตุโครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัด

ของโครงการ
หน่วยนับ

ยทุธศาสตรท์ี ่5 สง่เสรมิการท านุบ ารงุวฒันธรรมและศลิปะอยา่งยั่งยนื | 5.1 เพือ่สง่เสรมิใหน้สิติและบคุคลากรเห็นคณุคา่ในวฒันธรรมและศลิปะ



11

DEP. Y S G K N (2) (3) (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ภาควิชา

ค่า

เปา้หมาย

รหัสโครงการ

(1)

ระยะเวลาปงีบประมาณ  งบประมาณที่ใช้ (บาท)

 รายได้  แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/
หมายเหตุโครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัด

ของโครงการ
หน่วยนับ

CHE 61 05 01 01 02  โครงการเตรียมความพร้อมจากนิสิตสู่บัณฑิตเคมี  นิสิตและบุคลากรได้สร้างความประทับใจที่ดี

ให้แก่นิสิตที่จะก าลังจะจบการศึกษา

ร้อยละ ≥80 -        -       -              เคมี

CHE 61 05 01 01 03  โครงการพิธไีหวค้รูภาควชิาเคมี  1. นิสิตประทับใจที่ได้อนุรักษ์ประเพณีและสืบ

สานวฒันธรรมอันดีงามของไทย

 2. นิสิตประทับใจที่ได้มีโอกาสแสดงความกตัญญู

กตเวทีต่อครู อาจารย์

ร้อยละ

ร้อยละ

≥80

≥80

-        -       -              เคมี

PHY 61 05 01 01 01 โครงการท าบุญและงานเล้ียงปีใหม่ของภาควชิา

ฟิสิกส์

 ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ > 80 -        -       -              ฟิสิกส์

GEN 61 05 01 01 01 โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตหลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทั่วไป
 1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

คะแนน

≥ 80

≥ 3.50

     3,000 วทิยาศาสตร์ทั่วไป กศ.บ.

GEN 61 05 01 01 02 โครงการจดัการเรียนรู้นิสิตปัจจบุันและศิษย์เก่า 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทั่วไป
 1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

คะแนน

≥ 80

≥ 3.50

3,000     วทิยาศาสตร์ทั่วไป กศ.บ.

GEN 61 05 01 01 03 โครงการ Get to know jewelry business  1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

คะแนน

≥ 80

≥ 3.50

5,000     วทิยาศาสตร์ทั่วไป สาขาอัญมณีฯ

CPS 61 05 01 01 01 กิจกรรมแสดงมุทิตาจติต่ออาจารย์ สืบสานสาย

สัมพันธจ์ากพี่สู่น้อง

 1. ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วม

โครงการ

 2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ

คะแนน

 

ร้อยละ

≥ 3.51

80

-        -       -              วทิยาการ

คอมพิวเตอร์

CPS 61 05 01 01 02 กิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกงานจาก พี่

ปี 4 สู่รุ่นน้อง

 '1. ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วม

โครงการ

 2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ

คะแนน

 

ร้อยละ

≥ 3.51

80

-        -       -              วทิยาการ

คอมพิวเตอร์

CPS 61 05 01 01 03 โครงการจติอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ภาควชิา

วทิยาการคอมพิวเตอร์

 1. ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วม

โครงการ

 2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ

คะแนน

 

ร้อยละ

≥ 3.51

80

10,000   -       -              ภาควชิาวทิยาการ

คอมพิวเตอร์

MSC 61 05 01 01 01 โครงการสวมใส่ผ้าไทย ท าบุญปีใหม่ ภาควชิาวสัดุ

ศาสตร์

 ร้อยละของจ านวนนิสิตและบุคลากรของ

 ภาควชิาที่เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ  ≥ 75          -           -                   -   วสัดุศาสตร์ ไม่ใช้งบประมาณ

ยทุธศาสตรท์ี ่5 สง่เสรมิการท านุบ ารงุวฒันธรรมและศลิปะอยา่งยั่งยนื | 5.1 เพือ่สง่เสรมิใหน้สิติและบคุคลากรเห็นคณุคา่ในวฒันธรรมและศลิปะ
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DEP. Y S G K N (2) (3) (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ภาควิชา

ค่า

เปา้หมาย

รหัสโครงการ

(1)

ระยะเวลาปงีบประมาณ  งบประมาณที่ใช้ (บาท)

 รายได้  แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/
หมายเหตุโครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัด

ของโครงการ
หน่วยนับ

SCE 61 05 01 01 01 โครงการไหวค้รูและร าลึกพระคุณครู  1. นิสิตและบุคลากรเห็นคุณค่าของการสืบสาน

วฒันธรรม ประเพณี อันดีของไทย

 2. เกิดความผูกพันของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจบุัน 

และบุคลากรของศูนย์ฯ  (คะแนนเต็ม 5)

 3. โครงการนีก้่อให้เกิดความเคารพและร าลึกถึง

พระคุณครูที่ประสิทธิป์ระสาทวชิาความรู้ให้แก่ศิษย์

 4. โครงการนีท้ าให้นิสิตได้มีส่วนช่วยสืบสาน 

อนุรักษ์วฒันธรรม ประเพณีไทย ท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรมอันดีงาม

 5. โครงการนีช้่วยส่งเสริมอัตลักษณ์ของนิสิต

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ด้านอ่อนน้อมถ่อม

ตน

คะแนน

คะแนน

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

≥ 3.50

≥ 3.50

≥ 80

≥ 80

≥ 80

-        -       -              ศูนย์วทิย์ฯ

 6. บุคลากร นิสิตปัจจบุันและนิสิตเก่าเข้าร่วม

กิจกรรม

 7. โครงการนีก้่อให้เกิดความผูกพันสามัคคี

ระหวา่งศิษย์เก่าและนิสิตปัจจบุันของศูนย์วทิยา

ศาสตรศึกษา

ร้อยละ

ร้อยละ

≥ 80

≥ 80

SCE 61 05 01 01 02 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธแ์ละรักษา

วฒันธรรมองค์กรที่ดีงาม  1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายที่ต้ังไว ้

 2. เกิดความสัมพันธอ์ันดีของคณาจารย์ บุคลากร

 และนิสิต  (คะแนนเต็ม 5)

 3. บุคลากรเกิดความรักในองค์กร (คะแนนเต็ม 5)

ร้อยละ

คะแนน

คะแนน

≥ 80

≥ 3.5

≥ 3.5

   10,000 -       -               ศูนย์วทิย์ฯ

OFF 61 05 01 01 01  โครงการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 -        -       20,000          ส านักงานคณบดีฯ งบสวสัดิการ

OFF 61 05 01 01 02  โครงการรดน้ าขอพรผู้ใหญ่ในวนัสงกรานต์ 

ประจ าปี พ.ศ 2561

 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ ≥ 80

-        -       1,000           ส านักงานคณบดีฯ งบสวสัดิการ

OFF 61 05 01 01 03 โครงการวนัสถาปนาคณะวทิยาศาสตร์  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 30,000   -       -              ส านักงานคณบดีฯ

ยทุธศาสตรท์ี ่5 สง่เสรมิการท านุบ ารงุวฒันธรรมและศลิปะอยา่งยั่งยนื | 5.1 เพือ่สง่เสรมิใหน้สิติและบคุคลากรเห็นคณุคา่ในวฒันธรรมและศลิปะ
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DEP. Y S G K N (2) (3) (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ภาควิชา

ค่า

เปา้หมาย

รหัสโครงการ

(1)

ระยะเวลาปงีบประมาณ  งบประมาณที่ใช้ (บาท)

 รายได้  แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/
หมายเหตุโครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัด

ของโครงการ
หน่วยนับ

OFF 61 05 01 01 04  โครงการวนัเกษียณอายุราชการ คณะ

วทิยาศาสตร์

 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 -        -       40,000          ส านักงานคณบดีฯ งบสวสัดิการ

316,000  -       61,000          

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

DEP. Y S G K N (2) (3) (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ภาควิชา

HOM 61 05 02 01 01  โครงการสืบสานวฒันธรรมไทย  เร่ือง 

“ชิมขนม ชมดอกไม้”

 1. จ านวนร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ

 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ

 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในเร่ืองขนมไทยและหรือการ

จดัดอกไม้และหรือผ้าไทยตลอดจนคุณค่าทางความงามที่เป็น

เอกลักษณ์และวฒันธรรมของชาติ

 4. จ านวนรายวชิาที่บูรณาการร่วมกับการท านุบ ารุง

วฒันธรรมและศิลปะ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

รายวชิา

≥ 80

≥ 80

≥ 80

≥ 1

12,000   -        -              คหกรรมศาสตร์  คณะกรรมการ

ฝ่ายพัฒนาฯ

CHE 61 05 02 01 01  โครงการพบนิสิตใหม่  นิสิตชัน้ปีที่ 1 หลักสูตร วท.บ. และ กศ.บ. ได้รับทราบ 

 แผนการเรียนตลอดหลักสูตร ระเบียบ และข้อก าหนด

 ต่าง ๆ และได้รับการพัฒนาทางด้านสังคม คุณธรรม และ

จริยธรรม

ร้อยละ ≥80 -        -        -              เคมี

CHE 61 05 02 01 02  โครงการเตรียมความพร้อมจากนิสิตสู่

บัณฑิตเคมี

 นิสิตและบุคลากรได้สร้างความประทับใจที่ดีให้แก่นิสิต

 ที่จะก าลังจะจบการศึกษา

ร้อยละ ≥80 -        -        -              เคมี

CHE 61 05 02 01 03  โครงการพิธไีหวค้รูภาควชิาเคมี  1. นิสิตประทับใจที่ได้อนุรักษ์ประเพณีและสืบสาน

     วฒันธรรมอันดีงามของไทย

 2. นิสิตประทับใจที่ได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวที

     ต่อครู อาจารย์

ร้อยละ

ร้อยละ

≥80

≥80

-        -        -              เคมี

MSC 61 05 02 01 01 โครงการสานสัมพันธค์รอบครัววสัดุ

ศาสตร์

ร้อยละของจ านวนนิสิตและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥70 5,000     -        -              วสัดุศาสตร์

17,000   -        -              

 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

รหัสโครงการ

(1)

แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ระยะเวลาปงีบประมาณ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/
หมายเหตุ

 งบประมาณที่ใช้ (บาท)
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ัด

ของโครงการ

หน่วย

นับ

ค่า

เปา้หมาย
 รายได้  แผ่นดิน

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



 
 

 
 

พันธกิจอื่น ๆ 
ด้านการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
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โครงการ/กิจกรรมที่ตอบ  พันธกิจดา้น บริหารจดัการอยา่งมีประสทิธภิาพตามหลกัธรรมมาภิบาล

  1) ภาระกิจดา้นการบริหารและการจดัการ

DEP. Y S G K N (2) (3) (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ภาควิชา

MAN 61 06 01 01 01 โครงการสัมมนาประจ าปีส าหรับบุคลากร 

สายสนับสนุนวชิาการ

1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

2. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการที่

เข้าร่วมโครงการฯ

คะแนน

ร้อยละ

≥ 3.80

 ≥ 80

-         -       -              รองคณบดีฝ่ายบริหาร Supporter 

Project

MAN 61 06 01 01 02 โครงการเรารักษ์ส่ิงแวดล้อม 1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

2. ปริมาณของเสียจากห้องปฏิบัติการที่ส่ง

ท าลาย

3. จ านวนกล่องบรรจภุัณฑ์ยูเอชทีที่ได้รับ

บริจาคเพื่อน าไปรีไซเคิล

คะแนน

ตัน

กล่อง

≥ 3.80

> 3

> 2,000

300,000   -       -              รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ร่มใหญ่)

MAN 61 06 01 01 03 โครงการ GoingLean@SWUScience 1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

2. จ านวนชิน้งานที่ผู้เข้าร่วมโครงการน าระบบ 

Lean มาใช้

คะแนน

ชิน้งาน

≥ 3.80

> 5

20,000     -       -              ผู้ช่วยคณบดี งบด าเนิงาน

PLA 61 06 01 01 01  โครงการทบทวนวคิราะห์จดุแข็ง จดุอ่อน

โอกาส และอุปสรรค ( SWOT Analysis)

1. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

2. จ าแผนกลยุทธฉ์ บับปรับปรุง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561

คะแนน

ฉบับ

3.51

1

     30,000         -                   -   รองคณบดีฝ่ายวางแผน

และวจิยั

MAT 61 06 01 01 01  โครงการปฏิบัติการ 5ส ของภาควชิา

คณิตศาสตร์ "Big cleaning day"

 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ คะแนน ≥ 3.51 5,500      -       -              คณิตศาสตร์

HOM 61 06 01 01 01  โครงการวเิคราะห์ผลการด าเนินงานและ

ปรับแผนกลยุทธข์องภาควชิา

คหกรรมศาสตร์

 1. จ านวนร้อยละบุคลากรเข้าร่วมโครงการ

 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ

 3. บุคลากรมีความเข้าใจในกระบวนการจดัท า

แผนกลยุทธ์

 4. บุคลากรมีความเข้าใจในระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

≥ 80

≥ 80

≥ 80

≥ 80

1,000      -       -              คหกรรมศาสตร์ คณะกรรมการ

ด าเนินงาน

ค่า

เปา้หมาย

รหัสโครงการ

(1)

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/
หมายเหตุ

แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ระยะเวลาปงีบประมาณ  งบประมาณที่ใช้ (บาท)

 รายได้  แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชีว้ัด

ของโครงการ
หน่วยนับ

พันธกจิดา้น บรหิารจัดการอยา่งมปีระสทิธภิาพตามหลักธรรมมาภบิาล |  2) ภาระกจิดา้นการบรหิารและการจัดการ
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DEP. Y S G K N (2) (3) (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ภาควิชา

ค่า

เปา้หมาย

รหัสโครงการ

(1)

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/
หมายเหตุ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ระยะเวลาปงีบประมาณ  งบประมาณที่ใช้ (บาท)

 รายได้  แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

โครงการ/กิจกรรม
ตัวชีว้ัด

ของโครงการ
หน่วยนับ

HOM 61 06 01 01 02  กิจกรรมทุนการศึกษานิสิต  จ านวนนิสิตที่ได้รับทุน ทุน 6 คหกรรมศาสตร์

HOM 61 06 01 01 03  กิจกรรมส่งเสริมให้นิสิตเล่นกีฬาเพื่อ

สุขภาพที่ดี
 1. จ านวนร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ

ร้อยละ

ร้อยละ

≥ 80

≥ 80

คหกรรมศาสตร์

PHY 61 06 01 01 01 โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจดัท า

แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงานการ

ประเมินตนเองของภาควชิาฟิสิกส์ คณะ

วทิยาศาสตร์ ประจ าปี 2560

 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80    200,000         -                   -   ฟิสิกส์

CPS 61 06 01 01 01 โครงการปฏิบัติการ 5 ส ของภาควชิา

วทิยาการคอมพิวเตอร์ "BIG CLEANING 

DAY"

 1. ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้าร่วม

โครงการ 

 2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ

คะแนน 

ร้อยละ

≥ 3.51

≥ 80

3,200      -       -              วทิยาการคอมพิวเตอร์

MSC 61 06 01 01 01 โครงการประชาสัมพันธห์ลักสูตรวท.บ.วสัดุ

ศาสตร์
 จ านวนนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาใน

 หลักสูตร วท.บ.วสัดุศาสตร์
คน ≥ 30

10,000     -       -              วสัดุศาสตร์

MSC 61 06 01 01 02 โครงการ Tidy Desk Happy Work ร้อยละของบุคลากรของภาควชิาที่มีความสุขใน

การท างานมากขึน้หลังเข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ ≥ 75 -         -       -              วสัดุศาสตร์ ไม่ใช้เงิน

SCE 61 06 01 01 01 ประชุมบุคลากรศูนย์วทิยาศาสตรศึกษา  1. บุคลากรของศูนย์ฯเข้าร่วมประชุมต่อคร้ัง

 2. จ านวนคร้ังของการประชุมตามแผน
ร้อยละ

ร้อยละ

≥ 80

≥ 80

3,500 -       -              ศูนย์วทิย์ฯ

OFF 61 06 01 01 01 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านกีฬาสัมพันธ์

ของบุคลากร คณะวทิยาศาสตร์

 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนน ≥ 3.52      35,000         -                   -   ส านักงานคณบดีฯ

OFF 61 06 01 01 02 โครงการ Big Cleaning Day  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนน ≥ 3.52      10,000         -                   -   ส านักงานคณบดีฯ

618,200   -       -              

พันธกจิดา้น บรหิารจัดการอยา่งมปีระสทิธภิาพตามหลักธรรมมาภบิาล |  2) ภาระกจิดา้นการบรหิารและการจัดการ



 

 
 
 

พันธกิจอื่น ๆ 
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรมที่ตอบ  พันธกิจดา้น บริหารจดัการอยา่งมีประสทิธภิาพตามหลกัธรรมมาภิบาล

  2) ภาระกิจดา้นการประกันคุณภาพการศึกษา

DEP. Y S G K N (2) (3) (4) (5) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ภาควิชา

SAR 61 06 02 01 01 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะ

วทิยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 

กิจกรมที่ 1 : เตรียมความพร้อมความเข้าใจในเกณฑ์

ประกันคุณภาพ

ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ

เข้าใจในเกณฑ์ประกันคุณภาพ

ร้อยละ ≥ 80 200,000  -       -              งานประกัน

คุณภาพฯ

61 06 02 01 02 กิจกรมที่ 2 : ร่างรายงานการประเมินตนเอง รายงานการประเมินตนเองฉบับร่าง เล่ม 1 งานประกัน

คุณภาพฯ

61 06 02 01 03 กิจกรมที่ 3 : ประชาพิจารณ์รายงานการประเมิน

ตนเองฉบับร่าง

ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมประชพิจารณ์ต่อ

จ านวนบุคลากรคณะวทิยาศาสตร์

ร้อยละ ≥ 70 งานประกัน

คุณภาพฯ

61 06 02 01 04 กิจกรมที่ 4 : รับการประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา คะแนน › 4.51 งานประกัน

คุณภาพฯ

MAT 61 06 01 01 01  โครงการศึกษาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ประจ าปีการศึกษา 2559 เพื่อพัฒนาและปรับปรุง

การด าเนินงานของภาควชิา

 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ คะแนน > 3.51 8,000     -       -              คณิตศาสตร์

MAT 61 06 01 01 02  โครงการประชุมเพื่อจดัท ารายงานการประเมิน

คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560

 จ านวนรายงานการประเมินที่ส าเร็จ หลักสูตร 6 21,000   -       -              คณิตศาสตร์

MAT 61 06 01 01 03  โครงการประชาพิจารณ์การจดัท ารายงานการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ของ

ภาควชิาคณิตศาสตร์

 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ คะแนน > 3.51 8,000     -       -              คณิตศาสตร์

หมายเหตุ
รหัสโครงการ

(1)
โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ระยะเวลาปงีบประมาณ  งบประมาณที่ใช้ (บาท)

 รายได้  แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ตัวชีว้ัด

ของโครงการ
หน่วยนับ

ค่า

เปา้หมาย

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/

พันธกจิดา้น บรหิารจัดการอยา่งมปีระสทิธภิาพตามหลักธรรมมาภบิาล |  1) ภาระกจิดา้นการประกันคณุภาพการศกึษา
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หมายเหตุ
รหัสโครงการ

(1)
โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาปงีบประมาณ  งบประมาณที่ใช้ (บาท)

 รายได้  แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ตัวชีว้ัด

ของโครงการ
หน่วยนับ

ค่า

เปา้หมาย

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/

HOM 61 06 01 01 01  โครงการจดัท าและประชาพิจารณ์รายงานการ

ประเมินตนเอง (SAR) ภาควชิาคหกรรมศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2560

 1. จ านวนร้อยละบุคลากรเข้าร่วม โครงการ

 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ

 3. บุคลากรมีความเข้าใจในระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา

 ร้อยละ

 ร้อยละ

 ร้อยละ

≥ 80

≥ 80

≥ 80

4,000     -       -              คหกรรมศาสตร์ คณะกรรมการ

ฝ่ายฯ

HOM 61 06 01 01 02 โครงการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตรภาควชิาคหกรรมศาสตร์ ประจ าปี

การศึกษา 2560

 1. จ านวนร้อยละบุคลากรเข้าร่วม โครงการ

 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพีงพอใจ

 ร้อยละ

ร้อยละ

≥ 80

≥ 80

15,000   -       -              คหกรรมศาสตร์ คณะกรรมการ

ฝ่ายฯ

CHE 61 06 01 01 01 โครงการจดัท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ภาควชิาเคมี  ปีการศึกษา 2560

 รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร เล่ม 5 14,500   -       -              เคมี

CHE 61 06 01 01 02 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ

ภาควชิาเคมี  ปีการศึกษา 2560

 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ

หลักสูตรภาควชิาเคมี ประจ าปีการศึกษา 2560

คะแนน ≥ 3.00 83,750   -       -              เคมี

CHE 61 06 01 01 03 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการประเมิน

ตนเองประจ าการศึกษา 2560 เพื่อน าไปสู่การ

พัฒนาการบริหารงานของภาควชิาเคมี

 บุคลากรของภาควชิาได้ทราบผลส าเร็จ 

ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการด าเนินงาน

 ในระดับดีขึน้ไป

ร้อยละ ≥ 80 208,500  -       -              เคมี

BIO 61 06 01 01 01  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาควชิา

ชีววทิยา

 คะแนนการประเมินเฉล่ียทุกหลักสูตร คะแนน ≥ 3.01    67,000 -       -              ชีววทิยา

PHY 61 06 01 01 01 โครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในของภาควชิาฟิสิกส์ คณะวทิยาศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2560

 การประกันคุณภาพการศึกษา 50,000   -       -              ฟิสิกส์

GEN 61 06 01 01 01 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ

ภาควชิาวทิยาศาสตร์ทั่วไปประจ าปีการศึกษา 2560

 ผลการประเมินประกันคุณภาพฯ คะแนน ≥ 4.00    10,000 -       -              วทิยาศาสตร์ทั่วไป กศ.บ.

CPS 61 06 01 01 01 โครงการศึกษาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2559 เพื่อพัฒนาและปรับปรุง

การด าเนินงานของภาควชิา

 1. ความพึงพอใจในของผู้เข้าร่วมโครงการ

 2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ

คะแน

ร้อยละ

≥3.51

≥ 80

2,400     -       -              วทิยาการ

คอมพิวเตอร์
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หมายเหตุ
รหัสโครงการ

(1)
โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาปงีบประมาณ  งบประมาณที่ใช้ (บาท)

 รายได้  แผ่นดิน
 ภายนอกหรือ

แหล่งอ่ืน ๆ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ตัวชีว้ัด

ของโครงการ
หน่วยนับ

ค่า

เปา้หมาย

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/

CPS 61 06 01 01 02 โครงการประชุมเพื่อจดัท ารายงานการประเมิน

คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560

 1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

 2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ

คะแนน 

ร้อยละ

≥3.51

≥ 80

15,500   -       -              วทิยาการ

คอมพิวเตอร์

CPS 61 06 01 01 03 โครงการประชาพิจารณ์การจดัท ารายงานการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560

 1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

 2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ

คะแนน 

ร้อยละ

≥3.51

≥ 80

2,400     -       -              วทิยาการ

คอมพิวเตอร์

CPS 61 06 01 01 04 โครงการตรวจประเมินSAR ปีการศึกษา 2560  1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

 2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ

คะแนน 

ร้อยละ

≥3.51

≥ 80

35,000   -       -              วทิยาการ

คอมพิวเตอร์

SMB 61 06 01 01 01  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในภาควชิา

จลุชีววทิยา

 ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ คะแนน > 4 13,550   -       -              จลุชีววทิยา

MSC 61 06 01 01 01 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตร วท.ม.

วสัดุศาสตร์

 คะแนนผลการประเมินเฉล่ีย คะแนน  ≥3 10,000   -       -              วสัดุศาสตร์

SCE 61 06 01 01 01 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

ประจ าปีการศึกษา 2560

 1. บุคลากรของศูนย์วทิยาศาสตรศึกษามีส่วน

ร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

 2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสูตร (คะแนนเต็ม 5)

ร้อยละ

คะแนน

≥100

≥3.5

25,000         -                  -   ศูนย์วทิย์ฯ

793,600  -       -              

พันธกจิดา้น บรหิารจัดการอยา่งมปีระสทิธภิาพตามหลักธรรมมาภบิาล |  1) ภาระกจิดา้นการประกันคณุภาพการศกึษา
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