
 

 
 

 

แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ (Strategic Action Plan) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คณะวิทยาศาสตร 
 

งานนโยบายและแผน  สํานักงานคณบดี 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



หน้า 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 1 ผลิตบัณฑิตที�มีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic) ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ (01)

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ (Strategic Objective)

01 ผลิตบัณฑิตที่มีความเปนเลิศและเสริมสรางความเปนผูนําทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เปาประสงคเชิงกลยุทธ (Strategic Goal)

1.1 บัณฑิตมีความเปนเลิศทางวิชาการและมีทักษะสื่อสารและมีจิตสาธารณะ

1.2 หลักสูตรมีขีดความสามารถในการแขงขันตามความตองการของตลาดแรงงาน

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย (KPIs)

1.1 รอยละนิสิตที่มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษระดับ B1 หรือสูงกวา

1.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

1.3 จํานวนรางวัลสิ่งประดิษฐ/นวัตกรรมระดับชาติที่นิสิตไดรับจากองคกรภายนอก 

1.4 รอยละผลงานตีพิมพในระดับนานาชาติ (SCOPUS) ของนิสิตบัณฑิตศึกษา

1.5 จํานวนหลักสูตรที่ผานการ ประเมินตามเกณฑ มาตรฐาน AUNQA ระดับนานาชาติ

1.6 รอยละหลักสูตรที่รับนิสิตไดตามแผนรับนิสิตในระดับ ป.ตรี 

1.7 จํานวนหลักสูตรที่มีสหกิจหรือ 2 ภาษา

1.8 จํานวนหลักสูตร reskill หรือ upskill

1.9 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตระดับ ป.ตรี

1.10 รอยละของนิสิตป 4 ที่มีชั่วโมงจิตอาสาหรือจํานวนกิจกรรม เกินกวาเกณฑที่ มหาวิทยาลัยกําหนด

DEP Y S SO SG 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. (ระบุชื่อ-สกุล) (8)

ACA 65 01 01 1.2 01  โครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี  จํานวนหลักสูตรที่มีสหกิจหรือ 2 ภาษา หลักสูตร ≥4 40,000 ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

ACA 65 01 01 1.1 02  โครงการอบรมการเรียนการสอน แบบ Active learning  รอยละรายวิชาที่มีการเรียนการสอน แบบ active learning รอยละ ≥80 33,000 ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

ACA 65 01 01 1.1 03  โครงการอบรมการจัดทํานวัตกรรมการเรียนการสอน  จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอน ชิ้นงาน ≥5 33,000 ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

ACA 65 01 01 1.1 04  โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ swu-set  1. รอยละนิสิตที่มีคะแนนที่มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ 

ระดับ B1 หรือสูงกวา

รอยละ ≥40 20,000 ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

 2. รอยละผลงานตีพิมพในระดับนานาชาติ (SCOPUS) ของ

นิสิตบัณฑิตศึกษา

รอยละ ≥25

คา

เปาหมาย พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติการประจําป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

รหัสโครงการ
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดของโครงการ (KPIs) หนวยนับ

(1) พ.ศ. 2565

ระยะเวลาปงบประมาณ (6)  งบประมาณที่ใช (บาท) (7) ผูรับผิดชอบ

หนวยงาน/ภาควิชา หมายเหตุ
 รายได  แผนดิน

 ภายนอก

หรือแหลง

อื่น ๆ



หน้า 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 1 ผลิตบัณฑิตที�มีคุณภาพ

DEP Y S SO SG 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. (ระบุชื่อ-สกุล) (8)

คา

เปาหมาย พ.ศ. 2564

รหัสโครงการ
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดของโครงการ (KPIs) หนวยนับ

(1) พ.ศ. 2565

ระยะเวลาปงบประมาณ (6)  งบประมาณที่ใช (บาท) (7) ผูรับผิดชอบ

หนวยงาน/ภาควิชา หมายเหตุ
 รายได  แผนดิน

 ภายนอก

หรือแหลง

อื่น ๆ
ACA 65 01 01 1.2 05  กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร reskill หรือ upskill  1. จํานวนหลักสูตร reskill หรือ upskill หลักสูตร ≥6 รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

 2. รอยละหลักสูตรที่รับนิสิตไดตามแผนรับนิสิตในระดับ

ปริญญาตรี

รอยละ ≥80

 3. รอยละของบัณฑิตที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพไดใน

ครั้งแรก

รอยละ ≥90

ACA 65 01 01 1.2 06  กิจกรรมเสวนาความตองการผูประกอบการ  คะแนนความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอหลักสูตร (ป.ตร/ี

บัณฑิต)

คะแนน ≥4.1 รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพ

STU 65 01 01 1.10 07  โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะวิทยาศาสตร  จํานวนกิจกรรมดานจิตอาสา/ทักษะสื่อสาร ที่จัดภายใต

โครงการ

กิจกรรม 2 290,000 รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต

SAR 65 01 01 1.2 08  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรตาม

เกณฑ AUN-QA

 1. ผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจในการบริหาร 

และพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑคุณภาพ AUN-QA

รอยละ ≥80 86,000 ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพ

 2. จํานวนหลักสูตรที่ผานการประเมินตามเกณฑมาตรฐาน 

AUNQA ระดับนานาชาติ

- -

502,000  -       -            



 หน้า 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 2 การวิจัยสู่ระดับสากล

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic) ที่ 2  การวิจัยสูระดับสากล (02)

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ (Strategic Objective)

02 สรางสรรคงานวิจัยที่เขมแข็ง มีบูรณาการ สรางนวัตกรรม มีศักยภาพในการตอยอดเชิงพาณิชย เปนที่ยอมรับในระดับสากล

เปาประสงคเชิงกลยุทธ (Strategic Goal)

2.1 งานวิจัยและนวัตกรรม ที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับระดับสากล

2.2 การมีเครือขายความรวมมือทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกหนวยงานในการสรางงานวิจัยแบบบูรณาการ

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย (KPIs)

2.1 รอยละของงานวิจัยที่ตีพิมพ/เผยแพร ในฐานขอมูลระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูล กพอ. (จํานวนบทความที่ไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาต/ิจํานวนบทความทั้งหมด)

2.2 จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ/งานสรางสรรค ที่ยื่นขอรับการคุมครองจากกรมทรัพยสินทางปญญาประเภทผลงานอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร

2.3 จํานวนรางวัลระดับชาต/ินานาชาติ ของคณาจารย จากผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ/งานสรางสรรค

2.4 จํานวนการอางอิงโดยเฉลี่ยของผลงานตีพิมพ (Citations per Publication)

2.5 รอยละจํานวนเงินสนับสนุนทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก ตอจํานวนเงินสนับสนุนทุนวิจัยทั้งหมด

2.6 จํานวนเงินสนับสนุนทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก

2.7 จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ/งานสรางสรรค ที่นําไปใชประโยชน

DEP Y S SO SG 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. (ระบุชื่อ-สกุล)

RES 65 02 02 2.1 01  สนับสนุนทุนวิจัยดวยเงินรายไดคณะวิทยาศาสตร รอยละของงานวิจัยที่ตีพิมพ/เผยแพรในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติ ที่อยูในฐานขอมูล กพอ. (จํานวนบทความที่ไดรับ

การตีพิมพในระดับนานาชาต/ิจํานวนบทความทั้งหมด)

รอยละ ≥70 ผูชวยคณบดีฝายวิจัย

RES 65 02 02 2.1 02 การจัดการความรูในหัวขอที่สําคัญ เพื่อเผยแพรองค ความรู

ไปยังบุคลากร

จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ/งานสรางสรรค ที่

ยื่นขอรับการคุมครองจากกรมทรัพยสินทางปญญาประเภท

ผลงานอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร

เรื่อง ≥8 ผูชวยคณบดีฝายวิจัย

RES 65 02 02 2.2 03  โครงการสงเสริมบรรยากาศงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร  จํานวนเงินสนับสนุนทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก คิดเปน

รอยละจากเงินสนับสนุนทุนวิจัยทั้งหมด

รอยละ ≥25 73,500 ผูชวยคณบดีฝายวิจัย

RES 65 02 02 2.2 04 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพรอมในการ

จัดทําหองปฏิบัติการสารเคมีตามมาตรฐานความปลอดภัย 

ESPReL ในคณะวิทยาศาสตร

 1. หองปฏิบัติการที่เขารวมโครงการไดจัดทําทํา Esprel 

Checklist

รอยละ 100 70,000 ผูชวยคณบดีฝายวิจัย สนองตอ RWAP ดวย

แตจัดงบประมาณ อยู

ใน SAP

2. จํานวนหองที่ขึ้นทะเบียนโดยมีการจัดระบบระบบการจัดการค  หอง 5

คา

เปาหมาย พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติการประจําป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

รหัสโครงการ
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดของโครงการ (KPIs) หนวยนับ

(1) พ.ศ. 2565

ระยะเวลาปงบประมาณ  งบประมาณที่ใช (บาท) ผูรับผิดชอบ

หนวยงาน/ภาควิชา หมายเหตุ
 รายได  แผนดิน

 ภายนอกหรือ

แหลงอื่น ๆ



 หน้า 4

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 2 การวิจัยสู่ระดับสากล

DEP Y S SO SG 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. (ระบุชื่อ-สกุล)

คา

เปาหมาย พ.ศ. 2564

รหัสโครงการ
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดของโครงการ (KPIs) หนวยนับ

(1) พ.ศ. 2565

ระยะเวลาปงบประมาณ  งบประมาณที่ใช (บาท) ผูรับผิดชอบ

หนวยงาน/ภาควิชา หมายเหตุ
 รายได  แผนดิน

 ภายนอกหรือ

แหลงอื่น ๆ

RES 65 02 02 2.2 05 เชิญนักวิจัยที่มีศักยภาพดานการทําวิจัยโดยดูจากผลงานที่

ผานมามาชวยเปนพี่เลี้ยงใหกับนักวิจัยในคณะ เชน พี่เลี้ยง

ใหทําแนะนําดานการวางแผนการเขียนผลงานตีพิมพ หรือพี่

เลี้ยงที่มีผลงานนวัตกรรมโดดเดน

จํานวนเงินสนับสนุนทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก ลานบาท ≥30 ผูชวยคณบดีฝายวิจัย

RES 65 02 02 2.2 06 โครงการจัดทําวารสารวิทยาศาสตร มศว จํานวนวารสารที่เผยแพรในรอบ 6 เดือนของปปฏิทิน ฉบับ 2 220,000    ผูชวยคณบดีฝายวิจัย

363,500    -      -            



หน้า 5

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 3  สร้างงานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรศึกษาที�เป็นเลิศ

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic) ที่ 3  สรางงานบริการวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เปนเลิศ (03)

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ (Strategic Objective)

01 สรางงานบริการวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอสังคมและชุมชนอยางยั่งยืน

เปาประสงคเชิงกลยุทธ (Strategic Goal)

3.1 ชุมชนและสังคมไดรับการบริการวิชาการที่นําไปสูการเพิ่มศักยภาพในการแกปญหาและพัฒนาไดอยางยั่งยืน

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย (KPIs)

1.1 รายไดที่ไดจากการบริการวิชาการ 

1.2 หนวยงานที่มาใชบริการซ้ํา

1.3 รอยละของผูเขารับการอบรมไดนําความรูจากการบริการวิชาการไปใชประโยชน 

1.4 จํานวนหนวยงานที่สามารถพึ่งตนเองได

1.5 จํานวนโครงการบริการวิชาการที่มีความรวมมือกับหนวยงานภายนอกที่ตอบสนองตอความตองการของชุมชนหรือสังคม

1.6 ระดับความพึงพอใจของผูเขารับบริการวิชาการ

DEP Y S SO SG 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. (ระบุชื่อ-สกุล)

ITS 65 03 03 3.1 01  โครงการบริการวิชาการแบบครั้งคราว  1. รายไดที่ไดจากการบริการวิชาการ (ลานบาท) ลานบาท ≥4.5 ฝายสารสนเทศและกิจการพิเศษ

 2. หนวยงานที่มาใชบริการซ้ํา หนวยงาน ≥5

 3. รอยละของผูเขารับการบริการวิชาการที่มีการนําความรูที่ได

จากการบริการวิชาการไปใชประโยชน

รอยละ ≥85 

 4. ระดับความพึงพอใจของผูเขารับบริการวิชาการ คะแนน ≥4.0

ITS 65 03 03 3.1 02  โครงการบริการวิชาการตอสังคมและชุมชนใน

พิ้นที่

 1. จํานวนโครงการบริการวิชาการที่มีความรวมมือกับหนวยงาน

ภายนอกที่ตอบสนองตอความตองการของชุมชนหรือสังคม

โครงการ - ฝายสารสนเทศและกิจการพิเศษ

 2. จํานวนหนวยงานที่สามารถพึ่งตนเองได หนวยงาน -

ITS 65 03 03 3.2 14  โครงการบริการวิชาการกับกลุมเครือขาย

 คณะวิทยาศาสตร

 ความพึงพอใจโดยรวม คะแนน ≥ 3.51 150,000 ฝายสารสนเทศและกิจการพิเศษ

150,000   -       -                

คา

เปาหมาย พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติการประจําป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

รหัสโครงการ
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดของโครงการ (KPIs) หนวยนับ

(1) พ.ศ. 2565

ระยะเวลาปงบประมาณ  งบประมาณที่ใช (บาท) ผูรับผิดชอบ

หนวยงาน/ภาควิชา หมายเหตุ
 รายได  แผนดิน

 ภายนอกหรือ

แหลงอื่น ๆ



 หน้า 6

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 4  บริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic) ที่ 4  บริหารองคกรอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล (04)

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ (Strategic Objective)

01 สรางระบบงานและสภาพแวดลอมที่ตอบสนองตอพันธกิจหลักและการบรรลุวิสัยทัศนของคณะวิทยาศาสตร

02 บริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล

เปาประสงคเชิงกลยุทธ (Strategic Goal)

4.1 องคกรที่มีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ

4.2 บุคลากรมีความผูกพันและทัศนคติที่ดีตอองคกร

4.3 มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพและบรรยากาศในการทํางาน

4.4 เปนองคกรที่ยึดหลักธรรมาธิบาล

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย (KPIs)

1.1 จํานวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจที่ไดรับการปรับปรุง/พัฒนา

1.2 ระดับคะแนนตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx)

1.3 จํานวนขอรองเรียนดานจริยธรรม

1.4 ผลประเมินการใหความสําคัญเรื่องธรรมาภิบาลของผูบริหาร (สายวิชาการ)

1.5 ผลประเมินการใหความสําคัญเรื่องธรรมาภิบาลของผูบริหาร (สายปฏิบัติการ)

1.6 อัตราการคงอยูของบุคลากร

1.7 ระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีตอองคกร (สายวิชาการ)

1.8 ระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีตอองคกร (สายปฏิบัติการ)

1.9 รอยละบุคลากรที่ไดรับการเลื่อนตําแหนงทางวิชาการ

1.10 รอยละบุคลากรสายปฏิบัติการที่ยื่นขอตําแหนงในระดับชํานาญการ/ชํานาญงาน

1.11 สภาพแวดลอมของสถานที่ทํางานมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน*

DEP Y S SO SG 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. (ระบุชื่อ-สกุล)

SAR 65 04 04 (1) 4.1 01  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อการดําเนินงานที่

เปนเลิศ ตามเกณฑ EdPEx

 ผูเขารวมโครงการมีความรูและความเขาใจเกณฑ EdPEx รอยละ ≥80 227,500 ผูชวยคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพ

OFF 65 04 04 (1) 4.1 02  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สายปฏิบัติการ คณะ

วิทยาศาสตร

 1. รอยละบุคลากรที่ไดรับการอบรมพัฒนา (สายวิชาการ) รอยละ ≥95 130,700 ผูชวยคณบดีฝายวางแผนและทรัพยากร

บุคคล/รองคณบดีฝายบริหารฯ

 2. รอยละบุคลากรที่ไดรับการอบรมพัฒนา (สายปฏิบัติการ) รอยละ ≥95

คาเปาหมาย
พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติการประจําป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

รหัสโครงการ
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดของโครงการ (KPIs) หนวยนับ

(1) พ.ศ. 2565

ระยะเวลาปงบประมาณ  งบประมาณที่ใช (บาท) ผูรับผิดชอบ

หนวยงาน/ภาควิชา หมายเหตุ
 รายได  แผนดิน

 ภายนอกหรือ

แหลงอื่น ๆ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 4  บริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

DEP Y S SO SG 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. (ระบุชื่อ-สกุล)

คาเปาหมาย
พ.ศ. 2564

รหัสโครงการ
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดของโครงการ (KPIs) หนวยนับ

(1) พ.ศ. 2565

ระยะเวลาปงบประมาณ  งบประมาณที่ใช (บาท) ผูรับผิดชอบ

หนวยงาน/ภาควิชา หมายเหตุ
 รายได  แผนดิน

 ภายนอกหรือ

แหลงอื่น ๆ

ITS 65 04 04 (1) 4.1 03  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ

ตัดสินใจ

 จํานวนระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารและตัดสินใจที่ไดรับ

การปรับปรุง/พัฒนา

ระบบ ≥2 ผูชวยฝายสารสนเทศฯ/รองคณบดีฝาย

บริหารฯ

OFF 65 04 04 (1) 4.2 04  โครงการเสริมสรางความผูกพันและความสัมพันธอันดี

ระหวางบุคลากร

 1. ระดับความผูกพันของบุคคลากรที่มีตอองคกร (สายวิชาการ) คะแนน ≥4.5 ผูชวยคณบดีฝายวางแผนและทรัพยากร

บุคคล/รองคณบดีฝายบริหารฯ

 2. ระดับความผูกพันของบุคคลากรที่มีตอองคกร (สาย

ปฏิบัติการ)

คะแนน ≥4.5 ผูชวยคณบดีฝายพัฒนากายภาพและ

สิ่งแวดลอม

OFF 65 04 04 (2) 4.1 05  กิจกรรมการพัฒนากายภาพ และระบบสาธารณูปโภคใน

อาคารคณะวิทยาศาสตร เพื่อความปลอดภัยในสถานที่

ทํางาน

 1. รอยละของจํานวนเครื่องจักรประกอบอาคารประจําอาคาร

 10 และ 19 ที่อยูในสภาพพรอมใชงาน

รอยละ ≥95 ผูชวยคณบดีฝายพัฒนากายภาพและ

สิ่งแวดลอม

 2. รอยละของจํานวนอุปกรณดับเพลิงและปายสัญลักษณทาง

หนีไฟ อาคาร 19 ที่อยูในสภาพพรอมใชงาน

รอยละ 100

 3. รอยละของบุคลากรที่เขารวมฝกซอมหนีไฟ รอยละ 100

 4. จํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุในสถานที่ทํางาน (ครั้ง) ครั้ง 0

OFF 65 04 04 (2) 4.3 06  กิจกรรมการพัฒนาสภาพแวดลอมในสถานที่ทํางาน  1. รอยละหองเรียน หองสํานักงานและพื้นที่สวนกลางที่มีความ

เขมของแสงสวางตามมาตรฐาน

รอยละ 100 ผูชวยคณบดีฝายพัฒนากายภาพและ

สิ่งแวดลอม

 2. คุณภาพน้ําของอาคาร 19*** ตามมาตรฐาน

 3. ความพึงพอใจดานสภาพแวดลอมของบุคคลากร คะแนน ≥4.0

ITS 65 04 04 (2) 4.4 07  กิจกรรมสงเสริมธรรมาภิบาล  1. จํานวนขอรองเรียนดานจริยธรรม 0

 2. ผลการประเมินการใหความสําคัญเรื่องธรรมาภิบาลของ

ผูบริหารคณะวิทยาศาสตร (สายวิชาการ)

คะแนน ≥4.3

 3. ผลการประเมินการใหความสําคัญเรื่องธรรมาภิบาลของ

ผูบริหารคณะวิทยาศาสตร (สายปฏิบัติการ)

คะแนน ≥4.3

358,200    -       -               

ผูชวยคณบดีฝายสารสนเทศฯ/รองคณบดี

ฝายบริหารฯ



 

แผนปฏิบัติการประจํา (Routine Work Action Plan) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

คณะวิทยาศาสตร 
 



หน้า 8

าที่ตอบยุทธศาสตร (RWAP)

5. แผนปฏิบัติการประจําที่ตอบยุทธศาสตร (Routine Work Action Plan)

5.1 โครงการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติเปนประจํา/ปกติ ของหนวยงาน

(2) (3) (4) (5) (6) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (9)

ACA 65 ยุทธศาสตรที่ 1 1.4 01  โครงการเตรียมความพรอมสําหรับนิสิต ชั้นปที่ 1  1. ความพึงพอใจโดยรวม คะแนน ≥ 4.00 60,000 ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

 2. นิสิตไดรับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน ไดแก การใชภาษา 

(language Literacy) การคํานวณ (Numeracy Literacy) 

การใชเทคโนโลยี (ICT Literacy) การใชวิทยาศาสตรกับสิ่ง

รอบตัว (Scientific Literacy)

รอยละ 100

ACA 65 ยุทธศาสตรที่ 1 1.2 02  โครงการนําเสนอผลงานนิสิต SCI Fair 2564  1. ความพึงพอใจโดยรวม คะแนน ≥ 4.50 200,000 ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

 2. นิสิตมีความสามารถในการอานและเขียน (literacy) เพิ่มขึ้น รอยละ 100

ACA 65 ยุทธศาสตรที่ 1 1.4 03  โครงการสัมมนาระหวางฝกประสบการณวิชาชีพ

 สําหรับนิสิต กศ.บ.

 1. ความพึงพอใจโดยรวม คะแนน ≥ 4.50 60,000 ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

 2. นิสิตสามารถวิเคราะหปญหา (Critical Thinking) 

แกปญหาในชั้นเรียนอยางสรางสรรค (Creativity) รวมทั้ง

สามารถสื่อสารและทํางาน รวมกับผูอื่น เพื่อแกปญหานั้นได 

(Communication&Collaboration)

รอยละ 100

ACA 65 ยุทธศาสตรที่ 1 1.4 04  โครงการ Young SWU Science Talent  1. จํานวนนิสิตที่เขารวมโครงการ รอยละ 100 42,000 ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

 2. นิสิตไดพัฒนาการจัดการดานการเงิน (Financial 

Literacy) การริเริ่มสรางสรรค (Initiative) ความพยายามใน

การบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว (Persistence/Grit) และความเปน

ผูนํา (Leadership)

รอยละ 100

STU 65 ยุทธศาสตรที่ 1 1.13 05  โครงการพัฒนาวิชาการ  จํานวนกิจกรรมที่จัดภายใตโครงการ กิจกรรม 2 120,000 ฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต

STU 65 งานตามพันธกิจ ไมมี 06  โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปที่ 1 คณะวิทยาศาสตร 

ประจําปการศึกษา 2564

 ความพึงพอใจโดยรวม คะแนน > 3.51 35,000 ฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต

STU 65 งานตามพันธกิจ ไมมี 07  โครงการปจฉิมนิเทศนิสิตป 4 คณะวิทยาศาสตร 

ประจําปการศึกษา 2564

 ความพึงพอใจโดยรวม คะแนน > 3.51 40,000 ฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต

ระยะเวลาปงบประมาณ

(7)

 งบประมาณที่ใช (บาท)

(8)
หมายเหตุ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
 รายได  แผนดิน

โครงการ/กิจกรรม
ความสอดคลอง

ยุทธศาสตรรอง
ตัวชี้วัดของโครงการ (KPIs)

ผูรับผิดชอบ

หนวยงาน/ภาควิชา

(ระบุชื่อ-สกุล) ภายนอกหรือ

แหลงอื่น ๆ

แผนปฏิบัติการประจําป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

หนวยนับ
คา

เปาหมาย

รหัสโครงการ

(1)

DEP Y
 S

ความสอดคลอง

ยุทธศาสตรหลัก

K N



หน้า 9

(2) (3) (4) (5) (6) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (9)

ระยะเวลาปงบประมาณ

(7)

 งบประมาณที่ใช (บาท)

(8)
หมายเหตุ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
 รายได  แผนดิน

โครงการ/กิจกรรม
ความสอดคลอง

ยุทธศาสตรรอง
ตัวชี้วัดของโครงการ (KPIs)

ผูรับผิดชอบ

หนวยงาน/ภาควิชา

(ระบุชื่อ-สกุล) ภายนอกหรือ

แหลงอื่น ๆ

หนวยนับ
คา

เปาหมาย

รหัสโครงการ

(1)

DEP Y
 S

ความสอดคลอง

ยุทธศาสตรหลัก

K N

STU 65 งานตามพันธกิจ ไมมี 08  โครงการรวมตอนรับนิสิตใหมและคายเสริมสราง

 อัตลักษณนิสิต

 ความพึงพอใจโดยรวม คะแนน > 3.51 360,000 ฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต

STU 65 งานตามพันธกิจ ไมมี 09  โครงการทํานุบํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ  ความพึงพอใจโดยรวม คะแนน > 3.51 6,000 ฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต

STU 65 งานตามพันธกิจ ไมมี 10  โครงการไหวครู คณะวิทยาศาสตร  ความพึงพอใจโดยรวม คะแนน > 3.51 30,000 ฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต

STU 65 งานตามพันธกิจ ไมมี 11  โครงการสนับสนุนนิสิตสรางกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร ความพึงพอใจโดยรวม คะแนน > 3.51 35,000 ฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต

STU 65 งานตามพันธกิจ ไมมี 13  โครงการสงเสริมสุขภาพนิสิต คณะวิทยาศาสตร  ความพึงพอใจโดยรวม คะแนน > 3.52 280,000 ฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต

PLA 65 ยุทธศาสตรที่ 4 ไมมี 15  โครงการทบทวนวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ

อุปสรรค (SWOT Analysis)

 1. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ รอยละ ≥ 80 20,000 - -

 2. แผนยุทธศาสตรฉบับปรับปรุง ฉบับ 1

RES 65 ยุทธศาสตรที่ 2 ไมมี 16  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพรอมใน

การจัดทําหองปฏิบัติการสารเคมีตามมาตรฐานความ

ปลอดภัย ESPReL ในคณะวิทยาศาสตร

 หองปฏิบัติการที่เขารวมโครงการไดจัดทํา Esprel Checklist รอยละ 100 -                ฝายวิจัย สนองตอ 

SAP และ 

RWAP

RES 65 ยุทธศาสตรที่ 2 2.1 17  โครงการสงเสริมบรรยากาศงานวิจัย และนวัตกรรม คณะ

วิทยาศาสตร

 ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการ

เขียนขอทุนวิจัย/การตีพิมพระดับนานชาต/ิการสรางความ

รวมมือระหวางหนวยงานภายนอก

รอยละ 80 73,600 ฝายวิจัย

RES 65 ยุทธศาสตรที่ 2 2.1 18  โครงการจัดทําวารสารวิทยาศาสตร มศว  ไดวารสารที่ใชเผยแพรสูสาธารณะ ฉบับ 2 220,000 ฝายวิจัย

1,581,600   -       -            

ฝายบริหารและวางแผน



 

แผนปฏิบัติการประจํา (Routine Work Action Plan) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ภาควชิาคณติศาสตร 
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แผนปฏิบัติการประจําที่ตอบยุทธศาสตร (RWAP)

5.  แผนปฏิบัติการประจําที่ตอบยุทธศาสตร  (Routine Work Action Plan)

5.1 โครงการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติเปนประจํา/ปกติ ของหนวยงาน

(2) (3) (4) (5) (6) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (9)

MAT 65 ยุทธศาสตร 1 1.5 01  โครงการศึกษาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2563

 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานของภาควิชา

 คาเฉลี่ยความพึงพอใจ คะแนน > 3.51 7,000 ผศ.ดร.ณหทัย ฤกษฤทัยรัตน

MAT 65 ยุทธศาสตรที่ 1 1.5 02  โครงการประชุมเพื่อจัดทํารายงานประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ป

การศึกษา 2564

 รอยละของจํานวนบุคลากรของภาควิชาที่เขา

รวม

รอยละ > 80 21,600 ผศ.ดร.ณหทัย ฤกษฤทัยรัตน

MAT 65 ยุทธศาสตรที่ 1 1.5 03  โครงการประชาพิจารณการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาป

การศึกษา 2564 ของภาควิชาคณิตศาสตร

 รอยละของจํานวนบุคลากรของภาควิชาที่เขา

รวม

รอยละ > 80 7,500 ผศ.ดร.ณหทัย ฤกษฤทัยรัตน

MAT 65 ยุทธศาสตรที่ 1 1.5 04  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของภาควิชา

คณิตศาสตร ปการศึกษา 2564

 รอยละของหลักสูตรที่ประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน

รอยละ > 80 71,700 ผศ.ดร.ณหทัย ฤกษฤทัยรัตน

MAT 65 ยุทธศาสตรที่ 1 1.13 05  โครงการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาคณิตศาสตร ประจําปการศึกษา 2565

 คาเฉลี่ยความพึงพอใจ คะแนน > 3.51 12,000 อ.ดร.รุงฟา จันทจารุภรณ

MAT 65 ยุทธศาสตรที่ 2 1.13 06  โครงการนําเสนอหัวขอวิจัย (Pre-Proposal) สําหรับนิสิต ระดับ

บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร ประจําปการศึกษา 2564

 รอยละของจํานวนนิสิตเปาหมายที่เขารวม รอยละ > 60 20,000 อ.ดร.รุงฟา จันทจารุภรณ

MAT 65 ยุทธศาสตรที่ 1 1.5 07  โครงการปรับปรุงหลักสูตร กศ.ด.

 สาขาวิชาคณิตศาสตร, กศ.ม.คณิตศาสตร 

 และ ปร.ด.คณิตศาสตร

 คาเฉลี่ยความพึงพอใจ คะแนน > 3.51 26,800 ประธานแตละหลักสูตร

MAT 65 ยุทธศาสตรที่ 1 1.13 08  โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตหลักสูตรการศึกษา

 มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร และหลักสูตร

 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 

 ดานกลยุทธการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร 

 สําหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21

 คาเฉลี่ยความพึงพอใจ คะแนน > 3.51 35,600 อ.ดร.รุงฟา จันทจารุภรณ

MAT 65 ยุทธศาสตรที่ 1 1.6 09  โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาคณิตศาสตร

 คาเฉลี่ยความพึงพอใจ คะแนน > 3.51 30,000 อ.ดร.อิทธิเทพ นวาระสุจิตร

MAT 65 ยุทธศาสตรที่ 1 1.9 10  โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

 สาขาคณิตศาสตร (สองภาษา)

 คาเฉลี่ยความพึงพอใจ คะแนน > 3.51 40,000 ผศ.เอนก จันทรจรูญ

รหัสโครงการ

(1) โครงการ/กิจกรรม
ความสอดคลอง

ยุทธศาสตรรอง
ตัวชี้วัดของโครงการ (KPIs)

แผนปฏิบัติการประจําป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ภาควิชาคณิตศาสตร

หมายเหตุ

 รายได  แผนดิน

 ภายนอก

หรือแหลง

อื่น ๆ

DEP Y

 S

ความสอดคลอง

ยุทธศาสตรหลัก

K N
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

หนวยนับ
คา

เปาหมาย

ระยะเวลาปงบประมาณ

(7)

 งบประมาณที่ใช (บาท)

(8)

ผูรับผิดชอบ

หนวยงาน/ภาควิชา

(ระบุชื่อ-สกุล)
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(2) (3) (4) (5) (6) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (9)

รหัสโครงการ

(1) โครงการ/กิจกรรม
ความสอดคลอง

ยุทธศาสตรรอง
ตัวชี้วัดของโครงการ (KPIs)

หมายเหตุ

 รายได  แผนดิน

 ภายนอก

หรือแหลง

อื่น ๆ

DEP Y

 S

ความสอดคลอง

ยุทธศาสตรหลัก

K N
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

หนวยนับ
คา

เปาหมาย

ระยะเวลาปงบประมาณ

(7)

 งบประมาณที่ใช (บาท)

(8)

ผูรับผิดชอบ

หนวยงาน/ภาควิชา

(ระบุชื่อ-สกุล)

MAT 65 งานตามพันธกิจ ไมมี 11  โครงการปฏิบัติการ 5 ส ของภาควิชาคณิตศาสตร

 “Big Cleaning Day”

 คาเฉลี่ยความพึงพอใจ คะแนน > 3.51 5,100 ภาควิชาคณิตศาสตร

MAT 65 ยุทธศาสตรที่ 1 1.7 12  โครงการคณิตฯ พิชิตตลาดงาน  คาเฉลี่ยความพึงพอใจ คะแนน > 3.51 8,000 ผศ.ดร.พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย 

สิรินิลกุล

MAT 65 ยุทธศาสตรที่ 1 1.13 13  โครงการพัฒนาหองสรางและแสดงอุปกรณสื่อ

 การสอนคณิตศาสตร

 รอยละของจํานวนนิสิตเปาหมายที่เขารวม รอยละ > 50 5,000 ผศ.ดร.สุกัญญา หะยีสาและ

MAT 65 ยุทธศาสตรที่ 2 2.1 14  โครงการสงเสริมบรรยากาศทาง วิชาการ 

 เรื่อง “โปรแกรม LaTeX สําหรับเรียงพิมพบทความ

 วิชาการภาษาไทยดานคณิตศาสตร”

 คาเฉลี่ยความพึงพอใจ คะแนน > 3.51 4,000 รศ.ดร.วรานุช แขมมณี

MAT 65 ยุทธศาสตรที่ 1 1.13 15  โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ระดับปริญญาตรี 

 ภาควิชาคณิตศาสตร ปการศึกษา 2564

 คาเฉลี่ยความพึงพอใจ คะแนน > 3.51 15,000 ประธานแตละหลักสูตร

MAT 65 ยุทธศาสตรที่ 4 ไมมี 16  โครงการคณิตศาสตรงามสงา สานคุณคาวัฒนธรรมไทย  คาเฉลี่ยความพึงพอใจ คะแนน > 3.51 6,900 ผศ.ดร.พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย 

สิรินิลกุล

MAT 65 ยุทธศาสตรที่ 3 3.4 17  โครงการบริการวิชาการ Math Day Camp  คาเฉลี่ยความพึงพอใจ คะแนน > 3.51 10,000 ผศ.ดร.สุกัญญา หะยีสาและ

MAT 65 ยุทธศาสตรที่ 3 3.4 18  โครงการบริการวิชาการคายสูฝน...วันอัจฉริยะ  คาเฉลี่ยความพึงพอใจ คะแนน > 3.51 10,000 ผศ.ดร.สุกัญญา หะยีสาและ

336,200  -       -            



 

แผนปฏิบัติการประจํา (Routine Work Action Plan) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ภาควชิาเคมี 
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แผนปฏิบัติการประจําที่ตอบยุทธศาสตร (Routine Work Action Plan : RWAP)

5.  แผนปฏิบัติการประจําที่ตอบยุทธศาสตร  (Routine Work Action Plan)

5.1 โครงการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติเปนประจํา/ปกติ ของหนวยงาน

(2) (3) (4) (5) (6) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (9)

CHE 65 ยุทธศาสตร 1 1.13 01  โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานมาตรฐาน

 อุตสาหกรรม ISO

 1. ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับ

ขอกําหนดระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล (ISO) ในระดับดี

ขึ้นไป

รอยละ ≥ 80 30,000 ภาควิชาเคมี

(อ. ดร.กุลวดี ดลโสภณ)

 2. ความพึงพอใจในการเรียนรูและฝกปฏิบัติการในโครงการ

ระดับดีขึ้นไป

รอยละ ≥ 80

CHE 65 ยุทธศาสตรที่ 1 1.9 02  โครงการพัฒนานิสิตในการฝกประสบการณ

วิชาชีพ ปการศึกษา 2564

 1. อาจารยนิเทศกมีความรูในเกณฑการประเมินและ

กระบวนการติดตามนิสิตฝกประสบการณวิชาชีพในระดับดี

รอยละ ≥ 80 53,500 ภาควิชาเคมี

 (อ. ดร.พรทิพย บุญศรี)

 2. นิสิตกลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตนเพื่อ

ฝกประสบการณวิชาชีพไดในระดับดี

รอยละ ≥ 80

 3. จํานวนนิสิตกลุมเปาหมายผานการฝกประสบการณวิชาชีพมี

ผลการประเมินไมนอยกวาในระดับดี

รอยละ ≥ 80

 4. นิสิตกลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจในงานที่ทําใน

ระหวางการฝกประสบการณวิชาชีพในระดับดี

รอยละ ≥ 80

CHE 65 ยุทธศาสตรที่ 1 1.5 03  โครงการจัดสอบวัดสมรรถนะของนิสิตระดับ

ปริญญาตรี ภาควิชาเคมี ปการศึกษา 2564

 1. นิสิตกลุมเดิมมีจํานวนรอยละที่สอบผานระดับสมรรถนะของ

หลักสูตรเพิ่มขึ้น โดยเปรียบเทียบกับปการศึกษากอนหนา

รอยละ ≥ 50 19,000 ภาควิชาเคมี

 (อ. ดร.สุชีวิน โชติชัชวาลยกุล, อ.

 ดร.นันทิชา ลิ้มชูวงศ)

CHE 65 ยุทธศาสตรที่ 4 4.2 04  โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ภาควิชา

เคมี

ยุทธศาสตรที่ 1  1. เมื่อสิ้นสุดโครงการ ผูเขารับการอบรมมีความเขาใจและเห็น

ความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนา

ประสิทธิภาพของตนเอง

รอยละ ≥ 80 27,200 ภาควิชาเคมี 

(อ. ดร.ประเสริฐ พัฒนาประทีป)

 2. จํานวนผูรับการอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมของ

โครงการ ในระดับดี

รอยละ ≥ 80

CHE 65 ยุทธศาสตรที่ 1 1.12 05  โครงการเสริมสรางศักยภาพวิชาชีพครู  นิสิตไดรับความรูความสามารถตามหลักสูตร และมีทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21

รอยละ ≥80 42,200 ภาควิชาเคมี

(ผศ.ดร.ปยรัตน ดรบัณฑิต)

โครงการ/กิจกรรม
ความสอดคลอง

ยุทธศาสตรรอง
ตัวชี้วัดของโครงการ (KPIs)

ผูรับผิดชอบ

หนวยงาน/ภาควิชา

(ระบุชื่อ-สกุล)

แผนปฏิบัติการประจําป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ภาควิชาเคมี

รหัสโครงการ

(1)

DEP Y

 S

ความสอดคลอง

ยุทธศาสตรหลัก

K N

หนวยนับ
คา

เปาหมาย

ระยะเวลาปงบประมาณ

(7)

 งบประมาณที่ใช (บาท)

(8)
หมายเหตุ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
 รายได  แผนดิน

 ภายนอกหรือ

แหลงอื่น ๆ
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แผนปฏิบัติการประจําปี (Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | ภาควิชาเคมี

(2) (3) (4) (5) (6) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (9)

โครงการ/กิจกรรม
ความสอดคลอง

ยุทธศาสตรรอง
ตัวชี้วัดของโครงการ (KPIs)

ผูรับผิดชอบ

หนวยงาน/ภาควิชา

(ระบุชื่อ-สกุล)

รหัสโครงการ

(1)

DEP Y

 S

ความสอดคลอง

ยุทธศาสตรหลัก

K N

หนวยนับ
คา

เปาหมาย

ระยะเวลาปงบประมาณ

(7)

 งบประมาณที่ใช (บาท)

(8)
หมายเหตุ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
 รายได  แผนดิน

 ภายนอกหรือ

แหลงอื่น ๆ

CHE 65 ยุทธศาสตรที่ 1 1.13 06  โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตดานวิชาชีพ  นิสิตไดรับความรูความสามารถตามหลักสูตร และมีทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21

รอยละ ≥80 18,200 ภาควิชาเคมี 

(ผศ.ดร.แพน ทองเรือง)

CHE 65 ยุทธศาสตรที่ 1 1.13 07  โครงการความปลอดภัยในการทํางานที่

เกี่ยวของกับสารเคมีและการแกไขปญหาเมื่อ

เกิดอุบัติเหตุ

 1. ผูเขารวมโครงการไดตระหนักถึงความปลอดภัย

     ในการทํางานที่เกี่ยวของกับสารเคมีและสามารถ

     แกไขปญหาเบื้องตนเมื่อเกิดอุบัติเหตุและ

     ปฐมพยาบาลได

รอยละ ≥ 80 10,100 ภาควิชาเคมี

(อ.ดร.ชัชฎาภรณ พิณทอง)

 2. ผูเขารวมโครงการไดรับความรูและความพึงพอใจในการเขา

รวมโครงการ ในระดับดีขึ้นไป

รอยละ ≥ 80

CHE 65 ยุทธศาสตรที่ 1 1.13 08  โครงการการเรียนรูดวยตนเองดานความ

ปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 4  1. ผูที่เขารับการอบรมมีความเขาใจเกี่ยวกับระบบความ

ปลอดภัยในหองปฏิบัติการเพิ่มขึ้น

รอยละ ≥ 80 21,200 ภาควิชาเคมี

(ผศ.ดร.สุเชาวน ดอนพุดซา)

CHE 65 ยุทธศาสตรที่ 1 1.13 09  โครงการกาวแรกสูนักวิทยรุนเยาว ปการศึกษา

 2564

 นิสิตไดรับความรูความสามารถตามหลักสูตร และมีทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21

รอยละ 80 ภาควิชาเคมี

(ผศ.ดร.ศิริขวัญ พลประทีป,

อ. ดร.นันทิชา ลิ้มชูวงศ, 

อ. ดร.อิทธิพล สังเวียนวงศ)

CHE 65 ยุทธศาสตรที่ 2 2.1 10  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการ

หองปฏิบัติการเคมี

ยุทธศาสตรที่ 4  1. ผูที่เขารับการอบรมมีความเขาใจเกี่ยวกับระบบความ

ปลอดภัยในหองปฏิบัติการเพิ่มขึ้น

รอยละ ≥ 80 27,000 ภาควิชาเคมี

(ผศ.ดร.ศิริขวัญ พลประทีป)

CHE 65 ยุทธศาสตรที่ 3 3.1 11  โครงการบริการวิชาการ การพัฒนานักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ ใน

การทําปฏิบัติการเคมี

 1. ผูเขารวมโครงการไดรับความพึงพอใจในการเขารวมโครงการ

ในระดับดีขึ้นไป

รอยละ ≥ 80 ภาควิชาเคมี 

(อ. ดร.ประเสริฐ พัฒนาประทีป)

 2. นักเรียนที่เขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในวิชาเคมี

มากขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

รอยละ ≥ 20

CHE 65 งานตามพันธกิจ ไมมี 12  โครงการเตรียมความพรอมจากนิสิตสูบัณฑิต

เคมี

 ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป รอยละ ≥ 80 ภาควิชาเคมี 

(รศ.ดร.รัชนก ทองนํา)

CHE 65 งานตามพันธกิจ ไมมี 13  โครงการพิธีไหวครูภาควิชาเคมี  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดโครงการในระดับดี

ขึ้นไป

รอยละ ≥ 80 ภาควิชาเคมี

(ผศ. ดร.สุเชาวน ดอนพุดซา)

CHE 65 งานตามพันธกิจ ไมมี 14  โครงการพบนิสิตใหม  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในการจัดโครงการในระดับดี

ขึ้นไป

รอยละ ≥ 80 ภาควิชาเคมี 

(ผศ. ดร.ณัฐพล อภิรติกุล)

248,400    -     -               



 

แผนปฏิบัติการประจํา (Routine Work Action Plan) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ภาควชิาชีววิทยา 
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แผนปฏิบัติการประจําปี (Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | ภาควิชาชีววิทยา

แผนปฏิบัติการประจําที่ตอบยุทธศาสตร (RWAP)

5.  แผนปฏิบัติการประจําที่ตอบยุทธศาสตร  (Routine Work Action Plan)

5.1 โครงการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติเปนประจํา/ปกติ ของหนวยงาน

(2) (3) (4) (5) (6) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (9)

BIO 65 ยุทธศาสตรที่ 2 2.3 01  โครงการสงเสริมบรรยากาศทางการวิจัย  คณาจารยและบุคลากรในภาควิชาชีววิทยาไดรับ 

 ความรูและแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงาน

 ใหสอดคลองกับขอกําหนดภาระงานในระดับมากขึ้นไป

รอยละ > 80              5,000 อ.อภิรดา สถาปตยานนท

BIO 65 ยุทธศาสตรที่ 1 1.7 02  โครงการการศึกษาภาคสนาม ภาควิชาชีววิทยา  นิสิตไดรับความรูและไดฝกทักษะปฏิบัติการ

 ในการศึกษาภาคสนามในระดับดีขึ้นไป

รอยละ > 80          400,000 อ.มนตรี มณีภาค

BIO 65 ยุทธศาสตรที่ 1 1.6 03  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา ภาควิชาชีววิทยา  คะแนนการประเมินเฉลี่ยของหลักสูตรแบบ AUN QA คะแนน > 1.5            30,000 อ.ธนิต ศิริบุญ

BIO 65 ยุทธศาสตรที่ 1 1.7 04  ปรับปรุงหลักสูตร ภาควิชาชีววิทยา  จํานวนหลักสูตรที่ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรแลวเสร็จ หลักสูตร 2            10,000 อ.มนตรี มณีภาค

BIO 65 ยุทธศาสตรที่ 4 4.4 05  โครงการทําบุญสัตวทดลอง ภาควิชาชีววิทยาประจําป  ความพึงพอใจของผูรวมโครงการในระดับมากขึ้นไป รอยละ > 80              6,000 อ.ณัฐรินทร วงศธรรมวานิช

BIO 65 ยุทธศาสตรที่ 1 1.6 06  กิจกรรมสรางทักษะ (reskill) นิสิตภาควิชาชีววิทยา  นิสิตไดรับการเสริมสรางทักษะปฏิบัติการในระดับดีขึ้นไป รอยละ > 80 อ.มนตรี มณีภาค

BIO 65 ยุทธศาสตรที่ 1 1.11 07  กิจกรรมวันแรกพบนิสิตภาควิชาชีววิทยา  นิสิตมีความผูกพันกับภาควิชาในระดับมากขึ้นไป รอยละ > 80  อ.ณัฐรินทร วงศธรรมวานิช

451,000        -         -            

โครงการ/กิจกรรม
ความสอดคลอง

ยุทธศาสตรรอง
ตัวชี้วัดของโครงการ (KPIs)

ผูรับผิดชอบ

หนวยงาน/ภาควิชา

(ระบุชื่อ-สกุล)

แผนปฏิบัติการประจําป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ภาควิชาชีววิทยา

รหัสโครงการ

(1)

DEP Y

 S

ความสอดคลอง

ยุทธศาสตรหลัก

K N

หนวยนับ
คา

เปาหมาย

ระยะเวลาปงบประมาณ

(7)

 งบประมาณที่ใช (บาท)

(8)
หมายเหตุ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
 รายได  แผนดิน

 ภายนอก

หรือแหลง

อื่น ๆ



 

แผนปฏิบัติการประจํา (Routine Work Action Plan) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ภาควชิาฟสกิส 
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แผนปฏิบัติการประจําปี (Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | ภาควิชาฟิสิกส์

แผนปฏิบัติการประจําที่ตอบยุทธศาสตร (RWAP)

5.  แผนปฏิบัติการประจําที่ตอบยุทธศาสตร  (Routine Work Action Plan)

5.1 โครงการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติเปนประจํา/ปกติ ของหนวยงาน

(2) (3) (4) (5) (6) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (9)

PHY 65 งานตามพันธกิจ ไมมี 01  โครงการฟุตบอลประเพณีพี่นองฟสิกส ประจําปการศึกษา 

2564

 ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ ระดับ >3.5      15,000 ผศ.สิริ สิรินิลกุล

PHY 65 ยุทธศาสตรที่ 1 1.13 02  โครงการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพนิสิต กศ.บ. (ฟสิกส) 

ประจําปการศึกษา 2564

 ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ ระดับ >3.5      50,000 ผศ.โชคชัย พุทธรักษา

PHY 65 ยุทธศาสตรที่ 1 ไมมี 03  โครงการเตรียมความพรอมการทําวิจัย และนําเสนอ

ผลงานวิจัยของนิสิต ภาควิชาฟสิกส ประจําปการศึกษา 2564

 ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ ระดับ >3.5      90,000 ผศ.สุรวุฒิ วิจารณ

PHY 65 ยุทธศาสตรที่ 1 1.5 04  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาของภาควิชาฟสิกส 

ประจําปการศึกษา 2564

 จํานวนหลักสูตรที่ไดรับประเมิน หลักสูตร 3      40,000 ผศ.อารียา เอี่ยมบู

PHY 65 ยุทธศาสตรที่ 1 1.5 05  โครงการปรับปรุงหลักสูตรของ ภาควิชาฟสิกส จํานวนหลักสูตรที่มีการปรับปรุง หลักสูตร 1      30,000 ผศ.สุวรรณ พลายพิชิต

PHY 65 ยุทธศาสตรที่ 1 ไมมี 06  โครงการเสริมสรางความผูกพันระหวางนิสิต และคณาจารย

ภาควิชาฟสิกส  ประจําปการศึกษา 2564

 ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ ระดับ >3.5      30,000 ผศ.สุรวุฒิ วิจารณ

PHY 65 ยุทธศาสตรที่ 3 3.4 07  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฟสิกสสัญจร  ครั้งที่ 18  ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ ระดับ >3.5      80,000 อ.จารุภัทร ดิษรัฐกิจ

PHY 65 ยุทธศาสตรที่ 3 3.4 08  โครงการบริการวิชาการอบรมปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน 

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา ประจําปการศึกษา 2564

 ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ ระดับ >3.5      50,000 ผศ.ปทมาศ บิณฑจิตต

385,000   -         -               

โครงการ/กิจกรรม
ความสอดคลอง

ยุทธศาสตรรอง
ตัวชี้วัดของโครงการ (KPIs)

ผูรับผิดชอบ

หนวยงาน/ภาควิชา

(ระบุชื่อ-สกุล)

แผนปฏิบัติการประจําป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ภาควิชาฟสิกส

รหัสโครงการ

(1)

DEP Y

 S

ความสอดคลอง

ยุทธศาสตรหลัก

K N

หนวยนับ
คา

เปาหมาย

ระยะเวลาปงบประมาณ

(7)

 งบประมาณที่ใช (บาท)

(8)
หมายเหตุ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
 รายได  แผนดิน

 ภายนอกหรือ

แหลงอื่น ๆ



 

แผนปฏิบัติการประจํา (Routine Work Action Plan) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ภาควชิาวิทยาศาสตรทัว่ไป 
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แผนปฏิบัติการประจําปี (Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทัวไป

แผนปฏิบัติการประจําที่ตอบยุทธศาสตร (RWAP)

5. แผนปฏิบัติการประจําที่ตอบยุทธศาสตร  (Routine Work Action Plan)

5.1 โครงการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติเปนประจํา/ปกติ ของหนวยงาน

(2) (3) (4) (5) (6) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(9)

GEN 65 ยุทธศาสตร 1 1.2 01  1. คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการ

คะแนน ≥ 3.50 12,000 รศ.ดร.น้ําฝน คูเจริญไพศาล 

ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป

 2. รอยละของนิสิตที่เขารวมโครงการ รอยละ ≥ 80

 3. จํานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการ

เรียนรูวิทยาศาสตรของนิสิต

ผลงาน ≥ 10

GEN 65 ยุทธศาสตรที่ 1 ไมมี 02  โครงการสรางเสริมประสบการณโลกศาสตร สําหรับ

นิสิต กศ.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป

 1. คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการ

คะแนน ≥ 3.50 15,000 ผศ.ดร.สมปรารถนา วงศบุญหนัก 

ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป

 2. รอยละของนิสิตที่เขารวมโครงการ รอยละ ≥ 80

GEN 65 ยุทธศาสตรที่ 1 ไมมี 03  โครงการเตรียมความพรอมนิสิตหลักสูตรการศึกษา

บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป

 1. คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการ

คะแนน ≥ 3.50 3,000 ผศ.ดร.ธันยกร ชวยทุกข 

ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป

2. รอยละของนิสิตที่เขารวมโครงการ รอยละ ≥ 80

GEN 65 ยุทธศาสตรที่ 1 ไมมี 04  โครงการจัดการเรียนรูนิสิตปจจุบันและศิษยเกา 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป

 1. คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการ

คะแนน ≥ 3.50 3,500 อ.ดร.จิตตโสภา เฉลียวศักดิ์ 

ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป

 2. รอยละของนิสิตที่เขารวมโครงการ รอยละ ≥ 80

GEN 65 ยุทธศาสตรที่ 1 1.5 05  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํารายงานการ

ประเมินตนเอง ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป

 1. คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการ

คะแนน ≥ 3.50 3,000 อ.ดร.บงกช บุญบูรพงศ 

ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป

 2. รอยละของนิสิตที่เขารวมโครงการ รอยละ ≥ 80

GEN 65 ยุทธศาสตรที่ 1 1.5 06  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ

ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป

 1. คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการ

คะแนน ≥ 3.50 3,000 ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ํา 

ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป

 2. รอยละของนิสิตที่เขารวมโครงการ รอยละ ≥ 80

GEN 65 ยุทธศาสตรที่ 3 3.4 07 โครงการบานนักวิทยนอย  1. คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการ

คะแนน ≥ 3.50             -   ผศ.ดร.สมปรารถนา วงศบุญหนัก 

ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป

39,500     -        -             

 โครงการแสดงศักยภาพทางวิชาการของนิสิตหลักสูตร

การศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป

แผนปฏิบัติการประจําป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม ความสอดคลอง

ยุทธศาสตรรอง

ตัวชี้วัดของโครงการ (KPIs) ผูรับผิดชอบ

หนวยงาน/ภาควิชา

(ระบุชื่อ-สกุล)

รหัสโครงการ

(1)

DEP Y

 S

ความสอดคลอง

ยุทธศาสตรหลัก

K N

หนวยนับ คา

เปาหมาย

ระยะเวลาปงบประมาณ

(7)

 งบประมาณที่ใช (บาท)

(8)

หมายเหตุ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565  รายได  แผนดิน  ภายนอกหรือ

แหลงอื่น ๆ
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ภาควชิาจุลชีววทิยา 
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แผนปฏิบัติการประจําปี (Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | ภาควิชาจุลชีววิทยา

แผนปฏิบัติการประจําที่ตอบยุทธศาสตร (RWAP)

5.  แผนปฏิบัติการประจําที่ตอบยุทธศาสตร  (Routine Work Action Plan)

5.1 โครงการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติเปนประจํา/ปกติ ของหนวยงาน

(2) (3) (4) (5) (6)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ระบุชื่อ-สกุล)

SMB 65 ยุทธศาสตร 1 1.6 01  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา ภาควิชาจุล

ชีววิทยา ปการศึกษา 2564

 ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ คะแนน ≥ 4 35,000 ภาควิชาจุลชีววิทยา

SMB 65 ยุทธศาสตรที่ 1 1.1 02  โครงการทัศนศึกษาจุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม  ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ คะแนน ≥ 4 18,000 อ. ดร.วัลลภา หลอเหลี่ยม

SMB 65 ยุทธศาสตรที่ 1 1.1 03  โครงการทัศนศึกษาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม  ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ คะแนน ≥ 4 14,000 อ. ดร.พิรพรรณ พลบุรี

SMB 65 ยุทธศาสตรที่ 1 1.1 04  โครงการทัศนศึกษาสําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา  ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ คะแนน ≥ 4 10,000 รศ. ดร.อรอนงค พริ้งศุลกะ

SMB 65 ยุทธศาสตรที่ 1 1.13 05  โครงการการแขงขันกีฬา-วิชาการจุลชีววิทยาสัมพันธ

แหงประเทศไทย ครั้งที่ 17

 ไดรับรางวัลจากการแขงขัน รางวัล ≥ 3 40,000 ผศ. ดร.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย

SMB 65 ยุทธศาสตรที่ 1 1.7 06  โครงการอบรมมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร 

โดยระบบ The British Retail Consortium (BRC)

 ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ คะแนน ≥ 4 28,500 ผศ. ดร.สุขุมาภรณ กระจางสังข

SMB 65 ยุทธศาสตรที่ 1 1.7 07  โครงการเตรียมความพรอมสูโลกของการทํางาน 1. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ คะแนน ≥ 4 15,000 ผศ. ดร.สิริรักษ ศรวณียารักษ

2. จํานวนนิสิตที่สอบผาน exit exam ภาคทฤษฎี รอยละ ≥ 80

3. จํานวนนิสิตที่สอบผาน exit exam ภาคปฏิบัติ รอยละ ≥ 80

4. จํานวนนิสิตที่สอบผานการอบรมความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ

รอยละ ≥ 80

SMB 65 ยุทธศาสตรที่ 1 1.13 08  โครงการสานสัมพันธนองพี่ สืบสานประเพณีจุลชีววิทยา  1. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ คะแนน ≥ 4 15,000 รศ. ดร.พิชาภัค ศรียาภัย

2. จํานวนอาจารย บุคลากร และนิสิต เขารวม

โครงการ

รอยละ ≥ 80

175,500    -        -             

รหัสโครงการ

(1) โครงการ/กิจกรรม
ความสอดคลอง

ยุทธศาสตรรอง
ตัวชี้วัดของโครงการ (KPIs)

แผนปฏิบัติการประจําป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ภาควิชาจุลชีววิทยา

DEP Y S

ความสอดคลอง

ยุทธศาสตรหลัก

K N หมายเหตุ
 รายได  แผนดิน

 ภายนอกหรือ

แหลงอื่น ๆ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
หนวยนับ คาเปาหมาย

ระยะเวลาปงบประมาณ  งบประมาณที่ใช (บาท)
ผูรับผิดชอบ

หนวยงาน/ภาควิชา
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แผนปฏิบัติการประจําปี (Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

แผนปฏิบัติการประจําที่ตอบยุทธศาสตร (RWAP)

5.  แผนปฏิบัติการประจําที่ตอบยุทธศาสตร  (Routine Work Action Plan)

5.1 โครงการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติเปนประจํา/ปกติ ของหนวยงาน

(2) (3) (4) (5) (6) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (9)

CPS 65 ยุทธศาสตร 1 1.5 01  โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

ประจําปการศึกษา 2564 ภาควิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร

 1. จํานวนผูเขารวมโครงการ รอยละ ≥ 80 82,000 อ. ศุภชัย ไทยเจริญ

อ. วราภรณ วิยานนท

 2. จัดทําแนวทางบริหารหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน 

AUNQA

รอยละ 100

CPS 65 ยุทธศาสตรที่ 1 1.6 02  โครงการประชาสัมพันธหลักสูตร ภาควิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร

 1. รอยละนิสิตที่เขาศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 

2565 เปนไปตามแผนการรับ

รอยละ ≥ 90 50,000 อ. จันตรี ผลประเสริฐ

อ. โสภณ มงคลลักษมี

CPS 65 ยุทธศาสตรที่ 1 1.5 03  โครงการเตรียมความพรอมและเสริมทักษะดาน

วิทยาการคอมพิวเตอร สําหรับนิสิตชั้นปที่ 1 ป

การศึกษา 2565

 1. จํานวนผูเขารวมโครงการ รอยละ ≥ 80 84,000 อ. นภา แซเบ

อ. ศุภร คนธภักดี

 2. นิสิตสามารถพัฒนาทักษะในการเรียนรูการโปรแกรม

คอมพิวเตอร

รอยละ ≥ 70

 3. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ คะแนน ≥ 3.51

CPS 65 ยุทธศาสตรที่ 3 3.5 04  โครงการฝกอบรมดานไอที  1. จํานวนผูเขารวมโครงการ รอยละ ≥ 80 10,000 อ. วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ

อ. ศศิวิมล สุขพัฒน

 2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ คะแนน ≥ 3.51

 3. ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูไป

     ประยุกตใชกับงานดานตางๆ ได

คะแนน ≥ 3.51

CPS 65 ยุทธศาสตรที่ 1 1.2 05  โครงการฝกอบรมเสริมสรางสมรรถนะ ทางวิชาชีพ

นิสิต ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

 1. จํานวนผูเขารวมโครงการ รอยละ ≥ 80 80,000 อ. ศุภชัย ไทยเจริญ

อ. เรืองศักดิ์ ตระกูลพุทธิรักษ

 2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ คะแนน ≥ 3.51

 3. เครือขายบริษัท/องคกรเพื่อการสมัครงานและฝกงาน บริษัท/

องคกร

≥ 10

CPS 65 ยุทธศาสตรที่ 2 2.1 06  โครงการเสริมสรางศักยภาพนิสิต ดานวิจัย ระดับ

ปริญญาโท ประจําปการศึกษา 2564

 1. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ คะแนน ≥ 3.51 240,000 อ. นุวีย วิวัฒนวัฒนา

อ. วีระ สอิ้ง

ผูรับผิดชอบ

หนวยงาน/ภาควิชา

(ระบุชื่อ-สกุล) หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
 ภายนอกหรือ

แหลงอื่น ๆ

รหัสโครงการ

(1) โครงการ/กิจกรรม
ความสอดคลอง

ยุทธศาสตรรอง
ตัวชี้วัดของโครงการ (KPIs)

DEP Y

 S

ความสอดคลอง

ยุทธศาสตรหลัก

K N

หนวยนับ
คา

เปาหมาย

 รายได  แผนดิน

ระยะเวลาปงบประมาณ

(7)

 งบประมาณที่ใช (บาท)

(8)

แผนปฏิบัติการประจําป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
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แผนปฏิบัติการประจําปี (Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

(2) (3) (4) (5) (6) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (9)

ผูรับผิดชอบ

หนวยงาน/ภาควิชา

(ระบุชื่อ-สกุล) หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
 ภายนอกหรือ

แหลงอื่น ๆ

รหัสโครงการ

(1) โครงการ/กิจกรรม
ความสอดคลอง

ยุทธศาสตรรอง
ตัวชี้วัดของโครงการ (KPIs)

DEP Y

 S

ความสอดคลอง

ยุทธศาสตรหลัก

K N

หนวยนับ
คา

เปาหมาย

 รายได  แผนดิน

ระยะเวลาปงบประมาณ

(7)

 งบประมาณที่ใช (บาท)

(8)

 2. จํานวนราง manuscript ของนิสิตที่รวมโครงการ รอยละ ≥ 10

CPS 65 ยุทธศาสตรที่ 1 1.2 07  โครงการบริการวิชาการ Talk IT Talk Future by 

CompSCI

 1. จํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับโจทยจากการทํางานรวมกัน

กับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

โครง

การ

≥ 2 18,000 อ.ศุภชัย ไทยเจริญ

อ. ศิริสรรพ เหลาหะเกียรติ

CPS 65 ยุทธศาสตรที่ 1 1.9 08  โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 : 

Oracle Academy

 1. เพื่อใหนิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและ

สาขาวิชาสถิติ มีความรูความเขาใจแนวคิดพื้นฐานการ

จัดการฐานขอมูลดวยระบบจัดการฐานขอมูล Oracle 12c

หลักสูตร 2 อ. วราภรณ วิยานนท

อ. ศศิวิมล สุขพัฒน

 2. เพื่อทดสอบวัดความรูพื้นฐานในการใชงาน Oracle 12c 

(รอยละนิสิตที่เขารวมโครงการผานการทดสอบ)

รอยละ ≥ 80

CPS 65 ยุทธศาสตรที่ 4 4.11 09  โครงการ 5 ส ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  1. เพื่อปลูกฝงทัศนคติที่ดี ในความมีระเบียบวินัยของ

บุคลากร : รอยละของบุคลากรในภาควิชาที่เขารวมโครงการ

รอยละ ≥ 80 อ. ศศิวิมล สุขพัฒน

นางสาวธัญญารัตน จันทรเสนา

 2. เพื่อเสริมสรางภาพลักษณที่ดีขององคกร : รอยละของ

พื้นที่ทั้งหมดในภาควิชาไดรับการปรับปรุงสภาพแวดลอม 

และจัดระเบียบ

รอยละ ≥ 80

564,000    -        -               



 

แผนปฏิบัติการประจํา (Routine Work Action Plan) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ภาควชิาวัสดุศาสตร 
 



หน้า 20

แผนปฏิบัติการประจําปี (Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | ภาควิชาวัสดุศาสตร์

แผนปฏิบัติการประจําที่ตอบยุทธศาสตร (RWAP)

  ารประจําที่ตอบยุทธศาสตร  (Routine Work Action Plan)

5.1 โครงการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติเปนประจํา/ปกติ ของหนวยงาน

(2) (3) (4) (5) (6) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (9)

MSC 65 ยุทธศาสตร 1 1.13 01  โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี

วัสดุสําหรับนิสิตและบุคลากร ภาควิชาวัสดุศาสตร

 จํานวนสถานที่ดูงาน แหง ≥ 1          28,000 อ. สุภิญญา วงษศรีรักษา

1.1 01 อ. สุภิญญา วงษศรีรักษา

MSC 65 ยุทธศาสตรที่ 1 1.13 02  โครงการสานสัมพันธครอบครัววัสดุศาสตร ยุทธศาสตรที่ 4  ระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีตอองคกร คะแนน ≥3.5          20,000 ผศ.ดร. อโนชา หมั่นภักดี

4.4 ผศ.ดร. อโนชา หมั่นภักดี

4.5 ผศ.ดร. อโนชา หมั่นภักดี

MSC 65 ยุทธศาสตรที่ 1 1.13 03  โครงการ Your Journey Begins Here  จํานวนผูเขารวมโครงการ รอยละ ≥80            2,000 ผศ.ดร. สุพิชฌา สุพรรณสมบูรณ

MSC 65 ยุทธศาสตรที่ 1 1.13 04  โครงการเวลาในขวดแกว  คะแนนความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ คะแนน ≥3.5          10,000 รศ.ดร. ณัฐพงศ พินิจคา

MSC 65 ยุทธศาสตรที่ 1 1.11 05  โครงการประชาสัมพันธหลักสูตร วท.บ. วัสดุศาสตร  จํานวนนิสิตแรกเขาตามแผนรับ คน ≥40 อ. สุภิญญา วงษศรีรักษา

MSC 65 ยุทธศาสตรที่ 4 4.9 06  โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการภาควิชาวัสดุศาสตร 

ตามโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

หองปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL) ป พ.ศ.

2565

 จํานวน ESPReL Checklist ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม ขอ ≥ 10 อ. สุภิญญา วงษศรีรักษา

4.12 อ. สุภิญญา วงษศรีรักษา

MSC 65 ยุทธศาสตรที่ 1 1.13 07  โครงการสรางแรงบันดาลใจ: นักวัสดุศาสตร  จํานวนนิสิตวัสดุศาสตรหลังเขารวมโครงการ มีแรงบันดาล

ใจมากขึ้นที่ตองการเปนนักวัสดุศาสตรหลังเรียนจบ

รอยละ ≥75 อ. สุภิญญา วงษศรีรักษา

ผูรับผิดชอบ

หนวยงาน/ภาควิชา

(ระบุชื่อ-สกุล) หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
 ภายนอกหรือ

แหลงอื่น ๆ

รหัสโครงการ

(1) โครงการ/กิจกรรม
ความสอดคลอง

ยุทธศาสตรรอง
ตัวชี้วัดของโครงการ (KPIs)

DEP Y

 S

ความสอดคลอง

ยุทธศาสตรหลัก

K N

หนวยนับ
คา

เปาหมาย

 รายได  แผนดิน

ระยะเวลาปงบประมาณ

(7)

 งบประมาณที่ใช (บาท)

(8)

แผนปฏิบัติการประจําป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ภาควิชาวัสดุศาสตร
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แผนปฏิบัติการประจําปี (Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | ภาควิชาวัสดุศาสตร์

(2) (3) (4) (5) (6) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (9)

ผูรับผิดชอบ

หนวยงาน/ภาควิชา

(ระบุชื่อ-สกุล) หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
 ภายนอกหรือ

แหลงอื่น ๆ

รหัสโครงการ

(1) โครงการ/กิจกรรม
ความสอดคลอง

ยุทธศาสตรรอง
ตัวชี้วัดของโครงการ (KPIs)

DEP Y

 S

ความสอดคลอง

ยุทธศาสตรหลัก

K N

หนวยนับ
คา

เปาหมาย

 รายได  แผนดิน

ระยะเวลาปงบประมาณ

(7)

 งบประมาณที่ใช (บาท)

(8)

MSC 65 ยุทธศาสตรที่ 4 4.4 08  โครงการ Tidy Desk Happy Work  จํานวนบุคลากรที่เขารวมโครงการมีความสุขในการทํางาน

มากขึ้นหลังเขารวมโครงการ

รอยละ ≥75 อ. สุภิญญา วงษศรีรักษา

4.5 08 อ. สุภิญญา วงษศรีรักษา

4.12 อ. สุภิญญา วงษศรีรักษา

MSC 65 ยุทธศาสตรที่ 1 1.3 09  โครงการ English is Everywhere  จํานวนนิสิตเขารวมโครงการมีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูง

กวากอนเรียน

รอยละ ≥70 อ. สุภิญญา วงษศรีรักษา

1.13 อ. สุภิญญา วงษศรีรักษา

MSC 65 ยุทธศาสตรที่ 3 3.4 10  โครงการพัฒนาสมรรถนะ (upskill) ดานการจัดการ

เรียนการสอนวัสดุศาสตรสําหรับครูวิทยาศาสตร 

หลักสูตรที่ 1: วัสดุศาสตรเบื้องตนสําหรับการจัดการ

เรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

 ระดับความพึงพอใจของผูเขารับบริการวิชาการ คะแนน ≥ 3.5 อ. สุภิญญา วงษศรีรักษา

MSC 65 งานตามพันธกิจ 11 โครงการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. วัสดุศาสตร หลักสูตรไดรับการปรับปรุง หลักสูตร 1 รศ.ดร. ณัฐพงศ พินิจคา

60,000        -       -             



 

แผนปฏิบัติการประจํา (Routine Work Action Plan) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ศูนยวิทยาศาสตรศึกษา 
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แผนปฏิบัติการประจําปี (Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา

แผนปฏิบัติการประจําที่ตอบยุทธศาสตร (RWAP)

5. แผนปฏิบัติการประจําที่ตอบยุทธศาสตร  (Routine Work Action Plan)

5.1 โครงการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติเปนประจํา/ปกติ ของหนวยงาน

(2) (3) (4) (5) (6) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (9)

SCE 65 ยุทธศาสตร 1 1.5 01  โครงการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตร กศ.

ม.และ กศ.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

 จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการประเมินตามเกณฑมาตรฐาน 

AUNQA

หลักสูตร 2 25,000 ผศ.ดร.จรรยา ดาสา

1.6 คะแนนความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอหลักสูตร คาเฉลี่ยน 3.5

SCE 65 ยุทธศาสตรที่ 1 1.13 02  โครงการสงเสริมบรรยากาศ ทางวิชาการ ยุทธศาสตรที่ 4  1) รอยละของนิสิต/บุคลากรที่มีการพัฒนาคุณลักษณะตาม

เปาประสงคของโครงการ

รอยละ ≥ 80 20,000 ผศ.ดร.ชนินันท พฤกษประมูล

ยุทธศาสตรที่ 2  2) รอยละของนิสิต/บุคลากรที่เขารวมโครงการตาม

เปาหมาย

รอยละ ≥ 80

SCE 65 ยุทธศาสตรที่ 1 1.13 03  โครงการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพนิสิต ยุทธศาสตรที่ 2  1) รอยละของนิสิตที่มีการพัฒนาคุณลักษณะตาม

เปาประสงคของโครงการ

รอยละ ≥ 80 340,000 ผศ.ดร.ธีรพงษ แสงประดิษฐ

 2) รอยละของนิสิตที่เขารวมโครงการตามเปาหมาย รอยละ ≥ 80

SCE 65 ยุทธศาสตรที่ 1 ไมมี 04  โครงการเตรียมความพรอมและปฐมนิเทศนิสิต

ใหม ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตรศึกษา

 1) รอยละของนิสิตที่มีการพัฒนาคุณลักษณะตาม

เปาประสงคของโครงการ

รอยละ ≥ 80 5,000 ผศ.ดร.ชนินันท พฤกษประมูล

 2) รอยละของนิสิตที่เขารวมโครงการตามเปาหมาย รอยละ ≥ 80

SCE 65 งานตามพันธกิจ ไมมี 05  โครงการสานสัมพันธ SciEd ยุทธศาสตรที่ 4  1) รอยละของนิสิตที่มีการพัฒนาคุณลักษณะตาม

เปาประสงคของโครงการ

รอยละ ≥ 80 15,000 ผศ.ดร.ธีรพงษ แสงประดิษฐ

 2) รอยละของนิสิตที่เขารวมโครงการตามเปาหมาย รอยละ ≥ 80

SCE 65 ยุทธศาสตรที่ 4 4.2 06  โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตรศึกษา 

ระดับนานาชาติ

ยุทธศาสตรที่ 1  1) รอยละของบุคลากรสายวิชาการ/นิสิตที่เขารวมโครงการ รอยละ ≥ 80 50,000 ผศ.ดร.จรรยา ดาสา

ยุทธศาสตรที่ 2  2) จํานวนหนวยงานที่เขารวมโครงการ จํานวน ≥ 4

455,000    -         -               

โครงการ/กิจกรรม
ความสอดคลอง

ยุทธศาสตรรอง
ตัวชี้วัดของโครงการ (KPIs)

ผูรับผิดชอบ

หนวยงาน/ภาควิชา

(ระบุชื่อ-สกุล)

แผนปฏิบัติการประจําป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ศูนยวิทยาศาสตรศึกษา

รหัสโครงการ

(1)

DEP Y

 S

ความสอดคลอง

ยุทธศาสตรหลัก

K N

หนวยนับ
คา

เปาหมาย

ระยะเวลาปงบประมาณ

(7)

 งบประมาณที่ใช (บาท)

(8)

หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

 รายได  แผนดิน
 ภายนอกหรือ

แหลงอื่น ๆ



 

แผนปฏิบัติการประจํา (Routine Work Action Plan) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สํานกังานคณบด ี
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แผนปฏิบัติการประจําที่ตอบยุทธศาสตร (RWAP)

5.  แผนปฏิบัติการประจําที่ตอบยุทธศาสตร  (Routine Work Action Plan)

5.1 โครงการ/กิจกรรมที่ปฏิบัติเปนประจํา/ปกติ ของหนวยงาน

(2) (3) (4) (5) (6) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (9)

OFF 65 ยุทธศาสตรที่ 4 4.4 01  โครงการประชุมคณาจารยและบุคลากรประจําป 

คณะวิทยาศาสตร

 1. ผูเขารวมโครงการไดรับทราบถึงผลการดําเนินงานใน

รอบปที่ผานมา และวิสัยทัศน พันธกิจ ภารกิจ เพื่อพัฒนา

คณะวิทยาศาสตรรวมกัน

รอยละ ≥ 80 25,000 งานนโยบายและแผน

 2. ผูเขารวมโครงการไดสื่อสาร สอบถาม แสดงความคิดเห็นห รอยละ ≥ 80

 3. ผูเขารวมโครงการไดรับความพึงพอใจ คะแนน ≥ 4.00

OFF 65 ยุทธศาสตรที่ 4 4.5 02  โครงการสัมมนาประจําปของบุคลากรสายปฏิบัติการ  1. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ คะแนน ≥ 4.00 400,000 งานคลังและพัสดุ

 2. บุคลากรสายปฏิบัติการเขารวมกิจกรรมและสราง

ปฏิสัมพันธระหวางหนวยงาน

รอยละ ≥ 80

OFF 65 ยุทธศาสตรที่ 4 4.8 03  โครงการปองกันอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ  1. บุคลากรและนิสิตที่เขารวมโครงการตามกลุมเปาหมาย รอยละ ≥ 80 35,000 งานนโยบายและแผน

 2. ผูเขารวมโครงการมีสวนรวมในการอบรมและนําความรู

ไปปฏิบัติในเหตุการณจริงได

รอยละ ≥ 80

 3. ผูเขารวมโครงการทราบถึงแนวทางการอพยพหนีไฟออก

จากคณะวิทยาศาสตร และจุดรวมพล

คะแนน ≥ 4.00

OFF 65 ยุทธศาสตรที่ 4 ไมมี 04  โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร  1. จํานวนบุคลากรผูเขารวมโครงการ รอยละ ≥ 80 80,000 งานนโยบายและแผน

 2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ คะแนน ≥ 4.00

 3. ความผูกพันของบุคลากรตอองคกร รอยละ ≥ 80

OFF 65 งานตามพันธกิจ ไมมี 05  กิจกรรมรดน้ําขอพรผูใหญในวันสงกรานต ประจําป

 2565

 1. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ คะแนน ≥ 80 งานบริการการศึกษา

 2. บุคลากรไดตระหนักถึงประเพณีและวัฒนธรรมไทยอันดี

งาม

รอยละ ≥ 4.00

OFF 65 ยุทธศาสตรที่ 4 4.1 06 กิจกรรมการประชุมติดตามและเรงรัดการใช

งบประมาณ

 การใชงบประมาณเงินรายไดตามกําหนดเวลา รอยละ 100 งานคลังและพัสดุ

โครงการ/กิจกรรม
ความสอดคลอง

ยุทธศาสตรรอง
ตัวชี้วัดของโครงการ (KPIs)

ผูรับผิดชอบ

หนวยงาน/ภาควิชา

(ระบุชื่อ-สกุล)

แผนปฏิบัติการประจําป คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร

รหัสโครงการ

(1)

DEP Y

 S

ความสอดคลอง

ยุทธศาสตรหลัก

K N

หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

 รายได  แผนดิน
 ภายนอกหรือ

แหลงอื่น ๆ

หนวยนับ
คา

เปาหมาย

ระยะเวลาปงบประมาณ

(7)

 งบประมาณที่ใช (บาท)

(8)
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(2) (3) (4) (5) (6) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (9)

โครงการ/กิจกรรม
ความสอดคลอง

ยุทธศาสตรรอง
ตัวชี้วัดของโครงการ (KPIs)

ผูรับผิดชอบ

หนวยงาน/ภาควิชา

(ระบุชื่อ-สกุล)

รหัสโครงการ

(1)

DEP Y

 S

ความสอดคลอง

ยุทธศาสตรหลัก

K N

หมายเหตุพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

 รายได  แผนดิน
 ภายนอกหรือ

แหลงอื่น ๆ

หนวยนับ
คา

เปาหมาย

ระยะเวลาปงบประมาณ

(7)

 งบประมาณที่ใช (บาท)

(8)

OFF 65 งานตามพันธกิจ ไมมี 07  1. จํานวนบุคลากรผูเขารวมโครงการ รอยละ ≥ 80 40,000 งานบริหารและธุรการ *งบกองทุนพัฒนา

คณะฯ

 2. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ คะแนน ≥ 4.00

 3. ความผูกพันของบุคลากรตอองคกร รอยละ ≥ 80

540,000      -         40,000          

 โครงการวันเกษียณอายุราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565



 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 ถนนสุขุมวิท 23  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

เว็บไซต : http://science.swu.ac.th 
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