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แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

คณะวทิยาศาสตร ์



1

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic) ท่ี 1 ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ (01)

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective)

01 ผลิตบัณฑิตท่ีมีความเป็นเลิศและเสริมสร้างความเป็นผู้น าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Goal)

1.1 บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีทักษะส่ือสารและมีจิตสาธารณะ

1.2 หลักสูตรมีขีดความสามารถในการแข่งขันตามความต้องการของตลาดแรงงาน

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย (KPIs)

1.1 ร้อยละนิสิตท่ีมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษระดับ B1 หรือสูงกว่า

1.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

1.3 จ านวนรางวัลส่ิงประดิษฐ์/นวัตกรรมระดับชาติท่ีนิสิตได้รับจากองค์กรภายนอก 

1.4 ร้อยละผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ (SCOPUS) ของนิสิตบัณฑิตศึกษา

1.5 จ านวนหลักสูตรท่ีผ่านการ ประเมินตามเกณฑ์ มาตรฐาน AUNQA ระดับนานาชาติ

1.6 ร้อยละหลักสูตรท่ีรับนิสิตได้ตามแผนรับนิสิตในระดับ ป.ตรี 

1.7 จ านวนหลักสูตรท่ีมีสหกิจหรือ 2 ภาษา

1.8 จ านวนหลักสูตร reskill หรือ upskill

1.9 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับ ป.ตรี

1.10 ร้อยละของนิสิตปี 4 ท่ีมีช่ัวโมงจิตอาสาหรือจ านวนกิจกรรม เกินกว่าเกณฑ์ท่ี มหาวิทยาลัยก าหนด

วัตถุประสงค์

SWU-SAP SDGs DEP Y S SO SG N (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. (ระบุช่ือ-สกุล)

KPI 1-17 ACA 66 01 01 1.1 01 1. ออกแบบกระบวนการเรียนการสอน ส่ือการสอน การประเมินผล 

โดยเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม

1. จ านวนนวัตกรรมการเรียนการสอน ช้ิน ≥6      33,000 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ โครงการตามแผนปฏิบัติการ

ยุทธศาสตร์

2. สามารถบูรณาการกระบวนการ วิธี และส่ือการเรียนรู้ ได้ 2. จ านวนรางวัลนวัตกรรมท่ีนิสิตได้รับจากองค์กรภายนอก รางวัล ≥11

3. ร้อยละของนิสิตท่ีได้รับการบ่มเพาะด้านนวัตกรรมและส่งผล

งานเข้าประกวดจากผู้เข้าร่วมท้ังหมด

ร้อยละ 20

KPI 1-41

KPI 1-08

ACA 66 01 01 1.1 02 1. เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในด้านวิชาการและวิจัย คือ

การฟัง การพูด การอ่าน และการใช้ไวยกรณ์ได้อย่างถูกต้องตามหลัก

วิชาการและมีประสิทธิภาพ

1. ร้อยละนิสิตท่ีมีคะแนนท่ีมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษระดับ 

B1 หรือสูงกว่า

ร้อยละ ≥50 40,000      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ โครงการตามแผนปฏิบัติการ

ยุทธศาสตร์

2. เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนการสอบวัดระดับ

สมิทธิภาพภาษาอังกฤษ (SWU SET)

2. ร้อยละนิสิตท่ีมีคะแนนท่ีมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษหลังเข้า

อบรมสูงกว่าก่อนเข้าอบรม

ร้อยละ ≥80

KPI 1-13

KPI 1-11

ACA 66 01 01 1.1 03 1. เพ่ือพัฒนาความสามารถตามสมรรถนะเฉพาะ SCI แก่นิสิตคณะ

วิทยาศาสตร์

1. ร้อยละของนิสิตท่ีได้รับการพัฒนาความสามารถตาม

สมรรถนะเฉพาะ SCI

ร้อยละ 80     150,000 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ โครงการตามค าขอต้ัง

งบประมาณเงินรายได้ 2566

2. เพ่ือเป็นเวทีด้านวิชาการส าหรับนิสิต ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย 

และเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายส าหรับประชาคมคณะวิทยาศาสตร์

 มหาวิทยาลัย และผู้สนใจท่ัวไป

2. ร้อยละของนิสิตท่ีได้รับการพัฒนาความสามารถการส่ือสาร

ภาษาอังกฤษ

ร้อยละ 80

3. เพ่ือเสริมสร้างทักษะและการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับบริบทของ

สังคมและยุคศตวรรษท่ี 21

3. ร้อยละของนิสิตท่ีได้รับการเสริมสร้างทักษะและการเรียนรู้

ท่ีสอดคล้องกับบริบทของสังคมและยุคศตวรรษท่ี 21

ร้อยละ 80

 ภายนอก/

แหล่งอ่ืน ๆ

หน่วยนับ
ค่า

เป้าหมาย

โครงการอบรมการจัดท านวัตกรรม

การเรียนการสอน

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือ

เตรียมสอบ SWU SET

โครงการน าเสนอผลงานนิสิต SCI 

Fair 2565

แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ความสอดคล้อง
แผนงานส าคัญ

รหัสโครงการ
โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดของโครงการ (KPIs)

ระยะเวลาปีงบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา หมายเหตุ(1) พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
 รายได้  แผ่นดิน

แผนพัฒนา

ศักยภาพนิสิต

ด้านวิชาการ 

นวัตกรรม และ

การส่ือสาร
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วัตถุประสงค์

SWU-SAP SDGs DEP Y S SO SG N (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. (ระบุช่ือ-สกุล)

 ภายนอก/

แหล่งอ่ืน ๆ

หน่วยนับ
ค่า

เป้าหมาย
ความสอดคล้อง

แผนงานส าคัญ
รหัสโครงการ

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดของโครงการ (KPIs)
ระยะเวลาปีงบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา หมายเหตุ(1) พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
 รายได้  แผ่นดิน

KPI 1 - 37 STU 66 01 01 1.1 04 1.  เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ และเป็นท่ีต้องการของ

ตลาดแรงงานในอนาคต

1.  ร้อยละของนิสิตท่ีได้รับการพัฒนาตามอัตลักษณ์นิสิต ด้าน

การส่ือสาร

ร้อยละ 80     290,000 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

พัฒนาศักยภาพนิสิต

โครงการตามค าขอต้ัง

งบประมาณเงินรายได้ 2566

2. เพ่ือให้นิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการได้พัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะ

และอัตลักษณ์ของนิสิต

2. จ านวนรางวัลส่ิงประดิษฐ์/นวัตกรรมท่ีนิสิตได้รับจากองค์กร

ภายนอก

รางวัล ≥8

3. เพ่ือให้นิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการเป็นผู้ท่ีกล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก 3. จ านวนรางวัลน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติของ

นิสิต

รางวัล ≥5

KPI 1 - 45 4. เพ่ือสร้างความผูกพัน ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณะ

วิทยาศาสตร์

4. ร้อยละของนิสิตปี 4 ท่ีมีช่ัวโมงจิตอาสาหรือจ านวนกิจกรรม 

เกินกว่าเกณฑ์ท่ี มหาวิทยาลัยก าหนด

ร้อยละ 50

5. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการด ารงชีวิต 5. จ านวนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต กิจกรรม ≥4

6. จ านวนนิสิตท่ีได้รับการบ่มเพาะด้านนวัตกรรมและส่งผลงาน

เข้าประกวด ไม่น้อยกว่า

ผลงาน 20

KPI 1 - 38 STU 66 01 01 1.1 05 1.  เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตได้ผลิตผลงานวิชาการ และสร้างโอกาสใน

การแข่งขันวิชาการ

1. จ านวนรางวัลส่ิงประดิษฐ์/นวัตกรรมท่ีนิสิตได้รับจากองค์กร

ภายนอก

รางวัล ≥8     120,000 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

พัฒนาศักยภาพนิสิต

โครงการตามค าขอต้ัง

งบประมาณเงินรายได้ 2566

2. เพ่ือให้นิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการได้พัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะ

และอัตลักษณ์ของนิสิต

2. จ านวนรางวัลน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติของ

นิสิต

รางวัล ≥5

3. เพ่ือให้นิสิตได้เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ 3. นิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี

 21 ในระดับท่ีดีข้ึน

ร้อยละ > 80

KPI 1 - 08 ACA 66 01 01 1.1 06 1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารและ

พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์คุณภาพ AUN QA

1. จ านวนหลักสูตรท่ีผ่าน SWU AUN - QA รูปแบบ 1 หลักสูตร 5      86,000 

2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน ากรอบแนวคิด AUN QA ไป

พัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรได้

2. จ านวนหลักสูตรท่ีผ่าน SWU AUN - QA รูปแบบ 2 หลักสูตร 21 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ โครงการตามแผนปฏิบัติการ

ยุทธศาสตร์

3. เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรมีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับเกณฑ์

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

3. จ านวนหลักสูตรท่ีผ่าน SWU AUN - QA รูปแบบ 3 หลักสูตร 7

4. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์

ให้มีคุณภาพดีย่ิงข้ึน

KPI 1 - 13 ACA 66 01 01 1.2 07 กิจกรรมเสวนาความต้องการ

ผู้ประกอบการ

เพ่ือรับฟังเสียงของผู้ประกอบการในการน ามาพัฒนาหลักสูตรและ

กิจกรรมของคณะ

1. จ านวนกิจกรรมใหม่ท่ีเกิดจากการรับฟังเสียงผู้ประกอบการ กิจกรรม 2 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ โครงการตามแผนปฏิบัติการ

ยุทธศาสตร์

KPI 1 - 11 ACA 66 01 01 1.1 08 1. เพ่ือส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วย

เทคโนโลยีของอาจารย์ผู้สอน

1. ร้อยละรายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนแบบ active learning ร้อยละ >90
      33,000 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ โครงการตามแผนปฏิบัติการ

ยุทธศาสตร์

2. เพ่ือสนับสนุนให้อาจารย์ปรับปรุง พัฒนา กระบวนการเรียนการ

สอน ส่ือการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ โดยการใช้เทคโนโลยี

3. เพ่ือเสริมสร้างทักษะในการใช้เทคโนโลยีให้กับอาจารย์ในการ

ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ โครงการตามแผนปฏิบัติการ

ยุทธศาสตร์

KPI 1 - 11 ACA 66 01 01 1.1 09 1. รางวัลด้านการเรียนการสอน active learning รางวัล 7 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

2. ร้อยละรายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนแบบ active learning ร้อยละ 90

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN - QA

โครงการอบรมการเรียนการสอน

แบบ active learning

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะ

วิทยาศาสตร์

โครงการพัฒนาวิชาการ

แผนการพัฒนา

คุณภาพ

หลักสูตรตาม

เกณฑ์ AUN-QA

แผนการ

พัฒนาการ

จัดการเรียน

การสอนแบบ 

Active 

learning

จัดท าคลีนิกให้ค าปรึกษาด้าน active

 learning

เพ่ือสนับสนุนให้อาจารย์ปรับปรุง พัฒนา กระบวนการเรียนการสอน 

ส่ือการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ โดยการใช้เทคโนโลยี
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วัตถุประสงค์

SWU-SAP SDGs DEP Y S SO SG N (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. (ระบุช่ือ-สกุล)

 ภายนอก/

แหล่งอ่ืน ๆ

หน่วยนับ
ค่า

เป้าหมาย
ความสอดคล้อง

แผนงานส าคัญ
รหัสโครงการ

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดของโครงการ (KPIs)
ระยะเวลาปีงบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา หมายเหตุ(1) พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
 รายได้  แผ่นดิน

KPI 1 - 09 ACA 66 01 01 1.2 10 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร reskill หรือ

 upskill

เพ่ือสนับสนุนให้ภาควิชาและศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษาพัฒนาหลักสูตร 

reskill upskill

1. จ านวนหลักสูตร reskill หรือ upskill (ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี หรือด้าน IT)

หลักสูตร 1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

KPI 1-02

KPI 1-05

ACA 66 01 01 1.2 11 1. จ านวนหลักสูตรท่ีมีสหกิจหรือ 2 ภาษา หลักสูตร 5

2. ร้อยละของหลักสูตร มีการปรับตามรอบเวลา ร้อยละ 100      40,000 

ACA 66 01 01 1.2 12 กิจกรรม Meet the Dean 1. เพ่ือรับฟังเสียงของนิสิตปัจุบันในการน ามาพัฒนาหลักสูตรและ

กิจกรรมของคณะ

1. จ านวนปัญหาท่ีรับฟังจากนิสิตท่ีได้รับการแก้ไข ปัญหา 4

2. เพ่ือสร้างความผูกพันของนิสิตปัจจุบัน 2. ระดับความผูกพันของนิสิตท่ีมีต่อคณะ คะแนน > 4

40,000     -      -         

แผนสร้าง/พัฒนา

หลักสูตรตาม

ความต้องการ

ตลาดแรงงาน/

บูรณาการ

โครงการปรับปรุงหลักสูตรคณะ

วิทยาศาสตร์

เพ่ือให้หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ตอบสนองความต้องการของ

ตลาดและประเทศ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic) ท่ี 2  การวิจัยสู่ระดับสากล (02)

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective)

02 สร้างสรรค์งานวิจัยท่ีเข้มแข็ง มีบูรณาการ สร้างนวัตกรรม มีศักยภาพในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ เป็นท่ียอมรับในระดับสากล

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Goal)

2.1 งานวิจัยและนวัตกรรม ท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับระดับสากล

2.2 การมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการท้ังภายในและภายนอกหน่วยงานในการสร้างงานวิจัยแบบบูรณาการ

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย (KPIs)

2.1 ร้อยละของงานวิจัยท่ีตีพิมพ์/เผยแพร่ ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูล กพอ . (จ านวนบทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ/จ านวนบทความท้ังหมด)

2.2 จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์ ท่ีย่ืนขอรับการคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาประเภทผลงานอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร

2.3 จ านวนรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ ของคณาจารย์ จากผลงานวิจัย/นวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์

2.4 จ านวนการอ้างอิงโดยเฉล่ียของผลงานตีพิมพ์ (Citations per Publication)

2.5 ร้อยละจ านวนเงินสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ต่อจ านวนเงินสนับสนุนทุนวิจัยท้ังหมด

2.6 จ านวนเงินสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

2.7 จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์ ท่ีน าไปใช้ประโยชน์

วัตถุประสงค์

SWU-SAP SDGs DEP Y S SO SG N (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. (ระบุช่ือ-สกุล)

KPI 1 - 19 RES 66 02 02 2.1 01 สนับสนุนทุนวิจัยด้วยเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ 1. ร้อยละของงานวิจัยท่ีตีพิมพ์/เผยแพร่ ในฐานข้อมูลระดับ

นานาชาติ ระดับ Q1 และ Q2 (จ านวนบทความท่ีได้รับการ

ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ/จ านวนบทความท้ังหมด)

ร้อยละ ≥40   3,656,000 คณบดี/รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ/ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

สารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์

2. จ านวนหน่วยวิจัยเฉพาะทางท่ีมีศักยภาพข้ันสูง หน่วยนับ 3

3. จ านวนกลุ่มวิจัยบูรณาการเช่ียวชาญเฉพาะด้าน หน่วยนับ 8

P 1 -21 RES 66 02 02 2.2 02 โครงการส่งเสริมบรรยากาศงานวิจัยและนวัตกรรม

 คณะวิทยาศาสตร์

1. เพ่ือให้นักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ได้รับทราบข้อมูลงานวิจัย

เก่ียวกับเทคโนโลยีและงานนวัตกรรมท่ีเป็นปัจจุบัน

1. ร้อยละความเข้าใจของผู้ผ่านการอบรมเก่ียวกับหัวข้อ

โครงการน้ัน ๆ

ร้อยละ 80     240,000 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ

วิชาการ

2. ทันสถานการณ์อันจะก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนรู้งานวิจัยใน

มุมมองต่าง ๆ จากนักวิจัยอาวุโส หรือนักวิจัยท่ีมีผลงานเชิง

ประจักษ์

KPI 1-23 RES 66 02 02 2.1 03 โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนผลงานวิจัยเพ่ือ

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติคณะวิทยาศาสตร์

เพ่ือให้คณาจารย์คณะวทิยาศาสตร์สามารถตีพิมพ์ผลงานระดับ

นานาชาติบนฐานข้อมูลท่ีได้รับการรับรองจาก กพอ. ได้

1. ร้อยละผู้เข้าร่วมอบรมมีร่าง manuscript พร้อมส่งเพ่ือ

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

ร้อยละ 80     120,000 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ

วิชาการ

RES 66 02 02 2.1 04 โครงการเตรียมความพร้อมการจัดท า

ห้องปฏิบัติการสารเคมีตามมาตรฐานความ

ปลอดภัย ในคณะวิทยาศาสตร์

เพ่ือให้บุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจใน

มาตรฐานความปลอดภัย ESPReL โดยสามารถปฏิบัติกิจกรรม

ต่างๆ ภายในห้องปฏิบัติการเคมีได้อย่างปลอดภัยและมี

ประสิทธิภาพ

1. ร้อยละห้องปฏิบัติการท่ีด าเนินการตามตามมาตรฐาน 

ESPReL ในห้องปฏิบัติการ

ร้อยละ 100       80,000 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ

วิชาการ

KPI 1-23 RES 66 02 02 2.2 05 คลินิกให้ค าปรึกษาเพ่ืองานวิจัยหรือการสร้างงาน

นวัตกรรม

เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการแก้ไขปัญหา หรือข้อเสนอแนะ

จากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านท่ีบุคลกรประสงค์มาขอค าปรึกษา

1. จ านวนเร่ืองวิจัยท่ีมาขอค าปรึกษา เร่ือง 10 คณบดี/รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ/คณะกรรมการของ

ฝ่ายวิจัยฯ

ระยะเวลาปีงบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ (บาท)

แผนส่งเสริม

และสนับสนุน

การผลิตผล

งานวิจัยและ

นวัตกรรม

หมายเหตุ(1) พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
 รายได้  แผ่นดิน

 ภายนอก/

แหล่งอ่ืน ๆ

หน่วยนับ
ค่า

เป้าหมาย

แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ความสอดคล้อง
แผนงานส าคัญ

รหัสโครงการ
โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดของโครงการ (KPIs)

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา

ประเด็นยทุธศาสตร ์(Strategic) ที ่2  การวจัิยสูร่ะดบัสากล
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วัตถุประสงค์

SWU-SAP SDGs DEP Y S SO SG N (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. (ระบุช่ือ-สกุล)

ระยะเวลาปีงบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ (บาท)

หมายเหตุ(1) พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
 รายได้  แผ่นดิน

 ภายนอก/

แหล่งอ่ืน ๆ

หน่วยนับ
ค่า

เป้าหมาย
ความสอดคล้อง

แผนงานส าคัญ
รหัสโครงการ

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดของโครงการ (KPIs)
ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา

KPI 1-22

KPI 1-28

RES 66 02 02 2.1 06 การจัดการความรู้ในหัวข้อท่ีส าคัญ เพ่ือเผยแพร่

องค์ความรู้ไปยังบุคลากร

1. จ านวนเร่ืองการจัดการความรู้ เร่ือง 2 คณบดี/รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ/ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

สารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์

กิจกรรมนักวิจัยพบผู้ประกอบการ หรือผู้ใช้

ประโยชน์
1. จ านวนโจทย์วิจัยท่ีท าร่วมกับผู้ประกอบการ หรือผู้ใช้

ประโยชน์

เร่ือง 5

2. จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์ 

ท่ีน าไปใช้ประโยชน์

เร่ือง/ช้ิน 5

กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัยและเครือข่าย

ความร่วมมือ

1. จ านวนผลงานวิจัยท่ีท าร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ เร่ือง 5

P1-34 RES 66 02 02 2.1 07 โครงการจัดท าวารสาร คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เพ่ือเผยแพร่ผลงานทางวชิาการด้านวทิยาศาสตร์ในระดับชาติท่ีมี

คุณภาพอยู่ในระดับ TCI1

วารสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ี

เผยแพร่

ฉบับ 2     120,000 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ

วิชาการ

4,216,000 

การยกระดับ

งานวิจัยและ

นวัตกรรมสู่การ

น าไปใช้

ประโยชน์

ประเด็นยทุธศาสตร ์(Strategic) ที ่2  การวจัิยสูร่ะดบัสากล
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic) ท่ี 3  สร้างงานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเป็นเลิศ (03)

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective)

01 สร้างงานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรศึกษาต่อสังคมและชุมชนอย่างย่ังยืน

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Goal)

3.1 ชุมชนและสังคมได้รับการบริการวิชาการท่ีน าไปสู่การเพ่ิมศักยภาพในการแก้ปัญหาและพัฒนาได้อย่างย่ังยืน

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย (KPIs)

1.1 รายได้ท่ีได้จากการบริการวิชาการ 

1.2 หน่วยงานท่ีมาใช้บริการซ้ า

1.3 ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมได้น าความรู้จากการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ 

1.4 จ านวนหน่วยงานท่ีสามารถพ่ึงตนเองได้

1.5 จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกท่ีตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนหรือสังคม

1.6 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการวิชาการ

วัตถุประสงค์

SWU-SAP SDGs DEP Y S SO SG N (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. (ระบุช่ือ-สกุล)

RES 66 03 03 3.1 01 โครงการบริการวิชาการกับกลุ่มเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ 1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน > 500   558,000 

2. ระดับความพึงพอใจท่ีประสงค์จะเข้ามาเรียนต่อใน

คณะวิทยาศาสตร์ มศว

ระดับ >3.5

SDG4 1. จ านวนนักเรียน/ผู้รับการถ่ายทอดท่ีเข้าร่วมอบรม คน >1000

2 จ านวนองค์ความรู้ท่ีส่งผลกระทบต่อนักเรียน/หรือ

ผู้เข้าร่วมอบรม

จ านวนองค์ความรู้ 10

โครงการบริการวิชาการบูรณาการร่วมกับงานวิจัย เพ่ือความ

ร่วมมือในการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDG17 ผลกระทบเชิง ศก.)

เพ่ือให้นักวิจัยได้น าองค์ความรู้ด้านวิจัยไปต่อยอดในการสร้าง

ประโยชน์และผลกระทบเชิงพาณิชย์

1. จ านวนผลงานวิจัยท่ีส่งผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ ช้ิน 2

1. จ านวนส่ือประชาสัมพันธ์ท่ีใช้เพ่ือการประชาสัมพันธ์

ต่อบุคคลภายนอก

ผลงาน 2

2. จ านวนผู้ติดตามส่ือประชาสัมพันธ์ ยอดไลค์/ติดตาม >2000

KPI 3 - 02 RES 66 03 03 3.1 02 โครงการบริการวิชาการแบบคร้ังคราว 1. รายได้ท่ีได้จากการบริการวิชาการ (ล้านบาท) ล้านบาท ≥4.75

KPI 3 - 04 2. จ านวนโครงการบริการวิชาการแบบหารายได้ โครงการ 40

3 หน่วยงานท่ีมาใช้บริการซ้ า หน่วยงาน ≥6

4. ร้อยละของผู้เข้ารับการบริการวิชาการท่ีมีการน า

ความรู้ท่ีได้จากการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ ≥90

5. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการวิชาการ คะแนน ≥4.2

558,000 -     -           

แผนการบริการ

วิชาการแบบหา

รายได้

ระยะเวลาปีงบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา หมายเหตุ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ

(1) พ.ศ. 2565

เพ่ือจัดการความสัมพันธ์กับกลุ่มเครือข่าย และสร้างความสัมพันธ์

กับนักเรียนท่ีจะสามารถมาเข้าเรียนต่อในหลักสูตรของคณะ

วิทยาศาสตร์ อีกท้ังยังเป็นการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับ

นักเรียนท่ีสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนา

ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ได้อีกด้วย

พ.ศ. 2566
 รายได้  แผ่นดิน

 ภายนอก/

แหล่งอ่ืน ๆ

เพ่ือจัดโครงการบริการวิชาการท่ีตอบโจทย์ความต้องการของ

ผู้รับบริการ

หน่วยนับ

KPI 3 - 02

KPI 3 - 04

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ

เพ่ือเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ด้านบริการวิชาการ และการแสดง

ศักยภาพการด าเนินงานการจัดการด้านบริการวิชาการให้เป็นท่ี

ประจักษ์

แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ความสอดคล้อง
แผนงานส าคัญ

รหัสโครงการ
โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดของโครงการ (KPIs)

ค่า

เป้าหมาย

โครงการบริการวิชาการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน 

เพ่ือการศึกษาท่ีเท่าเทียม (SDG4 ผลกระทบเชิงสังคม)

เพ่ือให้บุคลากรและนิสิตได้มีส่วนร่วมในการจัดการบริการวิชาการ

 ด้านการถ่ายทอดความรู้ท่ีเกิดจากการเรียนการสอนซ่ึงปรากฎใน

รายวิชาของหลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์ อีกท้ังยังสามารถบ่ม

เพาะสร้างเยาวชนให้สนใจในการศึกษาได้มากย่ิงข้ึนอันจะลดความ

เหล่ือมล้ าและเกิดการศึกษาท่ีเท่าเทียม

กิจกรรมการประชาสัพมพันธ์เพ่ือการส่งเสริมงานบริการวิชาการ

ประเด็นยทุธศาสตร ์(Strategic) ที ่3  สรา้งงานบรกิารวชิาการดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีเ่ป็นเลศิ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic) ท่ี 4  บริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล (04)

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective)

01 สร้างระบบงานและสภาพแวดล้อมท่ีตอบสนองต่อพันธกิจหลักและการบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์

02 บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Goal)

4.1 องค์กรท่ีมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

4.2 บุคลากรมีความผูกพันและทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร

4.3 มีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อสุขภาพและบรรยากาศในการท างาน

4.4 เป็นองค์กรท่ียึดหลักธรรมาธิบาล

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย (KPIs)

1.1 จ านวนระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและตัดสินใจท่ีได้รับการปรับปรุง/พัฒนา

1.2 ระดับคะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx)

1.3 จ านวนข้อร้องเรียนด้านจริยธรรม

1.4 ผลประเมินการให้ความส าคัญเร่ืองธรรมาภิบาลของผู้บริหาร (สายวิชาการ)

1.5 ผลประเมินการให้ความส าคัญเร่ืองธรรมาภิบาลของผู้บริหาร (สายปฏิบัติการ)

1.6 อัตราการคงอยู่ของบุคลากร

1.7 ระดับความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อองค์กร (สายวิชาการ) 

1.8 ระดับความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อองค์กร (สายปฏิบัติการ)

1.9 ร้อยละบุคลากรท่ีได้รับการเล่ือนต าแหน่งทางวิชาการ

1.10 ร้อยละบุคลากรสายปฏิบัติการท่ีย่ืนขอต าแหน่งในระดับช านาญการ/ช านาญงาน

1.11 สภาพแวดล้อมของสถานท่ีท างานมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน*

วัตถุประสงค์

SWU-SAP SDGs DEP Y S SO SG N (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. (ระบุช่ือ-สกุล)

KPI 2 - 06 แผนพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหาร

และตัดสินใจ

ITS 66 04 04 (1) 4.1 01 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารและตัดสินใจ

 1. จ านวนระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ

ตัดสินใจท่ีได้รับการปรับปรุง/พัฒนา

ระบบ 8 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและ

วิเทศสัมพันธ์/รองคณบดีฝ่าย

บริหาร

KPI 2 - 06 SAR 66 04 01 4.1 02 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ

ด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ ตามเกณฑ์ EdPEx

1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจเก่ียวกับเกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx)

ระดับคะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการ

ด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPE)

คะแนน ≥200   227,500 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ

พัฒนาคุณภาพ

2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการน าเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการ

พัฒนาหน่วยงาน ในการวางแผนและปรับปรุงระบบการ

ด าเนินงานและให้ผลลัพธ์ดีข้ึนตามเป้าหมายท่ีคณะก าหนด

3. เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรมีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้

เก่ียวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

คณะ

4. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของคณะ

วิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพดีย่ิงข้ึน

(1) พ.ศ. 2565

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา

แผนพัฒนาระบบงานเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ความสอดคล้อง
แผนงานส าคัญ

รหัสโครงการ
โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดของโครงการ (KPIs)

หมายเหตุพ.ศ. 2566
 รายได้  แผ่นดิน

 ภายนอก/

แหล่งอ่ืน ๆ

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ระยะเวลาปีงบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ (บาท)

ประเด็นยทุธศาสตร ์(Strategic) ที ่4  บรหิารองคก์รอยา่งมปีระสทิธภิาพตามหลกัธรรมาภบิาล
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วัตถุประสงค์

SWU-SAP SDGs DEP Y S SO SG N (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. (ระบุช่ือ-สกุล)

ความสอดคล้อง
แผนงานส าคัญ

รหัสโครงการ
โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดของโครงการ (KPIs)

หมายเหตุพ.ศ. 2566
 รายได้  แผ่นดิน

 ภายนอก/

แหล่งอ่ืน ๆ

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
ระยะเวลาปีงบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ (บาท)

(1) พ.ศ. 2565

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา

P2-08 PH-E 66 04 04 (1) 4.3 03 กิจกรรมการพัฒนากายภาพ และระบบ

สาธารณูปโภคในอาคารคณะวิทยาศาสตร์ 

เพ่ือความปลอดภัยในสถานท่ีท างาน

1. เพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคของอาคารคณะ

วิทยาศาสตร์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ สอดคล้องกับ

ข้อก าหนดใน พรบ. ควบคุมอาคาร และเกิดความปลอดภัย

สูงสุดต่อผู้ใช้งานอาคาร

 1. ร้อยละของจ านวนเคร่ืองจักรประกอบอาคาร

ประจ าอาคาร 10 และ 19 ท่ีอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ร้อยละ 100 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนากายภาพ

และส่ิงแวดล้อม

2. เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานท่ีท างาน

ให้กับบุคลากร

 2. ร้อยละของจ านวนอุปกรณ์ดับเพลิง และป้าย

สัญลักษณ์ทางหนีไฟ อาคาร 19 ท่ีอยู่ในสภาพพร้อม

ใช้งาน

ร้อยละ 100

 3. ร้อยละของบุคลากรท่ีเข้าร่วมฝึกซ้อมหนีไฟ ร้อยละ 100

 4. จ านวนคร้ังของการเกิดอุบัติเหตุในสถานท่ีท างาน 

(คร้ัง)

คร้ัง 0

PH-E 66 04 04 (1) 4.3 04 กิจกรรมการพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานท่ี

ท างาน

1. เพ่ือสร้างบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมในสถานท่ีท างานให้

ดีข้ึนตามข้อก าหนดใน พรบ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท างาน

 1. ร้อยละห้องเรียน ห้องส านักงาน และพ้ืนท่ี

ส่วนกลางท่ีมีความเข้มของแสงสว่างตามมาตรฐาน

ร้อยละ 100 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนากายภาพ

และส่ิงแวดล้อม

 2. คุณภาพน้ าของอาคาร 19*** มาตรฐาน ตามมาตรฐาน

 3. ความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อมของบุคคลากร คะแนน ≥4.0

KPI 2-01 MAN 66 04 04 (2) 4.4 05 กิจกรรมส่งเสริมธรรมาภิบาล  1. จ านวนข้อร้องเรียนด้านจริยธรรม เร่ือง 0 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 2. ผลการประเมินการให้ความส าคัญเร่ืองธรรมาภิ

บาลของผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ (สายวิชาการ)

คะแนน ≥4.4

 3. ผลการประเมินการให้ความส าคัญเร่ืองธรรมาภิ

บาลของผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ (สายปฏิบัติการ)

คะแนน ≥4.4

KPI 2 - 05 P&H 66 04 04 (1) 4.2 06 1. เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการพัฒนาความผูกพัน

ตามแผน

1. ความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจัยความผูกพัน คะแนน ≥4.5     20,000 

2. เพ่ือให้บุคลากรได้แลกเปล่ียนทัศนคติ ความคิดเห็น และ

สร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างกัน

2. ระดับความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อองค์กร (สาย

วิชาการ)

คะแนน ≥4.5

3. ระดับความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อองค์กร (สาย

ปฏิบัติการ)

คะแนน ≥4.5

P&H 66 04 04 (1) 4.2 07 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร คณะ

วิทยาศาสตร์

1. เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้และสามารถน ามาพัฒนางาน

ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

1. ร้อยละบุคลากรท่ีได้รับการอบรมพัฒนา (สาย

วิชาการ)

ร้อยละ 100   100,000 

2. เพ่ือให้บุคลากรได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ และสร้าง

สัมพันธภาพท่ีดีระหว่างกัน

2. ร้อยละบุคลากรท่ีได้รับการอบรมพัฒนา (สาย

ปฏิบัติการ)

ร้อยละ 100

3. เพ่ือให้บุคลากรได้มีระดับต าแหน่งท่ีสูงข้ึน เพ่ิมมากข้ึน 3. จ านวนคู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOPs) ฉบับ 20

347,500  -     -          

แผนพัฒนาสภาพแวดล้อมและ

บรรยากาศในการท างาน

2. เพ่ือให้บุคลากรจากทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการวางแผน

และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานท่ีท างาน

แผนส่งเสริมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต

แผนการเสริมสร้างความผูกพัน

และความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

บุคลากร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและ

ทรัพยากรบุคคล/รองคณบดีฝ่าย

บริหาร

1. เพ่ือส่งเสริมค่านิยมท่ีดีของผู้บริหารตามหลักธรรมภิบาล

เพ่ือน าไปสู่การเป็นแบบอย่างท่ีดีของบุคคลากร

โครงการพัฒนาความผูกพันต่อองค์กรของ

บุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและ

ทรัพยากรบุคคล

ประเด็นยทุธศาสตร ์(Strategic) ที ่4  บรหิารองคก์รอยา่งมปีระสทิธภิาพตามหลกัธรรมาภบิาล



9

แผนปฏิบัติการประจ าท่ีตอบยุทธศาสตร์ (RWAP)

5. แผนปฏิบัติการประจ าท่ีตอบยุทธศาสตร์ (Routine Work Action Plan)

5.1 โครงการ/กิจกรรมท่ีปฏิบัติเป็นประจ า/ปกติ ของหน่วยงาน

วัตถุประสงค์

SWU-SAP SDGs DEP Y S K N (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. (ระบุช่ือ-สกุล)

KPI 1 - 37 ACA 66 01 1.1 01 ยุทธศาสตร์ 1 1. นิสิตช้ันปี 1 มีความรู้พ้ืนฐานทางวชิาการในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ท่ีพอเพียงต่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 80        80,000 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

2. นิสิตมีโอกาสประสบความส าเร็จในการศึกษาตามแผนการศึกษาท่ีก าหนดไว้

ในแต่ละสาขาวิชา เพ่ือเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของคณะว

ทิยาศาสตรได้อย่างมีคุณภาพ

KPI 1 - 42 ACA 66 01 1.1 02 ยุทธศาสตร์ 1 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพวิชาการและด้านประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต กศบ ช้ัน

ปีท่ี 4-5
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 100        90,000 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

2. เพ่ือให้นิสิตได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ฝึกปฏิบัติการสอนและฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษากับคณาจารย์ตามสาขาวิชา

3. เพ่ือให้นิสิตร่วมกันหาวิธีการแก้ปัญหาจากการจัดการเรียนรู้ การแก้ปัญหาใน

ช้ันเรียน และการควบคุมช้ันเรียน

KPI 1 - 41 ACA 66 01 1.1 03  โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ

ส่ือสารภาษาอังกฤษ
ยุทธศาสตร์ 1 1. เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในในการส่ือสารของนิสิตคณะ

วิทยาศาสตร์

ร้อยละของนิสิตท่ีได้รับการพัฒนา

ความสามารถการส่ือสารภาษาอังกฤษ
ร้อยละ ≥80        40,000 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

2. สามารถบูรณาการกระบวนการ วิธีและส่ือการเรียนรู้ได้

KPI 2 - 08 PLA 66 04 ไม่มี 04 ยุทธศาสตร์ 4 1. เพ่ือทบทวน วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT 

Analysis) ของคณะวิทยาศาสตร์ในพันธกิจแต่ละด้าน
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ ≥80        20,000 รองคณบดีฝ่ายวางแผน

และพัฒนาคุณภาพ

2. เพ่ือพัฒนาแผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์ให้ทันสมัยและเหมาะสมต่อ

บริบทและสถานการณ์ปัจจุบัน

2. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมได้รับความ

พึงพอใจ
คะแนน ≥3.51

3. สร้างบรรยากาศการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในการทบทวนบทบาท 

พันธกิจ ภารกิจ และทิศทางการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์
3. แผนกลยุทธ์ ฉบับปรับปรุง ฉบับ 1

P 1 - 54 STU 66 01 1.1 05 ยุทธศาสตร์ 1 1. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้กับ

นิสิตใหม่
1. ร้อยละความพึงพอใจ คะแนน ≥3.51        50,000 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต

2. เพ่ือแนะแนวทางการศึกษาเช่น ข้อมูลหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 

ระบบการลงทะเบียน การบริการนิสิต ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา สวัสดิการ และ

แนะแนวทางในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ ≥80

3. เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและนิสิต

4. เพ่ือให้นิสิตได้รับข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการเรียนการสอนของคณะ และเพ่ือ

น าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

5. เพ่ือสร้างความเข้าใจถึงคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ให้กับนิสิตใหม่

หน่วยนับ
ค่า

เป้าหมาย

โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับ

นิสิตช้ันปีท่ี 1

โครงการสัมมนาระหว่างฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนิสิต กศ.บ.

โครงการทบทวนวิเคราะห์จุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT 

Analysis)

โครงการปฐมนิเทศนิสิตช้ันปีท่ี 1 คณะ

วิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565

แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ความสอดคล้อง
รหัสโครงการ

(1)
โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคล้อง

ยุทธศาสตร์
ตัวช้ีวัดของโครงการ (KPIs)

ระยะเวลาปีงบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา หมายเหตุ
 รายได้  แผ่นดิน

 ภายนอก/

แหล่งอ่ืน ๆ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แผนปฏบิัตกิารประจ าทีต่อบยทุธศาสตร ์(Routine Work Action Plan : RWAP)
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วัตถุประสงค์

SWU-SAP SDGs DEP Y S K N (2) (3) (4) (5) (6) (7) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ระบุช่ือ-สกุล)

ความสอดคล้อง
รหัสโครงการ

(1)
โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคล้อง

ยุทธศาสตร์
ตัวช้ีวัดของโครงการ (KPIs)

ระยะเวลาปีงบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา หมายเหตุ
รายได้ แผ่นดิน

 ภายนอก/

แหล่งอ่ืน ๆ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
หน่วยนับ

ค่า

เป้าหมาย

KPI 1 - 43 STU 66 01 1.1 ยุทธศาสตร์ 1 1. เพ่ือให้นิสิตตระหนักถึงความภาคภูมิใจในการเป็นบัณฑิตท่ีส าเร็จ

การศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1. ร้อยละความพึงพอใจ คะแนน ≥3.51   50,000 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต

2. เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นิสิตในเร่ืองเทคนิคในการสมัครงาน การสัมภาษณ์

 และการใช้ชีวิตในการท างานจริง

2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/

กิจกรรม
ร้อยละ ≥80

3. เพ่ือให้นิสิตสามารถน าความรู้เร่ืองเทคนิคในการเสริมบุคลิกภาพไปใช้ใน

การพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง

3. นิสิตมีความผูกพันกับคณะ

วิทยาศาสตร์ในระดับดีข้ึนไป
ร้อยละ ≥70

4. เพ่ือให้นิสิตตระหนักถึงคุณธรรมในวิชาชีพ ร้อยละ ≥80

5. เพ่ือเป็นการแสดงความยินดีแก่นิสิตช้ันปีท่ี 4 วท.บ. ท่ีจะส าเร็จการศึกษา

และช้ันปีท่ี 4 กศ.บ. ท่ีก าลังจะต้องออกไปฝึกสอน

KPI 1 - 39 STU 66 01 1.1

06

ยุทธศาสตร์ 1 1. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตรุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง คณาจารย์ และ

บุคลากรภายใน คณะวิทยาศาสตร์

1. ร้อยละความพึงพอใจ คะแนน ≥3.51   280,000 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต

2. เพ่ือก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างนิสิตกับนิสิตต่างคณะและต่าง

สถาบัน

2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/

กิจกรรม
ร้อยละ ≥80

3. เพ่ือปลูกฝังและส่งเสริมให้นิสิตเป็นผู้มีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จัก

การเสียสละต่อส่วนรวม และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

3. จ านวนกิจกรรมส่งเสริม

สุขภาพของนิสิตและบุคลากร ไม่

น้อยกว่า

กิจกรรม 4

4. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพและบุคลิกภาพท่ีดีท้ังทางด้านร่างกาย 

และจิตใจ

4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะการ

ส่งเสริมสุขภาวะทางกาย ทางใจ 

อยู่ในระดับดีข้ึนไป

ร้อยละ ≥80

5. ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะการ

จัดการสุขภาวะทางจิตของตนเอง

ได้อย่างถูกต้อง อยู่ในระดับดีข้ึนไป

ร้อยละ ≥80

KPI 1 - 39 STU 66 01 1.1

07

ยุทธศาสตร์ 1 1. เพ่ือส่งเสริมศักยภาพนิสิตและสมรรถนะเฉพาะ SCI ของนิสิต 1. ร้อยละความพึงพอใจ คะแนน ≥3.51   50,000 

2. เพ่ือให้นิสิตใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/

กิจกรรม
ร้อยละ ≥80

3. เพ่ือหล่อหลอมให้นิสิตเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย 3. นิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการมีความ

ผูกพันต่อพ่ีบัณฑิต คณาจารย์ 

และคณะวิทยาศาสตร์ อยู่ใน

ระดับดีข้ึนไป

ร้อยละ ≥80

4. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพและบุคลิกภาพท่ีดีท้ังทางด้านร่างกาย 

และจิตใจ

4. นิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับ

การพัฒนาความสามารถตาม

สมรรถนะเฉพาะ SCI อยู่ในระดับ

ดีข้ึนไป

ร้อยละ ≥80

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต

4. นิสิตได้รับความรู้ในการจัดการ

ชีวิตหลังจากจบการศึกษา ใน

ระดับดีข้ึน

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตปี 4 คณะ

วิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2565

โครงการส่งเสริมสุขภาพนิสิต คณะ

วิทยาศาสตร์

โครงการสนับสนุนนิสิตสร้างกิจกรรม 

คณะวิทยาศาสตร์

แผนปฏบิัตกิารประจ าทีต่อบยทุธศาสตร ์(Routine Work Action Plan : RWAP)

08
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วัตถุประสงค์

SWU-SAP SDGs DEP Y S K N (2) (3) (4) (5) (6) (7) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ระบุช่ือ-สกุล)

ความสอดคล้อง
รหัสโครงการ

(1)
โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคล้อง

ยุทธศาสตร์
ตัวช้ีวัดของโครงการ (KPIs)

ระยะเวลาปีงบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา หมายเหตุ
รายได้ แผ่นดิน

 ภายนอก/

แหล่งอ่ืน ๆ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
หน่วยนับ

ค่า

เป้าหมาย

KPI 3 - 07 STU 66 01 1.1 โครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ 1. เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงความเคารพนบนอบ และความกตัญญู

กตเวทีต่อครู อาจารย์

1. ความพึงพอใจต่อผู้เข้าร่วม

โครงการ
คะแนน ≥3.51 40,000      ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต

2. เพ่ือส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย 2. นิสิตและบุคลากรเข้าร่วม

โครงการ
ร้อยละ ≥80

3. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยะธรรมให้แก่นิสิต 3. ศิษย์เก่าเข้าร่วมโครงการ คน ≥10

4. เพ่ือยกย่องนิสิตท่ีมีความสามารถทางด้านการเรียน การท ากิจกรรม และ

เป็นผู้ท่ีมีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นิสิต

คณะวิทยาศาสตร์

5. สร้างความผูกพันธ์หระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์

เก่า และศิษย์ปัจจุบัน

KPI 3 - 07 STU 66 01 1.1

09

ภาระกิจอ่ืนๆ 1. เพ่ือต้อนรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัย 1. ร้อยละความพึงพอใจ คะแนน ≥3.51   360,000 

2. เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายในขณะท่ีนิสิตคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมโครงการ

ต้อนรับน้องใหม่ปฐมนิเทศน์ และค่ายอัตลักษ์ ท่ีมหาวิทยาลัยจัดข้ึน

2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ/

กิจกรรม
ร้อยละ ≥80

3. เพ่ือสร้างความผูกพันธ์ระหว่าง นิสิตใหม่ นิสิตรุ่นพ่ี ศิษย์เก่า และ คณะ

วิทยาศสตร์

3. ร้อยละนิสิตท่ีทราบและ

เข้าใจอัตลักษณ์นิสิต
ร้อยละ 80

KPI 3 - 07 STU 66 01 ไม่มี

10

ภาระกิจอ่ืนๆ 1. เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากร และนิสิต คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม

เก่ียวกับการท านุบ ารุงวัฒนธรรมและศิลปะ

1. ร้อยละความพึงพอใจ คะแนน ≥3.51        6,000 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต

2. เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/

กิจกรรม
คน ≥20

KPI 1 - 07 STU 66 01 1.2

11

1. นิสิตมีความรู้ในการเตรียมใบประวัติ การสมัครงานและสัมภาษณ์งานกับ

สถานประกอบการ

นิสิตมีความรู้ในหลักการสมัคร

งานและสัมภาษณ์งานในระดับดี

ข้ึนไป

ร้อยละ ≥80 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต

2. เพ่ือเปิดโอกาสให้สถานประกอบการได้มารับสมัครนิสิตช้ันปีท่ี 4 เพ่ือ

คัดเลือกไปท างานในอนาคต

KPI 1 - 47 STU 66 01 1.2

12

1. เพ่ือสร้างความผูกพันระหว่างศิษย์เก่าและคณะวิทยาศาสตร์ให้มีความเข็ม

แข็งมากข้ึน

1. ร้อยละความพึงพอใจ คะแนน ≥3.51 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต

2. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายท่ีดีระหว่างศิษย์เก่า ท่ีมีต่อนิสิต

ปัจจุบัน และคณะวิทยาศาสตร์

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีแรงบันดาล

เพ่ิมข้ึนในระดับดีข้ึนไป
ร้อยละ ≥80

3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้พร้อมเป็นบัณฑิตท่ีต้องการของ

ตลาดแรงงานในอนาคต

4. เพ่ือเป็นกลไกประสานความร่วมมือศิษย์เก่าในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์

1,026,000 -     -           

โครงการบัณฑิตนัดพบสถาน

ประกอบการ คณะวิทยาศาสตร์

โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์

โครงการร่วมต้อนรับนิสิตใหม่และค่าย

เสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต

โครงการท านุบ ารุงวัฒนธรรมและ

ศิลปะ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา

ศักยภาพนิสิต

แผนปฏบิัตกิารประจ าทีต่อบยทุธศาสตร ์(Routine Work Action Plan : RWAP)

13



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(ระหวา่งเดือนตลุาคม 2565 - กันยายน 2566) 

ภาควชิาคณิตศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 
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แผนปฏิบัติการประจ าท่ีตอบยุทธศาสตร์ (RWAP)

5. แผนปฏิบัติการประจ าท่ีตอบยุทธศาสตร์ (Routine Work Action Plan)

5.1 โครงการ/กิจกรรมท่ีปฏิบัติเป็นประจ า/ปกติ ของหน่วยงาน

วัตถุประสงค์

SWU-SAP SDGs DEP Y S K N (2) (3) (4) (5) (6) (7) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ระบุช่ือ-สกุล)

KPI 1-02

KPI 1-05

MAT 66 01 1.5 01 โครงการศึกษาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2564 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานของ

ภาควิชา

ยุทธศาสตร์ 1 1. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานของภาควิชา ตามท่ีได้รับ

ข้อเสนอแนะจากรายงาน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564

แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการ

ด าเนินงานของภาควิชา

ด้าน >2      8,500 ผศ.ดร.ณหทัย ฤกษ์ฤทัยรัตน์

2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2565 ให้ได้มาตรฐานท่ีต้ังไว้ หลักสูตรท่ีมีแนวทางการด าเนินงาน ตาม

มาตรฐาน AUN-QA

หลักสูตร 6

3. เพ่ือวางแผนจัดการศึกษาร่วมกันในการผลิตบัณฑิตของภาควิชาคณิตศาสตร์

 ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของคณะวิทยาศาสตร์

KPI 1 - 06 MAT 66 01 1.5 02 โครงการประชุมเพ่ือจัดท ารายงานประเมินประกันคุณภาพ

การศึกษา ปีการศึกษา 2565

ยุทธศาสตร์ 1 1.เพ่ือจัดท ารายงานประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565 รายงานประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

ของหลักสูตร

เล่ม 6    27,200 ผศ.ดร.ณหทัย ฤกษ์ฤทัยรัตน์

KPI 1 - 06 MAT 66 01 1.5 03 ยุทธศาสตร์ 1 1.  เพ่ือประชาพิจารณ์ รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 

2565

ร้อยละของจ านวนบุคลากรท่ีเข้าร่วม ร้อยละ >80      8,500 ผศ.ดร.ณหทัย ฤกษ์ฤทัยรัตน์

2. เพ่ือร่วมปรับแก้รายงานการประเมินฯ ให้สะท้อนการด าเนินงานของ

ภาควิชาได้ถูกต้องและตรงตามความเป็นจริงมากท่ีสุด

KPI 1 - 06 MAT 66 01 1.5 04 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ของภาควิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

ยุทธศาสตร์ 1 1. เพ่ือให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้

ท าการประเมินคุณภาพการศึกษาของภาควิชา ปีการศึกษา 2565

ร้อยละของจ านวนบุคลากรท่ีเข้าร่วม ร้อยละ >80    77,600 ผศ.ดร.ณหทัย ฤกษ์ฤทัยรัตน์

2. เพ่ือเสนอแนะ จุดอ่อน จุดแข็ง ของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ระดับหลักสูตร

KPI 1-01 MAT 66 01 ไม่มี 05 โครงการปรับปรุงหลักสูตร กศ.ด.คณิตศาสตร์, กศ.ม.

คณิตศาสตร์และ ปร.ด.คณิตศาสตร์

ยุทธศาสตร์ 1 1.  เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างของหลักสูตร กศ.ด.คณิตศาสตร์, กศ.ม.คณิตศาสตร์

และ ปร.ด.คณิตศาสตร์

หลักสูตร ฉบับปรับปรุง หลักสูตร 3    22,800 อ.ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์

KPI 1-02 2. เพ่ือปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาเอกของแต่ละหลักสูตรให้เหมาะสม

KPI 1-04

KPI 1-01

MAT 66 01 ไม่มี 06 โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

คณิตศาสตร์

ยุทธศาสตร์ 1 1. เพ่ือส ารวจความต้องการด้านการใช้บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาทางด้าน

คณิตศาสตร์บริสุทธ์ิ และคณิตศาสตร์ประยุกต์

รายงานผลการส ารวจ เล่ม 1    30,000 อ.ดร.อิทธิเทพ  นวาระสุจิตร

2. เพ่ือจัดการประชุมพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทางด้าน

คณิตศาสตร์บริสุทธ์ิ และคณิตศาสตร์ประยุกต์

ร่างหลักสูตร เล่ม 1

แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ภาควิชาคณิตศาสตร์

ความสอดคล้อง
รหัสโครงการ

(1)
โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคล้อง

ยุทธศาสตร์
ตัวช้ีวัดของโครงการ (KPIs)

หมายเหตุ
 รายได้  แผ่นดิน

 ภายนอก/

แหล่งอ่ืน ๆ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
หน่วยนับ

ค่า

เป้าหมาย

ระยะเวลาปีงบประมาณ

โครงการประชาพิจารณ์การจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพ

การศึกษา ปีการศึกษา 2565 ของภาควิชาคณิตศาสตร์

 งบประมาณท่ีใช้ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา

แผนปฏบิัตกิารประจ าทีต่อบยทุธศาสตร ์(Routine Work Action Plan : RWAP) ภาควชิาคณติศาสตร์
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วัตถุประสงค์

SWU-SAP SDGs DEP Y S K N (2) (3) (4) (5) (6) (7) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ระบุช่ือ-สกุล)

ความสอดคล้อง
รหัสโครงการ

(1)
โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคล้อง

ยุทธศาสตร์
ตัวช้ีวัดของโครงการ (KPIs)

หมายเหตุ
 รายได้  แผ่นดิน

 ภายนอก/

แหล่งอ่ืน ๆ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
หน่วยนับ

ค่า

เป้าหมาย

ระยะเวลาปีงบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา

KPI 1-06 MAT 66 01 1.9 07 โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ 

(สองภาษา)

ยุทธศาสตร์ 1 1.  เพ่ือส ารวจความต้องการด้านการใช้บัณฑิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาคณิตศาสตร์ (สองภาษา)

รายงานผลการส ารวจ เล่ม 1    40,000 ผศ.เอนก จันทรจรูญ

2. เพ่ือจัดการประชุมพิจารณาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ 

(สองภาษา)

ร่างหลักสูตร เล่ม 1

- MAT 66 04 4.12 08 โครงการปฏิบัติการ 5 ส ของภาควิชาคณิตศาสตร์ “Big 

Cleaning Day”

ยุทธศาสตร์ 4 1. เพ่ือให้คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีของภาควิชาคณิตศาสตร์มีความรู้  ความ

เข้าใจแนวคิดพ้ืนฐานการด าเนินงาน 5ส

จ านวนคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีของภาควิชา

คณิตศาสตร์ ท่ีเข้าร่วม

ร้อยละ >80      6,100 ผศ.ดร.ญานิน กองทิพย์

2. เพ่ือให้คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีของภาควิชาคณิตศาสตร์ได้ร่วมกันพิจารณา

วางแผนเพ่ือพัฒนาการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในหน่วยงาน

P1-03 MAT 66 01 1.7 09 โครงการคณิตฯ พิชิตตลาดงาน ยุทธศาสตร์ 1 1. เพ่ือให้นิสิตเห็นแนวทางในการท างานหรือศึกษาต่อในอนาคต 1. จ านวนนิสิตท่ีเข้าร่วม ร้อยละ >80    10,000 

P1-62 2. เพ่ือให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในการท างาน ระหว่างอาจารย์

ประจ าหลักสูตร นิสิตและวิทยากร

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีแนวทางในการท างาน

และศึกษาต่อ ระดับมากข้ึนไป

ร้อยละ >70

MAT 66 01 4.12 10 โครงการพัฒนาห้องสร้างและแสดงอุปกรณ์ส่ือการสอน

คณิตศาสตร์

ยุทธศาสตร์ 1 1. เพ่ือให้นิสิตของภาควิชาคณิตศาสตร์ฝึกออกแบบและพัฒนาห้องสร้างและ

แสดงอุปกรณ์ส่ือการสอนท่ีทันสมัยต่อการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 และ

ยุคไทยแลนด์ 4.0

ร้อยละของจ านวนบุคลากรท่ีเข้าร่วม ร้อยละ >50      5,000 ผศ.ดร.สุกัญญา หะยีสาและ

2. เพ่ือให้ห้องสร้างและแสดงอุปกรณ์ส่ือการสอนทันสมัยต่อการเรียนการสอน

ในศตวรรษท่ี 21 และยุคไทยแลนด์ 4.0

KPI 3 - 01 MAT 66 03 3.4 11 โครงการบริการวิชาการ Math Day Camp ยุทธศาสตร์ 3 1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจในกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ และเกิดเจตคติ

ท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ คะแนน >3.51    10,000 ผศ.ดร.สุกัญญา หะยีสาและ

2. เพ่ือให้ครูได้เห็นตัวอย่างและแนวทางการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ใน

ห้องเรียน

ค่าเฉล่ียความคิดเห็น คะแนน >3.51

KPI 3 - 01 MAT 66 03 3.4 12 โครงการบริการวิชาการค่ายสู่ฝัน...วันอัจฉริยะ ยุทธศาสตร์ 3 1. เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีกระบวนการ

ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยใช้กิจกรรมเป็น

ส่ือกลาง

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ คะแนน >3.51    10,000 ผศ.ดร.สุกัญญา หะยีสาและ

2. เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านจิตส านึกสาธารณะให้กับนิสิต

ผ่านการฟัง การคิด และการปฏิบัติในสถานการณ์จริง

จ านวนนิสิตผู้ร่วมโครงการมีทักษะและ

กระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน

ร้อยละ >80

3. เพ่ือพัฒนาอัตลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทางด้านการ

ส่งเสริมจิตอาสาเพ่ือสังคมและการเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะ
จ านวนนิสิตผู้ร่วมโครงการมีจิตส านึก

สาธารณะมากข้ึน

ร้อยละ >80

ผศ.ดร.พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์ 

สิรินิลกุล

แผนปฏบิัตกิารประจ าทีต่อบยทุธศาสตร ์(Routine Work Action Plan : RWAP) ภาควชิาคณติศาสตร์



หนา้ 14

วัตถุประสงค์

SWU-SAP SDGs DEP Y S K N (2) (3) (4) (5) (6) (7) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ระบุช่ือ-สกุล)

ความสอดคล้อง
รหัสโครงการ

(1)
โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคล้อง

ยุทธศาสตร์
ตัวช้ีวัดของโครงการ (KPIs)

หมายเหตุ
 รายได้  แผ่นดิน

 ภายนอก/

แหล่งอ่ืน ๆ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
หน่วยนับ

ค่า

เป้าหมาย

ระยะเวลาปีงบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา

KPI 1 - 39 MAT 66 01 ไม่มี 13 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาส าหรับนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2566

ยุทธศาสตร์ 1 1.เพ่ือให้นิสิตใหม่มีความรู้ความเข้าใจเบ้ืองต้นเก่ียวกับหลักสูตรและการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน  แนวคิดคณิตศาสตร์ระดับ

โรงเรียน  และหลักการอ่าน ฟัง พูด และเขียนภาษาอังกฤษ ก่อนเข้าศึกษา ใน

ภาคต้น ปีการศึกษา 2566

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ คะแนน >3.51    13,500 อ.ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์

2. เพ่ือให้นิสิตช้ันปีท่ี 2-4 ของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร์  และหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ได้

ทบทวน/เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน  แนวคิดคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน  และ

หลักการอ่าน ฟัง พูด และเขียนภาษาอังกฤษ  ก่อนเข้าศึกษา ในภาคต้น ปี

การศึกษา 2566

จ านวนนิสิตท่ีมีความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาท่ี

ได้รับจากวิทยากรเพ่ิมข้ึนจากก่อนเข้าร่วม

โครงการ ในระดับมาก ข้ึนไป

ร้้อยละ >80

3. เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรหรือกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  และหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ  ได้ทบทวน/เพ่ิมพูนความรู้

ความเข้าใจเก่ียวกับหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ

โรงเรียน  แนวคิดคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน  และหลักการอ่าน ฟัง พูด และ

เขียนภาษาอังกฤษ

KPI 1 - 38 MAT 66 02 ไม่มี 14 โครงการน าเสนอหัวข้อวิจัย (Pre-Proposal)  ส าหรับนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 

2565

ยุทธศาสตร์ 2 เพ่ือให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ได้มีโอกาสน าเสนอ

หัวข้อวิจัยท่ีสนใจ ต่อคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร  และรับฟังข้อเสนอแนะเก่ียวกับการวิจัยของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรและคณาจารย์ของภาควิชาคณิตศาสตร์ท่ีเข้าร่วมโครงการ

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ คะแนน >3.51    20,000 อ.ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์

KPI 1 - 37 MAT 66 01 1.2 15 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ด้านกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนใน

ศตวรรษท่ี 21

ยุทธศาสตร์ 1 1.เพ่ือให้นิสิตเข้าใจแนวคิดเก่ียวกับกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ส าหรับนักเรียนในศตวรรษท่ี 21  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้าง

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  การประเมินผลการเรียนรู้ท่ีค านึงถึง

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน  และการออกแบบ

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ คะแนน >3.51    51,600 อ.ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์

2. เพ่ือให้นิสิตลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีไม่คุ้นเคย 

(mathematical non-routine problem)

3.เพ่ือให้นิสิตลงมือปฏิบัติออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และแผนการจัดการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง (learning by doing)

KPI 1 - 37 MAT 66 02 ไม่มี 16 โครงการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ เร่ือง “โปรแกรม 

LaTeX ส าหรับเรียงพิมพ์บทความวิชาการภาษาไทยด้าน

คณิตศาสตร์”

ยุทธศาสตร์ 2 1.เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม

เรียงพิมพ์ LaTeX ในการเรียงพิมพ์งานวิจัยทางคณิตศาสตร์

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

2. เพ่ือยกมาตรฐานการวิจัยของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร์

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการใช้โปรแกรม LaTeX

 ในการพิมพ์งานวิจัย

ร้อยละ >80

3. เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วม

โครงการ

แผนปฏบิัตกิารประจ าทีต่อบยทุธศาสตร ์(Routine Work Action Plan : RWAP) ภาควชิาคณติศาสตร์
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วัตถุประสงค์

SWU-SAP SDGs DEP Y S K N (2) (3) (4) (5) (6) (7) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ระบุช่ือ-สกุล)

ความสอดคล้อง
รหัสโครงการ

(1)
โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคล้อง

ยุทธศาสตร์
ตัวช้ีวัดของโครงการ (KPIs)

หมายเหตุ
 รายได้  แผ่นดิน

 ภายนอก/

แหล่งอ่ืน ๆ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
หน่วยนับ

ค่า

เป้าหมาย

ระยะเวลาปีงบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา

MAT 66 01 ไม่มี 17 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชา

คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

ยุทธศาสตร์ 1 1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในเน้ือหาคณิตศาสตร์ สถิติ หรือ

เทคโนโลยีในแต่ละกิจกรรม

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ คะแนน >3.51    25,000 ประธานแต่ละหลักสูตร

กิจกรรมท่ี 1 MATH SCI รักษ์ชายเล 2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมลงมือปฏิบัติกิจกรรมเก่ียวกับเน้ือหาคณิตศาสตร์ สถิติ หรือ

เทคโนโลยี ในแต่ละกิจกรรม

จ านวนนิสิตท่ีมีความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาท่ี

จัดกิจกรรมเพ่ิมข้ึนจากก่อนเข้าร่วมโครงการ 

ในระดับมาก ข้ึนไป

ร้อยละ >80

MAT 66 01 ไม่มี 18 โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชา

คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

ยุทธศาสตร์ 1 1. เพ่ือให้นิสิตได้เตรียมความรู้พ้ืนฐานส าหรับการเรียนช้ันปีท่ี 1 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ คะแนน >3.51    32,000 ประธานแต่ละหลักสูตร

2. เพ่ือให้นิสิตได้รับค าแนะน าท้ังในด้านการเรียนและการใช้ชีวิตใน

ระดับอุดมศึกษา

จ านวนนิสิตท่ีมีความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาท่ี

ได้รับจากวิทยากรเพ่ิมข้ึนจากก่อนเข้าร่วม

โครงการ ในระดับมาก ข้ึนไป

ร้อยละ >80

KPI 3 - 07 MAT 66 04 ไม่มี 19 โครงการคณิตศาสตร์งามสง่า สานคุณค่าวัฒนธรรมไทย ยุทธศาสตร์ 4 1. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรภาควิชาคณิตศาสตร์มีส่วนร่วมในการบูรณาการ

เน้ือหาคณิตศาสตร์หรือสถิติ  กับภูมิปัญญาท่ีเก่ียวข้องกับศิลปะวัฒนธรรม

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ คะแนน >3.51      8,500 ผศ.ดร.พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์ 

สิรินิลกุล

2. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรภาควิชาคณิตศาสตร์ได้เห็นความส าคัญและคุณค่า

ของภูมิปัญญาของประเทศ

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการท่ีเห็นความส าคัญ

ของการสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของ

ประเทศ ในระดับมาก ข้ึนไป

ร้อยละ >80

3. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรเกิดจิตส านึกในสืบสานวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาของประเทศ

KPI 3 - 04 MAT 66 03 3.1 20 โครงการบริการวิชาการแบบคร้ังคราว-โครงการบริการวิชาการ

 Kids Math Camp

ยุทธศาสตร์ 3 1. เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และบูรณาการความรู้คณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ 

ผ่านการลงมือปฏิบัติ

กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ คะแนน >3.51 อ.ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์

2. เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ (Analytic Thinking) ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์ (Creative Thinking) และมิติสัมพันธ์ (Visualization) ผ่านเกม

คณิตศาสตร์ (Game Based Learning)

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการท่ีได้ฝึกการคิด

วิเคราะห์ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และมิติ

สัมพันธ์

ร้อยละ >80

410,300  -       -           

แผนปฏบิัตกิารประจ าทีต่อบยทุธศาสตร ์(Routine Work Action Plan : RWAP) ภาควชิาคณติศาสตร์



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(ระหวา่งเดือนตลุาคม 2565 - กันยายน 2566) 

ภาควชิาเคม ี

คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 
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แผนปฏิบัติการประจ าท่ีตอบยุทธศาสตร์ (RWAP)

5. แผนปฏิบัติการประจ าท่ีตอบยุทธศาสตร์ (Routine Work Action Plan)

5.1 โครงการ/กิจกรรมท่ีปฏิบัติเป็นประจ า/ปกติ ของหน่วยงาน

วัตถุประสงค์

SWU-SAP SDGs DEP Y S K N (2) (3) (4) (5) (6) (7) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ระบุช่ือ-สกุล)

KPI 1 - 01 CHE 66 1 1.7 01 โครงการพัฒนาปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตร ยุทธศาสตร์ 1 1. เพ่ือปรับปรุง หลักสูตร กศ.บ. เคมี, กศม. เคมี 1. หลักสูตร กศ.บ.เคมี กศ.ม.เคมี ฉบับปรับปรุง หลักสูตร 2   99,000 

2. เพ่ือพัฒนาหลักสูตร วท.บ.(เคมีชีวภาพ)

KPI 1 - 05 CHE 66 1 1.9 02 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมาตรฐาน

อุตสาหกรรม ISO

ยุทธศาสตร์ 1 1. เพ่ือให้นิสิตระดับปริญญาตรีช้ันปีท่ี 3 และระดับบัณฑิตศึกษามีความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกับข้อก าหนดพ้ืนฐานของมาตรฐาน ISO ต่าง ๆ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเบ้ืองต้นเก่ียวกับ

ข้อก าหนดระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล (ISO) ในระดับดีข้ึน

ไป

ร้อยละ ≥ 80   17,000 ผศ.ดร.ศิริขวัญ พลประทีป, อ.ดร.นันทิ

ชา ล้ิมชูวงศ์, อ. ดร.อิทธิพล สังเวียน

วงศ์

2. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เก่ียวกับข้อก าหนดมาตรฐาน ISO ให้กับบุคลากรของ

ภาควิชา เพ่ือการประยุกต์ใช้ได้

KPI 1 - 42

 KPI 1 - 43

CHE 66 1 1.7 03 โครงการพัฒนานิสิตในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปี

การศึกษา 2565

ยุทธศาสตร์ 1 1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมี ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน

1. จ านวนนิสิตกลุ่มเป้าหมายผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร้อยละ ≥ 80   76,400 อ.ดร.พรทิพย์ บุญศรี, รศ.ดร.แพน 

ทองเรือง, ผศ.ดร.ศิริขวัญ พลประทีป

1.9 2. เพ่ือให้อาจารย์ทราบแนวปฏิบัติในการเป็นคณาจารย์นิเทศก์ส าหรับนิสิต

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

2. อาจารย์นิเทศมีความรู้ในเกณฑ์การประเมินและกระบวนการ

ติดตามนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพในระดับดี

ร้อยละ ≥ 80

3. เพ่ือเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3. นิสิตกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในงานท่ีท าในระหว่าง

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในระดับดี

ร้อยละ ≥ 80

4. เพ่ือติดตามและประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

5. เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการไปปฏิบัติงานให้แก่

เพ่ือนนิสิตช้ันปี 4 และนิสิตช้ันปีท่ี 2-3

KPI 1 - 16 CHE 66 01 1.5 04 โครงการจัดสอบวัดสมรรถนะของนิสิตระดับปริญญา

ตรี ภาควิขาเคมี ปีการศึกษา 2565

ยุทธศาสตร์ 1 1. เพ่ือทดสอบสมรรถนะของนิสิตในแต่ละช้ันปีให้เป็นไปตามท่ีหลักสูตร

ก าหนดไว้

นิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการมีทักษะการท าปฏิบัติการเคมี ในระดับดีข้ึน

ไป

ร้อยละ ≥ 50   19,000 อ.ดร.ประเสริฐ พัฒนาประทีป, อ.ดร.

พรทิพย์ บุญศรี

1.7 2. เพ่ือวิเคราะห์ระดับสมรรถนะของนิสิตและเตรียมความพร้อมของนิสิตและ

อาจารย์ผู้สอนส าหรับการจัดเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป

นิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้การท าปฏิบัติการเคมีและทฤษฎีท่ี

เก่ียวข้อง ในระดับดีข้ึนไป

ร้อยละ ≥ 50

KPI 1 - 42

 KPI 1 - 43

CHE 66 01 1.1 05 โครงการเสริมสร้างศักยภาพวิชาชีพครู ยุทธศาสตร์ 1 1. เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตได้รับองค์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน โดย

การศึกษาจากสภาพจริง กรณีปัญหา

นิสิตได้รับความรู้ความสามารถตามหลักสูตร และมีทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

ร้อยละ ≥ 80   45,900 ผศ.ดร.ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต

1.2 2. เพ่ือให้นิสิตสามารถเช่ือมโยงองค์ความรู้ท่ีเรียนในมหาวิทยาลัยกับ

ชีวิตประจ าวันและวิทยาการท่ีทันสมัย

3. เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตมีความสนใจใฝ่รู้ ในพัฒนาตนเองตามวิชาชีพครู

KPI 1 - 42

 KPI 1 - 43

CHE 66 01 1.8 06 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิชาชีพ ยุทธศาสตร์ 1 1. เพ่ือให้นิสิตได้รับการพัฒนาและบ่มเพาะทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ ประมวลผลงานวิจัยและการน าเสนองานวิจัยได้

นิสิตได้รับการพัฒนาและบ่มเพาะทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ ประมวลผลงานวิจัยและการน าเสนองานวิจัยได้ใน

ระดับดีข้ึนไป

ร้อยละ ≥ 80   17,300 รศ.ดร.แพน ทองเรือง

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

อ. ดร.ประเสริฐ พัฒนาประทีป, 

อาจารย์ ดร.พรทิพย์ บุญศรี

แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ภาควิชาเคมี

ความสอดคล้อง รหัสโครงการ
 (1) โครงการ/กิจกรรม
ความสอดคล้อง

ยุทธศาสตร์
ตัวช้ีวัดของโครงการ (KPIs)

หมายเหตุ
รายได้ แผ่นดิน

 ภายนอก/

แหล่งอ่ืน ๆ

หน่วยนับ
ค่า

เป้าหมาย

ระยะเวลาปีงบประมาณ งบประมาณท่ีใช้ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/ภาควิชา

แผนปฏบิัตกิารประจ าทีต่อบยทุธศาสตร ์(Routine Work Action Plan : RWAP) ภาควชิาเคมี
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วัตถุประสงค์

SWU-SAP SDGs DEP Y S K N (2) (3) (4) (5) (6) (7) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ระบุช่ือ-สกุล)

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ความสอดคล้อง รหัสโครงการ
 (1) โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคล้อง

ยุทธศาสตร์
ตัวช้ีวัดของโครงการ (KPIs)

หมายเหตุ
รายได้ แผ่นดิน

 ภายนอก/

แหล่งอ่ืน ๆ

หน่วยนับ
ค่า

เป้าหมาย

ระยะเวลาปีงบประมาณ งบประมาณท่ีใช้ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/ภาควิชา

2. เพ่ือพัฒนาทักษะการส่ือสารของนิสิต และหาต้นแบบการน าเสนอท่ีมี

ประสิทธิภาพในการส่งประกวดเพ่ือคว้ารางวัลการน าเสนอ

นิสิตได้พัฒนาทักษะการส่ือสารของตนเองในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ ≥ 80

นิสิตได้เห็นหรือค้นพบต้นแบบการน าเสนอท่ีมีประสิทธิภาพจาก

การเข้าร่วมโครงการน้ีในระดับดีข้ึนไป

ร้อยละ ≥ 60

3. เพ่ือให้นิสิตมีการพัฒนาปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยมีส่วนร่วมในการน าเสนอ

งานวิจัย ตอบข้อซักถามหรือซักถามงานวิจัย รวมท้ังเป็นผู้ฟังท่ีดีในการรับฟัง

งานวิจัยของผู้อ่ืน

นิสิตได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยมีส่วนร่วมในการน าเสนอ

งานวิจัย ตอบข้อซักถามหรือซักถามงานวิจัย รวมท้ังเป็นผู้ฟังท่ีดี

ในการรับฟังงานวิจัยของผู้อ่ืนในระดับดีข้ึนไป

ร้อยละ ≥ 80

KPI 1 - 13 CHE 66 01 1.1 07 โครงการความปลอดภัยในการท างานท่ีเก่ียวข้องกับ

สารเคมีและการแก้ไขปัญหาเม่ือเกิดอุบัติเหตุ

ยุทธศาสตร์ 1 1. เพ่ือพัฒนานิสิตให้มีความรู้ ทักษะทางปัญญาให้เกิดความปลอดภัยในการ

ท างานท่ีเก่ียวข้องกับสารเคมี และการแก้ไขปัญหาเม่ือเกิดอุบัติเหตุ

ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานท่ี

เก่ียวข้องกับสารเคมีและสามารถแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้น เม่ือเกิด

อุบัติเหตุและปฐมพยาบาลได้

ร้อยละ ≥ 80   10,100 อ. ดร.ชัชฎาภรณ์ พิณทอง

2. เพ่ือสร้างคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ให้แก่นิสิต โดยจัดให้นิสิตได้รับ

ความรู้ มีโอกาสฝึกปฏิบัติจริง ในสถานการณ์จ าลอง ท าให้นิสิตสามารถ

ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์เม่ือเกิดเหตุการณ์จริงได้

KPI 1 - 40 CHE 66 01 1.1 08 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการ

ห้องปฏิบัติการเคมี

ยุทธศาสตร์ 1 1. เพ่ือให้ความรู้และยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการให้แก่นิสิต

และบุคลากรของภาควิชา

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ห้องปฏิบัติการ

เคมีอย่างปลอดภัยในระดับดีข้ึนไป

ร้อยละ ≥ 80   50,000 ผศ.ดร.ศิริขวัญ พลประทีป

2.2 ยุทธศาสตร์ 2 2. เพ่ือให้คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ และนิสิต ตระหนักถึงความ

ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ สามารถจัดการสารเคมีและของเสียได้

2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปพัฒนาห้องปฏิบัติการได้

ในระดับดีข้ึนไป

ร้อยละ ≥ 80

3. เพ่ือยกระดับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐาน 3. ห้องปฏิบัติการท่ีเข้าร่วมโครงการมีการยกระดับความปลอดภัย ร้อยละ ≥ 80

KPI 1 - 40 CHE 66 01 1.1 09 โครงการการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ยุทธศาสตร์ 1 1. เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัย 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ห้องปฏิบัติการ

เคมีอย่างปลอดภัยในระดับดีข้ึนไป

ร้อยละ ≥ 80   10,200 ผศ.ดร.ศิริขวัญ พลประทีป

2. เพ่ือลดความเส่ียงของการเกิดอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติการ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการทราบแนวปฏิบัติส าหรับการปฏิบัติการวิจัย

ในภาควิชาเคมีในระดับดีข้ึนไป

ร้อยละ ≥ 80

3. เพ่ือยกระดับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

KPI 1 - 42 CHE 66 01 1.1 10 โครงการการจัดท าวีดีทัศน์การใช้งานเคร่ืองมือ

วิทยาศาสตร์และการบ ารุงรักษา

ยุทธศาสตร์ 1 1. เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ได้

อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ได้วีดีทัศน์การใช้งานและการบ ารุงรักษาเคร่ืองมืออย่างน้อย ช้ืนงาน 1    5,100 ผศ.ดร.ศิริขวัญ พลประทีป

2. เพ่ือลดความเส่ียงของการเกิดอุบัติเหตุในขณะใช้เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์

3. เพ่ือให้เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์มีอายุการใช้งานท่ียาวนานข้ึน

KPI 1 - 01 CHE 66 01 1.5 11 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภาควิชาเคมี 

(AUN-QA) ปีการศึกษา 2565

ยุทธศาสตร์ 1 1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของทุกหลักสูตรของภาควิชาเคมี หลักสูตรผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา แบบ AUN-QA หลักสูตร 5   16,100 อ.ดร.ประเสริฐ พัฒนาประทีป, อ. ดร.

พรทิพย์ บุญศรี

2. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร

KPI 1 - 37 CHE 66 05 ไม่มี 12 โครงการพบนิสิตใหม่ ภาระกิจอ่ืนๆ 1. เพ่ือต้อนรับและแสดงความยินดีแก่นิสิตใหม่และแนะน าคณาจารย์ของ

ภาควิชา

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัด

  โครงการในระดับดีข้ึนไป

ร้อยละ ≥ 80 ผศ.ดร.ณัฐพล อภิรติกุล

2. เพ่ือให้นิสิตได้รับทราบแผนการเรียนตลอดหลักสูตร ระเบียบ และ

ข้อก าหนดต่าง ๆ

KPI 1 - 37 CHE 66 05 1.7 13 โครงการเตรียมความพร้อมจากนิสิตสู่บัณฑิตเคมี ยุทธศาสตร์ 1 1. เพ่ือให้อาจารย์ท่ีปรึกษาและคณาจารย์ภาควิชาเคมีให้โอวาท แนวคิด 

ข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อมออกไปท างานหรือศึกษาต่อ

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการจัด

  โครงการในระดับดีข้ึนไป

ร้อยละ ≥ 80 รศ.ดร.รัชนก ทองน า

2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนิสิต ได้แก่ การให้

โอวาท พิธีบายศรีสู่ขวัญ วีดิทัศน์บันทึกความทรงจ า

แผนปฏบิัตกิารประจ าทีต่อบยทุธศาสตร ์(Routine Work Action Plan : RWAP) ภาควชิาเคมี
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วัตถุประสงค์

SWU-SAP SDGs DEP Y S K N (2) (3) (4) (5) (6) (7) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ระบุช่ือ-สกุล)

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ความสอดคล้อง รหัสโครงการ
 (1) โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคล้อง

ยุทธศาสตร์
ตัวช้ีวัดของโครงการ (KPIs)

หมายเหตุ
รายได้ แผ่นดิน

 ภายนอก/

แหล่งอ่ืน ๆ

หน่วยนับ
ค่า

เป้าหมาย

ระยะเวลาปีงบประมาณ งบประมาณท่ีใช้ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

 หน่วยงาน/ภาควิชา

KPI 3 - 04, 

05

CHE 66 3 3.4 14 ยุทธศาสตร์ 3 1. เพ่ือให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะทาง

วิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึน

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความพึงพอใจในการเข้าร่วม

  โครงการในระดับดีข้ึนไป

ร้อยละ ≥ 80 อ.ดร.ประเสริฐ พัฒนาประทีป

2. เพ่ือให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษามีเจตคติท่ีดีต่อวิชาทางวิทยาศาสตร์ 2. นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ

  ในวิชาเคมีมากข้ึน โดยมีคะแนนเฉล่ียเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ ≥ 20

โครงการบริการวิชาการ การพัฒนานักเรียน

  ระดับมัธยมศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์

  ในการท าปฏิบัติการเคมี

แผนปฏบิัตกิารประจ าทีต่อบยทุธศาสตร ์(Routine Work Action Plan : RWAP) ภาควชิาเคมี



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(ระหวา่งเดือนตลุาคม 2565 - กันยายน 2566) 

ภาควชิาชวีวทิยา 

คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 
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แผนปฏิบัติการประจ าท่ีตอบยุทธศาสตร์ (RWAP)

5. แผนปฏิบัติการประจ าท่ีตอบยุทธศาสตร์ (Routine Work Action Plan)

5.1 โครงการ/กิจกรรมท่ีปฏิบัติเป็นประจ า/ปกติ ของหน่วยงาน

วัตถุประสงค์

SWU-SAP SDGs DEP Y S K N (2) (3) (4) (5) (6) (7) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ระบุช่ือ-สกุล)

KPI 1 - 20, 

21

BIO 66 02 2.3 01 โครงการส่งเสริมบรรยากาศทางการวิจัย ยุทธศาสตร์ 2 1. เพ่ือน าเสนอความรู้ แนวทางปฏิบัติ และแลกเปล่ียนประสบการณ์

เก่ียวกับกิจกรรมด้านการวิจัย

คณาจารย์และบุคลากรในภาควิชาชีววิทยาได้รับความรู้

และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ให้สอดคล้องกับ

ข้อก าหนดภาระงานในระดับมากข้ึนไป

ร้อยละ > 80        5,000 อ.อภิรดา สถาปัตยานนท์

2. เพ่ือพัฒนาแนวทางและกระบวนการเก่ียวกับการจัดการความรู้ด้าน

การวิจัย

3. เพ่ือให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้เห็นตัวอย่างนักวิจัยและการวิจัยท่ี

ประสบความส าเร็จเพ่ือเป็นแนวทางการวิจัยในอนาคต

KPI 1 - 09 BIO 66 01 1.7 02 โครงการสร้างเสริมเติมทักษะ (upskill) ปฏิบัติการภาคสนาม 

ภาควิชาชีววิทยา

ยุทธศาสตร์ 1 1. เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้พืช สัตว์ และส่ิงมีชีวิตกลุ่มต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย 

ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม

 นิสิตได้รับความรู้และได้ฝึกทักษะปฏิบัติการ

 ในการศึกษาภาคสนามในระดับดีข้ึนไป

ร้อยละ > 80    450,000 อ.มนตรี มณีภาค

2. เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกทักษะปฏิบัติการท่ีจ าเป็นส าหรับการศึกษาภาคสนาม

3. เพ่ือให้นิสิตได้ตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพ

4. เพ่ือให้นิสิตมีความสามัคคี เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน และการท างานเป็น

หมู่คณะ

5. เพ่ือฝึกให้นิสิตมีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย

KPI 1 - 01 BIO 66 01 1.6 03 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภาควิชาชีววิทยา ยุทธศาสตร์ 1 1. เพ่ือให้อนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละหลักสูตร

ได้มาประชุมร่วมกันและจัดท ารายงานการประเมินตนเอง

 คะแนนการประเมินเฉล่ียของหลักสูตรแบบ AUN QA คะแนน > 2      30,000 อ.ธนิต ศิริบุญ

2. เพ่ือให้คณาจารย์ในภาควิชาชีววิทยาได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นใน

การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับ

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

3. เพ่ือให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในท าการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 256

4. เพ่ือให้ได้รับทราบข้อเสนอแนะ จุดแข็ง จุดอ่อน จากรายงานการ

ประเมินตนเอง (SAR) ของแต่ละหลักสูตร

KPI 1 - 01 BIO 66 01 1.1 04 โครงการปรับปรุงหลักสูตรภาควิชาชีววิทยา ยุทธศาสตร์ 1 เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรตามรอบการปรับปรุงของภาควิชาชีววิทยา  จ านวนหลักสูตรท่ีด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรแล้วเสร็จ หลักสูตร 1      10,000 อ.มนตรี มณีภาค

P 3 - 09 BIO 66 04 4.4 05 โครงการท าบุญสัตว์ทดลองภาควิชาชีววิทยาประจ าปี ยุทธศาสตร์ 4 เพ่ือให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมกันท าบุญให้กับสัตว์ทดลองซ่ึง

ภาควิชาใช้ในการศึกษา การสอน และการวิจัย รวมท้ังร่วมกันท านุ

บ ารุงพระพุทธศาสนา

 ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการในระดับมากข้ึนไป ร้อยละ > 80        6,000 อ.ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช

ระยะเวลาปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภาควิชาชีววิทยา

ความสอดคล้อง
รหัสโครงการ

(1)
โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคล้อง

ยุทธศาสตร์
ตัวช้ีวัดของโครงการ (KPIs)

 งบประมาณท่ีใช้ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา หมายเหตุ
 รายได้  แผ่นดิน

 ภายนอก/

แหล่งอ่ืน ๆ

หน่วยนับ
ค่า

เป้าหมาย

แผนปฏบิัตกิารประจ าทีต่อบยทุธศาสตร ์(Routine Work Action Plan : RWAP) ภาควชิาชวีวทิยา
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วัตถุประสงค์

SWU-SAP SDGs DEP Y S K N (2) (3) (4) (5) (6) (7) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ระบุช่ือ-สกุล)

ระยะเวลาปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ความสอดคล้อง

รหัสโครงการ

(1)
โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคล้อง

ยุทธศาสตร์
ตัวช้ีวัดของโครงการ (KPIs)

 งบประมาณท่ีใช้ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา หมายเหตุ
 รายได้  แผ่นดิน

 ภายนอก/

แหล่งอ่ืน ๆ

หน่วยนับ
ค่า

เป้าหมาย

KPI 3 - 04 BIO 66 03 3.1 06 ยุทธศาสตร์ 3 1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และได้รับการพัฒนาทักษะปฏิบัติการ

ชีววิทยาเพ่ือพัฒนาทักษะด้านชีววิทยาทางการแพทย์เบ้ืองต้น

 ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการในระดับมากข้ึนไป ร้อยละ > 80    100,000 อ.นที อ าไพ

2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีประสบการณ์และเจตคติท่ีดีต่อการท างานด้าน

วิทยาศาสตร์

KPI 3 - 04 BIO 66 03 3.1 07 ยุทธศาสตร์ 3 1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้พ้ืนฐานปฏิบัติการและพัฒนาทักษะ

เฉพาะทางด้านชีววิทยาเบ้ืองต้น

 ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการในระดับมากข้ึนไป ร้อยละ > 80    101,500 อ.มนตรี มณีภาค

2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมได้เสริมสร้างประสบการณ์และเจตคติท่ีดีทางด้าน

วิทยาศาสตร์

KPI 1 - 39 BIO 66 05 ไม่มี 08  กิจกรรมวันแรกพบนิสิตภาควิชาชีววิทยา ภาระกิจอ่ืนๆ เพ่ิมเติม  นิสิตมีความผูกพันกับภาควิชาในระดับมากข้ึนไป ร้อยละ > 80            -   อ.วิทยา ผาค า

501,000   -       201,500   

โครงการบริการวิชาการแบบคร้ังคราว-โครงการอบรม

เสริมสร้างอัจฉริยภาพทางชีววิทยา : ปฏิบัติการชีววิทยาเพ่ือ

พัฒนาทักษะด้านชีววิทยาทางการแพทย์เบ้ืองต้น รุ่นท่ี 2

โครงการบริการวิชาการแบบคร้ังคราว-โครงการอบรม

เสริมสร้างอัจฉริยภาพทางชีววิทยา : ทักษะปฏิบัติการทาง

ชีววิทยาและเทคโนโลยีดีเอ็นเอเบ้ืองต้นส าหรับนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 ปี

การศึกษา 2565

แผนปฏบิัตกิารประจ าทีต่อบยทุธศาสตร ์(Routine Work Action Plan : RWAP) ภาควชิาชวีวทิยา



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(ระหวา่งเดือนตลุาคม 2565 - กันยายน 2566) 

ภาควชิาฟิสิกส์ 

คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 
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แผนปฏิบัติการประจ าท่ีตอบยุทธศาสตร์ (RWAP)

5. แผนปฏิบัติการประจ าท่ีตอบยุทธศาสตร์ (Routine Work Action Plan)

5.1 โครงการ/กิจกรรมท่ีปฏิบัติเป็นประจ า/ปกติ ของหน่วยงาน

วัตถุประสงค์

SWU-SAP SDGs DEP Y S K N (2) (3) (4) (5) (6) (7) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ระบุช่ือ-สกุล)

KPI 1 - 39 PHY 66 01 ไม่มี 01 โครงการฟุตบอลประเพณีพ่ีน้องฟิสิกส์ ประจ าปีการศึกษา 

2565

ยุทธศาสตร์ 1 1. เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์ ทุกหลักสูตร ทุกช้ันปี ได้ร่วมกันท ากิจกรรมท่ี

ก่อให้เกิดความสามัคคี

คน 100     15,000 ผศ.ดร.สิริ สิรินิลกุล

2. เพ่ือให้นิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้พัฒนาบุคลิกภาพ และมีประสบการณ์ในการท างาน

เป็นทีม

3. เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนิสิตให้สมบูรณ์แข็งแรง

4. เพ่ือสานความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

PHY 66 01 1.1 02 ยุทธศาสตร์ 1 1. เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนิสิตในทักษะต่างๆท่ีจ าเป็นและส าค ญในการ

ประกอบอาชีพ

ร้อยละ 80     30,000 ผศ.ดร.อนุศิษฏ์ ทองน า

2. เพ่ือให้นิสิตในหลักสูตรสามารถสร้างนวัตกรรมส่ือและเทคโนโลยีการศึกษาฟิสิกส์ได้

3. เพ่ือให้นิสิตมีทักษะด้านส่ือสาร และการน าเสนอผลงานนวัตกรรมส่ือ และเทคโนโลยี

การศึกษาฟิสิกส์ได้

KPI 1 - 42

KPI 1 - 43

PHY 66 01 1.1 03 ยุทธศาสตร์ 1 1. เพ่ือให้นิสิตหลักสูตร วท.บ. ฟิสิกส์รู้จักห้องปฏิบัติการวิจัยต่าง ๆ ในภาควิชาฟิสิกส์ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน ระดับ 4     50,000 ผศ.ดร.สุรวุฒิ วิจารณ์

2. เพ่ือให้นิสิตความรู้พ้ืนฐานส าหรับการท าวิจัย และมีความพร้อมในการท าวิจัย

3. เพ่ือให้นิสิตมีทักษะด้านส่ือสาร และการน าเสนอผลงานวิจัยได้

4. เพ่ือให้นิสิตน าองค์ความรู้ท่ีรับการถ่ายทอดจากผู้มีประสบการณ์ในสายงานอาชีพ

ต่าง ๆ ไปใช้ในการเตรียมตัวก้าวสู่โลกของการท างาน

KPI 1 - 01 PHY 66 01 1.5 04 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาของภาควิชาฟิสิกส์ 

ประจ าปีการศึกษา 2565

ภาระกิจอ่ืนๆ  เพ่ือเสริมความเป็นระบบของการประกันคุณภาพการศึกษา ท้ัง 5 หลักสูตรใน 

ภาควิชาฟิสิกส์

จ านวนหลักสูตรท่ีผ่านการประเมินตามเกณฑ์

มาตรฐาน AUN-QA

หลักสูตร 5     10,000 ผศ.ดร.อารียา เอ่ียมบู่

KPI 1 - 01 PHY 66 01 1.9 05 โครงการปรับปรุงหลักสูตรของภาควิชาฟิสิกส์ ยุทธศาสตร์ 1 เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรต่าง ๆ ในภาควิชาฟิสิกส์ให้สอดคล้องตามมาตรฐาน AUN-QA จ านวนหลักสูตรท่ีได้รับการรับรองจาก สกอ. หลักสูตร 1     20,000 ผศ.ดร.สุวรรณ พลายพิชิต

PHY 66 02 2.1 06 ยุทธศาสตร์ 2 1. เพ่ือเตรียมความพร้อมให้อาจารย์ย่ืนขอต าแหน่งวิชาการ จ านวนอาจารย์ท่ีย่ืนขอต าแหน่งทางวิชาการ คน 2     30,000 ผศ.ดร.ปัทมาศ บิณฑจิตต์

2. เพ่ือเตรียมความพร้อมให้อาจารย์ย่ืนขอทุนวิจัยท้ังภายในและภายนอก

แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ภาควิชาฟิสิกส์

ความสอดคล้อง
รหัสโครงการ

(1)
โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคล้อง

ยุทธศาสตร์
ตัวช้ีวัดของโครงการ (KPIs)

ระยะเวลาปีงบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา หมายเหตุ
 รายได้  แผ่นดิน

 ภายนอก/

แหล่งอ่ืน ๆ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

จ านวนช้ินงานนวัตกรรมส่ือและเทคโนโลยี

การศึกษาฟิสิกส์

หน่วยนับ
ค่า

เป้าหมาย

นิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์ท้ีงหลักสูตร วท.บ. กศ.บ. 

และ ศิษย์เก่าท่ีส าเร็จการศึกษาจากภาควิชาฟิสิกส์

 เข้าร่วมโครงการ

KPI 1 - 42

KPI 1 - 43

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนิสิต กศ.บ. (ฟิสิกส์)

 ประจ าปีการศึกษา 2565

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนิสิต วท.บ. (ฟิสิกส์)

 ประจ าปีการศึกษา 2565

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์

เชิงวิชาการและการวิจัย

แผนปฏบิัตกิารประจ าทีต่อบยทุธศาสตร ์(Routine Work Action Plan : RWAP) ภาควชิาฟิสกิส์
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วัตถุประสงค์

SWU-SAP SDGs DEP Y S K N (2) (3) (4) (5) (6) (7) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ระบุช่ือ-สกุล)

ความสอดคล้อง
รหัสโครงการ

(1)
โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคล้อง

ยุทธศาสตร์
ตัวช้ีวัดของโครงการ (KPIs)

ระยะเวลาปีงบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา หมายเหตุ
 รายได้  แผ่นดิน

 ภายนอก/

แหล่งอ่ืน ๆ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
หน่วยนับ

ค่า

เป้าหมาย

KPI 3 - 04 PHY 66 03 3.4 07 ยุทธศาสตร์ 3 1. รวบรวมข้อมูลโครงการบริการวิชาการของคณาจารย์ในภาควิชา จ านวนหลักสูตรบริการวิชาการจากคณาจารย์

ภาควิชาฟิสิกส์

หลักสูตร 2     50,000 อ.ดร.ปิยะพงศ์ สิทธิสนธ์

2. จัดสร้างส่ือโฆษณาโครงการบริการวิชาการของภาควิชา เช่น แผ่นพับ หรือพวงกุญแจ

 เป็นต้น

3. จัดบริการวิชาการแก่โรงเรียนท่ีสนใจนอกสถานท่ี

KPI 3 - 04 PHY 66 03 3.3 08 โครงการบริการวิชาการอบรมปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 

ประจ าปีการศึกษา 2565

ยุทธศาสตร์ 3 1. เพ่ือน าองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์พ้ืนฐานไปพัฒนาการเรียนวิชาฟิสิกส์

ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

ร้อยละ 60     20,000 ผศ.ดร.ปัทมาศ บิณฑจิตต์

2. เพ่ือให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีการเช่ือมโยงเน้ือหาจากปฏิบัติการท่ี

จัดข้ึน กับทฤษฎีหรือการศึกษาภาคบรรยายในช้ันเรียน

3. เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยาศึกษาตอนปลายได้ปฏิบัติการฟิสิกส์ข้ันพ้ืนฐาน

  225,000        -               -   

ร้อยละของผู้เข้ารับการบริการวิชาการสามารถน า

ความรู้จากการบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์

โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือประชาสัมพันธ์ภาควิชา

ฟิสิกส์ผ่านกิจกรรมบริการวิชาการ

แผนปฏบิัตกิารประจ าทีต่อบยทุธศาสตร ์(Routine Work Action Plan : RWAP) ภาควชิาฟิสกิส์



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(ระหวา่งเดือนตลุาคม 2565 - กันยายน 2566) 

ภาควชิาวทิยาศาสตรท่ั์วไป 

คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 
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แผนปฏิบัติการประจ าท่ีตอบยุทธศาสตร์ (RWAP)

5. แผนปฏิบัติการประจ าท่ีตอบยุทธศาสตร์ (Routine Work Action Plan)

5.1 โครงการ/กิจกรรมท่ีปฏิบัติเป็นประจ า/ปกติ ของหน่วยงาน

วัตถุประสงค์

SWU-SAP SDGs DEP Y S K N (2) (3) (4) (5) (6) (7) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ระบุช่ือ-สกุล)

GEN 66 01 1.2 01 ยุทธศาสตร์ 1 1.  เพ่ือให้นิสิตได้พัฒนาศักยภาพทางวิชาการการท าโครงงาน ผลงาน >10      12,000 รศ.ดร. น้ าฝน คูเจริญไพศาล

2. เพ่ือให้นิสิตและบุคลากรได้แลกเปล่ียนเรียนรู้การท างานวิจัยเพ่ือสร้างแนวทางในการน า

องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในอนาคต

3. เพ่ือฝึกนิสิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรมผ่านการท างานวิจัย

4. เพ่ือให้นิสิตได้พัฒนาทักษะการส่ือสาร และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รวมท้ังทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

KPI 1 - 11 GEN 66 01 1.1 02 ยุทธศาสตร์ 1 1. มีความรู้ความเข้าในในการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ด้านโลกศาสตร์ในท้องถ่ิน ร้อยละนิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการ คน >80      15,000 ผศ. ดร. สมปรารถน วงศ์บุญหนัก

2. สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

KPI 1 - 37 GEN 66 01 1.1 03 โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป

ยุทธศาสตร์ 1 1. เพ่ือเตรียมความพร้อมของนิสิตใหม่ หลักสูตร กศ.บ. สาขาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป ก่อนเข้า

ศึกษา

ร้อยละนิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการ คน >80        3,000 ผศ. ดร. ธันยากร ช่วยทุกข์เพ่ือน

2. เพ่ือให้นิสิตเข้าใจระบบการศึกษาในหลักสูตร และการปฏิบัติตนในมหาวิทยาลัย

3. เพ่ือให้นิสิตสามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษาได้

KPI 1 - 47 GEN 66 01 1.1 04 โครงการจัดการเรียนรู้นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่า สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

ยุทธศาสตร์ 1 1. เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์หลังจบการฝึกประสบการณ์การสอนใน

สถานศึกษา รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย และแนวทางในการ

ประกอบอาชีพครู ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณาจารย์ ศิษย์เก่า และ ศิษย์

ปัจจุบัน

ร้อยละนิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการ คน >80        3,500 ดร. จิตต์โสภา เฉลียวศักด์ิ

2. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเร่ืองการแสดงความกตัญญูกตเวทตาแก่คณาจารย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป และนิสิตรุ่นพ่ีกับนิสิตรุ่นน้อง

KPI 1 - 01 GEN 66 04 1.5 05 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท ารายงานการประเมิน

ตนเองภาควิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป

ภาระกิจอ่ืนๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองภาควิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป ร้อยละของบุคลากรของภาควิชาท่ีเข้า

ร่วมโครงการ

คน >80        3,000 ดร. บงกช บุญบูรพงษ์

KPI 1 - 01 GEN 04 1.5 06 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของภาควิชา

วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

ภาระกิจอ่ืนๆ 1. เพ่ือให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ได้ท าการประเมิน

คุณภาพการศึกษาของภาควิชาฯ ปีการศึกษา 2565

ร้อยละของบุคลากรของภาควิชาท่ีเข้า

ร่วมโครงการ

คน >80        3,000 ผศ.ดร.สุรศักด์ิ ละลอกน้ า

2. เพ่ือเสนอจุดแข็ง จุดอ่อน ของรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

KPI 1 - 09 GEN 01 1.1 07 ยุทธศาสตร์ 1 1. เสริมสมรรถนะการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ ร้อยละนิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการ คน >80      12,000 ดร. บงกช บุญบูรพงษ์

2. สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้

51,500     -    -          

โครงการสร้างเสริมประสบการณ์โลกศาสตร์ ส าหรับนิสิต 

กศ.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป

โครงการส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบทัศน

ศึกษา ด้านชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  ส าหรับนิสิต

 กศ.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป

หน่วยนับ
ค่า

เป้าหมาย

KPI 1 - 42

KPI 1 - 43

โครงการแสดงศักยภาพทางวิชาการของนิสิตหลักสูตร

การศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป

1) จ านวนนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และส่ือการเรียนรู้

แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป

ความสอดคล้อง
รหัสโครงการ

(1)
โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคล้อง

ยุทธศาสตร์
ตัวช้ีวัดของโครงการ (KPIs)

หมายเหตุ
 รายได้ แผ่นดิน

 ภายนอก/

แหล่งอ่ืน ๆ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ระยะเวลาปีงบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา

แผนปฏบิัตกิารประจ าทีต่อบยทุธศาสตร ์(Routine Work Action Plan : RWAP) ภาควชิาวทิยาศาสตรท่ั์วไป



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(ระหวา่งเดือนตลุาคม 2565 - กันยายน 2566) 

ภาควิชาจุลชีววิทยา 

คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 
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แผนปฏิบัติการประจ าท่ีตอบยุทธศาสตร์ (RWAP)

5. แผนปฏิบัติการประจ าท่ีตอบยุทธศาสตร์ (Routine Work Action Plan)

5.1 โครงการ/กิจกรรมท่ีปฏิบัติเป็นประจ า/ปกติ ของหน่วยงาน

วัตถุประสงค์

SWU-SAP SDGs DEP Y S K N (2) (3) (4) (5) (6) (7) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ระบุช่ือ-สกุล)

KPI 1 - 01 SMB 66 01 1.6 01 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา ภาควิชาจุลชีววิทยา 

ปีการศึกษา 2565

ยุทธศาสตร์ 1 1. เพ่ือให้อนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรได้มาประชุม

ร่วมกัน และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง

ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ คะแนน 4       45,000 ภาควิชาจุลชีววิทยา คะแนนเต็ม 5

2. เพ่ือให้คณาจารย์ในภาควิชาจุลชีววิทยาได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการ

จัดท ารายงานการประเมินตนเอง

3. เพ่ือให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาท าการประเมินคุณภาพ

การศึกษาในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565

4. เพ่ือให้ได้รับทราบข้อเสนอแนะ จุดแข็ง จุดอ่อน ของแต่ละหลักสูตร

KPI 1-13 SMB 66 01 1.1 02 โครงการทัศนศึกษาจุลชีววิทยาส่ิงแวดล้อม ยุทธศาสตร์ 1 1. เพ่ือเสริมประสบการณ์ให้แก่นิสิต ให้นิสิตได้เห็นสภาพจริงของศูนย์เพาะเล้ียง

 หน่วยงาน หรือแหล่งธรรมชาติ

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนน 4       20,000 อ. ดร.วัลลภา หล่อเหล่ียม คะแนนเต็ม 5

2. เพ่ือบูรณาการน าเอาความรู้จากห้องเรียน มาประยุกต์ใช้หรือเปรียบเทียบกับ

สภาพจริง

3. เพ่ือเสริมทักษะการเรียนรู้ในเชิงภาคสนาม หรือภาคปฏิบัติ

KPI 1-13 SMB 66 01 1.1 03 โครงการทัศนศึกษาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์ 1 1. เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์แก่นิสิต เพ่ือให้เห็นสภาพแวดล้อมในการท างาน

ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชา

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนน 4       16,000 อ. ดร.พิรพรรณ พลบุรี คะแนนเต็ม 5

2. เพ่ือเสริมทักษะความเข้าใจในการปฏิบัติงานจริงเปรียบเทียบกับภาคทฤษฎี

3. เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในเชิงภาคสนาม หรือภาคปฏิบัติ

KPI 1-09 SMB 66 01 1.1 04 โครงการทัศนศึกษาส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ยุทธศาสตร์ 1 1. เพ่ือให้นิสิตได้รับความรู้และการใช้งานของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ช้ันสูงทาง

จุลชีววิทยา

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนน 4       12,000 รศ. ดร.อรอนงค์ พร้ิงศุลกะ คะแนนเต็ม 5

2. เพ่ือน าเอาความรู้ท่ีได้ไปใช้ในอนาคต

KPI 1-37 SMB 66 01 ไม่มี 05 โครงการการแข่งขันกีฬา-วิชาการจุลชีววิทยาสัมพันธ์แห่ง

ประเทศไทย คร้ังท่ี 17

ยุทธศาสตร์ 1 1. เพ่ือสร้างสัมพันธไมตรีและความสามัคคีระหว่างนิสิตนักศึกษาสถาบันต่าง ๆ 

ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม

ได้รางวัลในการแข่งขัน รางวัล 3       40,000 ผศ. ดร.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย

2. เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพกาย ใจ และส่งเสริมพัฒนาการทางวุฒิภาวการณ์

ตัดสินใจ

3. เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้ประสบการณ์การท างานร่วมกับผู้อ่ืน

4. เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือของนิสิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษา โดยใช้กิจกรรม

กีฬา เป็นส่ือกลาง

KPI 1-11 SMB 66 01 1.7 06 โครงการอบรมมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารโดย

ระบบ The British Retail Consortium (BRC)

ยุทธศาสตร์ 1 1. เพ่ือทราบและมีความเข้าใจเก่ียวกับหลักการ ข้อก าหนดของการประกัน

ความปลอดภัยของอาหารโดยระบบ BRC

จ านวนนิสิตช้ันปีท่ี 4 ท่ีผ่านการอบรม ร้อยละ 80       28,000 ผศ. ดร.สุขุมาภรณ์ กระจ่างสังข์

2. เพ่ือเป็นเคร่ืองยืนยันว่านิสิตได้ผ่านการอบรมการประกันความปลอดภัยของ

อาหารโดยระบบ BRC เพ่ือน าไปใช้ในการท างานในอนาคต

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา

แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ภาควิชาจุลชีววิทยา

ความสอดคล้อง
รหัสโครงการ

(1)
โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคล้อง

ยุทธศาสตร์
ตัวช้ีวัดของโครงการ (KPIs)

หมายเหตุ
 รายได้  แผ่นดิน

 ภายนอก/

แหล่งอ่ืน ๆ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
หน่วยนับ

ค่า

เป้าหมาย

ระยะเวลาปีงบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ (บาท)

แผนปฏบิัตกิารประจ าทีต่อบยทุธศาสตร ์(Routine Work Action Plan : RWAP) ภาควชิาวสัดศุาสตร์
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วัตถุประสงค์

SWU-SAP SDGs DEP Y S K N (2) (3) (4) (5) (6) (7) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ระบุช่ือ-สกุล)

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
ความสอดคล้อง

รหัสโครงการ

(1)
โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคล้อง

ยุทธศาสตร์
ตัวช้ีวัดของโครงการ (KPIs)

หมายเหตุ
 รายได้  แผ่นดิน

 ภายนอก/

แหล่งอ่ืน ๆ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
หน่วยนับ

ค่า

เป้าหมาย

ระยะเวลาปีงบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ (บาท)

KPI 1-13 SMB 66 03 3.4 07 ยุทธศาสตร์ 3 1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะด้านจุลชีววิทยาพ้ืนฐาน ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนน 4        20,400 อ. ดร.พลกฤษณ์ ย่ีส้ิน คะแนนเต็ม 5

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกเทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์และการเตรียม

ตัวอย่างเช้ือจุลินทรีย์

161,000    -       20,400      

โครงการบริการวิชาการแบบคร้ังคราว-โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เร่ือง การใช้กล้องจุลทรรศน์และการเตรียม

ตัวอย่างเช้ือจุลินทรีย์

แผนปฏบิัตกิารประจ าทีต่อบยทุธศาสตร ์(Routine Work Action Plan : RWAP) ภาควชิาวสัดศุาสตร์



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(ระหวา่งเดือนตลุาคม 2565 - กันยายน 2566) 

ภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร ์

คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 
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แผนปฏิบัติการประจ าท่ีตอบยุทธศาสตร์ (RWAP)

5. แผนปฏิบัติการประจ าท่ีตอบยุทธศาสตร์ (Routine Work Action Plan)

5.1 โครงการ/กิจกรรมท่ีปฏิบัติเป็นประจ า/ปกติ ของหน่วยงาน

วัตถุประสงค์

SWU-SAP SDGs DEP Y S K N (2) (3) (4) (5) (6) (7) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ระบุช่ือ-สกุล)

KPI 1 - 37 4 CPS 66 01 1.1 01 โครงการเตรียมความพร้อมและเสริมทักษะด้าน

วิทยาการคอมพิวเตอร์ส าหรับนิสิตช้ันปีท่ี 1

ยุทธศาสตร์ 1 1. เพ่ือให้นิสิตใหม่ได้เตรียมความพร้อมในด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

หลักการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

1.จ านวนนิสิตท่ีได้รับการเตรียมความพร้อมและเสริม

ทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

ร้อยละ ≥ 80     84,000 อ.วราภรณ์ วิยานนท์

อ.บรรพตรี คมข า

2. เพ่ือให้นิสิตใหม่ได้เตรียมความพร้อมในด้านทักษะการโปรแกรมและการใช้

เคร่ืองมือ

2. นิสิตสามารถพัฒนาทักษะในการเรียนรู้การ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ร้อยละ ≥ 70

3. เพ่ือให้นิสิตใหม่ได้รับทราบเก่ียวกับหลักสูตร แผนการเรียน และแนว

ปฏิบัติในการเรียน

3.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนน ≥ 3.51

4. เพ่ือสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างนิสิตใหม่ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต

รุ่นพ่ีในปัจจุบัน

KPI 1-03 4 CPS 66 01 1.1 02 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ

นิสิต ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ยุทธศาสตร์ 1 1. เพ่ือให้นิสิตช้ันปีท่ี 4 มีด้านความรู้เท่าทันและมีทักษะท่ีจ าเป็นต่อการ

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและสังคม

1.จ านวนนิสิตท่ีได้รับการฝึกอบรมเสริมสร้าง

สมรรถนะทางวิชาชีพ

ร้อยละ ≥ 80     80,000 อ.ศิริสรรพ เหล่าหะเกียรติ

อ.วีระ สอ้ิง

2. เพ่ือเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความศักยภาพของนิสิตในการสมัคร

งานและประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา

KPI 1-07 4 CPS 66 01 1.1 03 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

: Oracle Academy

ยุทธศาสตร์ 1 เพ่ิมเติม 1. จ านวนนิสิตได้รับความรู้ความสามารถตามหลักสูตร

 และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21: Oracle 

Academy

ร้อยละ ≥ 80  -  -  - อ.ศศิวิมล สุขพัฒน์

นนทกร ช่วยเกิด

KPI 1-08 4 CPS 66 01 1.5 04 โครงการปรับปรุงหลักสูตร วท.ม.วิทยาการข้อมูล ยุทธศาสตร์ 1 1. เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 1. จ านวนหลักสูตรท่ีได้รับการปรับปรุง หลักสูตร 1     27,000 อ.ศิริสรรพ เหล่าหะเกียรติ

อ.วราภรณ์ วิยานนท์

2. เพ่ือพัฒนากรอบการด าเนินงานท่ีมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ การเรียนการสอน

ของหลักสูตรให้มีศักยภาพ

3. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบเช่ือมโยงและสอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและยุทธศาสตร์ของชาติ

KPI 1-39 3 CPS 66 01 ไม่มี 05 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ ยุทธศาสตร์ 1 1. เพ่ือเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีของนิสิตในภาควิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์

1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80     21,000 

2. เพ่ือเป็นการสร้างความคุ้นเคยในการด าเนินงานร่วมกันของนิสิตใน

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนน ≥ 3.51

3. เพ่ือเป็นการสร้างความคุ้นเคยของนิสิตรุ่นพ่ีรุ่นน้องในภาควิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์

KPI 1-19 4 CPS 66 01 1.5 06 โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตด้านวิจัยระดับ

ปริญญาโท

ยุทธศาสตร์ 1 1. เพ่ือเสริมสร้างทักษะท่ีจ าเป็นในการท างานวิจัย และเขียนเล่มปริญญา

นิพนธ์/สารนิพนธ์

1. จ านวนนิสิตระดับปริญญาโทช้ันปีท่ี 2 ท่ีเข้าร่วม

โครงการ

ร้อยละ ≥ 80     29,000 อ.นุวีย์ วิวัฒนวัฒนา, อ.วีระ สอ้ิง

2. เพ่ือผลักดันให้นิสิตมีผลงานตีพิมพ์ในรูปแบบบทความฉบับเต็มในท่ีประชุม

วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

3. เพ่ือสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างนิสิต และคณาจารย์

ระยะเวลาปีงบประมาณ

อ.วีระ สอ้ิง, อ.ศิริสรรพ เหล่าหะกิจ, 

อ.โสภณ มงคลลักษมี

อ.ศุภร คนธภักดี, อ.นภา แซ่เบ๊

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

 งบประมาณท่ีใช้ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
 รายได้  แผ่นดิน

 ภายนอก/

แหล่งอ่ืน ๆ

แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ความสอดคล้อง
รหัสโครงการ

(1)
โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคล้อง

ยุทธศาสตร์
ตัวช้ีวัดของโครงการ (KPIs)

หมายเหตุ
หน่วยนับ

ค่า

เป้าหมาย

แผนปฏบิัตกิารประจ าทีต่อบยทุธศาสตร ์(Routine Work Action Plan : RWAP) ภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์
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วัตถุประสงค์

SWU-SAP SDGs DEP Y S K N (2) (3) (4) (5) (6) (7) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ระบุช่ือ-สกุล)

ระยะเวลาปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

 งบประมาณท่ีใช้ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
 รายได้  แผ่นดิน

 ภายนอก/

แหล่งอ่ืน ๆ

ความสอดคล้อง
รหัสโครงการ

(1)
โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคล้อง

ยุทธศาสตร์
ตัวช้ีวัดของโครงการ (KPIs)

หมายเหตุ
หน่วยนับ

ค่า

เป้าหมาย

KPI 1 - 08 4 CPS 66 01 1.5 07 ยุทธศาสตร์ 1 1.เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 1. หลักสูตรผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา แบบ 

AUN-QA

หลักสูตร 3     83,000 

2. เพ่ือพัฒนากรอบการด าเนินงานท่ีมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ การเรียนการสอน

ของหลักสูตรให้มีศักยภาพ

3. เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบเช่ือมโยงและสอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและยุทธศาสตร์ของชาติ

4. เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรในภาควิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์

5. เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการด าเนินงานการบริหาร

หลักสูตรท่ีปรากฎอยู่ในรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

6. เพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรในภาควิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์

KPI 3-04 4 CPS 66 03 3.4 08 โครงการบริการวิชาการ Talk IT Talk Future by 

CompSCI

ยุทธศาสตร์ 3 1. เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลกับนิสิต คณาจารย์ และ

บุคคลภายนอก

1.ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการทดสอบ Post-Test ร้อยละ ≥ 70     36,000 อ.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ

อ.จันตรี ผลประเสริฐ,

2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีดิจิทัล

KPI 1-09 9 CPS 66 03 3.4 09 โครงการบัณฑิตพันธ์ุใหม่ Non-degree by ComSci

 SWU

ยุทธศาสตร์ 3 1. นาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในระบบ

การผลิตในโรงงาน

อุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม

1.จ านวนผู้เข้าอบรมท่ีได้รับการฝึกอบรมวิทยาการ

ข้อมูลส าหรับอุตสาหกรรม 4.0

ร้อยละ ≥ 70   1,200,000 อ.ศุภร คนธภักดี, อ.จันตรี ผลประเสริฐ

กิจกรรมย่อยท่ี 1 วิทยาการข้อมูลสาหรับ

อุตสาหกรรม 4.0

2. มีทักษะ soft skill ท่ีจาเป็นสาหรับศตวรรษท่ี 21 สามารถนาเสนอและ

ส่ือสารความรู้ได้อย่างมี ประสิทธิผล ถูกต้องตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

2. ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะด้านวิทยาการ

ข้อมูลส าหรับอุตสาหกรรม 4.0

ร้อยละ ≥ 70

3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนน ≥ 3.51

KPI 2 - 08 4 CPS 66 05 ไม่มี 10 โครงการสัมมนาบุคลากรภาควิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์

ภาระกิจอ่ืนๆ 1. เพ่ือให้บุคลากรภาควิชาคอมพิวเตอร์เกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

1. แผนงานประจ าปีภาควิชา แผนงาน 1   103,500 อ.จันตรี ผลประเสริฐ, อ.เรืองศักด์ิ 

ตระกูลพุทธิรักษ์

2. เพ่ือให้บุคลากรทราบถึงแนวทางแก้ปัญหา เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานท่ี

ปฏิบัติ

2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80

3. เพ่ือเสริมสร้างความผูกพัน และความร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร เพ่ือความส าเร็จของการปฏิบัติงานภาควิชา

- 3 CPS 66 05 ไม่มี 11 โครงการ 5 ส ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาระกิจอ่ืนๆ 1. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในการ

ผลักดันหน่วยงานให้มีการด าเนินกิจกรรม 5 ส. อย่างเป็นรูปธรรมต่อเน่ือง 

และบรรลุผลส าเร็จ

1. พ้ืนท่ีในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ท่ีได้รับการ

จัดท า 5 ส

ร้อยละ ≥ 70       5,000 อ.ศศิวิมล สุขพัฒน์, ธัญญารัตน์ จันทร

เสนา

2. เพ่ือให้สถานท่ีท างานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ท้ัง

การจัดส านักงาน เอกสารตลอดจนสภาพแวดล้อมภายนอก

  468,500        -    1,200,000 

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์

อ.ศุภชัย ไทยเจริญ, อ.บรรพตรี คมข า

, นนทกร ช่วยเกิด

แผนปฏบิัตกิารประจ าทีต่อบยทุธศาสตร ์(Routine Work Action Plan : RWAP) ภาควชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(ระหวา่งเดือนตลุาคม 2565 - กันยายน 2566) 

ภาควชิาวสัดศุาสตร ์

คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 
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แผนปฏิบัติการประจ าท่ีตอบยุทธศาสตร์ (RWAP)

5. แผนปฏิบัติการประจ าท่ีตอบยุทธศาสตร์ (Routine Work Action Plan)

5.1 โครงการ/กิจกรรมท่ีปฏิบัติเป็นประจ า/ปกติ ของหน่วยงาน

วัตถุประสงค์

SWU-SAP SDGs DEP Y S K N (2) (3) (4) (5) (6) (7) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ระบุช่ือ-สกุล)

KPI 1 - 1-42 MSC 66 01 ไม่มี 01 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เก่ียวกับเทคโนโลยีวัสดุ 

ส าหรับนิสิตและบุคลากร ภาควิชาวัสดุศาสตร์

ยุทธศาสตร์ 1 เพ่ือดูงานนอกสถานท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีวัสดุ เพ่ือเรียนรู้เก่ียวกับลักษณะงานท่ี

หน่วยงานภายนอกท าในปัจจุบัน

จ านวนสถานท่ีดูงาน แห่ง ≥1     14,000 อัครินทร์ บุญสมบัติ

KPI 1 - 1-41 MSC 66 05 4.4 02 โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัววัสดุศาสตร์ ภาระกิจอ่ืนๆ 1. เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิต และ บุคลากร ให้รู้รักสามัคคี เห็นใจ

และช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน รวมถึงสร้างความภาคภูมิใจในสาขาวิชาฯ คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีนิสิตได้เข้ามาศึกษา

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥70     20,000 พีรญา พูลผล

KPI 1 - 1-37 2. เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตใหม่ให้มีคุณลักษณะอันเหมาะสมต่อการเป็นนิสิตท่ีดีตามอัต

ลักษณ์นิสิต 9 ประการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

KPI 1 - 1-41 MSC 66 05 ไม่มี 03 โครงการ Your Journey Begins Here ภาระกิจอ่ืนๆ 1. เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิต และ บุคลากร ให้รู้รักสามัคคี เห็นใจ

และช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน รวมถึงสร้างความภาคภูมิใจในสาขาวิชาฯ คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีนิสิตได้เข้ามาศึกษา

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥80      4,000 พีรญา พูลผล

KPI 1 - 1-37 2. เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตใหม่ให้มีคุณลักษณะอันเหมาะสมต่อการเป็นนิสิตท่ีดีตามอัต

ลักษณ์นิสิต 9 ประการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

KPI 1 - 11 MSC 66 05 ไม่มี 04 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตร วท.บ. และ 

วท.ม.วัสดุศาสตร์

ภาระกิจอ่ืนๆ 1. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ส าหรับผลการปฏิบัติงานปีการศึกษา 2565 

เพ่ือสะท้อนการด าเนินงานของหลักสูตรของภาควิชาวัสดุศาสตร์

รายงานการประเมินตนเอง เล่ม 2     16,000 ณัฐพงศ์ พินิจค้า

2. ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรของภาควิชาวัสดุ

ศาสตร์

KPI 1 - 42 MSC 66 01 ไม่มี 05 โครงการสร้างแรงบันดาลใจ: นักวัสดุศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 1 1. เพ่ือให้นิสิตวัสดุศาสตร์มีแรงบันดาลใจมากข้ึนในการเป็นนักวัสดุศาสตร์หลัง

เรียนจบ

ร้อยละ ≥75      3,500 สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา

2. เพ่ือให้นิสิตและบุคลากรของภาควิชาวัสดุศาสตร์ได้เรียนรู้วัสดุใหม่ การออกแบบ

วัสดุ และนวัตกรรมด้านวัสดุ

KPI 1 - 43 MSC 66 05 ไม่มี 06 โครงการเวลาในขวดแก้ว ภาระกิจอ่ืนๆ 1. เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นิสิตวัสดุศาสตร์ช้ันปีท่ี 4 ก่อนส าเร็จการศึกษา คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนน ≥3.5     10,000 สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา

2. เพ่ือให้นิสิตวัสดุศาสตร์ตระหนักถึงความผูกพันท่ีมีต่อเพ่ือนร่วมช้ันและบุคลากร

ในภาควิชาวัสดุศาสตร์

KPI 1 - 02 MSC 66 05 ไม่มี 07 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร วท.บ. วัสดุศาสตร์ ภาระกิจอ่ืนๆ 1. ประชาสัมพันธ์ให้คุณครูแนะแนวจากโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รู้จักหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มากข้ึน

 2. เพ่ือให้จ านวนนิสิตท่ีเข้าศึกษาในหลักสูตรครบตามจ านวนแผนการรับ

 3. เพ่ือให้บุคลากรในภาควิชาวัสดุศาสตร์ตระหนักถึงความส าคัญของการ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้แก่กลุ่มเป้าหมาย

จ านวนนิสิตแรกเข้าตามแผนรับ คน ≥40  - สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา

ระยะเวลาปีงบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ (บาท)

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

จ านวนนิสิตวัสดุศาสตร์หลังเข้าร่วมโครงการ มี

แรงบันดาลใจมากข้ึนท่ีต้องการเป็นนักวัสดุ

ศาสตร์หลังเรียนจบ

แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภาควิชาวัสดุศาสตร์

ความสอดคล้อง
รหัสโครงการ

(1)
โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคล้อง

ยุทธศาสตร์
ตัวช้ีวัดของโครงการ (KPIs)

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา หมายเหตุ
 รายได้  แผ่นดิน

 ภายนอก/

แหล่งอ่ืน ๆ

หน่วยนับ
ค่า

เป้าหมาย

แผนปฏบิัตกิารประจ าทีต่อบยทุธศาสตร ์(Routine Work Action Plan : RWAP) ภาควชิาวสัดศุาสตร์
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วัตถุประสงค์

SWU-SAP SDGs DEP Y S K N (2) (3) (4) (5) (6) (7) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ระบุช่ือ-สกุล)

ระยะเวลาปีงบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ (บาท)

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ความสอดคล้อง

รหัสโครงการ

(1)
โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคล้อง

ยุทธศาสตร์
ตัวช้ีวัดของโครงการ (KPIs)

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา หมายเหตุ
 รายได้  แผ่นดิน

 ภายนอก/

แหล่งอ่ืน ๆ

หน่วยนับ
ค่า

เป้าหมาย

MSC 66 05 ไม่มี 08 โครงการ Trash to Treasure ภาระกิจอ่ืนๆ 1. เพ่ือปลูกจิตส านึกสาธารณะอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและส่งเสริมการเรียนรู้เร่ือง 

“วัสดุรีไซเคิล” ให้กับนิสิตวัสดุศาสตร์

 2. ให้นิสิตทราบถึงกระบวนการแยกขยะ และชนิดของขยะท่ีน ากลับมาใช้ใหม่ได้ 

บนพ้นฐานแนวคิดเร่ืองความย่ังยืน (sustainability)

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥70           -   พีรญา พูลผล

KPI 1 - 05 MSC 66 04 4.12 09 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการภาควิชาวัสดุศาสตร์ ตาม

โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

วิจัยในประเทศไทย (ESPReL) ปี พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ 4 1. เพ่ือให้บุคลากรในภาควิชาวัสดุศาสตร์ เกิดความเข้าใจและเห็นความส าคัญต่อ

การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานความ

ปลอดภัย ESPReL

 2. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการภาควิชาวัสดุศาสตร์เป็นไปตาม

มาตรฐานความปลอดภัย ESPReL

 3. เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อบุคลากร นิสิต และนักวิจัย ในการใช้

ห้องปฏิบัติการของภาควิชาวัสดุศาสตร์

ความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อมของบุคลากร คะแนน ≥3.5           -   สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา

P1 - 53 MSC 66 04 4.12 10 โครงการ Tidy Desk Happy Work ยุทธศาสตร์ 4 1.	เพ่ือสร้างความสะอาดให้กับโต๊ะและสถานท่ีท างาน อันมีผลต่อสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตท่ีดีในการท างานของบุคลากร

2.	เพ่ือสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับโต๊ะและสถานท่ีท างาน ซ่ึงจะท าให้

ประสิทธิภาพและคุณภาพในการท างานของบุคลากรดีข้ึน

คะแนน ≥3.5           -   สุภิญญา วงษ์ศรีรักษา

KPI 3 - 04 MSC 66 03 3.1 11 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในวัสดุศาสตร์

67,500   -      -           

ความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อมของบุคลากร

โครงการบริการวิชาการแบบคร้ังคราว - โครงการค่ายนัก

วัสดุศาสตร์รุ่นเยาว์ : Young Materials Scientists

แผนปฏบิัตกิารประจ าทีต่อบยทุธศาสตร ์(Routine Work Action Plan : RWAP) ภาควชิาวสัดศุาสตร์



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(ระหวา่งเดือนตลุาคม 2565 - กันยายน 2566) 

ศูนยว์ทิยาศาสตรศึกษา 

คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 
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แผนปฏิบัติการประจ าท่ีตอบยุทธศาสตร์ (RWAP)

5. แผนปฏิบัติการประจ าท่ีตอบยุทธศาสตร์ (Routine Work Action Plan)

5.1 โครงการ/กิจกรรมท่ีปฏิบัติเป็นประจ า/ปกติ ของหน่วยงาน

วัตถุประสงค์

SWU-SAP SDGs DEP Y S K N (2) (3) (4) (5) (6) (7) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ระบุช่ือ-สกุล)

KPI 1 - 11 SCE 66 01 1.5 01 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตร กศ.ม. 

และ กศ.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

ยุทธศาสตร์ 1 1. เพ่ือให้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต และการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร 
ศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565

1. หลักสูตรท่ีบริหารเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

AUNQA

หลักสูตร 2   20,000 ผู้อ านวยการศูนย์วิทยา

ศาสตรศึกษา

2. เพ่ือให้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้เสนอแนะจุดแข็ง

จุดอ่อน ของการด าเนินการจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหลักสูตร

KPI 1 - 37 SCE 66 05 ไม่มี 02 โครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนิสิตใหม่

ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

ภาระกิจอ่ืนๆ 1. เพ่ือให้นิสิตรับทราบเก่ียวกับหลักสูตร แนวปฏิบัติการเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา

วิทยาศาสตรศึกษา จรรยาบรรณวิจัย และอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1. นิสิตใหม่มีความเข้าใจในหลักสูตรสาขาวิชาวิทยา

ศาสตรศึกษาเพ่ิมข้ึน

ค่าเฉล่ีย ≥ 3.51    5,000 ผู้อ านวยการศูนย์วิทยา

ศาสตรศึกษา

2. เพ่ือให้นิสิตเตรียมความพร้อมทางวิชาการและเข้าใจบทบาทของนักวิทยาศาสตรศึกษา 2. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตใหม่ นิสิต

ปัจจุบัน คณาจารย์ และบุคลากร

ค่าเฉล่ีย ≥ 3.51

3. เพ่ือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบัน  และนิสิต

ใหม่

KPI 1 - 11 SCE 66 01 1.6 03 โครงการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ ยุทธศาสตร์ 1 1. เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตได้แลกเปล่ียนเรียนรู้กับนักวิชาการท้ังในและต่างประเทศ 1. ร้อยละของนิสิตท่ีมีการพัฒนาคุณลักษณะตาม

เป้าประสงค์ของโครงการ

ร้อยละ ≥ 80   20,000 ผู้อ านวยการศูนย์วิทยา

ศาสตรศึกษา

KPI 2 - 1 02 2.1 ยุทธศาสตร์ 2 2. เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตสามารถท างานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตรศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และสอดคล้องกับความต้องการของสังคมในปัจจุบัน

2. ค่าเฉล่ียของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้

จากการเข้าร่วมโครงการไปประยุกต์ใช้ในเชิงวิชาการได้

ค่าเฉล่ีย ≥ 3.51

3. เพ่ือส่งเสริมเครือข่ายทางวิชาการระหว่างผู้เช่ียวชาญ/นักวิชาการ กับนิสิต และคณาจารย์ของ

ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา

3. จ านวนบทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในระดับ

นานาชาติ

จ านวน ≥ 1 ผู้อ านวยการศูนย์วิทยา

ศาสตรศึกษา

KPI 1 - 21 SCE 66 01 1.6 04 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนิสิต ยุทธศาสตร์ 1 1. เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ทางด้านวิชาการและวิจัยให้กับนิสิตเพ่ือให้มีคุณลักษณะและอัต

ลักษณ์ตามท่ีก าหนดในหลักสูตร

1. ร้อยละของนิสิตท่ีมีการพัฒนาคุณลักษณะตาม

เป้าประสงค์ของโครงการ

ร้อยละ ≥ 80   200,000 ผู้อ านวยการศูนย์วิทยา

ศาสตรศึกษา

2. เพ่ือประเมิน ติดตาม ความก้าวหน้าในการท าปริญญานิพนธ์ของนิสิตในหลักสูตร กศด. และ

กศม. วิทยาศาสตรศึกษา

2. ร้อยละของนิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80

3. เพ่ือให้นิสิตได้แลกเปล่ียนประสบการณ์การวิชาการและการท าวิจัยร่วมกันระหว่างนิสิต 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร และผู้เช่ียวชาญในสาขาท่ีเก่ียวข้อง

4. เพ่ือให้นิสิตเตรียมความพร้อมทางวิชาการและเข้าใจบทบาทของนักวิทยาศาสตรศึกษา

5. เพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและบุคลากร

SCI 03 3.1 โครงการขยายผลการใช้หลักสูตร STEM2 เร่ือง 

พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น

ยุทธศาสตร์ 3 เพ่ือจัดโครงการบริการวิชาการท่ีตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการ 1. รายได้จากการจากการบริการวิชาการ บาท ≥ 700,000 ผู้อ านวยการศูนย์วิทยา

ศาสตรศึกษา

พ.ศ. 2566
หน่วยนับ

ค่า

เป้าหมาย

ระยะเวลาปีงบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา

แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา

ความสอดคล้อง
รหัสโครงการ

(1)
โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคล้อง

ยุทธศาสตร์
ตัวช้ีวัดของโครงการ (KPIs)

หมายเหตุ
 รายได้ แผ่นดิน

 ภายนอก/

แหล่งอ่ืน ๆ

พ.ศ. 2565

แผนปฏบิัตกิารประจ าทีต่อบยทุธศาสตร ์(Routine Work Action Plan : RWAP) ศนูยว์ทิยาศาสตรศกึษา
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วัตถุประสงค์

SWU-SAP SDGs DEP Y S K N (2) (3) (4) (5) (6) (7) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ระบุช่ือ-สกุล)

พ.ศ. 2566
หน่วยนับ

ค่า

เป้าหมาย

ระยะเวลาปีงบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ (บาท) ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา
ความสอดคล้อง

รหัสโครงการ

(1)
โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคล้อง

ยุทธศาสตร์
ตัวช้ีวัดของโครงการ (KPIs)

หมายเหตุ
 รายได้ แผ่นดิน

 ภายนอก/

แหล่งอ่ืน ๆ

พ.ศ. 2565

KPI 1 - 37 SCE 66 05 ไม่มี 05 โครงการสานสัมพันธ์ SciEd ภาระกิจอ่ืนๆ 1. เพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและบุคลากร 1. ร้อยละของนิสิตท่ีมีการพัฒนาคุณลักษณะตาม

เป้าประสงค์ของโครงการ

ร้อยละ ≥ 80     10,000 ผู้อ านวยการศูนย์วิทยา

ศาสตรศึกษา

2. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตเกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จ 2. ร้อยละของนิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80

3. เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการศึกษาแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษารุ่นปัจจุบัน

255,000 -    -           

แผนปฏบิัตกิารประจ าทีต่อบยทุธศาสตร ์(Routine Work Action Plan : RWAP) ศนูยว์ทิยาศาสตรศกึษา



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(ระหวา่งเดือนตลุาคม 2565 - กันยายน 2566) 

ส านักงานคณบดี 

คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 



หนา้ 32

แผนปฏิบัติการประจ าท่ีตอบยุทธศาสตร์ (RWAP)

5. แผนปฏิบัติการประจ าท่ีตอบยุทธศาสตร์ (Routine Work Action Plan)

5.1 โครงการ/กิจกรรมท่ีปฏิบัติเป็นประจ า/ปกติ ของหน่วยงาน

วัตถุประสงค์

SWU-SAP SDGs DEP Y S K N (2) (3) (4) (5) (6) (7) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. (ระบุช่ือ-สกุล)

KPI 2 - 05 OFF 66 04 4.4 01 โครงการประชุมคณาจารย์และบุคลากรประจ าปี

คณะวิทยาศาสตร์

ยุทธศาสตร์ 4 1. เพ่ือให้บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์เห็นความส าคัญของสถาบัน 

เกิดความรัก และความสามัคคี

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบถึงผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา 

และวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ เพ่ือพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกัน

ร้อยละ ≥ 80 25,000       งานบริหารและธุรการ

2. เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และเป็น

สิริมงคลแก่คณะวิทยาศาสตร์

2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ส่ือสาร สอบถาม แสดงความคิดเห็นหรือ

ข้อเสนอแนะต่อคณะผู้บริหารและได้รับทราบการช้ีแจงจากทางคณะ

ผู้บริหารมีความพึงพอใจ

ร้อยละ ≥ 80

3. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน 3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความพึงพอใจ คะแนน ≥ 4.00

KPI 2 - 05 OFF 66 04 4.5 02 โครงการสัมมนาประจ าปีของบุคลากรสาย

ปฏิบัติการ

ยุทธศาสตร์ 4 1. เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้รับความรู้และประสบการณ์ ใน

การน ามาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนน ≥ 4.00 400,000      งานคลังและพัสดุ

2. เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

และมีการสานสัมพันธ์เพ่ือสร้างความสามัคคี

2. บุคลากรสายปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมและสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

หน่วยงาน

ร้อยละ ≥ 80

KPI 1 - 40 OFF 66 04 4.8 03 โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ยุทธศาสตร์ 4 1. บุคลากรและนิสิตท่ีเข้าร่วมโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ ≥ 80 35,000       งานนโยบายและแผน

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการอบรมและน าความรู้ไปปฏิบัติใน

เหตุการณ์จริงได้

ร้อยละ ≥ 80

3. ผู้เข้าร่วมโครงการทราบถึงแนวทางการอพยพหนีไฟออกจากคณะ

วิทยาศาสตร์ และจุดรวมพล

คะแนน ≥ 4.00

KPI 3 - 07

P3 - 09

OFF 66 05 ไม่มี 04 โครงการวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 4 1. เพ่ือให้บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์เห็นความส าคัญของสถาบัน 

เกิดความรัก และความสามัคคี

1. จ านวนบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ≥ 80 80,000       งานบริการการศึกษา

2. เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และเป็น

สิริมงคลแก่คณะวิทยาศาสตร์

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนน ≥ 4.00

3. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน 3. ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ร้อยละ ≥ 80

KPI 2 - 04 OFF 66 05 ไม่มี 06 กิจกรรมการประชุมติดตามและเร่งรัดการใช้

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ 4 เพ่ิมเติม การใช้งบประมาณเงินรายได้ตามก าหนดเวลา ร้อยละ 100 -             งานคลังและพัสดุ ไม่ใช้งบประมาณ

KPI 3 - 07 

P3 - 09

OFF 66 05 ไม่มี 05 กิจกรรมรดน้ าขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ 

ประจ าปี 2566

ภาระกิจอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนน ≥ 80 -            งานบริการการศึกษา ไม่ใช้งบประมาณ

2. บุคลากรได้ตระหนักถึงประเพณีและวัฒนธรรมไทยอันดีงาม ร้อยละ ≥ 4.00

540,000     -     -          

เพ่ือให้นิสิตและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันภัยและอพยพ

หนีภัยได้

ระยะเวลาปีงบประมาณ  งบประมาณท่ีใช้ (บาท)

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แผนปฏิบัติการประจ าปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ส านักงานคณบดี

ความสอดคล้อง
รหัสโครงการ

(1)
โครงการ/กิจกรรม

ความสอดคล้อง

ยุทธศาสตร์
ตัวช้ีวัดของโครงการ (KPIs)

ผู้รับผิดชอบ

หน่วยงาน/ภาควิชา หมายเหตุ
 รายได้  แผ่นดิน

 ภายนอก/

แหล่งอ่ืน ๆ

หน่วยนับ
ค่า

เป้าหมาย

แผนปฏบิัตกิารประจ าทีต่อบยทุธศาสตร ์(Routine Work Action Plan : RWAP) ส านักงานคณบดี



 




