
 

 
 

รายผลการด าเนนิงานติดตามแผนปฏิบัตกิาร (Action Plan) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ไตรมาสที่ 2 
(ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2564) 

 
 
 

 
งานนโยบายและแผน ส านักงานคณบดี 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



 
ตารางแสดงจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2564) 
 

ประเด็น ยุทธศาสตร์ 
จ านวน 
ตัวชี้วัด 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตามแผนปฏิบัติ
การเดิม 

เพ่ิมเติม 
ระหว่างปี 

ยกเลิก ทั้งหมด 
ขออนุมัติ 
ด าเนินการ 

ส่งสรุป
รายงาน 

โครงการที่ยัง
ไม่ส่ง 

สรุปรายงาน 
คงเหลือ 

1 ผลิตบัณฑติที่มีความเป็นเลิศ และเสรมิสร้างความเป็นผู้น า
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันเข้าสู่ระดับสากล 

14 63 1 3 61 22 16 6 39 

2 สร้างงานวิจัยท่ีเข้มแข็ง มีบรูณาการ สร้างนวัตกรรม มี
ศักยภาพในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ เป็นท่ียอมรับในระดับ
สากล 

8 11 - - 11 3 1 2 8 

3 สร้างงานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
วิทยาศาสตรศึกษาที่เป็นเลิศ 

3 19 22 1   40 34 21 13 6 

4 บริหารจดัการองค์กรอย่างมีประสทิธิภาพตามหลักธรรมาภิ
บาลเพื่อน าไปสู่ความเป็นเลิศ 

18 18 2 - 20 6 1 5 14 

5 ภารกิจอ่ืน ๆ แผนปฏิบัติการประจ า (Routine Action Plan) -  24 1 4 21 3 2 1 18 

รวมท้ังสิ้น 43 135 21 1 153 68 41 27 85 

 

หมายเหตุ :  ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2564 
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1. ผลิตบัณฑิตที่มีความเปน็เลิศ และเสรมิสรา้งความเป็นผู้น าทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเข้าสูร่ะดบั…

2. สร้างงานวิจัยท่ีเข้มแข็ง มีบูรณาการ สร้างนวัตกรรม มีศักยภาพในการต่อ
ยอดเชิงพาณิชย์ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

3. สร้างงานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร
ศึกษาที่เป็นเลิศ

4. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสทิธิภาพตามหลักธรรมาภบิาลเพื่อน าไปสู่
ความเป็นเลิศ

5. ภารกิจอ่ืน ๆ แผนปฏิบัติการประจ า (Routine Action Plan)

ร้อยละ

ปร
ะเ
ด็น

ยุท
ธศ

าส
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์

ตารางแสดงจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 (Strategic Issues) :  ผลิตบัณฑิตท่ีมีความเป็นเลิศ และเสริมสร้างความเป็นผู้น าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเข้าสู่ระดับสากล
พันธกิจ (Mission) :  ผลิตบัณฑิตท่ีมีศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม

ยุทธศาสตร์

(Strategy)

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์ 

(Stategic Objectives)

ตัวช้ีวัด (Key Performance Indicators : KPIs)

(จ านวน 14 ตัวช้ีวัด)
ค่าเป้าหมาย 

(Target Value)

ระยะเวลา

(Period of Time)

 งบประมาณ 

(Budget)

(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

(Responsible Man)
ตัวช้ีวัด SWU

≥ 9
1  โครงการพัฒนานิสิตหลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์ เพ่ือเพ่ิมทักษะการเขียนพิสูจน์

เชิงคณิตศาสตร์

วัน 17-18 ธันวาคม 2563 -              ผศ.ดร.พิศุทธวรรณ  ศรีภิรมย์ สิรินิลกุล

2  โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิชาชีพ "การพัฒนาทักษะส่ือสารเพ่ือวิชาชีพ" วันท่ี 15 ธันวาคม 2563 14,472         ภาควิชาเคมี (ผศ.ดร.แพน ทองเรือง)

 1.1.2 จ านวนรางวัลทางวิชาการของนิสิตในระดับนานาชาติ ≥ 3 3  โครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี วันท่ี 8 มีนาคม 2564 18,000         รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

4  โครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วันท่ี 8 มีนาคม 2564 8,000          รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

 1.1.3 ร้อยละนิสิตระดับปริญญาตรีท่ีได้คะแนนสอบภาษาอังกฤษ ระดับ B1 

หรือสูงกว่า
≥ 70

5  โครงการสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ส าหรับนิสิต กศ.บ.

 กิจกรรมท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2/2563

วันท่ี 19 กุมภาพันธ 2564 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ SSAP1-18

 1.1.4 ร้อยละรายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนแบบ Active learning ≥60 6  โครงการสนับสนุนนิสิตกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์  กิจกรรมท่ี 1 กลุ่มจิตอาสา

วิทยาร่วมร้องเพลงประสานเสียงต้อนรับพ่ีบัณฑิต

วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2563 5,000          รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต K08, K60

7  โครงการส่งเสริมสุขภาพนิสิต คณะวิทยาศาสตร์  กิจกรรมท่ี 1 นิสิตวิทยาอาสา

ช่วยคัดกรองโควิด เฟส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 63)

เฟส 1 (ต.ค. - ธ.ค 63) -              รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

8  โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะวิทยาศาสตร์

 กิจกรรมท่ี 2 โครงการนิสิตวิทยาฯจิตอาสาร่วมใจ รับใช้สังคม ประจ าปี

การศึกษา 2563

วันท่ี 20 - 23 ธันวาคม 2563 50,000         รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

9  โครงการความปลอดภัยในการท างานท่ีเก่ียวข้องกับสารเคมีและการแก้ไขปัญหา

เม่ือเกิดอุบัติเหตุ กิจกรรมท่ี 1 เร่ือง การป้องกันอุบัติเหตุ การปฐมพยาบาล และ

การกู้ชีพข้ันพ้ืนฐาน กิจกรรมท่ี 2 เร่ือง การป้องกันอัคคีภัยและการฝึกดับเพลิง

วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2563

วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2563

15,906         ภาควิชาเคมี 

(อาจารย์ ดร.ชัชฎาภรณ์  พิณทอง)

10  โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะวิทยาศาสตร์

 กิจกรรมท่ี 1 โครงการเข้าร่วม SWU OPEN HOUSE คณะวิทยาศาสตร์

 ประจ าปีการศึกษา 2563

ระหว่างวันท่ี 7 - 8 พฤศจิกายน 

2563

100,531       รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

11  โครงการพัฒนานิสิตหลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์ เพ่ือเพ่ิมทักษะการเขียนพิสูจน์

เชิงคณิตศาสตร์

วัน 17-18 ธันวาคม 2563 -              ผศ.ดร.พิศุทธวรรณ  ศรีภิรมย์ สิรินิลกุล

12  โครงการทัศนศึกษาสาขาจุลชีววิทยาส าหรับนิสิตช้ันปีท่ี 3 วันท่ี 31 ต.ค. - 1 พ.ย. 2563 18,000         อาจารย์ ดร.วัลลภา หล่อเหล่ียม

รายงานติดตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไตรมาสท่ี 2 (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2564)

โครงการ/กิจกรรม

(Projects/Activities)

 1.1.1 จ านวนรางวัลทางวิชาการของนิสิตในระดับชาติ 1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความเป็นเลิศและ

เสริมสร้างความเป็นผู้น าทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันเข้าสู่ระดับ

สากล

 1.1 นิสิตมีความเป็นเลิศทาง

วิชาการและมีทักษะส่ือสาร



ยุทธศาสตร์

(Strategy)

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์ 

(Stategic Objectives)

ตัวช้ีวัด (Key Performance Indicators : KPIs)

(จ านวน 14 ตัวช้ีวัด)
ค่าเป้าหมาย 

(Target Value)

ระยะเวลา

(Period of Time)

 งบประมาณ 

(Budget)

(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

(Responsible Man)
ตัวช้ีวัด SWU

โครงการ/กิจกรรม

(Projects/Activities)

 1.1.5 จ านวนรายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนแบบ online ≥ 3 13  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนรูปแบบ

ออนไลน์รายวิชาเคมีพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563 เร่ือง การเรียนการสอนออนไลน์

 SWU Moodle

วันท่ี 17 ธันวาคม 2563 7,314          ภาควิชาเคมี 

(อาจารย์ ดร.พรทิพย์ บุญศรี)

K08

 1.1.6 จ านวนนวัตกรรมการสอน ส่ือการสอน ≥ 6 14  โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะวิทยาศาสตร์

กิจกรรมท่ี 3 พัฒนาทักษะการน าเสนอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

 ประจ าปีการศึกษา 2563

วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2564 2,130.00      รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต K14

15  โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 : Oracle Academy วันท่ี 14 ตุลาคม 2563 -             ผศ.ศศิวิมล สุขพัฒน์

 1.2 หลักสูตรมีขีดความสามารถ

ในการแข่งขันตามความต้องการ

ของตลาดแรงงาน
≥ 4.5

16  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของภาควิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป

 กิจกรรมท่ี 1 การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร กศ.บ.

วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ประจ าปีการศึกษา 2562

วันท่ี 14 ธันวาคม 2563 2,700          ผศ.ดร.สุรศักด์ิ ละลอกน้ า

 และกรรมการบริหาร

หลักสูตร กศ.บ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

K17

17  โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านวิชาชีพ  "การพัฒนาทักษะส่ือสารเพ่ือวิชาชีพ" วันท่ี 15 ธันวาคม 2563 ภาควิชาเคมี 

(ผศ.ดร.แพน ทองเรือง)

 1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

(จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทาหรือประกอบอาชีพ/บัณฑิตท่ีตอบแบบ

ส ารวจ)
≥ 75

18  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO วันท่ี 18 ธันวาคม 2563
 24,010         ภาควิชาเคมี 

(อาจารย์ ดร.พรทิพย์ บุญศรี)

K16

 1.2.3 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท าตรงสาขา ≥80 K17

 1.2.4 จ านวนหลักสูตรสหกิจศึกษาหรือหลักสูตร 2 ภาษา ≥1 K38

 1.2.5 ร้อยละหลักสูตรท่ีรับนิสิตได้ตามแผนรับนิสิตในระดับปริญญาตรี ≥80 SSAP1-05

19  โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา ภาควิชาเคมี (AUN-QA) 

 กิจกรรมท่ี 1 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภาควิชาเคมี  (AUN-QA) ปี

การศึกษา 2562

วันท่ี 16, 26 , 30 พฤศจิกายน 

2563 

และวันท่ี 4 ธันวาคม 2563

-              ภาควิชาเคมี 

(อาจารย์ ดร.ประเสริฐ พัฒนาประทีป )

SSAP1-09

20  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเองภาควิชา

วิทยาศาสตร์ท่ัวไป กิจกรรมท่ี 1 การจัท ารายงานการประเมินตนเอง ภาควิชา

วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ประจ าปีการศึกษา 2562

วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2563 1,800          ผศ.ดร.สุรศักด์ิ ละลอกน้ า

 และกรรมการบริหาร

หลักสูตร กศ.บ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

 1.3.1 ร้อยละงานวิจัยของบัณฑิตท่ีตีพิมพ์/เผยแพร่ ในฐานข้อมูล ระดับ

นานาชาติ (จ านวนบทความ/บัณฑิต)
≥ 40

 1.3.2 จ านวนนวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์ ของนิสิตหรือบัณฑิตท่ี

ได้รับรางวัลหรือทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
≥ 5

267,863    

 1.3 นิสิตมีความเป็นผู้น าทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 1.2.6 ร้อยละหลักสูตรท่ีบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน AUNQA ≥80

 1.2.1 ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง (Expected 

Learning Outcomes) ของหลักสูตรภาพรวมทุกระดับ

        - ระดับปริญญาตรี

        - ระดับปริญญาโท

        - ระดับปริญญาเอก



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 (Strategic Issues) :  สร้างงานวิจัยท่ีเข้มแข็ง มีบูรณาการ สร้างนวัตกรรม มีศักยภาพในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ เป็นท่ียอมรับในระดับสากล
พันธกิจ (Mission) :  พัฒนางานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล

ยุทธศาสตร์

(Strategy)

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์ 

(Stategic Objectives)

ตัวช้ีวัด (Key Performance Indicators : KPIs)

(จ านวน 8 ตัวช้ีวัด)
ค่าเป้าหมาย 

(Target Value)

ระยะเวลา

(Period of Time)

 งบประมาณ (Budget)

(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

(Responsible Man)

ตัวช้ีวัด

 SWU

 2.1.1 ร้อยละของงานผลงานตีพิมพ์ของคณาจารย์ท่ีตีพิมพ์/เผยแพร่ ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม

ประกาศ ก.พ.อ. (ผลงานตีพิมพ์ต่อจ านวนบุคลากรสายวิชาการ)
≥ 55

1  โครงการส่งเสริมบรรยากาศทางการวิจัย วันท่ี 15 มีนาคม 2564                    2,000 อ.อภิรดา สถาปัตยานนท์ K41

 2.1.2 จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์ ของคณาจารย์ท่ีย่ืนขอรับการคุ้มครองจาก

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทผลงานอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร
≥ 4

≥ ช 3

≥ น 1

 2.1.4 ร้อยละของผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติท่ีได้รับการอ้างอิง (Citation) ย้อนหลัง 5 ปี ต่อจ านวน

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. ≥ 40

 2.2.1 จ านวนโครงการท่ีได้รับเงินสนับสนุนทุนวิจัยจาก อว. หรือหน่วยงานภายนอก 6 K41

 2.2.2 ร้อยละเงินทุนสนับสนุนท่ีได้รับจาก อว. หรือหน่วยงานภายนอกเทียบกับจ านวนเงินทุนท้ังหมดท่ีได้รับ

การสนับสนุน
10

 2.2.3 จ านวนโครงการวิจัยท่ีได้รับโจทย์จากการท างานร่วมกันกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ≥4

 2.2.4 กิจกรรมหรือโครงการวิจัยท่ีมีความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน ๆ ในต่างประเทศ ≥4

2,000.00         

รายงานติดตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไตรมาสท่ี 2 (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2564)

 2. สร้างงานวิจัยท่ีเข้มแข็ง มีบูรณาการ

สร้างนวัตกรรม มีศักยภาพในการต่อ

ยอดเชิงพาณิชย์เป็นท่ียอมรับในระดับ

สากล

 2.1 ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม

ท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ ระดับสากล

 2.1.3 จ านวนรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ ของคณาจารย์ จากผลงานวิจัย/นวัตกรรม/ส่ิงประดิษฐ์/งาน

สร้างสรรค์

 2.2 ผลักดันให้เกิดความร่วมมือทาง

วิชาการท้ังภายในและภายนอก

หน่วยงาน ในการสร้างงานวิจัยแบบ

บูรณาการ

โครงการ/กิจกรรม

(Projects/Activities)



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 (Strategic Issues) :  สร้างงานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรศึกษาท่ีเป็นเลิศ
พันธกิจ (Mission) :  บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างย่ังยืน

ยุทธศาสตร์

(Strategy)

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์ 

(Stategic Objectives)

ตัวช้ีวัด (Key Performance Indicators : KPIs)

(จ านวน 3 ตัวช้ีวัด)

ค่าเป้าหมาย 

(Target Value)

ระยะเวลา

(Period of Time)

 งบประมาณ

(Budget)

(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

(Responsible Man)
ตัวช้ีวัด SWU

≥ 4 1  โครงการบริการวิชาการ การพัฒนานักเรียนระดับมัธยมศึกษา

 เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการท าปฏิบัติการเคมี

 กิจกรรมท่ี 1 โครงการบริการวิชาการพัฒนานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิเพ่ือเพ่ิมพูนความประสบการณ์ในการท าปฏิบัติการ

เคมีของภาควิชาเคมี

วันท่ี 31 ตุลาคม 2563 20,000             ภาควิชาเคมี

(อาจารย์ ดร.ศุภกาญจน์ รัตนกร)

SSAP3

2  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมวิทยาศาสตร์บูรณาการการเรียนรู้

 และทักษะวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบางกะปิ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป

วันท่ี 10 ตุลาคม 2563 83,700             ภาควิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป

3  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Kids Academy of Science

 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป

รุ่นท่ี 1 "Science in Kitchen" 

ในวันท่ี 17 ตุลาคม 2563

รุ่นท่ี 2 "Water detective" 

ในวันท่ี 24 ตุลาคม 2563

รุ่นท่ี 3 "Energy Transformation" 

ในวันท่ี 31 ตุลาคม 2563

รุ่นท่ี 4 " Science Toy" 

ในวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2563

108,000            ภาควิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป

4  โครงการ เร่ือง More's coffee More education : Ep. 1 HOW-TO Drip Coffee วันท่ี 13 ตุลาคม 2563 -                  ภาควิชาจุลชีววิทยา

5  โครงการ Data Analytics ส าหรับ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จ ากัด เฟส 4 

 ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วันท่ี 21 กรกฎาคม 

ถึงวันท่ี 20 กันยายน 2563

120,000            ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

6  โครงการ Data Analytics ส าหรับบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จ ากัด เฟส 5 

 ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วันท่ี 29 กรกฎาคม 2563

ถึงวันท่ี 30 ตุลาคม 2563

145,875            ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

7  โครงการอบรม Data Science ส าหรับบริษัทในเครือซีพี 

 ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วันท่ี 6 สิงหาคม 2563
 5,000               ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

8  โครงการอบรม Data Analytics ส าหรับบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จ ากัด เฟส 6 

 ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วันท่ี 2 กันยายน 2563

ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563

264,000            ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

รายงานติดตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไตรมาสท่ี 2 (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2564)

 3.1 สร้างรายได้จากการบริการวิชาการ  3.1.1 รายได้ท่ีได้จากการบริการวิชาการ (ล้านบาท)

โครงการ/กิจกรรม

(Projects/Activities)

 3. สร้างงานบริการวิชาการด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ

วิทยาศาสตรศึกษาท่ีเป็นเลิศ



ยุทธศาสตร์

(Strategy)

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์ 

(Stategic Objectives)

ตัวช้ีวัด (Key Performance Indicators : KPIs)

(จ านวน 3 ตัวช้ีวัด)

ค่าเป้าหมาย 

(Target Value)

ระยะเวลา

(Period of Time)

 งบประมาณ

(Budget)

(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

(Responsible Man)
ตัวช้ีวัด SWU

โครงการ/กิจกรรม

(Projects/Activities)

9  โครงการบริการวิชาการ Data Analytics ส าหรับบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จ ากัด วันท่ี 8 ตุลาคม 2563 

ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563

240,000            ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

10  โครงการบริการวิชาการ Python Programming และ Data Champion 

 ส าหรับบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จ ากัด

วันท่ี 15 ตุลาคม 2563 - 19 

พฤศจิกายน 2563 (PYT04)

วันท่ี 19 ตุลาคม 2563 - 1 ธันวาคม 

2563 (ANA12)

300,000            ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

11  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมวิทยาศาสตร์บูรณาการสะเต็มศึกษา

 เพ่ือเสริมสร้าง ทักษะวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

 คณิตศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทพศิรินทร์

วันท่ี 20 กันยายน 2563 208,800            ภาควิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป

12  โครงการบริการวิชาการ Data Analytics ออนดีมานด์ 

 ส าหรับบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จ ากัด ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วันท่ี 31 ตุลาคม 2563 

ถึงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563

74,000             ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

13  โครงการบริการวิชาการ Data Analytics 

 ส าหรับบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จ ากัด เฟส 8 ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วันท่ี 7 ธันวาคม 2563 

ถึงวันท่ี 8 มกราคม 2564

270,000            ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

14  โครงการบริการวิชาการ Data Analytics 

 ส าหรับบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จ ากัด เฟส 7 ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วันท่ี 7 ธันวาคม 2563 

ถึงวันท่ี 11 ธันวาคม 2563

70,000             ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

15  โครงการบริการวิชาการ Data Champion ส าหรับบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จ ากัด วันท่ี 3-24 ธันวาคม 2563 150,000            ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

16  โครงการอบรมเสริมสร้างอัจฉริยภาพทางชีววิทยา : 

 เทคนิคปฏิบัติการเบ้ืองต้นทางด้านชีววิทยา

วันท่ี 20 กันยายน 2563 20,000             ภาควิชาชีววิทยา

17  โครงการอบรมเสริมสร้างอัจฉริยภาพทางชีววิทยา : 

 การตรวจสอบเพ่ือรับรองพันธ์ุพืชด้วยเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่พอลีเมอเรส

26-27 กันยายน 2563 104,000            ภาควิชาชีววิทยา

18  โครงการบริการวิชาการ Data Analytics  ส าหรับ Business to Business วันท่ี 16 มิถุนายน 2563 

ถึงวันท่ี 21 ตุลาคม 2563

156,000            ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

19  โครงการบริการวิชาการ Data Champion 

ส าหรับบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จ ากัด (อ.วีระยุทธ์)

ระหว่างวันท่ี 4 มกราคม 2564

ถึงวันท่ี 25 มกราคม 2564

167,000            ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

20  โครงการอบรมปฏิบัติการเร่ือง เทคนิคปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาพ้ืนฐาน

 และการท าสไลด์ถาวร ของภาควิชาจุลชีววิทยา

วันท่ี 3-4 ธันวาคม 256 90,100             ภาควิชาจุลชีววิทยา

21  โครงการบริการวิชาการ Data Analytics เพ่ือ CPF Management Trainee 

 ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ระหว่างวันท่ี 7 ธันวาคม 2563 

ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

100,000            ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 3.2.1 จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของ

พ้ืนท่ีอย่างย่ังยืน
≥ 2

SSAP 3-02

 3.2.2 จ านวนโครงการท่ีมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือ

พัฒนาสังคม/พ้ืนท่ี
1

SSAP 3-01

2,696,475     

 3.2 สร้างความย่ังยืนต่อสังคมตาม

นโยบายของรัฐบาลและความต้องการของ

พ้ืนท่ี



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 (Strategic Issues) :  สร้างงานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรศึกษาท่ีเป็นเลิศ
พันธกิจ (Mission) :  บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

(Strategy)

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์ 

(Stategic Objectives)

ตัวช้ีวัด (Key Performance Indicators : KPIs)

(จ านวน 18 ตัวช้ีวัด)

ค่าเป้าหมาย 

(Target Value)

ระยะเวลา

(Period of Time)

 งบประมาณ 

(Budget)

(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

(Responsible Man)
ตัวช้ีวัด SWU

 4.1.1 ร้อยละของจ านวนเงินท่ีวางฎีกาเบิกต่อจ านวนเงินผูกพัน (ขออนุมัติด าเนินการ) 80

 4.1.2 ร้อยละของรายการครุภัณฑ์ท่ีวางฎีกาต่อรายการครุภัณฑ์ท้ังหมด 95 - 100

 4.1.3 จ านวนระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจท่ีได้รับการปรับปรุง/พัฒนา ≥2

 4.1.4 จ านวนคร้ังของเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินท่ีเกิดข้ึนกับนิสิตและบุคลากร 0

 4.1.5 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อการส่ือสารของผู้บริหารระดับสูงและภาพลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ ≥ 4

 4.1.6 งบประมาณเงินรายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้ของคณะวิทยาศาสตร์ ≥ 600,000

 4.2.1 ร้อยละการคงอยู่ของบุคลากร 90 1  โครงการท าบุญสัตว์ทดลองภาควิชาชีววิทยาประจ าปี วันท่ี 20 ต.ค. 2563           6,000 อ.ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช K65

 4.2.2 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสายงาน ≥ 90 K43, K76, K77

 4.2.3 จ านวนกระบวนการการปฏิบัติงานท่ีได้รับการพัฒนา ≥ 5

 4.2.4 จ านวนเร่ืองร้องเรียน 0

 4.2.5 ร้อยละของบุคลากรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ≥ 50

 4.3.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการ ≥ 4

 4.3.2 จ านวนองค์ความรู้ใหม่ท่ีตอบสนองต่อภารกิจหลักของคณะ ≥ 3

 4.3.3 จ านวนกระบวนการการปฏิบัติงานท่ีได้รับการพัฒนา ≥ 4

 4.4.1 จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีได้รับการว่าจ้างหรือการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ≥3

 4.4.2 อัตราส่วนของจ านวนรับต่อจ านวนผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับ ป.ตรี (ร้อยละ) ≤ 30 SSAP1-05

 4.4.3 จ านวนโครงการท่ีคณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้แทนด าเนินการหรือเป็นเจ้าภาพร่วมของ สกอ./กระทรวง/สมาคมวิทย์/

สสวท./สอวน. หรือเครือข่ายระดับประเทศ
≥ 3

 4.4.4 จ านวนข้อร้องเรียนด้านจริยธรรม 0

 4.4.5 จ านวนกิจกรรมท่ีศิษย์เก่ามีส่วนร่วม ≥ 4

 4.4.6 จ านวนของบุคลากรท่ีได้รับรางวัลหรือการยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือสร้างช่ือเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์ ≥ 5

6,000.00    

รายงานติดตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไตรมาสท่ี 2 (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2564)

 4. บริหารจัดการองค์กรอย่างมี

ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือน าไปสู่ความเป็นเลิศ

 4.1 การบริหารจัดการองค์กรอย่าง มี

ประสิทธิภาพ

 4.2 บุคลากรมีความภักดีต่อองค์กรมี

ความสามัคคีและสามารถท างานอย่าง

มีประสิทธิภาพอย่างมีความสุข

 4.3 พัฒนาระบบปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว

 4.4 เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร

โครงการ/กิจกรรม

(Projects/Activities)



ภารกิจอ่ืน ๆ :  แผนปฏิบัติการประจ า (Routine Action Plan)
พันธกิจ (Mission) : ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์

(Strategy)

เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ (Stategic Objectives)

ตัวช้ีวัด (Key Performance Indicators :

 KPI)

ค่าเป้าหมาย

(Target Value)

ระยะเวลา

(Period of Time)

งบประมาณ (Budget)

(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

(Responsible Man)

ตัวช้ีวัด 

SWU

 -  -  -  - 1
 โครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมท่ี 1 โครงการไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2563

วันท่ี 29 ตุลาคม 2563                        5,250 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต SSAP5-30

2  โครงการสานสัมพันธ์ SciEd วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2563 15,000                     ผศ.ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล

20,250                 

รายงานติดตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไตรมาสท่ี 2 (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2564)

โครงการ/กิจกรรม

(Projects/Activities)



 

 




