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   ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในคราวประชุมครั้งที่  9/2561  เมื่อวันที่ 27  กันยายน  2561   ได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาและบริหารจัดการงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยบรรลุผล คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562    ในระดับคณะ  ซึ่งเป็นการน าประเด็นยุทธศาสตร์และโครงการที่ผ่านความเห็นชอบ   และได้รับการ
จัดสรรงบประมาณมาก าหนดรายละเอียด เกี่ยวกับตัวชี้วัดผลงาน ค่าเป้าหมาย แนวทางการปฏิบัติงาน กรอบเวลาในการด าเนินงาน  หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ และ
งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคาดหวังว่าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ฉบับนี้ จะเป็นสิ่งส าคัญในการประสานด าเนินงานร่วมกันของ
หน่วยงานภายในคณะ รวมทั้งใช้เป็นกรอบในการก ากับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานในโอกาสต่อไป 
  การด าเนินการครั้งนี้  ส าเร็จและบรรลุเป้าหมายด้วยดี  โดยได้รับความร่วมมือและการอนุเคราะห์ข้อมูลอย่างดีจากรองคณบดี หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ หัวหน้า
ภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดท าขึ้นภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2560-2564     ซึ่ง
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2561-2565 ที่มีพ้ืนฐานหลักการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามกรอบแผนอุดมศึกษา 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) มาตรฐานการอุดมศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 75 และมาตรา 76 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 13  14 16 
และ 17 ซึ่งบัญญัติให้ส่วนราชการจะต้องจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน และในแต่ละปีงบประมาณ ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี และตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 
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                                                                                                                                     วิสัยทัศน์ 

 

“บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม อาจารย์มีศักยภาพด้านการวิจัย 

บริการวิชาการที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

และสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคเพ่ือพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น” 

 

พันธกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม 

2. บริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและพัฒนาเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน และองค์กรอ่ืน 

3. พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพทางการวิจัย และส่งเสริมการท าวิจัยด้านการพัฒนาท้องถิ่น และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอน 

5. พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เพ่ือให้บริการแก่ชุมชน 

6. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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แผนที่ยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วิสัยทัศน ์ “บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม อาจารย์มีศักยภาพด้านการวิจัย บริการวิชาการท่ีได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่น” 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม   2. บริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและพัฒนาเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน และองค์กรอื่น 
3. พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพทางการวิจัย และส่งเสริมการท าวิจัยด้านการพัฒนาท้องถิ่น และโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีสามารถบูรณาการกับการเรียนการสอน 5. พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้บริการแก่ชุมชน 
6. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร และการฝึกประสบการณ์วิชาชพีที่ได้มาตรฐาน พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยด้านการพฒันาท้องถิ่น และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อนุรักษ์และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายในระดับคณะ 

พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ส่งเสริมการให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สนับสนุนทุนการศึกษาแรกเข้าและระหว่างเรียน 

ประชาสัมพันธแ์ละรับนักศึกษาเชิงรุก ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการบริการวิชาการระหวา่งมหาวิทยาลัย ชุมชน และองค์กรอื่น 

ส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถิ่นกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาลใน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แสวงหาความร่วมมือกับหนว่ยงานภายนอกเพื่อรองรับการผลิตบัณฑิต พัฒนาอาจารย์ให้เป็นอาจารย์มืออาชีพ เพิ่มขีดความสามารถดา้นการวิจยัสู่ระดับชาติหรือนานาชาติ 
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                  ประเด็นยทุธศาสตร์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมนักศึกษาให้มีความรู้และคุณธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1.1 บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความรู้และคุณธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ และพัฒนาเครือข่าย     

                                 ระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน และองค์กรอ่ืน 

  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2.1  มีการบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2.2  มีศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2.3  มีเครือข่ายการบริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน และองค์กรอ่ืน ๆ 

 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพทางการวิจัย และส่งเสริมการท าวิจัยด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.2 มีงานวิจัยด้านการพัฒนาท้องถิ่น และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 

  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.1 มีการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล 

  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 5.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
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กลยุทธ์และผู้รับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

ส่งเสริมนักศึกษาให้มีความรู้และคุณธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  :  บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความรู้และคุณธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

กลยุทธ์และผู้รับผดิชอบ   : 

กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 

1 พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกบัความต้องการของสังคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา 
(ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

2 ประชาสัมพันธ์และรับนักศึกษาเชิงรุก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา 

3 สนับสนุนทุนการศึกษาแรกเข้าและระหว่างเรียน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

4 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
และการฝึกประสบการณ์วิชาชพีที่ได้มาตรฐาน 

รองคณบดีฝ่ ายวิชาการ , หัวหน้าภาควิชา  หัวหน้า
สาขาวิชา 

5 แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อรองรับการผลิต
บัณฑิต 

คณบดี, รองคณบดี, หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์, หัวหน้า
ภาควิชา, หัวหน้าสาขาวิชา 

6 พัฒนาอาจารย์ให้เป็นอาจารย์มืออาชีพ รองคณบดีฝ่ ายวิชาการ , หัวหน้าภาควิชา  หัวหน้า
สาขาวิชา 
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ตัวชี้วัด 
(Key Performance Indicators) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Based line) 

เป้าหมาย 
(Target) 

ปี 58 ปี 59 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

 
คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 
๒.๓๙ 

 
๓.๐๖ 

 
๓.๑๐ 

 
๓.๑๐ 

 
๓.๑๕ 

 
๓.๑๕ 

 
๓.๒๐ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ 

และพัฒนาเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน และองค์กรอื่น 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  : 1. มีการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

 2. มีศูนยก์ารเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 3. มีเครือข่ายการบริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน และองค์กรอื่น  

กลยุทธ์และผู้รับผิดชอบ   : 

กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 

1 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ 

2 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน 

หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ 

3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการบริการวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัย ชุมชน และองค์กรอื่น 

หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ 
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ตัวช้ีวัด 
(Key Performance Indicators) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Based line) 

เป้าหมาย 
(Target) 

ปี 58 ปี 59 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

ร้อยละของจ านวนผู้เข้ารับบริการที่น าไปบูรณาการ 
การจัดการเรียนการสอน และ/หรือ การสร้างรายได้ 

n/a n/a ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
20๐ 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละของจ านวนผู้เข้ารับบริการที่น าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ได้ในเชิงประจักษ์ 

n/a n/a ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการน าไป
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ 

n/a n/a ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
30 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการบริการ
วิชาการ 

n/a n/a 3 3 3 4 4.5 

จ านวนหลักสูตรการฝึกอบรม n/a n/a 3 3 5 7 9 

ร้อยละของจ านวนผู้เข้ารับบริการศูนย์การเรียนรู้ n/a n/a ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

จ านวนเครือข่ายการบริการวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัย ชุมชน และองค์กรอ่ืนที่มีการด าเนินงาน 

n/a n/a 10 15 20 25 30 



10 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพทางการวิจัย และส่งเสริมการท าวิจัยด้านการพัฒนาท้องถิ่น 

และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  : 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 2. มีงานวิจัยด้านการพัฒนาท้องถิ่น และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

กลยุทธ์และผู้รับผิดชอบ   : 

กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 

1 เพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยสู่ระดับชาติหรือนานาชาติ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ , หัวหน้าภาควิชา , หัวหน้า
สาขาวิชา, ประธานหลักสูตร 

2 ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยด้านการพัฒนาท้องถิ่น และโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ , หัวหน้าภาควิชา , หัวหน้า
สาขาวิชา, ประธานหลักสูตร 
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ตัวช้ีวัด 
(Key Performance Indicators) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Based line) 

เป้าหมาย 
(Target) 

ปี 58 ปี 59 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 
จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 
เช่น ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ การจดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร 

20 11 15 15 20 20 25 

จ านวนงานวิจัยด้านการพัฒนาท้องถิ่น และโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

n/a n/a 2 3 4 5 6 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

สนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  : มีการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ ส่ิงแวดล้อม
ของท้องถิ่น 

กลยุทธ์และผู้รับผิดชอบ   : 

กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 

1 ส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

รองคณบดี, หัวหน้าภาควิชา, หัวหน้าสาขาวิชา 

2 อนุรักษ์และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

รองคณบดี, หัวหน้าภาควิชา, หัวหน้าสาขาวิชา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

ส่งเสริมการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์และผู้รับผิดชอบ   : 

กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 

1 บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาลในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองคณบดี, หัวหน้าภาควิชา, หัวหน้าสาขาวิชา 
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ตัวช้ีวัด 
(Key Performance Indicators) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Based line) 

เป้าหมาย 
(Target) 

ปี 58 ปี 59 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 
ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายในระดับ
คณะ 

4.08 3.94 4.00 4.05 4.10 4.15 4.20 

ร้อยละระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรทุกระดับ 
(สายบริหาร สายวิชาการ สายสนับสนุน และนักศึกษา) 
ต่อการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

n/a n/a 3.51 3.60 3.70 3.80 3.90 
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โครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร ์

 

              เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์บรรลุตามเป้าประสงค์ทั้ง  5 เป้าประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ก าหนดโครงการเพื่อการขับเคลื่อนสู่   

                        การปฏิบัติตามกลยุทธ์ 14 กลยุทธ์ ดังนี้ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

ส่งเสริมนักศึกษาให้มีความรู้และคุณธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  :  บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความรู้และคุณธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

โครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 

1 โครงการส ารวจความต้องการเปิดหลักสูตรใหม่หรือปรับปรุงหลักสูตรเดิม 

2 โครงการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

 



16 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

ส่งเสริมนักศึกษาให้มีความรู้และคุณธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  :  บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความรู้และคุณธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

กลยุทธ์ที่ 2 : ประชาสัมพันธ์และรับนักศึกษาเชิงรุก 

โครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 

1 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2 โครงการสร้างเครือข่ายกับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ให้บริการ 

3 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และค่ายวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

4 โครงการแสดงผลงานของอาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

ส่งเสริมนักศึกษาให้มีความรู้และคุณธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  :  บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความรู้และคุณธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

กลยุทธ์ที่ 3 : สนับสนุนทุนการศึกษาแรกเข้าและระหว่างเรียน 

โครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 

1 โครงทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

2 โครงการทุนช่วยสอนและช่วยงาน 

3 โครงการทุนน าเสนอผลงาน 

4 โครงการรุ่นพ่ีสอนรุ่นน้อง 



18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

ส่งเสริมนักศึกษาให้มีความรู้และคุณธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  :  บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความรู้และคุณธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ได้มาตรฐาน 

โครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 

1 โครงการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning 

2 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

3 โครงการจัดท าเนื้อหารายวิชาศึกษาทั่วไป 

4 โครงการอบรมพัฒนานักศึกษาด้านไอที สถิติส าหรับวิจัย และภาษาอังกฤษ 

5 โครงการผลิตเอกสารประกอบการสอนและต ารา 

6 โครงการน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา 

7 โครงการทดลองน าร่องการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาแกน 

8 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

ส่งเสริมนักศึกษาให้มีความรู้และคุณธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  :  บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความรู้และคุณธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

กลยุทธ์ที่ 5 : แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือรองรับการผลิตบัณฑิต 

โครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 

1 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ประกอบการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

ส่งเสริมนักศึกษาให้มีความรู้และคุณธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  :  บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความรู้และคุณธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาอาจารย์ให้เป็นอาจารย์มืออาชีพ 

โครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 

1 โครงการฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning and Action Research (ควรสลับกันเข้าอบรม) 

2 โครงการพัฒนาอาจารย์สู่อาจารย์มืออาชีพ 



20 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ให้เปน็ศูนย์การเรียนรู้ 

และพัฒนาเครือข่ายระหว่างมหาวทิยาลัย ชุมชน และองค์กรอื่น 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  : 1. มีการบริการวิชาการทีส่อดคล้องกบัความต้องการของชุมชน 
                                     2. มีศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
                                     3. มีเครือข่ายการบริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน และองคก์รอื่น  

กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมการให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

โครงการเพ่ือขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 

1 โครงการส ารวจความต้องการการเข้ารับบริการวิชาการของชุมชน 

2 โครงการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

3 โครงการจดัหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4 โครงการประชาสมัพันธ์การให้บรกิารทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของศูนย์วิทยาศาสตร์ 

5 โครงการสอบเทียบและบ ารุงรักษาเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

6 โครงการจดัฝึกอบรมเจา้หน้าท่ี บคุลากรเกี่ยวกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

7 โครงการมุ่งสู่ความเป็นเลศิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

8 โครงการส ารวจความต้องการเชิงลึกในพ้ืนท่ีที่ต้องการรับบริการวิชาการ 

9 โครงการ Mobile Lab ด้านบริการวิชาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ให้เปน็ศูนย์การเรียนรู้ 

และพัฒนาเครือข่ายระหว่างมหาวทิยาลัย ชุมชน และองค์กรอื่น 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  : 1. มีการบริการวิชาการทีส่อดคล้องกบัความต้องการของชุมชน 

 2. มีศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 3. มีเครือข่ายการบริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน และองคก์รอื่น  

กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

โครงการเพ่ือขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 

1 โครงการจดัท าศูนย์การเรยีนรู้ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2 โครงการจดัท าหลักสูตรการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3 โครงการประชาสมัพันธ์การจดัท าศูนย์การเรียนรูด้้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4 โครงการจดัหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร ์

5 โครงการ Open House ศูนย์วิทยาศาสตร ์

6 โครงการพิพิธภณัฑส์ื่อนวัตกรรมดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

7 โครงการฝึกอบรมเพื่อรับรองมาตรฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ 

และพัฒนาเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน และองค์กรอื่น 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  : 1. มีการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

 2. มีศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 3. มีเครือข่ายการบริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน และองค์กรอ่ืน  

กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการบริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน และองค์กรอ่ืน 

โครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 

 โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาเครือข่ายด้านบริการวิชาการ 

 โครงการบูรณาการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการบริการวิชาการ 

 โครงการใช้สื่อที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในงานประชาสัมพันธ์ 

 โครงการพัฒนาการบริการวิชาการสู่งานวิจัยกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพทางการวิจัย และส่งเสริมการท าวิจัยด้านการพัฒนาท้องถิ่น 

และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  : 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 2. มีงานวิจัยด้านการพัฒนาท้องถิ่น และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

กลยุทธ์ที่ 1  : เพ่ิมขีดความสามารถด้านการวิจัยสู่ระดับชาติหรือนานาชาติ 

โครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 

1 โครงการทุนอุดหนุนวิจัย 

2 โครงการสนับสนุนเผยแพร่งานวิจัย 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพทางการวิจัย และส่งเสริมการท าวิจัยด้านการพัฒนาท้องถิ่น 

และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  : 1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 2. มีงานวิจัยด้านการพัฒนาท้องถิ่น และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

กลยุทธ์ที่ 2  : ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยด้านการพัฒนาท้องถิ่น และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

โครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 

1 โครงการสนับสนุนงานวิจัยด้านการพัฒนาท้องถิ่น และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

สนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  : มีการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 1  : ส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

โครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 

1 โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

สนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  : มีการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 2  : อนุรักษ์และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

โครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 

1 โครงการพัฒนานักศึกษา 

2 โครงการ Zero Waste 

3 โครงการขยะแลกเงิน 

4 โครงการรณรงค์เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ 

5 โครงการรณรงค์นักศึกษาแต่งกายถูกระเบียบ 

6 โครงการส่งเสริมแต่งกายผ้าไทย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
ส่งเสริมการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมกีารบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 1  : บริหารจดัการอย่างมีธรรมาภิบาลในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โครงการเพ่ือขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 

1 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรยีน และเตรียมความพร้อมการประกันคณุภาพทางการศึกษา 

3 โครงการประชุมกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

4 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการประกันคณุภาพ 

5 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

6 โครงการศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายในประเทศ 

7 โครงการการจัดการความรู้ภายในองค์กร 

8 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตรข์องคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

9 โครงการบริหารส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

10 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

11 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

12 โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2566-2570 
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          สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร 
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง (Strength) 

 1. ด้านโครงสร้าง (Structure) 

  1.1 การจัดบริการห้องเรียนมาตรฐานที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

  1.2 มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเมืองที่ไม่แออัด เป็นสถาบันในท้องถิ่น การคมนาคมสะดวก 

  1.3 โครงสร้างการบริหารของคณะมีการแบ่งหน่วยงานที่ชัดเจน ส่งเสริมการท างานของคณะให้บรรลุเป้าหมาย 

 2. ด้านกลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) 

  2.1 ให้ความส าคัญกับการพัฒนา ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน โดยจัดให้มีห้องเรียนมาตรฐาน และเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 

  2.2 ผู้บริหารระดับคณะให้ความส าคัญกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะ โดยก าหนดให้สอดคล้องกับบริบทของคณะ 

 3. ด้านระบบในการด าเนินงานขององค์กร (Systems) 

  3.1 มีระบบการจัดการเรียนการสอนที่ให้ความส าคัญและสอดคล้องกับผู้เรียน 
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4. ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ (Style) 

  4.1 คณะได้จัดสรรงบประมาณให้กับสาขาวิชาเพ่ือบริหารงานในหลักสูตรแต่ละหลักสูตร 

  4.2 สาขาวิชามีอ านาจในการตัดสินใจด้านการวางระบบการจัดการเรียนการสอน ภายใต้ขอบเขต/เงื่อนไข และข้อจ ากัดของสาขาได้ด้วยตนเอง 

  4.3 คณะ สาขาวิชา/หลักสูตร ได้จัดสภาพแวดล้อม และโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีลักษณะเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

  4.4 มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะที่พิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพภายในปีที่แล้วและด าเนินการตามแผน 

  4.5 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจให้กับรองคณบดี หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าสาขาวิชา ที่ชัดเจนและเหมาะสมตามศักยภาพ 

  4.6 ให้บุคลากรส่วนใหญ่ในคณะมีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ของคณะ และถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ของคณะให้บุคลากรทุกคนในคณะรับทราบ 

                         และน าไปปฏิบัติ 

  4.7 คณะ สาขาวิชา/หลักสูตร จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ให้กับผู้เรียนที่หลากหลาย 

  4.8 คณะสนับสนุนงบประมาณให้แต่ละหลักสูตรส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการสอนแบบ Action research and Active learning 

  4.9 ส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีความสามารถได้ไปแสดงความสามารถนอกมหาวิทยาลัย เช่น น าเสนอผลงานวิจัย 

 5. ด้านบุคลากร/สมาชิกในองค์กร (Staff) 

  5.1 อาจารย์มีการพัฒนาตนเองในสายงานอย่างต่อเนื่อง 

  5.2 บุคลากร/สมาชิกในองค์กร มีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับจากองค์กรภายนอก โดยได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในหน่วยงานต่างๆ 

  5.3 บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หลากหลายและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

 6. ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถขององค์กร (Skills) 

  6.1 บุคลากรมีความสามารถในการน าเทคโนโลยีมาประกอบการเรียนการสอน 
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 7. ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร (Shared Values) 

  7.1 การสังสรรค์ปีใหม่ งานกษีณาลัยที่จัดขึ้นเป็นธรรมเนียมปฏิบัติต่อเนื่อง 

  7.2 การให้ความเคารพและสร้างคุณค่าแด่อาจารย์ผู้อาวุโส 
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จุดอ่อน (Weakness) 

 1. ด้านโครงสร้าง (Structure) 

  1.1 ห้องเรียนมาตรฐานยังไม่เพียงพอ 

  1.2 สภาพแวดล้อมที่ย่านมัทรีเป็นแหล่งก่อโรคจากนกพิราบ 

  1.3 อุปกรณ์เครื่องมือในห้องปฏิบัติการบางส่วนไม่ได้รับการอ านวยความสะดวกในการใช้งานด้านการจัดการเรียนการสอน 

  1.4 การบริหารงานตามโครงสร้างให้มีประสิทธิภาพต้องใช้ความร่วมมือของบุคลากรทุกคนในองค์กร 

  1.5 ความรู้ความสามารถของนักเรียนที่เข้ามาเรียนในคณะอยู่ในระดับปานกลางถึงอ่อน ท าให้การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตบางอย่างมีอุปสรรค ไม่สามารถบรรลุผล 

                      ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพได้ 

  1.6 ขาดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของศูนย์วิทยาศาสตร์ให้มีความคล่องตัวในการบริหารงานด้านการบริการวิชาการ งานตรวจวิเคราะห์ด้านฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา  

                       และสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้คณะไม่สามารถสร้างศักยภาพและชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับในชุมชนได้ 

  1.7 ค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัยที่สูงขึ้นจนไม่แตกต่างจากค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัยใหญ่ ๆ 

  1.8 ไม่มีฐานข้อมูลส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลการประกันคุณภาพแต่ละองค์ประกอบไว้ ท าให้การด าเนินงานล่าช้า 

  1.9 บุคลากร บางส่วนไม่ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ และมีความขัดแย้งกัน 

  1.10 ความลักลั่นและซ้ าซ้อนระหว่างบทบาทของหัวหน้าภาค หัวหน้าสาขา และประธานหลักสูตร ท าให้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเข้ามารบกวนระบบการบริหารได้ง่าย 

 2. ด้านกลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) 

  2.1 นโยบายของมหาวิทยาลัยไม่เอ้ือให้มีการเปิดสอนหลักสูตร ค.บ. ในสาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ฯลฯ ทั้งที่เป็นความต้องการของนักเรียน 

  2.2 ไม่ได้เน้นกลยุทธ์สร้างงานวิจัยหรือองค์ความรู้ในการสร้างนวัตกรรมใหม่กับหน่วยงานอ่ืนๆ 
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  2.3 แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยยังก าหนดไม่ชัดเจนและมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

  2.4 มีวิสัยทัศน์ที่ดีแต่การปฏิบัติจริงยังท าได้น้อย หรือท าเพียงเพ่ือให้ผ่านการประเมิน 

  2.5 วิสัยทัศน์ของฝ่ายบริหารไม่โดดเด่น มองไม่เห็นปัญหาที่เกิดขึ้น หรือขาดความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาที่มีอยู่ 

  2.6 ทิศทางของคณะบางส่วนยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ หรือมองเห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

 3. ด้านระบบในการด าเนินงานขององค์กร (Systems) 

  3.1 ระบบประกันคุณภาพท าให้บุคลากรมีภาระเพ่ิมมากข้ึนและยังไม่มีประสิทธิภาพที่จะท าให้การเรียนการสอนดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

  3.2 มีความเชื่อมโยงในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกันค่อนข้างน้อย ทั้งในส่วนของคณาจารย์และนักศึกษา 

  3.3      ระบบการจัดการ เช่น แบบฟอร์มและการกรอกข้อมูลออนไลน์ยังไม่เป็นสากล ยังมีการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

  3.4 ขาดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีเป็นแนวทางเดียวกัน 

  3.5 ขาดการสนับสนุนงานบริหารการสอนเฉพาะด้าน เช่น สอนผ่านระบบ E-learning ยังไม่เพียงพอ 

 4. ด้านแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารจัดการ (Style) 

  4.1 นักศึกษาใช้ทรัพยากร เช่นแหล่งเรียนรู้ทางด้าน IT ผิดวัตถุประสงค์ เช่น ใช้ในด้านบันเทิงมากกว่าการพัฒนาทางวิชาการ 

  4.2 การเรียนการสอนไม่ตรงตามแผนเนื่องจากมีการจัดกิจกรรมบ่อยครั้งและมีวันหยุดมากเกินไป 

  4.3 ขาดการส ารวจอาคารที่ปรับปรุงแล้วว่าเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนหรือไม่ เช่น อุปกรณ์ควรมีการตรวจและส ารวจให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และ    

                        แสงแดดสะท้อนเข้ามาในห้องเรียนมากเกินไปไม่เหมาะกับการจัดการเรียน 

  4.4 ไม่มีเจ้าหน้าที่โดยตรงของแต่ละหลักสูตรที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบหลัก ท าให้การด าเนินงานล่าช้า     เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่ที่รับผิดชอบมีภาระหน้าที่คืองานสอน     

                        เป็นหลัก 
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  4.5 การตีความในเรื่องการประกันคุณภาพบางประเด็นมีความต่างกัน (วิทยากรภายใน-ภายนอก หรือ และภายใน-ภายใน หรือ ภายนอก-ภายนอก) ท าให้เกิดความสับสน 

                       ในการด าเนินการและการเขียนรายงาน 

  4.6 การบริหารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพยังเป็นการไล่ตามเป้าหมายที่ก าหนดโดยหน่วยงานภายนอก ไม่มีการพัฒนาเพื่อก้าวไปเป็นผู้น า หรือให้สูงกว่าระดับ 

                        ที่ตนเองเป็นอยู่ 

  4.7 ผู้เรียนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน และมีความสนใจเรียนน้อยลง 

  4.8 ยังขาดการน าข้อมูลสารสนเทศมาประมวลผลเพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบสถานการณ์ด้านต่างๆ และน ามาใช้ในการปฏิบัติงานมุ่งสู่วิสัยทัศน์ 

  4.9 มอบหมายงานให้กับบุคลากรในกลุ่มเดิมๆ ท าให้ไม่สามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ของบุคลากรคนอ่ืนๆ ได้อย่างทั่วถึงและเต็มที่ 

  4.10 การด าเนินงานล่าช้าในแต่ละรอบการประกันเนื่องจากผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่ติดภาระงานสอนเป็นหลัก 

  4.11 คนเป็นประธานหลักสูตรไม่มีอ านาจท าให้การบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพ เช่น ไม่มีอ านาจในการประเมินความดีความชอบ 

  4.12 ความพร้อมของนักศึกษาที่ไม่ตรงกับการฝึกงานในสถานประกอบการ 

  4.13 ภาวะผู้น าของผู้บริหารระดับคณะที่ยังไม่สามารถสร้างพลังร่วมในการช่วยกันน าพาคณะให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ก าหนดอย่างเต็มที่ 

  4.14 การบริหารองค์กรขาดความเป็นเอกภาพ มีกลุ่มผลประโยชน์ ท าให้บางครั้งไม่ได้มุ่งประโยชน์ที่การพัฒนาองค์กรอย่างแท้จริง 

 5. ด้านบุคลากร/สมาชิกในองค์กร (Staff) 

  5.1 ไม่มีทิศทางของการพัฒนางานวิจัย บริการวิชาการให้เป็นอัตลักษณ์ของหน่วยงาน 

  5.2 งบประมาณท่ีสนับสนุนการพัฒนาตนเองในสายงานไม่เพียงพอ 

  5.3 ขาดแผนงานการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 

  5.4 การบูรณาการงานวิจัยหรือการบริการวิชาการมักเกิดกับประชาชนเฉพาะกลุ่ม และยังไม่มีความหลากหลายของเนื้อหาที่จะเข้าถึงชุมชนได้ 
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  5.5 บุคลากรยังไม่สามารถใช้ความรู้ที่มีอยู่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

  5.6 ขาดการท างานร่วมกับชุมชน 

  5.7 อาจารย์แต่ละคนท าวิจัยโดยใช้ศักยภาพของตนเอง โดยคณะไม่มีบทบาทเข้าไปเกี่ยวข้องหรือจัดการกับศักยภาพของอาจารย์เหล่านี้ 

  5.8 คณาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิที่สอดคล้องกับสาขาวิชายังไม่ครบทุกหลักสูตร 

  5.9 อาจารย์บางคนมีคุณวุฒิที่ไม่สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ 

  5.10 จ านวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก และจ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

 6. ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถขององค์กร (Skills) 

  6.1 ลักษณะห้องเรียนเป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนในบางวิชา 

  6.2 ขาดการพัฒนาผลการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสู่ผลงานตีพิมพ์ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 

 7. ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร (Shared Values) 

  7.1 ขาดวัฒนธรรมองค์กรที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ เช่น การสนับสนุนการจัดงานประเพณีต่างๆ ตามวัฒนธรรม เช่น สงกรานต์ ลอยกระทง หรือการสร้างนโยบาย      

                                ระดับองค์กร  เช่น     องค์กรแห่งความสุข    องค์กรไร้พุง    องค์กรปลอดโฟม 
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 โอกาส (Opportunity) 

 1. ด้านพฤติกรรมของลูกค้า (Customer Behaviors) 

  1.1 ผู้ปกครองอยากให้บุตรหลานเรียนสูงๆและมีงานท าดีๆ 

  1.2 ผู้ปกครองอยากให้ลูกหลานเรียนใกล้บ้าน เพราะจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรียน ค่าครองชีพต่ า 

  1.3 ผู้ปกครองเห็นถึงความส าคัญและความส าเร็จของผู้ที่ศึกษาในสายสามัญมากกว่าสายอาชีวศึกษา 

  1.4 นักเรียนอยากเรียนต่อในมหาวิทยาลัยใกล้บ้านเพราะเป็นห่วงพ่อแม่ หรือช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้ครอบครัว 

  1.5 นักเรียนมักเลือกเรียนในคณะหรือหลักสูตรที่มีการให้ทุนการศึกษา 

  1.6 ชุมชนให้การยอมรับมหาวิทยาลัย 

 2. ด้านเศรษฐกิจ (Economic) 

  2.1 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้น้อยอันเนื่องมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจที่ไม่ดี ท าให้ตัดสินใจส่งบุตรหลานเรียนต่อใกล้บ้าน 

  2.2 อัตราค่าครองชีพที่สูงส่งผลให้ผู้ปกครองเลือกส่งบุตรหลานเรียนต่อในสถานศึกษาใกล้บ้าน ที่มีค่าเล่าเรียนต่ า 

  2.3 ค่าครองชีพที่สูงในปัจจุบันท าให้นักศึกษาเลือกเรียนใกล้บ้านมากข้ึน 

 3. ด้านเทคโนโลยี (Technological) 

  3.1 เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าท าให้การประชาสัมพันธ์และการส่งต่อข้อมูลทางโซเชียลมีเดียสะดวกยิ่งข้ึน 

  3.2 สังคมดิจิตัลท าให้เกิดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องที่ตรงกับความต้องการของประเทศซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรที่มีอยู่แล้วในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 4. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social-cultural) 

  4.1 สภาพครอบครัวที่หย่าร้าง หรือพ่อแม่ไปท างานต่างจังหวัด บุตรหลานอยู่กับปู่ย่าตายาย เอ้ือต่อการเรียนใกล้บ้าน 
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  4.2 ประชากรวัยเด็กได้รับการศึกษาและมีอัตราการรู้หนังสือมากขึ้น 

  4.3 ประชากรมีความต้องการได้รับการศึกษาเพ่ิมข้ึนเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

  4.4 โครงสร้างประชากรปัจจุบันเป็นสังคมผู้สูงอายุท าให้บางสาขาวิชาสามารถปรับปรุงหลักสูตร เช่น สาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาสุขภาพผู้สูงอายุ ให้สอดรับกับสภาพ    

                           สังคมได้ 

 5. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political legal) 

  5.1 นโยบายของรัฐบาลที่ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เรียนจบสาขาขาดแคลนเป็นครูได้ 

  5.2 ก.ค.ศ. ก าหนดให้ครูที่ต้องใช้วุฒิ ป.โท-เอกปรับวุฒิต้องจบตรงสาขา เป็นโอกาสในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อปรับวุฒิครูทางวิทยาศาสตร์ 

  5.3 การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการศึกษาท าให้ต่อไปในอนาคตมหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยมีความเท่าเทียมกัน 

  5.4 รัฐบาลจัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา 

  5.5 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้กระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา 

  5.6 การมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น กับสถานศึกษามากข้ึน 
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 อุปสรรค (Threaten) 

 1. ด้านพฤติกรรมของลูกค้า (Customer Behaviors) 

  1.1 ผู้ปกครองชอบให้ลูกหลานเรียนในสายวิชาชีพ เช่น ครู พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ต ารวจ ทหาร เพราะเม่ือเรียนจบแล้วจะได้ท างานราชการแน่นอน 

  1.2 นักศึกษาไม่ชอบเรียนวิทยาศาสตร์หรือวิชาที่เรียนยาก 

  1.3 นักเรียนที่สมัครเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ชอบเรียนสายศึกษาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ เพราะจบแล้วจะได้เป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ 

  1.4 นักเรียนชอบเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง มากกว่าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏจะตั้งอยู่ใกล้บ้านมากกว่าก็ตาม 

  1.5 ทัศนคติของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มองคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเชิงลบ และเชื่อถือคนที่จบจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง 

  1.6 นักเรียนเลือกเรียนโดยไม่มีข้อมูล หรือมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เช่น ไม่ทราบว่ามหาวิทยาลัยมีทุนวิทยาศาสตร์ให้กับนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ หรือไม่ทราบ     

                      ว่ารัฐบาลมีโครงการให้ทุนส่งเสริมความเป็นครูวิทยาศาสตร์ 

  1.7 ผู้ปกครองมีความคาดหวังในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยใหญ่ๆ มากกว่ามหาวิทยาลัยขนาดเล็ก 

  1.8 ผู้ปกครองคิดว่า ถ้าเรียนจบสายวิทยาศาสตร์แล้วจะหางานยาก 

  1.9 ผู้ปกครองและนักเรียนไม่มีเป้าหมายที่ชัด ขอแค่ให้เรียนจบปริญญา จบแล้วจึงมาหาอาชีพอีกที หรือบางคนเลือกเรียนตามเพ่ือน 

 2. ด้านเศรษฐกิจ (Economic) 

  2.1 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรซึ่งปัจจุบันราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า ขาดรายได้ที่จะส่งเสียให้บุตรหลานเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 

  2.2 งบประมาณสนับสนุนด้านอุปกรณ์ ครุภัณฑ์เพ่ือการศึกษาไม่เพียงพองบประมาณสนับสนุนด้านอุปกรณ์ ครุภัณฑ์เพ่ือการศึกษาไม่เพียงพอ 

  2.3 ภาวะทางเศรษฐกิจท าให้ผู้ปกครองนักศึกษามีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย 

  2.4 การผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ต้องใช้งบประมาณสูงซึ่งงบประมาณท่ีสนับสนุนไม่เพียงพอ 
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  2.5 การให้งบประมาณตามรายหัวของนักศึกษา ท าให้งบประมาณลดลงเมื่อนักศึกษามีน้อย 

  2.6   ค่าครองชีพสูงที่สูงขึ้นในปัจจุบันท าให้นักศึกษาออกกลางคันมากข้ึน 

 3. ด้านเทคโนโลยี (Technological) 

  3.1 ส่วนใหญ่เด็กนักเรียนจะใช้ในเทคโนโลยีแต่ในด้านบันเทิง 

  3.2 งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัจจุบัน 

  3.3 ข้อมูลทางด้านลบหรือเป็นเท็จเก่ียวกับคณะ/มหาวิทยาลัยแพร่กระจายไปได้เร็วขึ้น 

 4. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social-cultural) 

  4.1 มีสภาวะการแข่งขันเชิงรุกของสถาบันอุดมศึกษาที่สูงทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

  4.2 โครงสร้างประชากรปัจจุบันเป็นสังคมผู้สูงอายุ ประชากรวัยเด็กซึ่งเป็นวัยเรียนน้อยลง ท าให้จ านวนนักเรียนเข้ามาเรียนน้อยลง 

  4.3 ผู้เรียนมีทางเลือกมากขึ้นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 

  4.4 ค่านิยมของเยาวชนรุ่นใหม่ ที่ชอบความสบาย ทางลัด ต้องการร่ ารวยอย่างรวดเร็ว ไม่สนใจงานทางวิทยาศาสตร์ที่ยาก งานหนัก 

  4.5 คุณภาพการเรียนวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา ส่งผลต่อทัศนคติเชิงลบต่อการเรียนคณะวิทยาศาสตร์ 

  4.6 พฤติกรรมของคนไทยส่วนหนึ่งไม่ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 

  4.7 รายได้ของผู้ปกครองต่ าท าให้นักศึกษาส่วนใหญ่ต้องเรียนไปด้วยท างานพิเศษไปด้วย 

  4.8 งบประมาณด้านการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมยังมีน้อย และยังขาดความต่อเนื่องด้านนโยบายในการสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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 5. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political legal) 

  5.1 ขาดการสนับสนุนงบประมาณ 

  5.2 เกณฑ์มาตรฐานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาสูงขึ้น 

  5.3 ปัญหาของการคอรัปชั่นในทุกระดับมีมากข้ึนจนท าให้เกิดอุปสรรคและเป็นภัยต่อการพัฒนาทุกๆ ด้าน 

  5.4 การวางระบบการศึกษาขาด master plan จึงท าให้ไม่เกิดการต่อเนื่องในการพัฒนาการศึกษา 

  5.5 มีการเปลี่ยนนโยบายหลังมีการเปลี่ยนรัฐบาล 

  5.6 กฎหมายบางฉบับท าให้เกิดความยุ่งยากและเป็นอุปสรรคในการจัดการศึกษาอย่างที่เคยเป็นมา 

  5.7 นโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนสายอาชีพมากขึ้น ท าให้นักเรียนสายวิทยาศาสตร์ลดลง 

  5.8 ส านักงานการอุดมศึกษาไม่มีกระบวนการด าเนินนโยบายให้ประสบความส าเร็จเป็นรูปธรรม 

  5.9  เกณฑ์การรับอาจารย์ใหม่ที่ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษระดับสูง ท าให้ยากในการหาอาจารย์ใหม่ 

  5.10 การเมืองไม่มีเสถียรภาพท าให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร จึงท าให้เกิดการขาดความต่อเนื่องและล่าช้าในการด าเนินงานต่างๆ 

  5.11 กระทรวงศึกษาธิการเน้นผลิตและพัฒนาครู ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่าด้านวิทยาศาสตร์ 
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                                     ผลคะแนนแต่ละด้านของสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรและภายในองค์กร ได้ผลดังตาราง 1 และตาราง 2 

 
          ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (OT) 

รายการปัจจัย 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
น้ าหนัก 

คะแนนเฉลี่ย 
น้ าหนัก x คะแนน

เฉลี่ย สรุป 

โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 

C พฤติกรรมลูกคา้ 0.3 3.44 4.17 1.03 1.25 -0.22 

E เศรษฐกิจ 0.2 3.57 3.97 0.71 0.79 -0.08 

P การเมืองและกฎหมาย 0.2 3.41 3.95 0.68 0.79 -0.11 

S สังคม - วัฒนธรรม 0.2 3.37 3.75 0.67 0.75 -0.08 

T เทคโนโลย ี 0.1 3.67 3.90 0.37 0.39 -0.02 

สรุปปัจจัยภายนอก 3.47 3.97  

เฉลี่ยปัจจัยภายนอก -0.51 
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                                                                      ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (SW) 

 

รายการปัจจัย 

สภาพแวดล้อมภายใน 
น้ าหนัก 

คะแนนเฉลี่ย 
น้ าหนัก x คะแนน

เฉลี่ย สรุป 

จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

ด้านโครงสร้าง (Structure) 0.13 3.41 3.64 0.44 0.47 -0.03 

ด้านกลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) 0.12 3.32 3.56 0.40 0.43 -0.03 

ด้านระบบในการด าเนินงานขององค์กร (Systems) 0.17 3.13 3.59 0.53 0.61 -0.08 

ด้านแบบแผนหรอืพฤติกรรมในการบริหารจัดการ (Style) 0.15 3.33 3.45 0.50 0.52 -0.02 

ด้านบุคลากร/สมาชิกในองค์กร (Staff) 0.17 3.42 3.65 0.58 0.62 -0.04 

ด้านทักษะ ความรู ้ความสามารถขององค์กร (Skills) 0.15 3.43 3.53 0.52 0.53 -0.01 

ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร (Shared Values) 0.11 3.31 3.31 0.36 0.36 0.00 

สรุปปัจจัยภายใน 3.33 3.54  

เฉลี่ยปัจจัยภายใน -0.21 
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                               ผลคะแนนการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กรมาวิเคราะห์ด้วยแผนภูมิแสดงสถานภาพขององค์กร ได้ผลดังรูป 1 

 

    

 

    

 

 

 

 

 

   

                                                             3.97                                

        -                    

        สรุปได้ว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจุดอ่อนภายในองค์กรเอง จ าเป็นต้องแก้ปัญหาหรือจุดอ่อนขององค์กรก่อน  

 ประกอบกับมีอุปสรรคจากภายนอกเป็นปัญหา  
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สรุปงบประมาณของคณะประจ าปีงบประมาณ 2562  แยกตามหน่วยงานภายในคณะ 

 

หน่วยงาน รวม 
 

ฝ่ายบริหาร 1,734,565 
ฝ่ายวิชาการ 4,401,235 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 618,140 
ฝ่ายประกันคุณภาพ 200,000 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ 800,000 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 100,000/100,000 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 1,014,250 

สาขาวิชาเคมี 375,550 
สาขาวิชาฟิสิกส์ 301,560 

สาขาวิชาชีววิทยาฯ 846,640 
สาขาวิชาคหกรรม 390,600 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1,117,765 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 327,370 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,572,340 
ครุภัณฑ์/งบลงทุน 19,892,300 
รวมงบประมาณ 33,792,315 
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การน าไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ก าหนดตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ .ศ. 2560-2564 ให้ครอบคลุมตามพันธกิจของคณะฯ ในด้านการผลิตบัณฑิต ด้าน
งานวิจัย ด้านบริการวิชาการ และด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 เป็นแนวทางให้คณาจารย์และบุคลากรได้เข้าใจทิศทางในการน า
แผนไปสู่การปฏิบัติ การก ากับติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ได้ผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ก าหนด 
 
การติดตามและประเมินผล 
ในการปฏิบัติราชการให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้นั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ก าหนดให้หน่วยงานภายในคณะ ได้ด าเนินก ารอย่างเป็นระบบตั้งแต่การวางแผน การน า
แผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลโดยจัดให้มีระบบและกลไกในการประเมินตนเองทุกระดับ ตั้งแต่สาขาวิชา ภาควิชา และศูนย์วิทยาศาสตร์ 
 
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
2. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสะท้อนกลับให้คณะฯ ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางาน รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทบทวนทิศทาง นโยบาย และแนวทางในการบริหารงาน
ของคณะฯ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ 
          ส านักงบประมาณก าหนดมาตรการเชิงรุกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 และให้การใช้จ่ายภาครัฐเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจของประเทศ และเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 
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กระบวนการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ 
    การติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการของสาขาวิชา ภาควิชา และศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นไปตามกระบวนการและข้ันตอน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการ การด าเนินงาน 

1. ตรวจสอบอนุมัติโครงการ รวมถึงเป้าหมายของโครงการ - ตรวจสอบรายละเอียดโครงการเพื่ออนุมัติให้ด าเนินโครงการ 

- ตรวจสอบเป้าหมายของโครงการ 

2. จัดท าแผนปฏิบัติการโครงการและแผนงบประมาณใน
โครงการ 

- จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ ที่ต้องชัดเจนและสอดคล้องกัน 

- ใช้เป็นแผนอ้างอิงในการติดตามความคืบหน้าของโครงการและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ 

3. ติดตามความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการโครงการและแผน
งบประมาณ 

- ติดตามความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ โดยเปรียบเทียบกับผลที่ด าเนินการได้จริง ณ 
เวลาปัจจุบัน 

4 . ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ และ
ระยะเวลาด าเนินงาน 

- วิเคราะห์ความเบี่ยงเบนของแผนทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลา 

- พิจารณาปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ และระยะเวลาด าเนินงาน เพ่ือให้โครงการบรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนด 

5. ติดตามปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหา - ประมวลผลปัญหาที่เกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการ 
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    การประเมินผล 
1.     การรายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินจากหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 
2.     ประเมินตนเองตามแบบรายงาน 6 มิติของคณะฯ 

                     3.     ประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา และรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินจาก สกอ. 
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                                               รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  จ าแนกตามไตรมาส (งวดเงิน)  

 งบประมาณ   งบรายได้ รวม
งวดท่ี 1 

(ไตรมาสท่ี  1)
งวดท่ี 2

(ไตรมาสท่ี 2)
งวดท่ี 3

(ไตรมาสท่ี 3)
งวดท่ี 4

(ไตรมาสท่ี 4)

 แผ่นดิน 
(1 ต.ค.61 - 
30 ธ.ค. 61)

(1 ม.ค. 62 - 
31 มี.ค. 62)

(1 เม.ย. 62 -
 30 มิ.ย. 62)

(1 ก.ค. 62 -
 30 ก.ย. 62)

รวมท้ังส้ิน  23,722,200  10,070,115  33,792,315  23,682,034  4,142,379  3,481,039  2,486,864 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1. การยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการผลิตบัณฑิต  22,742,200  6,808,185  29,550,385  22,869,653.75  3,103,928.75  2,258,188.75  1,318,613.75 

ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม และประเทศชาติ
1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รองฯวิชาการ 

- ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์  30,000  30,000  30,000  ประธานหลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  30,000  30,000  30,000  ทุกหลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  30,000  30,000  30,000 

- พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  30,000  30,000  6,000  24,000 

- ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  15,700  15,700  15,700 

- พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  30,000  30,000  30,000 

- พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์  30,000  30,000  30,000 

 - ปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  30,000  30,000  30,000   - 
 - ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  30,000  30,000  30,000   - 
 - ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  30,000  30,000  30,000   - 

2 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์และปรับปรุงห้องเรียน อาคารสถานท่ี  หน.ส านักงาน   
- คณะ  300,000  300,000  100,000  100,000  100,000  หน.สาขาวิชา  

- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ฯ  15,000  15,000  15,000  ทุกสาขา 
- สาขาวิชาฟิสิกส์ฯ  45,000  45,000  15,000  15,000  15,000 
- สาขาวิชาเคมี  32,850  32,850  32,850 
- สาขาวิชาชีววิทยาฯ  50,000  50,000  25,000  25,000 
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ  40,000  40,000  10,000  10,000  10,000  10,000 

ล าดับ  โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ งวดเงิน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

 ผู้รับผิดชอบ 
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                                               รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  จ าแนกตามไตรมาส (งวดเงิน)  

 งบประมาณ   งบรายได้ รวม
งวดท่ี 1 

(ไตรมาสท่ี  1)
งวดท่ี 2

(ไตรมาสท่ี 2)
งวดท่ี 3

(ไตรมาสท่ี 3)
งวดท่ี 4

(ไตรมาสท่ี 4)

 แผ่นดิน 
(1 ต.ค.61 - 
30 ธ.ค. 61)

(1 ม.ค. 62 - 
31 มี.ค. 62)

(1 เม.ย. 62 -
 30 มิ.ย. 62)

(1 ก.ค. 62 -
 30 ก.ย. 62)

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  70,000  70,000  35,000  35,000 
- สาขาวิชาคหกรรม  50,000  50,000  50,000 

3 โครงการจัดหาวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หน.ส านักงาน 
- วัสดุส านักงานคณบดี  644,165  644,165  144,165  200,000  200,000  100,000  หน.สาขาวิขา 
- วัสดุสาขาวิชาคณิตศาสตร์ฯ  129,900  129,900  35,000  35,000  30,000  29,900  ทุกสาขา 
- วัสดุสาขาวิชาฟิสิกส์ฯ  132,000  132,000  45,650  45,650  40,700 
- วัสดุสาขาวิชาเคมี  82,550  82,550  15,000  15,000  42,550  10,000 
- วัสดุสาขาวิชาชีววิทยาฯ  213,200  213,200  88,000  82,500  42,700 
- วัสดุสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  50,000  50,000  15,000  35,000 
- วัสดุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ  405,660  405,660  190,000  100,000  67,360  48,300 
- วัสดุสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  233,980  233,980  53,980  90,000  90,000 
- วัสดุสาขาวิชาคหกรรม  120,000  120,000  80,000  20,000  20,000 

4 โครงการครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน  รองฯบริหาร 
- ครุภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์ฯ  60,000  60,000  หน.ส านักงาน 
- ครุภัณฑ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ  510,000  510,000  หน.สาขาวิชา 
- ครุภัณฑ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  16,000  16,000  ทุกสาขา 
- ครุภัณฑ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  38,000  38,000 
- ครุภัณฑ์สาขาวิชาฟิสิกส์ฯ  50,000  50,000  50,000 
- ครุภัณฑ์สาขาวิชาเคมี  24,000  24,000  24,000 
- ครุภัณฑ์สาขาวิชาชีววิทยาฯ  135,700  135,700  135,700 

ล าดับ  โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ งวดเงิน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

 ผู้รับผิดชอบ 
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                                               รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  จ าแนกตามไตรมาส (งวดเงิน)  

 งบประมาณ   งบรายได้ รวม
งวดท่ี 1 

(ไตรมาสท่ี  1)
งวดท่ี 2

(ไตรมาสท่ี 2)
งวดท่ี 3

(ไตรมาสท่ี 3)
งวดท่ี 4

(ไตรมาสท่ี 4)

 แผ่นดิน 
(1 ต.ค.61 - 
30 ธ.ค. 61)

(1 ม.ค. 62 - 
31 มี.ค. 62)

(1 เม.ย. 62 -
 30 มิ.ย. 62)

(1 ก.ค. 62 -
 30 ก.ย. 62)

5 โครงการครุภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รองฯบริหาร 

- ครุภัณฑ์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ฯ  192,000  192,000  192,000  หน.สาขาวิชา 
- ครุภัณฑ์สาขาวิชาฟิสิกส์ฯ  230,000  230,000  230,000  ทุกสาขา 

- ครุภัณฑ์สาขาวิชาเคมี  222,000  222,000  222,000 

- ครุภัณฑ์สาขาวิชาชีววิทยาฯ  220,000  220,000  220,000 

- ครุภัณฑ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  285,000  285,000  285,000 

- ครุภัณฑ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ  217,800  217,800  217,800 

- ครุภัณฑ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  184,000  184,000  184,000 

- ครุภัณฑ์สาขาวิชาคหกรรม  222,300  222,300  222,300 

- ครุภัณฑ์ศูนย์วิทยาศาสตร์  220,000  220,000  220,000 

- ระบบปฏิบัติการเฉพาะทางชีววิทยา  984,000  984,000  984,000 

- ระบบปฏิบัติการเฉพาะทางฟิสิกส์  564,200  564,200  564,200 

- ระบบพ้ืนฐานห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา  1,926,000  1,926,000  1,926,000 
- ระบบพ้ืนฐานห้องปฏิบัติการทางเคมี  2,284,000  2,284,000  2,284,000 

- ระบบพ้ืนฐานห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์  1,565,000  1,565,000  1,565,000 

- ระบบปฏิบัติการเฉพาะทางเคมี  1,576,000  1,576,000  1,576,000 

- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เคมี  3,000,000  3,000,000  3,000,000 

- ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา  3,000,000  3,000,000  3,000,000 
- ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์  3,000,000  3,000,000  3,000,000 

ล าดับ  โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ งวดเงิน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

 ผู้รับผิดชอบ 
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                                               รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  จ าแนกตามไตรมาส (งวดเงิน)  

 งบประมาณ   งบรายได้ รวม
งวดท่ี 1 

(ไตรมาสท่ี  1)
งวดท่ี 2

(ไตรมาสท่ี 2)
งวดท่ี 3

(ไตรมาสท่ี 3)
งวดท่ี 4

(ไตรมาสท่ี 4)

 แผ่นดิน 
(1 ต.ค.61 - 
30 ธ.ค. 61)

(1 ม.ค. 62 - 
31 มี.ค. 62)

(1 เม.ย. 62 -
 30 มิ.ย. 62)

(1 ก.ค. 62 -
 30 ก.ย. 62)

6 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  หน.สาขาวิชา 
 - การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมช้ันปีท่ี 4  3,300  3,300  3,300  ทุกสาขา 
 - การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมช้ันปีท่ี 4  3,300  3,300  3,300 
- สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านส่ิงแวดล้อม  12,000  12,000  12,000 
- การเสวนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  18,000  18,000  18,000 
- การฝึกประสบการณ์ และนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอาชีวอนามัย ปี 4  26,400  26,400  26,400 
- การเสวนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  10,000  10,000  10,000 
- การเสวนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสาธารณสุขศาสตร์  29,000  29,000  29,000 
- การฝึกประสบการณ์ และนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสาธารณสุขศาสตร์ ปี 4  41,200  41,200  41,200 
- การเสวนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสาธารณสุขศาสตร์  13,700  13,700  13,700 
- สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาเคมี  6,300  6,300  6,300 
- สัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาฯ  15,000  15,000  15,000 
- สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาฯ  15,000  15,000  15,000 

ล าดับ  โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ งวดเงิน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

 ผู้รับผิดชอบ 



51

                                               รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  จ าแนกตามไตรมาส (งวดเงิน)  

 งบประมาณ   งบรายได้ รวม
งวดท่ี 1 

(ไตรมาสท่ี  1)
งวดท่ี 2

(ไตรมาสท่ี 2)
งวดท่ี 3

(ไตรมาสท่ี 3)
งวดท่ี 4

(ไตรมาสท่ี 4)

 แผ่นดิน 
(1 ต.ค.61 - 
30 ธ.ค. 61)

(1 ม.ค. 62 - 
31 มี.ค. 62)

(1 เม.ย. 62 -
 30 มิ.ย. 62)

(1 ก.ค. 62 -
 30 ก.ย. 62)

7 โครงการยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่ประเทศไทย 4.0  หน.สาขาวิชา 
- พัฒนาศักยภาพและทักษะทางวิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมสู่ศตวรรษท่ี 21  29,000  29,000  29,000  ทุกสาขา 
- อบรมเชิงอภิปรายผลงานทางวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรม  10,000  10,000  10,000 
- การอบรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์  25,000  25,000  25,000 
- การอบรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  29,300  29,300  29,300 
- การอบรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  20,000  20,000  20,000 
- การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน  76,240  76,240  76,240 
- อบรมปรับพ้ืนฐานนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ช้ันปีท่ี 1  32,100  32,100  32,100 
- ค่ายอนามัยส่ิงแวดล้อม  59,870  59,870  59,870 

- พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  22,200  22,200  22,200 

- เสริมประสบการณ์การเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  37,690  37,690  37,690 

- สัมมนาวิชาการด้านส่ิงแวดล้อม  12,000  12,000  12,000 

- เตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  8,100  8,100  8,100 

- อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาและการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านทักษะวิชาชีพสาธารณสุขของนักศึกษา  93,295  93,295  93,295 

- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพและหลักจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  41,120  41,120  41,120 
- อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  37,000  37,000  37,000 

- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเป็นผู้น าของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  48,000  48,000  -00  48,000 

- อบรมเชิงปฏิบัติการนวดไทยเพ่ือสุขภาพ  37,800  37,800  37,800 

- อบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลและการช่วยฟ้ืนคืนชีพ  32,000  32,000  32,000 

ล าดับ  โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ งวดเงิน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

 ผู้รับผิดชอบ 
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                                               รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  จ าแนกตามไตรมาส (งวดเงิน)  

 งบประมาณ   งบรายได้ รวม
งวดท่ี 1 

(ไตรมาสท่ี  1)
งวดท่ี 2

(ไตรมาสท่ี 2)
งวดท่ี 3

(ไตรมาสท่ี 3)
งวดท่ี 4

(ไตรมาสท่ี 4)

 แผ่นดิน 
(1 ต.ค.61 - 
30 ธ.ค. 61)

(1 ม.ค. 62 - 
31 มี.ค. 62)

(1 เม.ย. 62 -
 30 มิ.ย. 62)

(1 ก.ค. 62 -
 30 ก.ย. 62)

- อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศและทักษะชีวิตส าหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  24,500  24,500  24,500 
- อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ  48,680  48,680  48,680 
- การน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ท่ัวไป  10,000  10,000  10,000 
- การน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาเคมี  9,850  9,850  9,850 
- การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ช้ันปีท่ี 1  10,000  10,000  10,000 
- อบรมเทคโนโลยีด้านการสอนวิทยาศาสตร์ส าหรับนักศึกษาเคมี  4,950  4,950  4,950 
- อบรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการของนักศึกษาสาขาวิชาเคมี  30,000  30,000  30,000 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้วยแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินส าหรับนักศึกษาชีววิทยาฯ  20,000  20,000  20,000 
- พัฒนาทักษะการใช้ชีวิตเพ่ือเป็นนักชีววิทยาและนักเทคโนโลยีชีวภาพรุ่นใหม่ ยุคไทยแลนด์ 4.0 นักศึกษาชีววิทยา ช้ันปีท่ี 1  48,240  48,240  48,240 
- พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและไอที นักศึกษาชีววิทยา ช้ันปีท่ี 2  15,000  15,000  15,000 
- นักไบโอเทครุ่นเยาว์  20,000  20,000  20,000 
- การน าเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาทักษะอาชีพนักศึกษาชีววิทยา ช้ันปีท่ี 4  20,000  20,000  10,000  10,000 
- เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาส าหรับนักศึกษาปี 1 สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ  25,000  25,000  25,000 
- คณิตศาสตร์และสถิติสัมพันธ์  18,000  18,000  18,000 
- อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบัณฑิตท่ีสมบูรณ์พร้อมก้าวสู่โลกอาชีพ ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  30,000  30,000  30,000 
- เสริมสร้างความเป็นพลเมืองท่ีดีมีจิตส านึกสาธารณะ ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  20,000  20,000  20,000 
- แข่งขันการน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  133,000  133,000  133,000 
- พัฒนานักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  25,000  25,000  25,000 
- พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  20,000  20,000  20,000 
- อบรมโปรแกรมส าเร็จรูป ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  30,000  30,000  30,000 
- บูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาการคิดและการแก้ปัญหากับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  15,000  15,000  15,000 

ล าดับ  โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ งวดเงิน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

 ผู้รับผิดชอบ 
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                                               รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  จ าแนกตามไตรมาส (งวดเงิน)  

 งบประมาณ   งบรายได้ รวม
งวดท่ี 1 

(ไตรมาสท่ี  1)
งวดท่ี 2

(ไตรมาสท่ี 2)
งวดท่ี 3

(ไตรมาสท่ี 3)
งวดท่ี 4

(ไตรมาสท่ี 4)

 แผ่นดิน 
(1 ต.ค.61 - 
30 ธ.ค. 61)

(1 ม.ค. 62 - 
31 มี.ค. 62)

(1 เม.ย. 62 -
 30 มิ.ย. 62)

(1 ก.ค. 62 -
 30 ก.ย. 62)

8 โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หน.สาขาวิชา 
- อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานและแข่งขันของนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรม  50,000  50,000  30,000  20,000  ทุกสาขา 
- ศึกษาดูงานนอกสถานท่ีส าหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์  28,820  28,820  28,820 
- ศึกษาดูงานนอกสถานท่ีส าหรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  25,220  25,220  25,220 
- ศึกษาดูงานนอกสถานท่ีส าหรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  60,000  60,000  60,000 
- ศึกษาดูงานนอกสถานท่ีด้านวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  79,240  79,240  79,240 
- อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขศาสตร์  115,460  115,460  115,460 
- ศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ท่ัวไป  24,560  24,560  24,560 
- ศึกษาดูงานและทัศนศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาเคมี  64,350  64,350  20,270  44,080 
- ศึกษาดูงานเพ่ือบูรณาการสู่งานวิจัยยุคไทยแลนด์ 4.0 นักศึกษาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ ช้ันปีท่ี 3  15,000  15,000  15,000 
- ศึกษาดูงานนอกสถานท่ีของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  24,615  37,735  62,350  62,350 

9 โครงการค่าฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา (ภาคปกติ)  รองฯวิชาการ 
 100,000  100,000  40,000  30,000  30,000 

10 โครงการฝึกอบรมการสอนแบบ Action Research and Active Learning  รองฯวิชาการ 
 200,000  200,000  200,000 

11 โครงการการวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  รองฯวิชาการ 
 80,000  80,000  40,000  40,000 

12 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รองฯกิจการ นศ. 
- จัดจ้างนักศึกษาช่วยงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ  96,000  96,000  32,000  48,000  16,000 
- อบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม  35,000  35,000  35,000 
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา  39,500  39,500  39,500 

ล าดับ  โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ งวดเงิน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

 ผู้รับผิดชอบ 
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                                               รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  จ าแนกตามไตรมาส (งวดเงิน)  

 งบประมาณ   งบรายได้ รวม
งวดท่ี 1 

(ไตรมาสท่ี  1)
งวดท่ี 2

(ไตรมาสท่ี 2)
งวดท่ี 3

(ไตรมาสท่ี 3)
งวดท่ี 4

(ไตรมาสท่ี 4)
 ผู้รับผิดชอบ 

 แผ่นดิน 
(1 ต.ค.61 - 
30 ธ.ค. 61)

(1 ม.ค. 62 - 
31 มี.ค. 62)

(1 เม.ย. 62 -
 30 มิ.ย. 62)

(1 ก.ค. 62 -
 30 ก.ย. 62)

- การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์ฯ  43,200  43,200  43,200 
- การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ  52,000  52,000  52,000 
- สนับสนุนการน าเสนอผลงานวิชาการและการประกวด/แข่งขัน ของนักศึกษา  50,000  50,000  30,000  20,000 
- อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพส าหรับศิษย์เก่า  20,000  20,000  20,000 
- อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  75,600  75,600  75,600 
- อบรมพัฒนาเครือข่ายผู้น านักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.เขตภาคเหนือ  23,140  23,140  23,140 
- จัดหาวัสดุสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักศึกษา  56,600  56,600  25,000  31,600 

13 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองฯกิจการ นศ.
- การสนับสนุนการจัดกีฬาระหว่างคณะและภายในคณะ  65,000  65,000  65,000 
- สนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรม/บ าเพ็ญประโยชน์/อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  62,100  62,100  24,000  20,000  10,000  8,100 

14 โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ หน.สาขาวิชา
- การอบรม สัมมนาเชิงอภิปรายการพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์สาขาวิชาคหกรรม  20,000  20,000  20,000 คหกรรม,วิทย์ฯ
- การวิจัยและการท างานเป็นทีมภายใต้องค์กรแห่งความสุขของอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  55,000  55,000  55,000 สขุภาพ

- พัฒนาต าราสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  20,000  20,000  20,000 

15 โครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ภาคกศ.บป.)  รองฯวิชาการ
 206,000  206,000  73,000  70,000  63,000 

16 โครงการจัดจ้างบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รองฯวิชาการ
 2,679,105  2,679,105  670,248.75  669,618.75  669,618.75  669,618.75 

ล าดับ  โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ งวดเงิน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)



55

                                               รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  จ าแนกตามไตรมาส (งวดเงิน)  

 งบประมาณ   งบรายได้ รวม
งวดท่ี 1 

(ไตรมาสท่ี  1)
งวดท่ี 2

(ไตรมาสท่ี 2)
งวดท่ี 3

(ไตรมาสท่ี 3)
งวดท่ี 4

(ไตรมาสท่ี 4)

 แผ่นดิน 
(1 ต.ค.61 - 
30 ธ.ค. 61)

(1 ม.ค. 62 - 
31 มี.ค. 62)

(1 เม.ย. 62 -
 30 มิ.ย. 62)

(1 ก.ค. 62 -
 30 ก.ย. 62)

 860,000  1,576,230  2,436,230  443,730  707,500  795,000  490,000 
1 โครงการทุนอุดหนุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รองฯวิชาการ 

- คณะฯ 12 ทุน  720,000  720,000  180,000  180,000  180,000  180,000 
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 2 ทุน  60,000  60,000  30,000  30,000 

2 โครงการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย  100,000  100,000  15,000  35,000  35,000  15,000  รองฯวิชาการ 
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  18,730  18,730  18,730  รองฯวิชาการ 
4 โครงการวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  40,000  40,000  20,000  20,000  รองฯวิชาการ 
5 โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน  รองฯวิชาการ 

- ค่ายก้าวไปข้างหน้ากับวิทยาศาสตร์ประยุกต์  100,000  100,000  100,000  หน.ภาควิชา 
- ค่ายวิทยาศาสตร์  100,000  100,000  100,000  หน.สาขาวิชา 
- อบรมบริการวิชาการและบรูณาการศิลปวัฒนธรรมสู่ท้องถ่ิน สาขาวิชาคหกรรม  20,000  20,000  10,000  10,000 
- ค่ายพัฒนาจิตอาสาคอมพิวเตอร์สู่ชุมชน  40,000  40,000  40,000 
- เคมีสัมพันธ์  60,000     60,000  60,000 
- บริการวิชาการ เปิดโลก Biol & Biot  40,000  40,000  40,000 
- บริการวิชาการ (ชีววิทยา)  15,000  15,000  15,000 
- บริการวิชาการ (เทคโนโลยีชีวภาพ)  15,000  15,000  15,000 
- ค่าย Play Biol & Biot เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม นักศึกษาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ ช้ันปีท่ี 2 และ 3  77,500  77,500  77,500 
- บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ  30,000  30,000  30,000 
- อบรมบริการวิชาการ สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ  50,000  50,000  20,000  15,000  15,000 
- คณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ คร้ังท่ี 4  150,000  150,000  150,000 

ล าดับ  โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ งวดเงิน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

 ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2. การสร้างสรรค์นวัตกรรม และพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินอย่างย่ังยืน
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                                               รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  จ าแนกตามไตรมาส (งวดเงิน)  

 งบประมาณ   งบรายได้ รวม
งวดท่ี 1 

(ไตรมาสท่ี  1)
งวดท่ี 2

(ไตรมาสท่ี 2)
งวดท่ี 3

(ไตรมาสท่ี 3)
งวดท่ี 4

(ไตรมาสท่ี 4)

 แผ่นดิน 
(1 ต.ค.61 - 
30 ธ.ค. 61)

(1 ม.ค. 62 - 
31 มี.ค. 62)

(1 เม.ย. 62 -
 30 มิ.ย. 62)

(1 ก.ค. 62 -
 30 ก.ย. 62)

6 โครงการการด าเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์
 หน.ศูนย์
วิทยาศาสตร์

- การบริหารจัดการศูนย์วิทยาศาสตร์ และเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  40,000  40,000  20,000  20,000 
- พัฒนาและปรับปรุงเคร่ืองมือครุภัณฑ์ของศูนย์วิทยาศาสตร์  550,000  550,000  50,000  200,000  200,000  100,000 
- โครงการการจัดการด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ESPReLs และ Biosafety  100,000  100,000  50,000  50,000 
- โครงการจัดการของเสียจากสารเคมีอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์  30,000  30,000  30,000 
- พัฒนาหน่วยตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  50,000  50,000  10,000  20,000  20,000 
- บริการวิชาการตามแนวพระราชด าริในหลวงรัชกาลท่ี 10  30,000  30,000  30,000 

ล าดับ  โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ งวดเงิน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

 ผู้รับผิดชอบ 
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                                               รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  จ าแนกตามไตรมาส (งวดเงิน)  

 งบประมาณ   งบรายได้ รวม
งวดท่ี 1 

(ไตรมาสท่ี  1)
งวดท่ี 2

(ไตรมาสท่ี 2)
งวดท่ี 3

(ไตรมาสท่ี 3)
งวดท่ี 4

(ไตรมาสท่ี 4)

 แผ่นดิน 
(1 ต.ค.61 - 
30 ธ.ค. 61)

(1 ม.ค. 62 - 
31 มี.ค. 62)

(1 เม.ย. 62 -
 30 มิ.ย. 62)

(1 ก.ค. 62 -
 30 ก.ย. 62)

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3.การยกระดับมาตรฐานการผลิต และพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

ล าดับ  โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ งวดเงิน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

 ผู้รับผิดชอบ 



58

                                               รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  จ าแนกตามไตรมาส (งวดเงิน)  

 งบประมาณ   งบรายได้ รวม
งวดท่ี 1 

(ไตรมาสท่ี  1)
งวดท่ี 2

(ไตรมาสท่ี 2)
งวดท่ี 3

(ไตรมาสท่ี 3)
งวดท่ี 4

(ไตรมาสท่ี 4)

 แผ่นดิน 
(1 ต.ค.61 - 
30 ธ.ค. 61)

(1 ม.ค. 62 - 
31 มี.ค. 62)

(1 เม.ย. 62 -
 30 มิ.ย. 62)

(1 ก.ค. 62 -
 30 ก.ย. 62)

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน  
1 โครงการการประชุมกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  19,800  19,800  9,900  9,900  หน.สนงคณบดี 
2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  17,000  17,000  4,250  4,250  4,250  4,250  หน.สนงคณบดี 
3 โครงการประชุมเปิดภาคเรียนและเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพ  5,000  5,000  2,500  2,500  รองฯบริหาร 
4 โครงการสนับสนุนการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  หน.สาขาวิชา 

- อบรม สัมมนาเชิงอภิปรายประกันคุณภาพทางการศึกษาในระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
(คหกรรม)  60,000  60,000  10,000  25,000  25,000 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนองค์ความรู้ และการเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร (คอมพิวเตอร์ฯ)  30,000  30,000  30,000 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการเรียนรู้และการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
 (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)  24,000  24,000  24,000 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)  10,000  10,000  10,000 
- การทวนสอบและทบทวน มคอ.7 เพ่ือเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพ วท.บ.ชีววิทยา  10,000  10,000  10,000 
- การทวนสอบและทบทวน มคอ.7 เพ่ือเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพ วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ  10,000  10,000  10,000 
- แลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาหลักสูตร (คณิตศาสตร์และสถิติ)  60,000  60,000  60,000 

5 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ  ผช.คณบดี 
- การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  116,780  60,000  176,780  176,780 
- การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ  3,220  20,000  23,220  23,220 

6 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  29,600  29,600  29,600  รองฯบริหาร 
7 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  908,000  908,000  172,500  300,500  288,500  146,500  รองฯบริหาร 
8 โครงการจัดการความรู้ภายในองค์กร  29,900  29,900  29,900  รองฯบริหาร 

ล าดับ  โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ งวดเงิน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

 ผู้รับผิดชอบ 
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                                               รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  จ าแนกตามไตรมาส (งวดเงิน)  

 งบประมาณ   งบรายได้ รวม
งวดท่ี 1 

(ไตรมาสท่ี  1)
งวดท่ี 2

(ไตรมาสท่ี 2)
งวดท่ี 3

(ไตรมาสท่ี 3)
งวดท่ี 4

(ไตรมาสท่ี 4)

 แผ่นดิน 
(1 ต.ค.61 - 
30 ธ.ค. 61)

(1 ม.ค. 62 - 
31 มี.ค. 62)

(1 เม.ย. 62 -
 30 มิ.ย. 62)

(1 ก.ค. 62 -
 30 ก.ย. 62)

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5. การยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ
1 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  92,400  92,400  60,000  16,200  16,200  รองฯวิชาการ 
2 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจ าปี 2562  300,000  300,000  300,000  รองฯวิชาการ 

ล าดับ  โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ งวดเงิน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

 ผู้รับผิดชอบ 
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