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ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในคราวประชุมครั้งที่  8/2560  เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2560   ได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณรายจ่าย   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาและบริหารจัดการงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยบรรลุผล  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระดับคณะ  ซึ่งเป็นการน าประเด็นยุทธศาสตร์และโครงการที่ผ่าน
ความเห็นชอบและได้รับการจัดสรรงบประมาณมาก าหนดรายละเอียด เกี่ยวกับตัวชี้วัดผลงาน ค่าเป้าหมาย แนวทางการปฏิบัติงาน กรอบเวลาในการด า เนินงาน  
หน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ และงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคาดหวังว่าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ จะเป็นสิ่งส าคัญในการประสานด าเนินงาน
ร่วมกันของหน่วยงานภายในคณะ รวมทั้งใช้เป็นกรอบในการก ากับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานในโอกาสต่อไป 
  การด าเนินการครั้งนี้  ส าเร็จและบรรลุเป้าหมายด้วยดี  โดยได้รับความร่วมมือและการอนุเคราะห์ข้อมูลอย่างดีจากรองคณบดี หัวหน้าศูนย์
วิทยาศาสตร์ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง  จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

                 ว่าที่ร้อยตรี 
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิเดช มงคลปัญญา) 

                                     คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดท าขึ้นภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พ.ศ. 2560-2564     ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ .ศ. 2560-2564 ที่มีพ้ืนฐานหลักการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตาม
กรอบแผนอุดมศึกษา 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) มาตรฐานการอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 75 และมาตรา 76 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 13 14 16 และ 17 ซึ่งบัญญัติให้ส่วนราชการจะต้องจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน และในแต่
ละปีงบประมาณ ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 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 



4 
 

         
          

ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 

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  :  บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความรู้และคุณธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
กลยุทธ์และผู้รับผิดชอบ   : 

กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 
1 พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา 

(ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์สุขภาพ) 
2 ประชาสัมพันธ์และรับนักศึกษาเชิงรุก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา 

3 สนับสนุนทุนการศึกษาแรกเข้าและระหว่างเรียน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

4 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ได้มาตรฐาน 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา 

5 แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อรองรับการผลิต
บัณฑิต 

คณบดี , รองคณบดี , หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ , หัวหน้า
ภาควิชา, หัวหน้าสาขาวิชา 

6 พัฒนาอาจารย์ให้เป็นอาจารย์มืออาชีพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา 

   

ตัวช้ีวัด 
(Key Performance Indicators) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Based line) 

เป้าหมาย 
(Target) 

ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 2.39 3.06 3.10 3.10 3.15 3.15 3.20 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ 

และพัฒนาเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน และองค์กรอื่น 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  : 1. มีการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

 2. มีศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 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 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
ร้อยละของจ านวนผู้เข้ารับบริการที่น าไปบูรณาการ การ
จัดการเรียนการสอน และ/หรือ การสร้างรายได้ 

n/a n/a ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
25 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละของจ านวนผู้เข้ารับบริการที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน์
ได้ในเชิงประจักษ์ 

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 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ 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 านวนเครือข่ายการบริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย 
ชุมชน และองค์กรอ่ืนที่มีการด าเนินงาน 

n/a n/a 10 15 20 25 30 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

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 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ เช่น ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ การจดลิขสิทธิ์ หรือ
สิทธิบัตร 

20 11 15 15 20 20 25 

จ านวนงานวิจัยด้านการพัฒนาท้องถิ่น และโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด 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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ตัวช้ีวัด 
(Key Performance Indicators) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Based line) 

เป้าหมาย 
(Target) 

ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น 

n/a n/a ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น 

n/a n/a ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

จ านวนรายวิชาที่มีการบูรณาการกับการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

n/a n/a 12 12 24 24 36 
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ตัวช้ีวัด 
(Key Performance Indicators) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Based line) 

เป้าหมาย 
(Target) 

ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายใน
ระดับคณะ 

4.08 3.94 4.00 4.05 4.10 4.15 4.20 

ร้อยละระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรทุก
ระดับ (สายบริหาร สายวิชาการ สายสนับสนุน และ
นักศึกษา) ต่อการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิ-
บาลของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

n/a n/a 3.51 3.60 3.70 3.80 3.90 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 

ส่งเสริมการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์และผู้รับผิดชอบ   : 

กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 

1 บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาลในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองคณบดี, หัวหน้าภาควิชา, หัวหน้าสาขาวิชา 
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โครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร ์

 

 เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์บรรลุตามเป้าประสงค์ทั้ง  5 เป้าประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ก าหนดโครงการเพื่อการขับเคลื่อนสู่   

           การปฏิบัติตามกลยุทธ์ 14 กลยุทธ์ ดังนี้ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

ส่งเสริมนักศึกษาให้มีความรู้และคุณธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  :  บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความรู้และคุณธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

โครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 

1 โครงการส ารวจความต้องการเปิดหลักสูตรใหม่หรือปรับปรุงหลักสูตรเดิม 

2 โครงการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

ส่งเสริมนักศึกษาให้มีความรู้และคุณธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  :  บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความรู้และคุณธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

กลยุทธ์ที่ 2 : ประชาสัมพันธ์และรับนักศึกษาเชิงรุก 

โครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 

1 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2 โครงการสร้างเครือข่ายกับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ให้บริการ 

3 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และค่ายวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

4 โครงการแสดงผลงานของอาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

ส่งเสริมนักศึกษาให้มีความรู้และคุณธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  :  บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความรู้และคุณธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

กลยุทธ์ที่ 3 : สนับสนุนทุนการศึกษาแรกเข้าและระหว่างเรียน 

โครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 

1 โครงทุนพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

2 โครงการทุนช่วยสอนและช่วยงาน 

3 โครงการทุนน าเสนอผลงาน 

4 โครงการรุ่นพ่ีสอนรุ่นน้อง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

ส่งเสริมนักศึกษาให้มีความรู้และคุณธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  :  บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความรู้และคุณธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

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  :  บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความรู้และคุณธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

กลยุทธ์ที่ 5 : แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือรองรับการผลิตบัณฑิต 

โครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 

1 โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ประกอบการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

ส่งเสริมนักศึกษาให้มีความรู้และคุณธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  :  บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความรู้และคุณธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

กลยุทธ์ที่ 6 : พัฒนาอาจารย์ให้เป็นอาจารย์มืออาชีพ 

โครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 

1 โครงการฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning and Action Research (ควรสลับกันเข้าอบรม) 

2 โครงการพัฒนาอาจารย์สู่อาจารย์มืออาชีพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

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 บคุลากรเกี่ยวกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

7 โครงการมุ่งสู่ความเป็นเลศิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

8 โครงการส ารวจความต้องการเชิงลึกในพ้ืนท่ีที่ต้องการรับบริการวิชาการ 

9 โครงการ Mobile Lab ด้านบริการวิชาการ 



22 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ให้เปน็ศูนย์การเรียนรู้ 

และพัฒนาเครือข่ายระหว่างมหาวทิยาลัย ชุมชน และองค์กรอื่น 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  : 1. มีการบริการวิชาการทีส่อดคล้องกบัความต้องการของชุมชน 

 2. มีศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 3. มีเครือข่ายการบริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน และองคก์รอื่น  

กลยุทธ์ที่ 2 : 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 

1 โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2 โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาเครือข่ายด้านบริการวิชาการ 

3 โครงการบูรณาการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการบริการวิชาการ 

4 โครงการใช้สื่อที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในงานประชาสัมพันธ์ 

5 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 



25 
 

 

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 และภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 

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  : บริหารจดัการอย่างมีธรรมาภิบาลในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

โครงการเพ่ือขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 

1 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

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. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ 
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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/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีลักษณะเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค ์

  4.4 มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะที่พิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพภายในปีที่แล้วและด าเนินการตามแผน 

  4.5 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจให้กับรองคณบดี หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าสาขาวิชา ที่ชัดเจนและเหมาะสมตามศักยภาพ 

  4.6 ให้บุคลากรส่วนใหญ่ในคณะมีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ของคณะ และถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ของคณะให้บุคลากรทุกคนในคณะ
รับทราบและน 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 
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 6. ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถขององค์กร (Skills) 

  6.1 บุคลากรมีความสามารถในการน าเทคโนโลยีมาประกอบการเรียนการสอน 

 7. ด้านค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร (Shared Values) 

  7.1 การสังสรรค์ปีใหม่ งานกษีณาลัยที่จัดขึ้นเป็นธรรมเนียมปฏิบัติต่อเนื่อง 

  7.2 การให้ความเคารพและสร้างคุณค่าแด่อาจารย์ผู้อาวุโส 

 จุดอ่อน (Weakness) 

 1. ด้านโครงสร้าง (Structure) 

  1.1 ห้องเรียนมาตรฐานยังไม่เพียงพอ 

  1.2 สภาพแวดล้อมที่ย่านมัทรีเป็นแหล่งก่อโรคจากนกพิราบ 

  1.3 อุปกรณ์เครื่องมือในห้องปฏิบัติการบางส่วนไม่ได้รับการอ านวยความสะดวกในการใช้งานด้านการจัดการเรียนการสอน 

  1.4 การบริหารงานตามโครงสร้างให้มีประสิทธิภาพต้องใช้ความร่วมมือของบุคลากรทุกคนในองค์กร 

  1.5 ความรู้ความสามารถของนักเรียนที่เข้ามาเรียนในคณะอยู่ในระดับปานกลางถึงอ่อน ท าให้การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตบางอย่างมีอุปสรรค ไม่สามารถ
บรรลุผลตามเกณฑ์การประกันคุณภาพได้ 

  1.6 ขาดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของศูนย์วิทยาศาสตร์ให้มีความคล่องตัวในการบริหารงานด้านการบริการวิชาการ งานตรวจวิเคราะห์ด้านฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 
และสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้คณะไม่สามารถสร้างศักยภาพและชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับในชุมชนได้ 
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  1.7 ค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัยที่สูงขึ้นจนไม่แตกต่างจากค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัยใหญ่ ๆ 

  1.8 ไม่มีฐานข้อมูลส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลการประกันคุณภาพแต่ละองค์ประกอบไว้ ท าให้การด าเนินงานล่าช้า 

  1.9 บุคลากร บางส่วนไม่ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ และมีความขัดแย้งกัน 

  1.10 ความลักลั่นและซ้ าซ้อนระหว่างบทบาทของหัวหน้าภาค หัวหน้าสาขา และประธานหลักสูตร ท าให้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเข้ามารบกวนระบบการบริหาร     

          ได้ง่าย 
 2. ด้านกลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) 

  2.1 นโยบายของมหาวิทยาลัยไม่เอ้ือให้มีการเปิดสอนหลักสูตร ค.บ. ในสาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ฯลฯ ทั้งที่เป็นความต้องการของนักเรียน 

  2.2 ไม่ได้เน้นกลยุทธ์สร้างงานวิจัยหรือองค์ความรู้ในการสร้างนวัตกรรมใหม่กับหน่วยงานอ่ืนๆ 

  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 
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  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 
และแสงแดดสะท้อนเข้ามาในห้องเรียนมากเกินไปไม่เหมาะกับการจัดการเรียน 

  4.4 ไม่มีเจ้าหน้าที่โดยตรงของแต่ละหลักสูตรที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบหลัก ท าให้การด าเนินงานล่าช้า เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่ที่รับผิดชอบมีภาระหน้าที่คือ
งานสอนเป็นหลัก 

  4.5 การตีความในเรื่องการประกันคุณภาพบางประเด็นมีความต่างกัน (วิทยากรภายใน-ภายนอก หรือ และภายใน-ภายใน หรือ ภายนอก-ภายนอก) ท าให้เกิด
ความสับสนในการด าเนินการและการเขียนรายงาน 

  4.6 การบริหารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพยังเป็นการไล่ตามเป้าหมายที่ก าหนดโดยหน่วยงานภายนอก ไม่มีการพัฒนาเพ่ือก้าวไปเป็นผู้น า หรือให้
สูงกว่าระดับที่ตนเองเป็นอยู่ 

  4.7 ผู้เรียนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน และมีความสนใจเรียนน้อยลง 

  4.8 ยังขาดการน าข้อมูลสารสนเทศมาประมวลผลเพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบสถานการณ์ด้านต่างๆ และน ามาใช้ในการปฏิบัติงานมุ่งสู่วิสัยทัศน์ 



34 
 

 

  4.9 มอบหมายงานให้กับบุคลากรในกลุ่มเดิมๆ ท าให้ไม่สามารถใช้ศักยภาพท่ีมีอยู่ของบุคลากรคนอ่ืนๆ 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 

  5.5 บุคลากรยังไม่สามารถใช้ความรู้ที่มีอยู่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

  5.6 ขาดการท างานร่วมกับชุมชน 

  5.7 อาจารย์แต่ละคนท าวิจัยโดยใช้ศักยภาพของตนเอง โดยคณะไม่มีบทบาทเข้าไปเกี่ยวข้องหรือจัดการกับศักยภาพของอาจารย์เหล่านี้ 

  5.8 คณาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิที่สอดคล้องกับสาขาวิชายังไม่ครบทุกหลักสูตร 
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  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 หรือการสร้าง
นโยบายระดับองค์กร เช่น องค์กรแห่งความสุข องค์กรไร้พุง องค์กรปลอดโฟม 

 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 
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  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 าให้เกิดหลักสูตรที่เก่ียวข้องที่ตรงกับความต้องการของประเทศซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรที่มีอยู่แล้วในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 4. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social-cultural) 

  4.1 สภาพครอบครัวที่หย่าร้าง หรือพ่อแม่ไปท างานต่างจังหวัด บุตรหลานอยู่กับปู่ย่าตายาย เอ้ือต่อการเรียนใกล้บ้าน 

  4.2 ประชากรวัยเด็กได้รับการศึกษาและมีอัตราการรู้หนังสือมากขึ้น 

  4.3 ประชากรมีความต้องการได้รับการศึกษาเพ่ิมข้ึนเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

  4.4 โครงสร้างประชากรปัจจุบันเป็นสังคมผู้สูงอายุท าให้บางสาขาวิชาสามารถปรับปรุงหลักสูตร เช่น สาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาสุขภาพผู้สูงอา ยุ ให้สอดรับ
กับสภาพสังคมได้ 



37 
 

 

 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 

 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 
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  1.6 นักเรียนเลือกเรียนโดยไม่มีข้อมูล หรือมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เช่น ไม่ทราบว่ามหาวิทยาลัยมีทุนวิทยาศาสตร์ให้กับนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ 
หรือไม่ทราบว่ารัฐบาลมีโครงการให้ทุนส่งเสริมความเป็นครูวิทยาศาสตร์ 

  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 

  2.5 การให้งบประมาณตามรายหัวของนักศึกษา ท าให้งบประมาณลดลงเมื่อนักศึกษามีน้อย 

  2.6 ค่าครองชีพสูงที่สูงขึ้นในปัจจุบันท าให้นักศึกษาออกกลางคันมากข้ึน 

 3. ด้านเทคโนโลยี (Technological) 

  3.1 ส่วนใหญ่เด็กนักเรียนจะใช้ในเทคโนโลยีแต่ในด้านบันเทิง 

  3.2 งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัจจุบัน 
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  3.3 ข้อมูลทางด้านลบหรือเป็นเท็จเก่ียวกับคณะ/มหาวิทยาลัยแพร่กระจายไปได้เร็วขึ้น 

 4. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social-cultural) 

  4.1 มีสภาวะการแข่งขันเชิงรุกของสถาบันอุดมศึกษาที่สูงทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

  4.2 โครงสร้างประชากรปัจจุบันเป็นสังคมผู้สูงอายุ ประชากรวัยเด็กซ่ึงเป็นวัยเรียนน้อยลง 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 

 5. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political legal) 

  5.1 ขาดการสนับสนุนงบประมาณ 

  5.2 เกณฑ์มาตรฐานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาสูงขึ้น 

  5.3 ปัญหาของการคอรัปชั่นในทุกระดับมีมากข้ึนจนท าให้เกิดอุปสรรคและเป็นภัยต่อการพัฒนาทุกๆ ด้าน 

  5.4 การวางระบบการศึกษาขาด master plan จึงท าให้ไม่เกิดการต่อเนื่องในการพัฒนาการศึกษา 
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  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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                           และเม่ือวิเคราะห์ผลคะแนนแต่ละด้านของสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรและภายในองค์กร 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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                   และเม่ือน าผลคะแนนการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กรมาวิเคราะห์ด้วยแผนภูมิแสดงสถานภาพขององค์กร ได้ผลดังรูป 1 

 

    

 

    

 

 

 

 

 

   

                                                             3.97                                

        -                    

 สรุปได้ว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจุดอ่อนภายในองค์กรเอง จ าเป็นต้องแก้ปัญหาหรือจุดอ่อนขององค์กรก่อน ประกอบกับมีอุปสรรคจากภายนอกเป็นปัญหา 
จ าเป็นต้องชะลอตัวเพ่ือคอยปัจจัยภายนอก 

S W +3.33 
-3.54 

+3.47 

T 

O 
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สรุปงบประมาณของคณะฯ ประจ าปีงบประมาณ 2561 แยกตามหน่วยงานภายในคณะฯ 

หน่วยงาน รวม 
 

ฝ่ายบริหาร 1,798,200 
ฝ่ายวิชาการ 6,421,800 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 1,137,700 
ประกันคุณภาพ 120,000 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ 1,140,000 

ภาควิชา 240,000 
คณิตศาสตร์และสถิติ 1,264,300 

เคมี 551,000 
ฟิสิกส์ 527,400 

ชีววิทยาฯ 770,500 
คหกรรม 384,400 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 1,895,200 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 409,200 

วิทยาการคอมฯ 1,515,800 
ครุภัณฑ์ 7,402,000 

รวมงบประมาณ 25,577,500 
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การน าไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ก าหนดตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ .ศ. 2560-2564 ให้ครอบคลุมตามพันธกิจของคณะฯ ใน
ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านงานวิจัย ด้านบริการวิชาการ และด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 เป็นแนวทางให้
คณาจารย์และบุคลากรได้เข้าใจทิศทางในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การก ากับติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ได้ผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดที่ก าหนด 
 
การติดตามและประเมินผล 

ในการปฏิบัติราชการให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้นั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ก าหนดให้หน่วยงานภายในคณะ ได้ด าเนินก ารอย่างเป็น
ระบบตั้งแต่การวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลโดยจัดให้มีระบบและกลไกในการประเมินตนเองทุกระดับ ตั้งแต่สาขาวิชา 
ภาควิชา และศูนย์วิทยาศาสตร์ 
 
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
2. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสะท้อนกลับให้คณะฯ ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางาน รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทบทวนทิศทาง นโยบาย และ

แนวทางในการบริหารงานของคณะฯ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ส านักงบประมาณก าหนดมาตรการเชิงรุกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และให้การใช้จ่ายภาครัฐเป็นปัจจัย
สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ และเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และรายจ่ายลงทุนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 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. ปรับเปลี่ ยนแผนปฏิบัติการ 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 5 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.60 - 
30 ธ.ค. 60)

(1 ม.ค. 610
 - 31 มี.ค. 

61)

(1 เม.ย. 61
 - 30 มิ.ย. 

61)

(1 ก.ค. 61
 - 30 ก.ย. 

61)

 12,065,450  2,757,550  14,823,000  10,581,050  2,108,300  1,392,390  741,260 
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล

1 โครงการทุนท างานนักศึกษาช่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และ  -00  72,000  72,000  20,000  30,000  10,000  12,000  รองกิจการ นศ. 
เทคโนโลยี
  จัดจ้างนักศึกษาช่วยงานคณะวิทย์ฯ จ านวน 72,000บาท

2 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์และปรับปรุงห้องเรียน  -00  560,000  560,000  89,000  220,000  160,000  91,000  รองบริหาร 
อาคารสถานท่ี  หน.สาขาวิชา 
ซ่อมแซมคุณภัณฑ์และปรับปรุงห้องเรียน อาคารสถานท่ีของ

  ส านักงานคณบดี คณะวิทย์ฯ 200,000บาท

  สาขาคณิตศาสตร์ฯ 5,000บาท

  สาขาคอมพิวเตอร์ฯ 100,000บาท

  สาขาเคมี 15,000บาท

  สาขาคหกรรมฯ 60,000บาท

  สาขาชีววิทยาฯ 40,000บาท

  สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 100,000บาท

  สาขาฟิสิกส์ฯ 40,000บาท

3 โครงการจัดหาวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอนคณะวิทย์ฯ  1,728,250  1,728,250  434,000  489,000  516,990  288,260  รองบริหาร 
  ส านักงานคณบดี คณะวิทย์ฯ  536,400บาท  หน.สาขาวิชา 
  ฝ่ายกิจการนักศึกษา 86,700บาท

  สาขาคณิตศาสตร์ฯ  153,300บาท

    สาขาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 100,600บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  1.การยกคุณภาพมาตรฐานการผลิต

ล าดับ  โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ งวดเงิน (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

 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.60 - 
30 ธ.ค. 60)

(1 ม.ค. 610
 - 31 มี.ค. 

61)

(1 เม.ย. 61
 - 30 มิ.ย. 

61)

(1 ก.ค. 61
 - 30 ก.ย. 

61)
  สาขาเคมี111,060บาท

  สาขาคอมพิวเตอร์ฯ 300,000บาท

  สาขาชีววิทยาฯ 153,700บาท
  สาขาฟิสิกส์ฯ 59,790บาท

  สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 175,000บาท

  สาขาคหกรรมฯ 51,700บาท

4 โครงการครุภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  7,402,000  7,402,000  7,402,000  -  -  -  รองบริหาร, หน. 
  เคร่ืองสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ สาขาฟิสิกส์650,000บาท  สาขาวิชา,หน.สนง. 
  เคร่ืองป๊ัมสุญญากาศ สาขาเคมี 170,000บาท

  เคร่ืองกวนพร้อมให้ความร้อนสารละเหยแบบควบคุม

  ด้วยระบบดิจิตอล สาขาเคมี 104,000บาท

  เคร่ืองชุดถ่ายภาพ สาขาชีววิทยา 250,000บาท

  เคร่ืองตู้บ่มเพาะเช้ือพร้อมเคร่ืองเขย่า สาขาชีวฯ130,000บาท 

  เคร่ืองเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมสาขาชีวฯ200,000บาท

  เคร่ืองกล้องจุลทรรศน์สาขาชีวฯ65,000บาท

  เคร่ืองวิเคราะห์ไนโตรเจนและโปรตีนสาขาวิทย์ส่ิงแวดล้อม

  700,000 บาท

  เคร่ืองวัดกาซสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ200,000บาท

  แบตเตอร่ีเคร่ืองเก็บตัวอย่างอากาศสาขาวิทย์สุขภาพ34,000บาท

  แบตเตอร่ีเคร่ืองเก็บตัวอย่างอากาศสาขาวิทย์สุขภาพ34,000บาท

  เคร่ืองป๊ัมเก็บตัวอย่างอากาศ สาขาวิทย์ฯสุขภาพ200,000บาท

ล าดับ  โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ งวดเงิน (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

 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.60 - 
30 ธ.ค. 60)

(1 ม.ค. 610
 - 31 มี.ค. 

61)

(1 เม.ย. 61
 - 30 มิ.ย. 

61)

(1 ก.ค. 61
 - 30 ก.ย. 

61)
  เคร่ืองตู้ปลอดเช้ือBiological Safety Cabinet Class สาขาชีวฯ

  278,000 บาท

  เคร่ืองท าแห้งแบบแช่เยือกแข็งสาขาชีวฯ650,000บาท

  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมวลผลช้ันสูงพร้อมโต๊ะเก้าอ้ี

  สาขาคอมพิวเตอร์ 690,000บาท

  โปรแกรม MATLABสาขาคณิตศาสตร์ 200,000บาท

  โปรแกรม MINITAB 200,000บาท

  โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS สาขาคณิตศาสตร์ 300,000บาท

  เคร่ืองปรับอากาศ สาขาคอมพิวเตอร์ 900,000บาท

  ตู้หมักแป้งสแตนเลส สาขาคหกรรม50,000บาท

  เคร่ืองผสมแป้งสองแขน สาขาคหกรรม 47,000บาท

  เคร่ืองย่อยสลายสารด้วยคล่ืนไมโครเวฟ สาขาชีวฯ1,350,000บาท

5 โครงการครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอน  -00  1,564,550  1,564,550  1,564,550  -00  -00  -00  รองบริหาร, หน.สนง 
และการปฏิบัติงาน  หน.สาขาวิชา 
เคร่ืองโทรสารแบบใช้กระดาษ 13,000บาท

พัดลมต้ังพ้ืน3ขา สนง.คณบดี 3,000บาท

พัดลมต้ังพ้ืน สนง.คณบดี 6,000บาท

รถเข็นอเนกประสงค์4ล้อพับได้ สนง.คณบดี 3,000บาท

เลนส์อุปกรณ์เสริมส าหรับกล้องถ่ายภาพน่ิง สนง.คณบดี30,000บาท

แฟลชอุปกรณ์เสริมส าหรับกล้องถ่ายภาพ สนง.คณบดี10,000 บาท

ล าดับ  โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ งวดเงิน (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

 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.60 - 
30 ธ.ค. 60)

(1 ม.ค. 610
 - 31 มี.ค. 

61)

(1 เม.ย. 61
 - 30 มิ.ย. 

61)

(1 ก.ค. 61
 - 30 ก.ย. 

61)
ตู้ล าโพงอเนกประสงค์ สนง.คณบดี 24,000บาท

ชุดเคร่ืองเสียงห้องประชุม สนง.คณบดี 32,000 บาท

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ สนง.คณบดี 48,000 บาท

ตู้ท าน้ าเย็นแบบ 3 ก๊อก สนง.คณบดี 28,000 บาท

พัดลมอุตสาหกรรม สนง.คณบดี 8,000 บาท

เคร่ืองผสมอาหาร คหกรรม 27,000 บาท

เคร่ืองบด ห่ัน สับ ซอยผสมอาหาร ค้ันน้ าผลไม้อเนกประสงค์

สาขาคหกรรม 17,700บาท

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผลสาขาคหกรรม22,000บาท

เคร่ืองเขย่าสาร สาขาเคมี 52,000 บาท

ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนกระจกทรงสูง 9,500 บาท

ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนกระจกทรงเต้ีย สาขาเคมี 7,100บาท

เก้าอ้ืส านักงานสาขาเคมี 5,980บาท  

พัดลมโคจรใบพัดพลาสติก 16 น้ิว 4,360 บาท

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์ฯ 480,000บาท

เคร่ืองโปรเจคเตอร์ Inter Active สาขาคอมพิวเตอร์ 60,000บาท

ล าโพงแขวนผนังพร้อมเคร่ืองขยายเสียในห้องเรียน สาขาคอมฯ 60,000บาท

ชุดปิเปตอัตโนมัติ สาขาชีววิทยา 12,750 บาท

ชุดปิเปตอัตโนมัติ สาขาชีววิทยา 9,250 บาท

เคร่ืองวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ชนิดEbutionmeter สาขาชีววิทยา45,000บาท

เคร่ืองจ่ายกระแสไฟฟ้าและเคร่ืองอิเล็กโตรโฟรีซิสแนวต้ังขนาดเล็ก

ล าดับ  โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ งวดเงิน (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

 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.60 - 
30 ธ.ค. 60)

(1 ม.ค. 610
 - 31 มี.ค. 

61)

(1 เม.ย. 61
 - 30 มิ.ย. 

61)

(1 ก.ค. 61
 - 30 ก.ย. 

61)
สาขาชีววิทยาฯ 39,300บาท

ตู้เก็บตัวอย่างพืช สัตว์ สาขาชีววิทยา 55,000 บาท

เคร่ืองคนสารละลายพร้อมให้ความร้อน สาขาฟิสิกส์ 41,000บาท

หัวพ่นสเปรย์แบบหมอก สาขาฟิสิกส์ฯ 64,200 บาท

ตู้อบ สาขาฟิสิกส์ 60,000 บาท

ตู้ดูดความช้ืนระบบอัตโนมัติ สาขาฟิสิกส์ 15,500 บาท

กล้องโทรทรรศน์แบบผสมCatadioptric Telescope

สาขาฟิสิกส์ 41,700บาท

กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนReflector Telescope

สาขาฟิสิกส์ 60,210 บาท

เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก  Inkjet สาขา

วิทย์ฯส่ิงแวดล้อม 10,000 บาท

ป๊ัมสุญญากาศ สาขาวิทย์ฯส่ิงแวดล้อม 50,000 บาท

ตู้บานเล่ือนกระจก สาขาวิทย์ฯส่ิงแวดล้อม 10,000บาท

ชุดเคร่ืองตรวจหูตk  สาขาวิทย์ฯสุขภาพ 40,000 บาท

เคร่ืองตรวจน้ าตาลในเลือด สาขาวิทย์ฯสุขภาพ 42,000บาท

เคร่ืองวัดความดันโลหิต สาขาวิทย์ฯสุขภาพ 18,000 บาท

6 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร คณะวิทย์ฯ  -00  167,300  167,300  56,300  10,000  88,500  12,500  รองวิชาการ,สาขาวิชา 
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิ

สาขาคหกรรม 36,000 บาท

พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี 20,000 บาท

ล าดับ  โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ งวดเงิน (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

 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.60 - 
30 ธ.ค. 60)

(1 ม.ค. 610
 - 31 มี.ค. 

61)

(1 เม.ย. 61
 - 30 มิ.ย. 

61)

(1 ก.ค. 61
 - 30 ก.ย. 

61)
พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยาฯ 25,000 บาท

ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทย์ฯส่ิงแวดล้อมตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 26,300 บาท

ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยหลักสูตรปรับปรุง 30,000 บาท

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาสถิติประยุกต์

30,000 บาท

7 โครงการพัฒนาต าราสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  20,000  20,000  -00  -00  20,000  -00  สาขาวิชาวิทย์สุขภาพ 
พัฒนาต าราสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 20,000 บาท

8 ค่าฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯภาคปกติ  -00  100,000  100,000  50,000  -00  50,000  -00  รองวิชาการ 
การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคปกติ100,000บาท

9 โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ  727,600  727,600  220,000  423,600  84,000  -00  รองวิชาการ,สาขาวิชา 
กิจกรรมการศึกษาดูงานและร่วมแข่งขันของนักศึกษาสาขาคหกรรม 

70,000 บาท

ศึกษาดูงานนอกสถานท่ีของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

40,000 บาท

ศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์ผลงานมัลติมีเดีย  

44,000 บาท

ศึกษาดูงานนอกสถานท่ีของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  

30,000 บาท

ล าดับ  โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ งวดเงิน (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

 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.60 - 
30 ธ.ค. 60)

(1 ม.ค. 610
 - 31 มี.ค. 

61)

(1 เม.ย. 61
 - 30 มิ.ย. 

61)

(1 ก.ค. 61
 - 30 ก.ย. 

61)
ศึกษาดูงานเพ่ือบูรณาการสู่งานวิจัยยุคไทยแลนด์4.0นักศึกษาสาขา

ชีววิทยา 30,000 บาท

เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้วยแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีในท้องถ่ิน 

ส าหรับนักศึกษาสาชาชีววิทยา 20,000 บาท

ศึกษาดูงานและทัศนศึกษาของนักศึกษาสาขาฟิสิกส์ 50,000 บาท

ศึกษาดูงานและทัศนศึกษาของนักศึกษาสาขาเคมี 67,000 บาท

ศึกษาดูงานนอกสถานท่ีด้านวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 45,000 บาท

ศึกษาดูงานนอกสถานท่ีของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ฯ 

80,000 บาท

อบรมสัมมนาศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

111,600 บาท

อบรมสัมมนาศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขศาสตร์ 140,000บาท

10 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสัมมนา 
หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  272,800  272,800  50,000  109,900  76,600  36,300  รองวิชาการ,สาขาวิชา 
การสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาชาวิชา

คหกรรมช้ันปีท่ี4  5,000 บาท

การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาคหกรรม 5,000บาท

การสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาคหกรรม

สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมความพร้อมสู่โลก

อาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาเคมี 7,900 บาท

ล าดับ  โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ งวดเงิน (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

 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.60 - 
30 ธ.ค. 60)

(1 ม.ค. 610
 - 31 มี.ค. 

61)

(1 เม.ย. 61
 - 30 มิ.ย. 

61)

(1 ก.ค. 61
 - 30 ก.ย. 

61)
สัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และหลังฝึกฯสาขาชีววิทยา 

30,000 บาท

สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านส่ิงแวดล้อม 13,700 บาท

สัมมนาก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ฯ 35,700บาท

สัมมนาหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ฯ36,300บาท

ฝึกประสบการณ์เสริมทักษะภาคปฏิบัติวิชาชีพสาธารณสุขภาคฤดูร้อน

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 21,220 บาท

ฝึกประสบการณ์เสริมทักษะภาคปฏิบัติวิชาชีพสาธารณสุขภาคฤดูร้อน

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 12,780 บาท

การฝึกประสบการณ์และนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาธารณสุขศาสตร์ 75,200 บาท

อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 30,000 บาท

11 โครงการยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่ประเทศไทย 4.0  1,914,800  188,700  2,103,500  637,200  808,800  376,300  281,200  รองวิชาการ รองกิจการ 
พัฒนาศักยภาพและทักษะในงานวิชาชีพของนักศึกษาสาขาคหกรรม 

20,000บาท

เตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรม 15,000 บาท

สัมมนาผลงานทางวิชาการของนักศึกษาสาขาคหกรรม10,000บาท

อบรมพัฒนานักศึกษาสาขาคหกรรม 15,000 บาท

การน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาเคมี 9,500 บาท

ล าดับ  โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ งวดเงิน (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

 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.60 - 
30 ธ.ค. 60)

(1 ม.ค. 610
 - 31 มี.ค. 

61)

(1 เม.ย. 61
 - 30 มิ.ย. 

61)

(1 ก.ค. 61
 - 30 ก.ย. 

61)
การอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารส าหรับนักศึกษาสาขาเคมี  

21,000 บาท

การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสาขาเคมีช้ันปีท่ี1 10,000 บาท

การเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์

ภูมิภาคอาเซียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 34,000 บาท

ค่ายพัฒนาจิตอาสาคอมพิวเตอร์ชุมชน สาขาคอมพิวเตอร์ 40,000บาท

การอบรมพัฒนานักศึกษาเพ่ือเพ่ิมทักษะทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์

25,000 บาท

การอบรมพัฒนานักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 19,000 บาท

การอบรมปรับพ้ืนฐานนักศึกษาช้ันปีท่ี1สาขาคอมพิวเตอร์40,000 บาท

การอบรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 25,000 บาท

พัฒนาทักษะการใช้ชีวิตเพ่ือเป็นนักชีววิทยารุ่นใหม่ยุคไทยแลนด์4.0

นักศึกษาสาขาชีววิทยาช้ันปีท่ี1  15,000 บาท

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทย์ฯ 36,000 บาท

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและไอทีนักศึกษาสาขาชีววิทยาฯช้ันปีท่ี2  

15,000 บาท

สนับสนุนโครงการวิจัยนักศึกษาสาขาชีววิทยาช้ันปีท่ี4 39,000บาท

พัฒนานักศึกษาเพ่ือก้าวทันเทคโนโลยีชีวภาพในยุคไทยแลนด์4.0  

39,500 บาท

นักไบโอเทครุ่นเยาว์  20,000 บาท

ล าดับ  โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ งวดเงิน (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

 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.60 - 
30 ธ.ค. 60)

(1 ม.ค. 610
 - 31 มี.ค. 

61)

(1 เม.ย. 61
 - 30 มิ.ย. 

61)

(1 ก.ค. 61
 - 30 ก.ย. 

61)
การน าเสนอผลงานและพัฒนาทักษะอาชีพนักศึกษาสาขาชีววิทยา

ช้ันปีท่ี 4  20,000 บาท

เตรียมความพร้อมของนักศึกษาสาขาฟิสิกส์ฯ  5,000 บาท

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์ส าหรับนักศึกษา

สาขาวิชาฟิสิกส์ 10,000 บาท

พัฒนานักศึกษาในศตวรรษท่ี21ของนักศึกษาวิชาฟิสิกส์ 10,000บาท

การน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาฟิสิกส์ 10,000 บาท

ค่ายอนามัยส่ิงแวดล้อม 50,000 บาท

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมและเสริมสร้าง

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี21 15,700 บาท

เสริมประสบการณ์การเรียนการสอนสาขาวิชาวิทย์ส่ิงแวดล้อม30,000บ.

สัมมนาวิชาการด้านส่ิงแวดล้อม 14,000 บาท

เตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาวิชาวิทย์ฯส่ิงแวดล้อม 6,200 บาท

พัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

สาขาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 30,000 บาท 

เสริมสร้างความเป็นพลเมืองท่ีดีมีจิตส านึกสาธารณะส าหรับ

นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ฯ 30,000 บาท

แข่งขันการน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ 

110,000 บาท

จัดค่ายคณิตศาสตร์ส าหรับโรงเรียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 20,000 บาท

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ PLC  
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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.60 - 
30 ธ.ค. 60)

(1 ม.ค. 610
 - 31 มี.ค. 

61)

(1 เม.ย. 61
 - 30 มิ.ย. 

61)

(1 ก.ค. 61
 - 30 ก.ย. 

61)
ชุมชนแห่งชาติส าหรับนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ 30,000 บาท

ประสบการณ์จากพ่ีสู่น้องเตรียมความพร้อมก้าวสู่โลกอาชีพ

สาขาคณิตศาสตร์ฯ 40,000 บาท

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาส าหรับนักศึกษาปี1สาขา

คณิตศาสตร์ฯ 40,000 บาท

พัฒนาบัณฑิตท่ีสมบูรณ์พร้อมก้าวสู่โลกอาชีพสาขาคณิตศาสตร์ 

30,000 บาท

อบรมโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ฯ30,000บาท

อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี21

ของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ 80,000 บาท

อบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลและการช่วยฟ้ืนคืนชีพสาขา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 48,000 บาท

อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทยมุ่งสู่Public Health NSRU 4.0  41,000 บาท

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะการส่ือสารและน าใช้เทคโน

โลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ 60,000 บาท

การอภิปรายและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระบบการจัดการ

ด้านอาชีวอนามัยฯ และระบบการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม ISO 14001 

และศึกษาดูงาน 71,300 บาท

อบรมหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการท างาน 30,000 บาท 

ล าดับ  โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ งวดเงิน (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

 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.60 - 
30 ธ.ค. 60)

(1 ม.ค. 610
 - 31 มี.ค. 

61)

(1 เม.ย. 61
 - 30 มิ.ย. 

61)

(1 ก.ค. 61
 - 30 ก.ย. 

61)
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ

และหลักจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 40,000 บาท

เยาวชนไทยรักษ์ปลอดภัยใส่ใจสุขภาวะ 25,000 บาท

การพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ควงามเป็นเลิศในยุค

Thailand 4.0   50,000 บาท

อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพส าหรับศิษย์เก่า25,000 บาท

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านประกันคุณภาพนักศึกษาคณะวิทย์ฯ10,000 บาท

อบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม 50,000 บาท

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา 50,000 บาท

อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

50,000 บาท

อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 65,000 บาท

อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะสถิติเพ่ือการวิจัย 75,000 บาท

การอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารส าหรับนักศึกษา  

สาขาคณิตศาสตร์ 40,000 บาท

สนับสนุนการน าเสนอผลงานวิชาการและการประกวดแข่งขัน

ของนักศึกษา 100,000 บาท

การปัจฉิมนเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ 25,000 บาท

12 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ฯ  -00  105,000  105,000  58,000  17,000  10,000  20,000  รองวิชาการ 
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ฯ 105,000
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ฯ 105,000

ล าดับ  โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ งวดเงิน (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

 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.60 - 
30 ธ.ค. 60)

(1 ม.ค. 610
 - 31 มี.ค. 

61)

(1 เม.ย. 61
 - 30 มิ.ย. 

61)

(1 ก.ค. 61
 - 30 ก.ย. 

61)
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  2. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ  40,000  1,087,000  1,127,000  506,500  338,100  227,400  55,000 

วิจัยไปสู่มาตรฐานสากล
1 โครงการการวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  -00  80,000  80,000  -00  40,000  -00  40,000  รองวิชาการ 

การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
การท าวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญสาขาชีววิทยาฯ 20,000 บาท

การท าวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 10,000 บาท

การท าวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญสาขาคณิตศาสตร์ฯ 20,000บาท

การท าวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญสาขาคอมพิวเตอร์ฯ 30,000 บาท

3 โครงการทุนอุดหนุนวิจัย  -00  907,000  907,000  453,500  272,100  181,400  -00  รองวิชาการ 
ทุนอุดหนุนการวิจัย 737,000 บาท

ทุนอุดหนุนการวิจัยสาขาเคมี 50,000 บาท

ทุนอุดหนุนการวิจัยสาขาคณิตศาสตร์ฯ 120,000 บาท

4 โครงการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย  -00  100,000  100,000  33,000  26,000  26,000  15,000  รองวิชาการ 
การสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย 100,000 บาท

5 วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  40,000  40,000  20,000  -00  20,000  -00  หน.ศูนย์วิทย์ฯ 
การพิมพ์วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์ฯ 40,000 บาท

ล าดับ  โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ งวดเงิน (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

 ผู้รับผิดชอบ 



61

                                              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.60 - 
30 ธ.ค. 60)

(1 ม.ค. 610
 - 31 มี.ค. 

61)

(1 เม.ย. 61
 - 30 มิ.ย. 

61)

(1 ก.ค. 61
 - 30 ก.ย. 

61)
 1,207,050  622,950  1,830,000  140,000  460,000  655,000  575,000 

1 โครงการการด าเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์  1,000,000  1,000,000  100,000  340,000  310,000  250,000  หน.ศูนย์วิทย์ฯ 

การบริหารจัดการศูนย์วิทยาศาสตร์ฯเพ่ือประสิทธิภาพ

การเรียนการสอน 150,000 บาท

พัฒนาบุคลากรศูนย์วิทย์ฯ เพ่ือศักยภาพทักษะความ

เช่ียวชาญในหัวข้อเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพวารสาร

วิชาการ 50,000 บาท

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 150,000บาท

พัฒนาและปรับปรุงเคร่ืองมือครุภัณฑ์ศูนย์วิทย์ฯ 450,000บาท

การจัดการด้านความปลอดภัยและการจัดการของเสียจากสารเคมี

อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 100,000 บาท

พัฒนาหน่วยตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 50,000 บาท

การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ฯ 50,000 บาท

2 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2561  117,050  82,950  200,000  200,000  หน.ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

การจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯประจ าปี2561 117,050 บาท

จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯประจ าปี2561  82,950 บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3. การยกมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการ

การถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่การน้อมน าแนวพระราชด าริ

ตอบสนองความต้องการของท้องถ่ินและสังคม

ล าดับ  โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ งวดเงิน (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

 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.60 - 
30 ธ.ค. 60)

(1 ม.ค. 610
 - 31 มี.ค. 

61)

(1 เม.ย. 61
 - 30 มิ.ย. 

61)

(1 ก.ค. 61
 - 30 ก.ย. 

61)
3 โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน  90,000  440,000 530,000 40,000 20,000 345,000 125,000  หน.ภาควิชา 

การบริการวิชาการสู่ชุมชน เคมีสัมพันธ์ 50,000 บาท  หน.สาขาชีววิทยาฯ, 

อบรมบริการวิชาการสาขาคณิตศาสตร์ฯ 30,000 บาท  สาขาเคมี,คณิตศาสตร์ 

อบรมบริการวิชาการคณิตศาสตร์วิชาการ 10,000บาท

การบริการวิชาการสู่ชุมชน ค่ายวิทยาศาสตร์คร้ังท่ี120,000 บาท

ค่ายก้าวไปข้างหน้ากับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ปี2561 120,000 บาท

การอบรมบริการวิชาการคณิตศาสตร์วิชาการ 100,000 บาท

บริการวิชาการเปิดโลก Biol&Biol 40,000 บาท

บริการวิชาการชีววิทยาเพ่ือชุมชน 15,000 บาท

บริการวิชาการเทมเป้อหารโภชนาการสูงสู่ชุมชนสาขาชีววิทยา

15,000 บาท

บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการสาขา

คณิตศาสตร์ 30,000 บาท

4 โครงการบริการวิชาการตามพระบรมราโชบายของ  100,000  100,000  100,000  หน.ศูนย์วิทย์ฯ 

ในหลวงรัชกาลท่ี 10
การบริการวิชาการตามพระบรมราโชบายของในหลวง รัชกาล

ท่ี 10  100,000 บาท

งวดเงิน (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

 ผู้รับผิดชอบ ล าดับ  โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ
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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.60 - 
30 ธ.ค. 60)

(1 ม.ค. 610
 - 31 มี.ค. 

61)

(1 เม.ย. 61
 - 30 มิ.ย. 

61)

(1 ก.ค. 61
 - 30 ก.ย. 

61)
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  4. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้  216,000  228,000  444,000  20,000  359,000  35,000  30,000 

สนองตอบกับความต้องการของท้องถ่ินและสังคม

1 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์  216,000  150,000  366,000  20,000  296,000  35,000  15,000  รองฯกิจการ นศ. 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  หน.สาขาชีววิทยา 

สนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรม/บ าเพ็ญประโยชน์/  หน.สาขาวิทย์สุขภาพ 

อนุรักษ์  100,000 บาท

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาวะผู้น าด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

ของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 48,000 บาท

อบรมเชิงปฏิบัติการนวดไทยเพ่ือสุขภาพสาขาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ 48,000 บาท

ค่าย Play Bio เพ่ืออนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท้องถ่ิน

สาขาชีววิทยาฯ 20,000 บาท

2 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  -00  78,000  78,000  -00  63,000  -00  15,000  รองฯกิจการ นศ. 
สนับสนุนการบูรณาการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 48,000 บาท
บูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาการคิดและการแก้ปัญหา
กับการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 30,000 บาท

ล าดับ  โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ งวดเงิน (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

 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.60 - 
30 ธ.ค. 60)

(1 ม.ค. 610
 - 31 มี.ค. 

61)

(1 เม.ย. 61
 - 30 มิ.ย. 

61)

(1 ก.ค. 61
 - 30 ก.ย. 

61)
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  5. การยกคุณภาพมาตรฐานอาจารย์  -00  1,303,500  1,303,500  241,600  312,100  570,800  179,000 

และบุคลากรสู่สากล
1 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  -00  1,061,800  1,061,800  202,000  312,100  368,700  179,000  รองฯบริหาร  

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หน.สาขาวิชา 
การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์

1,061,800 บาท
2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพอาจารย์และบุคลากร  -00  52,100  52,100  -00  52,100  -00  หน.สาขาคหกรรม 

การเพ่ิมประสิทธิภาพอาจารย์และบุคลากร 52,100 บาท  หน.สาขาวิทย์สุขภาพ 
3 โครงการการจัดการความรู้ภายในองค์กร  -00  39,600  39,600  39,600  -00  -00  -00  รองฯบริหาร  

การจัดการความรู้ภายในองค์กร 39,600 บาท
4 โครงการฝึกอบรมการสอนแบบ Action Research and  -00  150,000  150,000  -00  -00  150,000  -00  รองฯวิชาการ 

Active Learning
อบรมการสอนแบบ Action Research and Active Learning

150,000 บาท

ล าดับ  โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ งวดเงิน (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

 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.60 - 
30 ธ.ค. 60)

(1 ม.ค. 610
 - 31 มี.ค. 

61)

(1 เม.ย. 61
 - 30 มิ.ย. 

61)

(1 ก.ค. 61
 - 30 ก.ย. 

61)
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  6.  การยกระดับบริหารจัดการให้มีคุณภาพ  120,000  5,917,000  6,037,000  1,854,950  1,254,650  2,022,550  814,850 

ได้มาตรฐาน โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล
1 โครงการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาคณะ  -00  400,000  400,000  213,400  130,000  56,600                   -    รองฯวิชาการ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ภาคกศ.บป.)
การจัดการเรียนการสอนภาค กศ.บป.(ค่าสอน)387,000 บาท

การจัดการเรียนการสอนภาค กศ.บป.(ค่าคุมสอบ) 13,000 บาท

2 โครงการการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาคณะวิทย์ฯ  -00  1,782,000  1,782,000  891,000  -00  891,000  -00  รองฯวิชาการ 
การจัดการเรียนการสอนภาคปกติ(ค่าสอนเกินโหลด)1,206,000บาท

การจัดการเรียนการสอนภาคปกติ(ค่าสอนราย ช.ม.อาจารย์พิเศษ)

576,000 บาท

3 โครงการจัดจ้างบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2,899,800  2,899,800  702,450  702,450  702,450  702,450  รองฯบริหาร 
ค่าจัดจ้างบุคลากร(ค่าจ้างช่ัวคราวต าแหน่งอาจารย์)2,809,800 บาท

ค่าประกันสังคม 90,000 บาท

4 โครงการการประชุมกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์  -00  20,000  20,000  -00  10,000  -00  10,000  หน.สนง. 
และเทคโนโลยี
การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ฯ 20,000 บาท

5 โครงการปรับปรุงอาคาร 8 ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี  -00  444,000  444,000  -00  310,800  133,200  -00  หน.สาขาวิทย์สุขภาพ 
การปรับปรุงอาคาร 8 ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี 444,000 บาท

6 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ  -00  19,000  19,000  -00  19,000  -00  -00  อ.ภาสกร วรอาจ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการคณะวิทย์ฯ19,000บ.

ล าดับ  โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ งวดเงิน (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

 ผู้รับผิดชอบ 



66

                                                                             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.60 - 
30 ธ.ค. 60)

(1 ม.ค. 610
 - 31 มี.ค. 

61)

(1 เม.ย. 61
 - 30 มิ.ย. 

61)

(1 ก.ค. 61
 - 30 ก.ย. 

61)
7 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและ

การบริหารจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  -00  17,200  17,200  4,300  4,300  4,300  4,300  หน.สนง. 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร

จัดการ(ค่าโทรศัพท์ สนง.) 17,200 บาท

8 โครงการการประชุมเปิดภาคเรียนและเตรียมความพร้อม  -00  16,200  16,200  -00  8,100  -00  8,100  คณบดี, รองบริหาร 
การประกันคุณภาพ
การประชุมเปิดภาคเรียนและเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพ

16,200 บาท

9 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์  -00  43,800  43,800  43,800  -00  -00  -00  รองฯบริหาร 
และเทคโนโลยี
การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทย์ฯ 43,800 บาท

10 โครงการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ด้านประกันคุณภาพ  120,000  120,000  -00  -00  60,000  60,000  รองฯบริหาร 
การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ด้านประกันคุณภาพ 120,000 บาท

11 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  -00  80,000  80,000  -00  -00  60,000  20,000  รองฯบริหาร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร80,000 บาท

12 โครงการสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา  -00  195,000  195,000  -00  70,000  115,000  10,000  หน.สาขาคหกรรม 
ระดับหลักสูตร  คอมพิวเตอร์ฯ,ชีววิทยา, 
การอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์,คณิตศาสตร์ฯ
(คหกรรม)และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐาน วิทย์ฯสุขภาพ
การเรียนรู้ 30,000 บาท

การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ 25,000บาท

ล าดับ  โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ งวดเงิน (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

 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.60 - 
30 ธ.ค. 60)

(1 ม.ค. 610
 - 31 มี.ค. 

61)

(1 เม.ย. 61
 - 30 มิ.ย. 

61)

(1 ก.ค. 61
 - 30 ก.ย. 

61)
การทวนสอบและทบทวน มคอ.7เพ่ือเตรียม

ความพร้อมประกันคุณภาพ วท.บ.ชีววิทยา 10,000 บาท

การทวนสอบและทบทวน มคอ.7เพ่ือเตรียมความพร้อม

ประกันคุณภาพ วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 10,000 บาท

การสอบทวนผลสัมฤทธ์ิเพ่ือประกันคุณภาพ

สาขาวิชาฟิสิกส์ 60,000 บาท

ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ฯ 30,000 บาท

ประชุมเชิงปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานการ

เรียนรู้ของนักศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพ

การศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 30,000 บาท

ล าดับ  โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ งวดเงิน (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

 ผู้รับผิดชอบ 
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โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2561 
และโครงการ/กิจกรรม ส าหรับแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 



1 
 

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2561 
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แบ่งตามสาขาวิชา 
 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตาม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม 

ระยะเวลาใน
การด าเนินการ 

แหล่งเงินงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งบแผ่นดิน 

(บาท) 
งบรายได้ 
(บาท) 

โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ฯ 

อาจารย์สาขาคณิตศาสตร์และสถิติจ านวน  17  คนมี
ครุภัณฑ์เพียงพอต่อการใช้ในส านักงาน และมีคุณภาพดี 

มีระดับความพึงพอใจ
ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ มากกว่า 3.51 
จาก 5 

มกราคม 2561 
– มีนาคม 
2561 

5,000  อาจารย์ชม 
ปานตา 

โครงการจัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน และวัสดุการ
เรียนการสอน 

อาจารย์สาขาคณิตศาสตร์และสถิติจ านวน  17  คนมี
ครุภัณฑ์เพียงพอต่อการใช้ในส านักงาน  

มีระดับความพึงพอใจ
ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ มากกว่า 3.51 
จาก 5 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

 153,300 อาจารย์ชม 
ปานตา 

ศึกษาดูงานนอกสถานที่
ของนักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ 

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการจ านวน 41 คน นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ตุลาคม 2560 
– ธันวาคม 
2560 

 80,000 อาจารย์พรวิลัย 
ชาญกิจกรรณ์ 

อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียม
ความพร้อมก่อนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการจ านวน 40 คน สามารถเขียน
แผนการสอนได้ 

นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ตุลาคม 2560 
– ธันวาคม 
2560 

 30,000 อาจารย์ ดร.รุ่ง
รัตติกาล ม่วง
ไหม 



2 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตาม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม 

ระยะเวลาใน
การด าเนินการ 

แหล่งเงินงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งบแผ่นดิน 

(บาท) 
งบรายได้ 
(บาท) 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และ
สถิติ 
พัฒนานักศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการจ านวน 90 คน ได้รับการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื่อง 

นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ตุลาคม 2560 
– ธันวาคม 
2560 

 30,000 อาจารย์ ดร.อารี
รัตน์ อรุณชัย 

เสริมสร้างความเป็น
พลเมืองที่ดีมีจิตส านึก
สาธารณะ  ส าหรับ
นักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ 

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการจ านวน 60 คน ได้รับการ
พัฒนาจิตอาสา 

นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ตุลาคม 2560 
– ธันวาคม 
2560 

 30,000 อาจารย์ ดร.อารี
รัตน์ อรุณชัย 

แข่งขันการน าเสนอ
ผลงานวิจัยของนักศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และ
สถิติ 

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการจ านวน 41 คน มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการท าวิจัย และการน าเสนอผลงานวิจัย
ในการประชุมวิชาการ 

นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 และมี
บทความวิจัยหรือ
สัมมนาได้น าเสนอไม่
น้อยกว่า 4 เรื่อง 

มกราคม 2561 
– มีนาคม 
2561 

 110,000 อาจารย์ยุภาวดี 
ส าราญฤทธิ์ 

จัดค่ายคณิตศาสตร์
ส าหรับโรงเรียน เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการจ านวน 41 คน มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการท าค่ายคณิตศาสตร์ 

นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80  

ตุลาคม 2560 
– ธันวาคม 
2560 

 20,000 อาจารย์พรวิลัย 
ชาญกิจกรรณ์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตาม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม 

ระยะเวลาใน
การด าเนินการ 

แหล่งเงินงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งบแผ่นดิน 

(บาท) 
งบรายได้ 
(บาท) 

อบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดกระบวนการเรียนรู้
แบบ  PLC ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้วิชาชีพ ส าหรับ
นักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ 

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการจ านวน 40 คน มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ  PLC 

นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ตุลาคม 2560 
– ธันวาคม 
2560 

 30,000 อาจารย์ภัทริณี 
คงชู 

ประสบการณ์จากพ่ีสู่น้อง 
เตรียมความพร้อมก้าวสู่
โลกอาชีพ 

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการจ านวน 250 คน นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

มกราคม 2561 
– มีนาคม 
2561 

 40,000 อาจารย์ ดร.รุ่ง
รัตติกาล ม่วง
ไหม 

เตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาส าหรับนักศึกษาปี 1 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และ
สถิติ 

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการจ านวน 60 คน สามารถ
ปรับตัวกับการเรียนในระดับอุดมศึกษา 

นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

กรกฎาคม 
2561 – 
กันยายน 2561 

 40,000 อาจารย์เปี่ยม
จิต ษรจันทร์ศรี 

พัฒนาบัณฑิตท่ีสมบูรณ์
พร้อมก้าวสู่โลกอาชีพ 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และ
สถิติ 

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการจ านวน 34 คน มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการสมัคร สัมภาษณ์งาน 

นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ตุลาคม 2560 
– ธันวาคม 
2560 

 30,000 อาจารย์ ดร.อาวี
พร ปานทอง 

อบรมโปรแกรมส าเร็จรูป 
ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ 

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการจ านวน 42 คน มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์
และสถิติ 

นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

กรกฎาคม 
2561 – 
กันยายน 2561 

 30,000 อาจารย์ยุภาวดี 
ส าราญฤทธิ์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตาม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม 

ระยะเวลาใน
การด าเนินการ 

แหล่งเงินงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งบแผ่นดิน 

(บาท) 
งบรายได้ 
(บาท) 

การอบรมภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารส าหรับ
นักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ 

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการจ านวน 90 คน มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

เมษายน 2561 
– มิถุนายน 
2561  

 40,000 อาจารย์เปี่ยม
จิต ษรจันทร์ศรี 

อบรมการจัดกิจกรรมค่าย
คณิตศาสตร์ 

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการจ านวน 90 คน มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 

นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ตุลาคม 2560 
– ธันวาคม 
2560 

 50,000 อาจารย์ปิยา
ภรณ์ แท่นทอง 

โครงการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรสาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ 

เพ่ือให้นักเรียนในระดับม.6 มีความสนใจและรู้จัก
หลักสูตรสาขาวิขาคณิตศาสตร์และสถิติ 

นักเรียนในระดับม.6 
เลือกเข้าเรียนใน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
และสถิติ ลดลงไม่
เกินร้อยละ 5 

ตุลาคม 2560 
– ธันวาคม 
2560 และ 
กรกฎาคม 
2561 – 
กันยายน 2561 

 30,000 อาจารย์เปี่ยม
จิต ษรจันทร์ศรี 
 

พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
ประยุกต์ 

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

หลักสูตรที่ได้รับการ
พัฒนาจ านวน 1 
หลักสูตร 

เมษายน 2561 
– มิถุนายน 
2561 

30,000  อาจารย์ยุภาวดี 
ส าราญฤทธิ์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตาม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม 

ระยะเวลาใน
การด าเนินการ 

แหล่งเงินงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งบแผ่นดิน 

(บาท) 
งบรายได้ 
(บาท) 

โครงการการวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

คณาจารย์สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ มีผลงานวิจัยใน
ชั้นเรียนเพ่ิมข้ึน 

มีผลงานวิจัยในชั้น
เรียนจ านวน 2 เรื่อง 

มกราคม 2561 
– มีนาคม 
2561 และ 
กรกฎาคม 
2561 – 
กันยายน 2561 

20,000  อาจารย์ปิยา
ภรณ์ แท่นทอง 
และ ผศ.ดร.ศศิ
โสพิต บัวดา 

โครงการทุนอุดหนุนวิจัย คณาจารย์สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ มีผลงานวิจัย
เพ่ิมข้ึน 

มีผลงานวิจัยไม่น้อย
กว่า 4 เรื่อง 

มกราคม 2561 
– มีนาคม 
2561 และ 
กรกฎาคม 
2561 – 
กันยายน 2561 

  คณาจารย์
สาขาวิชา
คณิตศาสตร์
และสถิติ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตาม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม 

ระยะเวลาใน
การด าเนินการ 

แหล่งเงินงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งบแผ่นดิน 

(บาท) 
งบรายได้ 
(บาท) 

บูรณาการการจัดการเรียน
การสอนกับการบริการ
วิชาการ สาขาคณิตศาสตร์
และสถิติ 

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการจ านวน 42 คน สามารถน า
ความรู้ที่เรียนไปบูรณาการกับการบริการวิชาการได้  

นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 และ
ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

เมษายน 2561 
– มิถุนายน 
2561 

30,000  อาจารย์ยุภาวดี 
ส าราญฤทธิ์ 

อบรมบริการวิชาการ 
สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 80 คน  ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

มกราคม 2561 
– มีนาคม 
2561 และ 
กรกฎาคม 
2561 – 
กันยายน 2561 

 30,000 อาจารย์เปี่ยม
จิต ษรจันทร์ศรี 

คณิตศาสตร์วิชาการ ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 500 คน ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

กรกฎาคม 
2561 – 
กันยายน 2561 

10,000 100,000 อาจารย์ชม 
ปานตา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตาม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม 

ระยะเวลาใน
การด าเนินการ 

แหล่งเงินงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งบแผ่นดิน 

(บาท) 
งบรายได้ 
(บาท) 

บูรณาการการเรียนการ
สอนรายวิชาการคิดและ
การแก้ปัญหากับการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 600 คน ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

มกราคม 2561 
– มีนาคม 
2561 และ 
กรกฎาคม 
2561 – 
กันยายน 2561 

30,000  อาจารย์ภัทริณี 
คงชู 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตาม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม 

ระยะเวลาใน
การด าเนินการ 

แหล่งเงินงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งบแผ่นดิน 

(บาท) 
งบรายได้ 
(บาท) 

โครงการพัฒนาบุคลากร
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และ
สถิติ 

คณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติร่วมโครงการ
จ านวน 600 คน 

ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

116,000  คณาจารย์
สาขาวิชา
คณิตศาสตร์
และสถิติ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตาม
ตัวช้ีวัดโครงการ/

กิจกรรม 

ระยะเวลาใน
การด าเนินการ 

แหล่งเงินงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งบแผ่นดิน 

(บาท) 
งบรายได้ 
(บาท) 

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรและ
การบริหารหลักสูตร 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และ
สถิติ 

อาจารย์ในสาขาวิชาจ านวน 17 คน มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร 

ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

เมษายน 2561 
– มิถุนายน 
2561 

30,000   ผศ.ดร.ศศิโสพิต 
บัวดา และ 
อาจารย์ยุภาวดี 
ส าราญฤทธิ์ 
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สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ 

แหล่งเงินงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งบแผ่นดิน(บาท) งบรายได้(บาท)  

1.โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์   ไตรมาส 1-3  30,000 สาขาวิชาฟิสิกส์ฯ 
2.วัสดุประกอบการเรียนการ
สอน 

  ไตรมาส 1-3  94,934 สาขาวิชาฟิสิกส์ฯ 

3.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์   ไตรมาส 1  200,000 สาขาวิชาฟิสิกส์ฯ 
4.ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา
ของนักศึกษา(หลักสูตรวิชา
ฟิสิกส์) 

การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
สู่ประเทศไทย 4.0  

 ไตรมาส 1 35,000  สาขาวิชาฟิสิกส์ฯ 

5.เตรียมความพร้อมของ
นักศึกษา(หลักสูตรวิชาฟิสิกส์) 

การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
สู่ประเทศไทย 4.0 

 ไตรมาส 2 10,000  สาขาวิชาฟิสิกส์ฯ 

6.พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมพึงประสงค์ ส าหรับ
นักศึกษา (หลักสูตรวิชาฟิสิกส์) 

การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
สู่ประเทศไทย 4.0 

 ไตรมาส 2 10,000  สาขาวิชาฟิสิกส์ฯ 

7.พัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 
21 ของนักศึกษา (หลักสูตรวชิา
ฟิสิกส์) 

การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
สู่ประเทศไทย 4.0 

 ไตรมาส 3 10,000  สาขาวิชาฟิสิกส์ฯ 

8.การน าเสนอผลงานวิจัยของ
นักศึกษา (หลักสูตรวิชาฟิสิกส์) 

การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
สู่ประเทศไทย 4.0 
 

 ไตรมาส 2 10,000  สาขาวิชาฟิสิกส์ฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ 

แหล่งเงินงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งบแผ่นดิน(บาท) งบรายได้(บาท) 

2.โครงการการวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 

การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
สู่ประเทศไทย 4.0 

 ไตรมาส 3  10,000 สาขาวิชาฟิสิกส์ฯ 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ 

แหล่งเงินงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งบแผ่นดิน(บาท) งบรายได้(บาท) 

3.โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน
สาขาวิชาฟิสิกส์ฯ (ใช้ใน
กิจกรรมการอบรมความรู้ ดารา
ศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ และ
ฟิสิกส์สาขาอ่ืนๆ) 
 

  ตลอดทั้งปี  28,000 สาขาวิชาฟิสิกส์ฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ 

แหล่งเงินงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งบแผ่นดิน(บาท) งบรายได้(บาท) 

9.ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร 
สาขาวิชาฟิสิกส์ 
 

  ไตรมาส 2-3  40,000 สาขาวิชาฟิสิกส์ฯ 
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สาขาวิชาเคมี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ 

แหล่งเงินงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งบแผ่นดิน(บาท) งบรายได้(บาท) 

1. โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์
และปรับปรุงห้องเรียน 
อาคารสถานที่ 

เชิงปริมาณ : เครื่องมือสื่อ
การสอน และเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ได้รับการ
ซ่อมแซม 
เชิงคุณภาพ : เครื่องมือสื่อ
การสอน และเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์อยู่ในสภาพใช้
งานได้ 

เชิงปริมาณ :  เครื่องมือสื่อการ
สอน และเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ได้รับการซ่อมแซมอย่างน้อย 1 
เครื่อง 
เชิงคุณภาพ : การเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ 

ม.ค. – มี.ค. 60  15,000 สาขาวิชาเคมี 

2. โครงการจัดหาวัสดุ
สนับสนุนการเรียนการสอน 

เชิงปริมาณ : มีวัสดุอุปกรณ์
และสารเคมีสนับสนุนการ
เรียนการที่เพียงพอ 
เชิงคุณภาพ : การเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ : จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์และสารเคมีสนับสนุน
การเรียนการอย่างน้อย 1 งาน 
เชิงคุณภาพ : การเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ 

พ.ย. 60 – ก.ย. 
61 

111,060  สาขาวิชาเคมี 

3. โครงการครุภัณฑ์สนับสนุน
การเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงาน 

เชิงปริมาณ : มีครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์และครุภัณฑ์
ส านักงานที่เหมาะสม 
เชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์และครุภัณฑ์
ส านักงานที่เหมาะสม 

เชิงปริมาณ : จัดซื้อ: มีครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์และครุภัณฑ์
ส านักงานจ านวน 5 รายการ 
เชิงคุณภาพ : การเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ 

พ.ย. – ธ.ค. 60  78,940 สาขาวิชาเคมี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ 

แหล่งเงินงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งบแผ่นดิน(บาท) งบรายได้(บาท) 

4. โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร/กิจกรรม
พัฒนาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

เชิงปริมาณ : มีการพัฒนา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี 
เชิงคุณภาพ : มีหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เคมี 

เชิงปริมาณ : มีการพัฒนา
หลักสูตรครุศาสตร์ สาขาวิชา
เคมี 1 หลักสูตร 
เชิงคุณภาพ : มีหลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 1 
หลักสูตร 

เม.ย. – มิ.ย. 61  20,000 สาขาวิชาเคมี 

5. โครงการศึกษาดูงานของ
นักศึกษา/กิจกรรมการศึกษา
ดูงานและทัศนศึกษาของ
นักศึกษาสาขาเคมี 

เชิงปริมาณ : การศึกษาดู
งานและทัศนศึกษาของ
นักศึกษาสาขาเคมี 
เชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับประสบการณ์ตรงจาก
หน่วยงานต่างๆ  

เชิงปริมาณ : การศึกษาดูงาน
และทัศนศึกษาของนักศึกษา
สาขาเคมี จ านวน 2 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาร้อยละ 
100 ได้รับประสบการณ์ตรงจาก
หน่วยงานต่างๆ 

พ.ย. 60 – มี.ค. 
61 

67,000  สาขาวิชาเคมี 

6. โครงการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและสัมมนาหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ/
กิจกรรมการสัมมนาหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและ
เตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ
ของนักศึกษาสาขาวิชาเคมี 

เชิงปริมาณ : กิจกรรมการ
สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและเตรียมความ
พร้อมสู่โลกอาชีพของ
นักศึกษาสาขาวิชาเคมี 
เชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ทัศนคติที่ดีต่อการประกอบ
อาชีพในอนาคต 

เชิงปริมาณ : กิจกรรมการ
สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์
วิชาชะและเตรียมความพร้อมสู่
โลกอาชีพของนักศึกษา
สาขาวิชาเคมี จ านวน 1 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาร้อยละ 
100 มีทัศนคติที่ดีต่อการ
ประกอบอาชีพในอนาคต 

เม.ย. – มิ.ย. 61 7,900  สาขาวิชาเคมี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ 

แหล่งเงินงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งบแผ่นดิน(บาท) งบรายได้(บาท) 

7. โครงการยกระดับคุณภาพ
บัณฑิตสู่ประเทศไทย 4.0/ 
กิจกรรมการน าเสนอ
ผลงานวิจัยของนักศึกษา
สาขาเคมี 

เชิงปริมาณ : การน าเสนอ
ผลงานวิจัยของนักศึกษา
สาขาเคมี 
เชิงคุณภาพ : นักศึกษา
สามารถน าเสนอผลงานทาง
วิชาการได้ 

เชิงปริมาณ : การน าเสนอ
ผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขา
เคมี จ านวน 1 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาร้อยละ 
100 สามารถน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการได้ 

พ.ย. – ธ.ค. 60 9,500  สาขาวิชาเคมี 

8. โครงการยกระดับคุณภาพ
บัณฑิตสู่ประเทศไทย 4.0/ 
กิจกรรมการอบรม
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี 

เชิงปริมาณ : การอบรม
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชา
เคมี 
เชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษที่ดีข้ึน 

เชิงปริมาณ : การอบรม
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี  
จ านวน 1 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาร้อยละ 
75 มีความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษที่ดีข้ึน 

ม.ค. – มี.ค. 60 21,600  สาขาวิชาเคมี 

9. โครงการยกระดับคุณภาพ
บัณฑิตสู่ประเทศไทย 4.0/ 
กิจกรรมการเตรียมความ
พร้อมของนักศึกษาสาขาวิชา
เคมี ชั้นปีที่ 1 

เชิงปริมาณ : การเตรียม
ความพร้อมของนักศึกษา
สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 
เชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ความรู้พื้นฐานที่เหมาะสม
ต่อการศึกษาในสาขาวิชา
เคมี 

เชิงปริมาณ : การเตรียมความ
พร้อมของนักศึกษาสาขาวิชา
เคมี ชั้นปีที่ 1 จ านวน 1 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาร้อยละ 
100 มีความรู้พ้ืนฐานที่
เหมาะสมต่อการศึกษาใน
สาขาวิชาเคมี 

ก.ค. – ก.ย. 61 10,000  สาขาวิชาเคมี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ 

แหล่งเงินงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งบแผ่นดิน(บาท) งบรายได้(บาท) 

10. โครงการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรสาขาเคมี 

เชิงปริมาณ : การออก
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
เคมี 
เชิงคุณภาพ : การเผยแพร่
กิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนของสาขาวิชาเคมี 

เชิงปริมาณ : การออก
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี อย่าง
น้อย 8 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ : จ านวนนักศึกษา
ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา
เคมีเพ่ิมมากข้ึน 

พ.ย. 60 – มี.ค. 
61 

 15,000 สาขาวิชาเคมี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ 

แหล่งเงินงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งบแผ่นดิน(บาท) งบรายได้(บาท) 

1. โครงการทุนอุดหนุนวิจัย/
สาขาวิชาเคมี 

เชิงปริมาณ : ทุนอุดหนุน
วิจัยสาขาวิชาเคมี 
เชิงคุณภาพ : อาจารย์มี
ผลงานวิจัย 

เชิงปริมาณ : ทุนอุดหนุนวิจัย
สาขาวิชาเคมี จ านวน 1 ทุน 
เชิงคุณภาพ : อาจารย์มี
ผลงานวิจัย1 เรื่อง 

พ.ย. 60 – ก.ย. 
61 

 50,000 สาขาวิชาเคมี 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ 

แหล่งเงินงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งบแผ่นดิน(บาท) งบรายได้(บาท) 

1. โครงการบริการวิชาการสู่
ชุมชน/ กิจกรรมเคมีสัมพันธ์ 

เชิงปริมาณ : การจัด
กิจกรรมเคมีสัมพันธ์ 
เชิงคุณภาพ : การบริการ
วิชาการแก่ชุมชนและการ
สร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแก่นักศึกษาสาขา
เคมี 

เชิงปริมาณ : การจัดกิจกรรม
เคมีสัมพันธ์ จ านวน 1 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ : การบริการ
วิชาการแก่ชุมชนและการ
สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม
แก่นักศึกษาสาขาเคมี 

เม.ย. – มิ.ย. 61 50,000  สาขาวิชาเคมี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ 

แหล่งเงินงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งบแผ่นดิน(บาท) งบรายได้(บาท) 

1.โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน/
สาขาวิชาเคมี 

เชิงปริมาณ : อาจารย์
สาขาวิชาเคมีเข้าร่วมการ
ประชุมวิชาการในระดับชาติ
และนานาชาติ 
เชิงคุณภาพ : อาจารย์
สาขาวิชาเคมีได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ด้านวิชาการ 

เชิงปริมาณ : อาจารย์
สาขาวิชาเคมีร้อยละ 80 เข้า
ร่วมการประชุมวิชาการใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
เชิงคุณภาพ : อาจารย์
สาขาวิชาเคมีร้อยละ 80 
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพด้านวิชาการ 

ม.ค. – มี.ค. 61  95,000 สาขาวิชาเคมี 
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สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ 

แหล่งเงินงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งบแผ่นดิน 

(บาท) 
งบรายได้ 
(บาท) 

โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์และ
ปรับปรุงห้องเรียน อาคาร 
สถานที่ 

เชิงปริมาณ : เครื่องมือสื่อ
การสอน และเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ได้รับการ
ซ่อมแซม 
เชิงคุณภาพ : เครื่องมือสื่อ
การสอน และเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์อยู่ในสภาพใช้
งานได้ 

เชิงปริมาณ :  เครื่องมือสื่อ
การสอน และเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ได้รับการ
ซ่อมแซมอย่างน้อย 1 เครื่อง 
เชิงคุณภาพ : การเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ 

1 ต.ค. – 31 มี.ค.  40,000 สาขาชีววิทยา ฯ 

โครงการจัดหาวัสดุสนับสนุน
การเรียนการสอน สาขา
ชีววิทยา  

เชิงปริมาณ : มีวัสดุอุปกรณ์
และสารเคมีสนับสนุนการ
เรียนการสอนที่เพียงพอ 
เชิงคุณภาพ : การเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ : จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์และสารเคมีสนับสนุน
การเรียนการสอนอย่างน้อย 1 
งาน 
เชิงคุณภาพ : การเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ 

1 ต.ค. – 30 ก.ย. 153,700  สาขาชีววิทยา ฯ 

โครงการครุภัณฑ์สนับสนุนการ
เรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงาน 

เชิงปริมาณ : มีครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์และครุภัณฑ์
ส านักงานที่เหมาะสม 

เชิงปริมาณ : มีครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์และครุภัณฑ์
ส านักงานจ านวน 5 รายการ 
เชิงคุณภาพ : การเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ 

1 ต.ค. – 31 ธ.ค.  161,300 สาขาชีววิทยา ฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ 

แหล่งเงินงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งบแผ่นดิน 

(บาท) 
งบรายได้ 
(บาท) 

เชิงคุณภาพ : มีครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์และครุภัณฑ์
ส านักงานที่เหมาะสม 

โครงการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร/กิจกรรมพัฒนา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาชีววิทยา 

เชิงปริมาณ : มีการพัฒนา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา 
เชิงคุณภาพ : มีหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา 

เชิงปริมาณ : มีการพัฒนา
หลักสูตรครุศาสตร์ สาขาวิชา
ชีววิทยา 1 หลักสูตร 
เชิงคุณภาพ : มีหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา 1 หลักสูตร 

1 เม.ย. - 30 ก.ย.  25,000 สาขาชีววิทยา ฯ 

โครงการศึกษาดูงานของ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ/
กิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือบูรณา
การสู่งานวิจัยยุคไทยแลนด์ 4.0 
นักศึกษาชีววิทยา ปีที่ 3  

เชิงปริมาณ : การจัด
กิจกรรมศึกษาดูงานและ
ทัศนศึกษาของนักศึกษา
สาขาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 
เชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับประสบการณ์ตรงจาก
หน่วยงานต่างๆ 

เชิงปริมาณ : กิจกรรมศึกษา
ดูงานเพ่ือบูรณาการสู่งานวิจัย
ยุคไทยแลนด์ 4.0 นักศึกษา
ชีววิทยา ปีที่ 3 จ านวน 1 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาได้รับ
ความรู้ในการศึกษาดูงานเพ่ือ
น ามาปรับใช้กับงานวิจัย
ปัญหาพิเศษได้ 

1 ม.ค. – 31 มี.ค. 30,000  ผศ.ดร.ธีระยุทธ 

โครงการศึกษาดูงานของ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ/
กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนด้วยแหล่งเรียนรู้

เชิงปริมาณ : การจัด
กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนด้วยแหล่ง

เชิงปริมาณ : กิจกรรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนด้วยแหล่งเรียนรู้ใน

1 ม.ค. – 31 มี.ค. 20,000  ผศ.ดร.สุภาวรรณ 
ผศ.ดร.ทะเนตร 
อ.ศิริวัฒนา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ 

แหล่งเงินงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งบแผ่นดิน 

(บาท) 
งบรายได้ 
(บาท) 

ในท้องถิ่นส าหรับนักศึกษา
ชีววิทยา  

เรียนรู้ในท้องถิ่นส าหรับ
นักศึกษาชีววิทยา ฯ 
เชิงคุณภาพ : นักศึกษา
ได้รับประสบการณ์ตรงจาก
หน่วยงานต่างๆ 

ท้องถิ่นของนักศึกษาสาขาวิชา
ชีววิทยา จ านวน 1 ครั้ง  
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาได้รับ
ความรู้ในการศึกษาดูงานเพ่ือ
น ามาปรับใช้ในการเรียนได้ 
 

โครงการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและสัมมนาหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

เชิงปริมาณ : การจัด
กิจกรรมการสัมมนาหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา 
เชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ทัศนคติที่ดีต่อการประกอบ
อาชีพในอนาคต 

เชิงปริมาณ : กิจกรรมการ
สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชา
ชีววิทยา จ านวน 1 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาร้อย
ละ 100 มีทัศนคติที่ดีต่อการ
ประกอบอาชีพในอนาคต 

1 ต.ค. – 31 มี.ค. 30,000  อ.ปริญญารัตน์ 

โครงการยกระดับคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/
กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้
ชีวิตเพ่ือเป็นนักชีววิทยารุ่นใหม่ 
ยุคไทยแลนด์ 4.0 นศ. ชั้นปีที่ 1 

เชิงปริมาณ : การจัด
กิจกรรมการพัฒนาทักษะ
การใช้ชีวิตเพ่ือเป็นนัก
ชีววิทยารุ่นใหม่ของ
นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา 
ชั้นปีที่ 1 
เชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ความรู้พื้นฐาน ทักษะ และ

เชิงปริมาณ : กิจกรรมพัฒนา
ทักษะการใช้ชีวิตเพ่ือเป็นนัก
ชีววิทยารุ่นใหม่ของนักศึกษา
สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 1 
จ านวน 1 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาได้รับ
ความรู้จากกิจกรรมและท าให้

1 ม.ค. – 31 มี.ค. 15,000  อ.นาตยา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ 

แหล่งเงินงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งบแผ่นดิน 

(บาท) 
งบรายได้ 
(บาท) 

ทัศนคติที่เหมาะสมต่อ
การศึกษาในสาขาวิชา
ชีววิทยา 

มีทักษะและทัศนคติที่ดีต่อ
การเป็นนักชีววิทยาในอนาคต 

โครงการยกระดับคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/
กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษไอที นศ. ชั้นปีที่ 2 

เชิงปริมาณ : การจัด
กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษไอที นักศึกษา
ชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 
เชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษที่ดีข้ึน 

เชิงปริมาณ : กิจกรรมพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษไอที 
นักศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา 
ชั้นปีที่ 2 จ านวน 1 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาร้อย
ละ 80 มีความสามารถด้าน
การใช้ภาษาอังกฤษท่ี
เกี่ยวข้องกับด้านไอที 

1 ม.ค. – 31 มี.ค. 15,000  อ.ศิริวัฒนา 

โครงการยกระดับคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/
กิจกรรมสนับสนุนการท า
โครงการวิจัย นศ. ชั้นปีที่ 4 

เชิงปริมาณ : กิจกรรม
สนับสนุนการท า
โครงการวิจัย นักศึกษา
ชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 
เชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ความรู้ ความสามารถในการ
ท าวิจัยปัญหาพิเศษ 

เชิงปรมิาณ นักศึกษาสาขา
ชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 ร้อยละ 80
สามารถสอบผ่านกระบวนวิชา
โครงงานวิจัยได้เสร็จสิ้นใน
ภาคการศึกษาที่ก าหนด 
เชิงคุณภาพ : นักศึกษา
สามารถท าวิจัยปัญหาพิเศษ
ได้เสร็จสมบูรณ์ 

1 ต.ค. – 31 มี.ค. 39,000  สาขาชีววิทยา ฯ 

โครงการยกระดับคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

เชิงปริมาณ : การจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อ

เชิงปริมาณ : กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาเพ่ือก้าวทัน

1 ม.ค. – 31 มี.ค. 39,500  ผศ.พันธ์ระวี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ 

แหล่งเงินงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งบแผ่นดิน 

(บาท) 
งบรายได้ 
(บาท) 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อ
ก้าวทันเทคโนโลยีชีวภาพในยุค
ไทยแลนด์ 4.0 

ก้าวทันเทคโนโลยีชีวภาพใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0 
เชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ความรู้พื้นฐาน ทักษะ และ
ทัศนคติที่เหมาะสมต่อ
การศึกษาในหลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาขา
ชีววิทยา  

เทคโนโลยีชีวภาพในยุคไทย
แลนด์ 4.0 จ านวน 1 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาได้รับ
ความรู้จากกิจกรรมและท าให้
มีความรู้ความเข้าใจต่อ
เทคโนโลยีชีวภาพในปัจจุบัน 
 

โครงการยกระดับคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/
กิจกรรมนักไบโอเทครุ่นเยาว์ 

ชิงปริมาณ : การจัด
กิจกรรมนักไบโอเทครุ่นเยาว์ 
เชิงคุณภาพ : นักศึกษามี
ความรู้พื้นฐาน ทักษะ และ
ทัศนคติที่เหมาะสมต่อ
การศึกษาในหลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาขา
ชีววิทยา 

เชิงปริมาณ : กิจกรรมนักไบ
โอเทครุ่นเยาว์ จ านวน 1 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาได้รับ
ความรู้จากกิจกรรมและท าให้
มีทักษะและทัศนคติที่ดีต่อ
การเป็นนักเทคโนโลยีชีวภาพ 
 

1 ม.ค. – 31 มี.ค. 20,000  ผศ.ดร.ทะเนตร 

โครงการยกระดับคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/
กิจกรรมการน าเสนอผลงาน

เชิงปริมาณ : การจัด
กิจกรรมการน าเสนอ
ผลงานวิจัยของนักศึกษา
สาขาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 

เชิงปริมาณ : การน าเสนอ
ผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขา
ชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 จ านวน 1 
ครั้ง 

1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 20,000  ดร.ติยะภรณ์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ 

แหล่งเงินงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งบแผ่นดิน 

(บาท) 
งบรายได้ 
(บาท) 

และพัฒนาทักษะอาชีพ นศ. 
ชั้นปีที่ 4 

เชิงคุณภาพ : นักศึกษา
สามารถน าเสนอผลงานทาง
วิชาการได้ 

เชิงคุณภาพ : นักศึกษาร้อย
ละ 100 สามารถน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการได้ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ 

แหล่งเงินงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งบแผ่นดิน 

(บาท) 
งบรายได้ 
(บาท) 

โครงการการวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

เชิงปริมาณ : ทุนการวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
เชิงคุณภาพ : อาจารย์มี
ผลงานวิจัย 

เชิงปริมาณ : ทุนการวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ จ านวน 2 ทุน 
เชิงคุณภาพ : อาจารย์มี
ผลงานวิจัย 1 เรื่อง ต่อ 1 ทุน 

1 ม.ค. – 31 มี.ค. 
และ 

1 ก.ค. – 30 ก.ย. 

 20,000 ผศ.พันธ์ระวี 
อ.ปริญญารัตน์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ 

แหล่งเงินงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งบแผ่นดิน 

(บาท) 
งบรายได้ 
(บาท) 

โครงการบริการวิชาการสู่
ชุมชน/กิจกรรมเปิดโลก Bio & 
Biot 

เชิงปริมาณ : การจัด
กิจกรรมเปิดโลก Bio & 
Biot  
เชิงคุณภาพ : การเผยแพร่
กิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนของสาขาวิชา
ชีววิทยา 

เชิงปริมาณ : การจัดกิจกรรม
เปิดโลก Bio & Biot จ านวน 
1 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ : จ านวน
นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อ
ในสาขาวิชาชีววิทยามีจ านวน
เพ่ิมมากข้ึน 

1 ต.ค. – 31 ธ.ค.  40,000 ผศ.ดร.เรณู 
ดร.นันทวุฒิ 

โครงการบริการวิชาการสู่
ชุมชน/กิจกรรมชีววิทยาเพ่ือ
ชุมชน 

เชิงปริมาณ : การจัด
กิจกรรมชีววิทยาเพ่ือชุมชน 
เชิงคุณภาพ : การบริการ
วิชาการแก่ชุมชนและการ
สร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแก่นักศึกษาสาขา
ชีววิทยา 

เชิงปริมาณ : การจัดกิจกรรม
ชีววิทยาเพ่ือชุมชน จ านวน 1 
ครั้ง 
เชิงคุณภาพ : การบริการ
วิชาการแก่ชุมชนและการ
สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม
แก่นักศึกษาสาขาชีววิทยา 

1 ม.ค. – 30 มิ.ย.  15,000 อ.ปริญญารัตน์ 

โครงการบริการวิชาการสู่
ชุมชน/กิจกรรมเทมเป้อาหาร
โภชนาการสูงสู่ชุมชน 
 

เชิงปริมาณ : การจัด
กิจกรรมเทมเป้อาหาร
โภชนาการสูงสู่ชุมชน 
เชิงคุณภาพ : การบริการ
วิชาการแก่ชุมชนและการ
สร้างเสริมคุณธรรม

เชิงปริมาณ : การจัดกิจกรรม
กิจกรรมเทมเป้อาหาร
โภชนาการสูงสู่ชุมชน จ านวน 
1 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ : การบริการ
วิชาการแก่ชุมชนและการ

1 เม.ย. – 30 
มิ.ย. 

 15,000 ผศ.ดร.ธีระยุทธ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ 

แหล่งเงินงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งบแผ่นดิน 

(บาท) 
งบรายได้ 
(บาท) 

จริยธรรมแก่นักศึกษาสาขา
ชีววิทยา 

สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม
แก่นักศึกษาสาขาชีววิทยา 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ 

แหล่งเงินงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งบแผ่นดิน 

(บาท) 
งบรายได้ 
(บาท) 

โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม/กิจกรรมค่าย Play 
Bio เพ่ืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 

เชิงปริมาณ : การจัด
กิจกรรมค่าย Play Bio เพ่ือ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
เชิงคุณภาพ : การสร้าง
เสริมจิตส านึกแก่นักศึกษา
สาขาชีววิทยา ในด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 

เชิงปริมาณ : การจัดกิจกรรม
ค่าย Play Bio เพ่ืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น จ านวน 1 
ครั้ง 
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาสาขา
ชีววิทยา มีจิตส านึกท่ีดีต่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 

1 เม.ย. – 30 
มิ.ย. 

20,000  ดร.นันทวุฒิ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ 

แหล่งเงินงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งบแผ่นดิน 

(บาท) 
งบรายได้ 
(บาท) 

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสนับสนุน คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เชิงปริมาณ : อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ สาขาวิชาชีววิทยา
เข้าร่วมการฝึกอบรม หรือ
ประชุมวิชาการในระดับชาติ
และนานาชาติ 
เชิงคุณภาพ : อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ สาขาวิชาชีววิทยา
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพด้านวิชาการ 

เชิงปริมาณ : อาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ี สาขาวิชาชีววิทยา
ร้อยละ 80 เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม หรือประชุมวิชาการ
ในระดับชาติและนานาชาติ 
เชิงคุณภาพ : อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ สาขาวิชาชีววิทยา
ร้อยละ 80 ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพด้าน
วิชาการ 

1 ม.ค. – 30 ก.ย.  32,000 สาขาชีววิทยา ฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ 

แหล่งเงินงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งบแผ่นดิน 

(บาท) 
งบรายได้ 
(บาท) 

โครงการการสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร/กิจกรรมการทวนสอบ
และทบทวน มคอ.7 เพ่ือเตรียม
ความพร้อมประกันคุณภาพ 
วท.บ.ชีววิทยา 

เชิงปริมาณ : มีการทวน
สอบและทบทวน มคอ.7 
เพ่ือเตรียมความพร้อม
ประกันคุณภาพ วท.บ.
ชีววิทยา 
เชิงคุณภาพ : หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
ชีววิทยา มีความพร้อมใน
การประกันคุณภาพ 

เชิงปริมาณ : มีการทวนสอบ
และทบทวน มคอ.7 เพ่ือ
เตรียมความพร้อมประกัน
คุณภาพ วท.บ.ชีววิทยา อย่าง
น้อย 1 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ : หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา ได้รับการประเมินใน
ระดับผ่าน ในการประกัน
คุณภาพ 

1 เม.ย. – 30 
ก.ย. 

 10,000 อ.ปริญญารัตน์ 

โครงการการสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร/กิจกรรมการทวนสอบ
และทบทวน มคอ.7 เพ่ือเตรียม
ความพร้อมประกันคุณภาพ 
วท.บ.เทคโนโลยีชวีภาพ 

เชิงปริมาณ : มีการทวน
สอบและทบทวน มคอ.7 
เพ่ือเตรียมความพร้อม
ประกันคุณภาพ วท.บ.
เทคโนโลยีชีวภาพ 
เชิงคุณภาพ : หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
เทคโนโลยีชีวภาพ มีความ
พร้อมในการประกันคุณภาพ 

เชิงปริมาณ : มีการทวนสอบ
และทบทวน มคอ.7 เพ่ือ
เตรียมความพร้อมประกัน
คุณภาพ วท.บ. 
เทคโนโลยีชีวภาพ อย่างน้อย 
1 ครั้ง 
เชิงคุณภาพ : หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยี 
ชีวภาพ ได้รับการประเมินใน
ระดับผ่าน ในการประกัน
คุณภาพ 

1 เม.ย. – 30 
ก.ย. 

 10,000 ดร.ติยะภรณ์ 
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ 

แหล่งเงินงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งบแผ่นดิน 

(บาท) 
งบรายได้ 
(บาท) 

โครงการจัดหาวัสดุสนับสนุน
การเรียนการสอน 

ความพึงพอใจของอาจารย์
และนักศึกษาต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

มีความพึงพอใจเฉลี่ย ไม่น้อย
กว่า 3.51 คะแนน (คะแนน
เต็ม 5) 

มค 61 - มิย 61 100,600 0 สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

โครงการครุภัณฑ์สนับสนุนการ
เรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงาน 

ความพึงพอใจของอาจารย์
และนักศึกษาต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

มีความพึงพอใจเฉลี่ย ไม่น้อย
กว่า 3.51 คะแนน (คะแนน
เต็ม 5) 

ตค 61 - ธค 61 0 70,000 สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2559 

จ านวนหลักสูตรที่ผ่านการ
รับทราบของ สกอ. 

จ านวน 1 หลักสูตร ตค 61 - ธค 61 0 26,300 สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้าน
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

ความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ 

มีความพึงพอใจเฉลี่ย ไม่น้อย
กว่า 3.51 คะแนน (คะแนน
เต็ม 5) 

ตค 61 - ธค 61 45,000 0 สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้านสิ่งแวดล้อม 

ความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่ได้เข้าร่วมสัมมนาหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพด้าน
สิ่งแวดล้อม 

มีความพึงพอใจเฉลี่ย ไม่น้อย
กว่า 3.51 คะแนน (คะแนน
เต็ม 5) 

มค 61 - มีค 61 13,700 0 สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ 

แหล่งเงินงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งบแผ่นดิน 

(บาท) 
งบรายได้ 
(บาท) 

ค่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม ความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่ได้เข้าร่วมค่ายอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

มีความพึงพอใจเฉลี่ย ไม่น้อย
กว่า 3.51 คะแนน (คะแนน
เต็ม 5) 

ตค 61 - ธค 61 50,000 0 สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 

ความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่ได้เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
และเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

มีความพึงพอใจเฉลี่ย ไม่น้อย
กว่า 3.51 คะแนน (คะแนน
เต็ม 5) 

มค 61 - มีค 61 15,700 0 สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

เสริมประสบการณ์การเรียนการ
สอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

ความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่ได้เข้าร่วมเสริม
ประสบการณ์การเรียนการ
สอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

มีความพึงพอใจเฉลี่ย ไม่น้อย
กว่า 3.51 คะแนน (คะแนน
เต็ม 5) 

มค 61 - มีค 61 30,000 0 สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

สัมมนาวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่ได้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ
ด้านสิ่งแวดล้อม 

มีความพึงพอใจเฉลี่ย ไม่น้อย
กว่า 3.51 คะแนน (คะแนน
เต็ม 5) 

มค 61 - มีค 61 14,000 0 สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

เตรียมความพร้อมให้แก่
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละการคงอยู่ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เมื่อ
สิ้นสุดปีการศึกษา 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 กค 61 - กย 61 6,200 0 สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ 

แหล่งเงินงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งบแผ่นดิน 

(บาท) 
งบรายได้ 
(บาท) 

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการ
พัฒนาทางวิชาชีพและ
วิชาการ 

อย่างน้อย 5 คน ตค 60 - กย 61 0 37,700 สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ 

แหล่งเงินงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งบแผ่นดิน(บาท) งบรายได้(บาท)  

โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์   ตลอดทั้งปี  100,000 สาขาคอมพิวเตอร์ฯ 
วัสดุประกอบการเรียนการสอน   ตลอดทั้งปี  300,000 สาขาคอมพิวเตอร์ฯ 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์   ไตรมาส 1  600,000 สาขาคอมพิวเตอร์ฯ 
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ส าหรับ
นักศึกษา (หลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
สู่ประเทศไทย 4.0  

 ไตรมาส 2 40,000  หลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ส าหรับ
นักศึกษา (หลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
สู่ประเทศไทย 4.0 

 ไตรมาส 2 40,000  หลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ส าหรับ
นักศึกษา (หลักสูตรเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย) 

การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
สู่ประเทศไทย 4.0 

 ไตรมาส 3 30,000  หลักสูตรเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย 

การเข้าร่วมโครงการประชุม
วิชาการระดับปริญญาตรี 
ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาค
อาเซียน  

การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
สู่ประเทศไทย 4.0 

 ไตรมาส 3 34,000 6,000 สาขาคอมพิวเตอร์ฯ 

ค่ายพัฒนาจิตอาสาบริการ
วิชาการ คอมพิวเตอร์สู่ชุมชน 

การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
สู่ประเทศไทย 4.0 
 

 ไตรมาส 2 40,000  สาขาคอมพิวเตอร์ฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ 

แหล่งเงินงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งบแผ่นดิน(บาท) งบรายได้(บาท)  

การอบรมพัฒนานักศึกษา 
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
สู่ประเทศไทย 4.0 

 ไตรมาส 2 25,000  หลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

การอบรมพัฒนานักศึกษา 
(เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) 

การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
สู่ประเทศไทย 4.0 

 ไตรมาส 2 19,000  หลักสูตรเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย 

การอบรมพัฒนานักศึกษา 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
สู่ประเทศไทย 4.0 

 ไตรมาส 2 25,000  หลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

อบรมปรับพ้ืนฐานเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 

การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
สู่ประเทศไทย 4.0 

 ไตรมาส 4 40,000  สาขาคอมพิวเตอร์ฯ 

การพัฒนานักศึกษาด้านการ
เขียนบทความวิชาการ 

การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
สู่ประเทศไทย 4.0 

 ไตรมาส 1  23,700 สาขาคอมพิวเตอร์ฯ 

โครงการประชาสัมพันธ์
หลักสูตร  

  ไตรมาส 1 10,000  สาขาคอมพิวเตอร์ฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ 

แหล่งเงินงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งบแผ่นดิน(บาท) งบรายได้(บาท) 

โครงการการวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 

การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
สู่ประเทศไทย 4.0 

 ไตรมาส 3  30,000 สาขาคอมพิวเตอร์ฯ 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ 

แหล่งเงินงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งบแผ่นดิน(บาท) งบรายได้(บาท) 

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนสาขา
คอมพิวเตอร์ฯ 
 

  ตลอดทั้งปี  124,100 สาขาคอมพิวเตอร์ฯ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ 

แหล่งเงินงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งบแผ่นดิน(บาท) งบรายได้(บาท) 

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาสาขาวิขาคอมพิวเตอร์
ฯ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
 

  ไตรมาส 3  25,000 สาขาคอมพิวเตอร์ฯ 
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สาขาวิชาคหกรรม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ 

แหล่งเงินงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งบแผ่นดิน 

(บาท) 
งบรายได้ 
(บาท) 

1.โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์และ
ปรับปรุงห้องเรียน อาคารสถานที่ 
- โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์และ
ปรับปรุงห้องเรียน อาคารสถานที่
สาขาวิชาคหกรรม 

- การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

มีการด าเนินการครบ 6 ข้อ 1 ต.ค. - 31 มี.ค. 60 
 

- 60,000 อ.พิมพ์กัลยา 
ฤทธิ์เพ็ญ 

2.โครงการจัดหาวัสดุสนับสนุนการ
เรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
-โครงการจัดหาวัสดุสนับสนุนการ
เรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี(สาขาวิชาคหกรรม 

- ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ 1 ต.ค. - 30 มิ.ย. 60 
 

51,700 - อาจารย์ประจ า
หลักสูตรทั้ง     
 5 ท่าน 
 
 

3.โครงการครุภัณฑ์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
-โครงการครุภัณฑ์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สาขาวิชาคหกรรม) 

- การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 
- ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

มีการด าเนินการครบ 6 ข้อ 1 ต.ค - 30 ธ.ค.. 59 
 

97,000 - คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

4.โครงการครุภัณฑ์สนับสนุนการ
เรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
 

- การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

มีการด าเนินการครบ 6 ข้อ 1 ต.ค - 30 ธ.ค.. 59 
 

- 66,700 อ.สิรภัทร             
สิริบรรสพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ 

แหล่งเงินงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งบแผ่นดิน 

(บาท) 
งบรายได้ 
(บาท) 

-โครงการครุภัณฑ์สนับสนุนการ
เรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
( สาขาวิชาคหกรรม) 

- ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 
 

5.โครงการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
-โครงการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโน โลยี  หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต (คหกรรม) 

- การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 
- ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 
 

มีการด าเนินการครบ 6 ข้อ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 61 
 

- 36,000 อ.สิรภัทร   สิริ
บรรสพ 

6.โครงการศึกษาดูงานของ
นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
- โครงการศึกษาดูงานของ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแข่งขันทักษะทาง       
คหกรรมศาสตร์ 

ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษา 

4 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 61 
 

70,000 
 

-  อ.ณรัช  
พรนิธิบุญ 
 
 
 
 
 

7.โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

การยกคุณภาพมาตรฐาน
การผลิตบัณฑิตที่มี

- 1 ต.ค.- 30 ธ.ค. 60  
 
 

5,000 
 
 

 อ.สิรภัทร           
สิริบรรสพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ 

แหล่งเงินงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งบแผ่นดิน 

(บาท) 
งบรายได้ 
(บาท) 

-  การสัมมนาก่อนฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา
สาขาวิชาคหกรรมฯ ชั้นปีที่ 4 
-  การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชา         
คหกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 4 

คุณภาพและได้
มาตรฐานสากล 

 
 
 
 
 

1 ม.ค.- 31 มี.ค. 61 

 
 
 
 
 

5,000 

( ด าเนินการ
เรียบร้อย) 
 
 
 
 
อ.นารรีรัตน์ บุญ
ลักษณ์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/โครงการ/

กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ 

แหล่งเงินงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งบแผ่นดิน 

(บาท) 
งบรายได้ 
(บาท) 

8.โครงการยกระดับคุณภาพ
บัณฑิตสู่ประเทศไทย 4.0 
  -  โครงการยกระดับคุณภาพ
บัณฑิตสู่ประเทศไทย 
    -พัฒนาศักยภาพและทักษะใน
งานวิชาชีพของนักศึกษาสาขา 
วิชาคหกรรมฯ 
- เตรียมความพร้อมนักศึกษา
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
- สัมมนาผลงานทางวิชาการของ
นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
ชั้นปีที่ 4 
- อบรมพัฒนานักศึกษาสาขาวิชา  
คหกรรมศาสตร์ 

 
 
 
 
ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษา 
 
ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษา 
ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษา 
 
ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษา 

  
 
 
 

1 ม.ค. - 31 มี.ค. 61 
 
 
1 ม.ค. - 31 มี.ค. 61 
 
1 ม.ค. - 31 มี.ค. 61 
 
 
1 ม.ค. - 31 มี.ค. 61 

 
 
 
 

20,000 
 

 
15,000 

 
10,000 

 
 

15,000 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 

 
 
 
 
อ.นารรีรัตน์ บุญ
ลักษณ์ 
 
อ. วรรณิภา  
โคกครุฑ 
อ.พิมพ์กัลยา 
ฤทธิ์เพ็ญ 
 
อ. วรรณิภา  
โคกครุฑ 

9.โครงการสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
-อบรมเชิงปฏิบัติการประกัน
คุณภาพหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต (คหกรรม) และการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ 

ระดับผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

มากกว่า 3.51 
 

1 ม.ค.- 30 มิ.ย. 61 
 

- 30,000 อ.สิรภัทร           
สิริบรรสพ 
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ 

แหล่งเงินงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบแผ่นดิน(บาท) งบรายได้(บาท) 

โครงการปรับปรุงหลักสตูรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนา
มัยและความปลอดภยั หลักสูตร
ปรับปรุง 

  ไตรมาส 1        30,000.00  สาขาคอมพิวเตอร์ฯ 

โครงการแนะแนวและ
ประชาสมัพันธ์หลักสูตร และ
สาขาวิชาสุขภาพ 

  ไตรมาส 1, 4        10,000.00  สาขาคอมพิวเตอร์ฯ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ความเป็นผู้น าของนักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

  ไตรมาส 2      48,000.00    สาขาคอมพิวเตอร์ฯ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวด
ไทยพ้ืนฐาน 

การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
สู่ประเทศไทย 4.0  

 ไตรมาส 2      48,000.00     

โครงการจดัหาวัสดุสนับสนุนการ
เรียนการสอน สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 1 ปี 

การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
สู่ประเทศไทย 4.0 

 ไตรมาส 1, 2, 3    175,000.00     

โครงการเพื่อซ่อมแซมครุภณัฑ์
ครุภณัฑ์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได ้

สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
สู่ประเทศไทย 4.0 

 ไตรมาส 2, 3      100,000.00   

โครงการครุภณัฑส์นับสนุนการเรยีน
การสอนและการปฏิบัติงาน 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
สู่ประเทศไทย 4.0 

 ไตรมาส 1      100,000.00   
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ 

แหล่งเงินงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบแผ่นดิน(บาท) งบรายได้(บาท) 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสรมิสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที ่21 ของนักศึกษาหลักสตูร
สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต 

การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
สู่ประเทศไทย 4.0 

 ไตรมาส 4      80,000.00     

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ปฐมพยาบาลและการช่วยฟ้ืนคืนชีพ  

การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
สู่ประเทศไทย 4.0 

 ไตรมาส 1      48,000.00     

โครงการสัมมนาเพื่อการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
สู่ประเทศไทย 4.0 

 ไตรมาส 2      35,700.00     

โครงการฝึกประสบการณเ์สริม
ทักษะภาคปฏิบตั ิในภาคฤดูร้อน 

การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
สู่ประเทศไทย 4.0 

 ไตรมาส 3      34,000.00     

การฝึกประสบการณ ์และนิเทศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาธารณสุขศาสตร ์

การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
สู่ประเทศไทย 4.0 

 ไตรมาส 2, 3      75,200.00     

โครงการอบรม สมัมนา และศึกษาดู
งานด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
สู่ประเทศไทย 4.0 

 ไตรมาส 2    111,600.00     

โครงการอบรม สมัมนา และศึกษาดู
งานด้านสาธารณสุขศาสตร ์

การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
สู่ประเทศไทย 4.0 

 ไตรมาส 2    140,000.00     

โครงการอบรมเชิงปฏิบัตเิพื่อพัฒนา
ศักยภาพด้านคอมพิวเตอร ์

ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย มุ่งสู ่
"Public Health NSRU 4.0" 

การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
สู่ประเทศไทย 4.0 

 ไตรมาส 3      41,000.00     
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ 

แหล่งเงินงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบแผ่นดิน(บาท) งบรายได้(บาท) 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาทักษะการสื่อสารและน าใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ 

การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
สู่ประเทศไทย 4.0 

 ไตรมาส 3      60,000.00     

โครงการอภิปรายและฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตรระบบการจัดการ
ด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ISO 45001 / TIS 18001 และ
ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
ISO 14001 และศึกษาดูงาน 

การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
สู่ประเทศไทย 4.0 

 ไตรมาส 1, 3      71,300.00     

โครงการอบรมหลักสูตร
คณะกรรมการความปลอดภัย  อาชี
วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 

การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
สู่ประเทศไทย 4.0 

 ไตรมาส 1      30,000.00     

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
คุณธรรม จรยิธรรม ตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 

การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
สู่ประเทศไทย 4.0 

 ไตรมาส 1      40,000.00     
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ 

แหล่งเงินงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบแผ่นดิน(บาท) งบรายได้(บาท) 

การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
สู่ประเทศไทย 4.0 

 ไตรมาส 2, 4  10,000 สาขาคอมพิวเตอร์ฯ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ 

แหล่งเงินงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบแผ่นดิน(บาท) งบรายได้(บาท) 

โครงการเยาวชนไทย รักษ์
ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาวะ 

การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
สู่ประเทศไทย 4.0 

 ไตรมาส 2 25,000  สาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ 

แหล่งเงินงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบแผ่นดิน(บาท) งบรายได้(บาท) 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์
และบุคลากร ด้านการเรียนการ
สอน การวิจัยและการท างาน
เป็นทีม 

การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
สู่ประเทศไทย 4.0 

 ไตรมาส 3  96,000 หลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต 

การพัฒนาต าราสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
สู่ประเทศไทย 4.0 

 ไตรมาส 3  20,000 สาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ 

แหล่งเงินงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

งบแผ่นดิน(บาท) งบรายได้(บาท) 

โครงการปรับปรุงอาคาร 8 
ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี 

การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
สู่ประเทศไทย 4.0 

 ไตรมาส 2, 3     444,000.00  สาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา เพ่ือเตรียมความ
พร้อมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต ปีการศึกษา 2561 

การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
สู่ประเทศไทย 4.0 

 ไตรมาส 3       30,000.00  หลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต 
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โครงการ/กิจกรรมริเริ่มใหม่ ส าหรับแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2562 
เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรมริเริ่มใหม่ ตัวช้ีวัด ผู้รับผิดชอบ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริการวิชาการทางด้านคหกรรมศาสตร์ ระดับความพึงพอใจของชุมชน สาขาวิชาคหกรรม 
สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (หลักสูตรวิชาฟิสิกส์) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ฯ 
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